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Folyamatban volt már e számunk nyomdai előállítása, amiker a
mindnyájunkat mélységesen lesujtó esemény bekövetkezett: 1963. szep
tember 28-án reggel, néhány perccel nyolc óra előtt meghalt Sík Sándor,

a Vigília felelős szerkesztője. így most csak ebben a néhány sorban tu
dunk utolsó Istenhozzádot mondani annak a férfiúnak, aki lapunk élé•
.állva, tizenhét éven át volt vezetőnk, tanító mesterünk, atyai jóbarátunk.

Távozása nem jött váratlanul. Hosszú idő óta viselte állandó épülé
sünkre szolgáló türelemmel betegségét, amelynek következtében fokoza
tosan hanyatIottak fizikai erői. Példás szelídséggel viselte a !keresztet,
amelyet üdvözítője rakott a vállára: neki, aki egész életében maga volt a
megtestesült aktivitás, végig kellett szcnvednie a lassú elgyengülés min
den kínzó pillanatát. Csak szelleme és egyre inkább az örökkévalóság felé
forduló tekintete maradt éber az utolsó napokig. Olyan csöndesen és sze
líden távozott végül, mint amilyen csöndes és szelíd volt életében, a sok
fáradsággal és nagy felelősséggel járó vezető posztokon is, amelyekre a
gondviselés állította.

Mi, akiket Isten különös kegyelme tüntetett ki azzal, hogy közel két
évtizeden át lehettünk közvetlen munkatársai, már hosszabb idő óta tud
tuk, hogy elkerülhetetlenül közeledik a válás pillanata. Most mégis tor
kunkat fojtogatja a szomorúság. Sík Sándor több volt számunkra, mint
amit a kegyeletes megemlékezések halála alkalmából majd elmondanak
róla. Mi elsősorban nem a költőt, a tudóst, a bölcs rendi vezetőt, de még
csak nem is az okos és tapintatos szerkesztőt láttuk benne, hanem a mín
denre érzékenyen reagáló igaz embert, a meghitt jóbarátot. az ido'seblt
testvért, akinek szobájában ott a Mikszáth Kálmán téren mindig úgy érez
tük magunkat, mintha második otthonunk lenne.,

Most nem lesz többé ott szerkesztőségi értekezlet. A hatalmas könyv
tár, amely annyira szellemet sugárzó környezetet biztosított ezeknek a
megbeszéléseknek, a piarista rend könyvtárút gazdagítja majd. A köny
vek gazdája immár egy sokkal gazdagabb, végtelen sugárzás fényében él.
Onnan vigyáz ránk, hogy méltón tudjuk folytatni azt a munkát, amelyet
oly szeretettel és odaadással irányított, amíg köztünk volt.

Apátlan árvák lettiink. De hűségesek akarunk maradni szelleméhez.
mélységes humanizmusához, ahhoz a hitelesen evangéliumi kereszténység
.hez, amely. mcllett egész élete művével, halála pillanatáig tanuságot tett.
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