
Portré - ezüstkeretben

Amatörfénykép. A háttér kissé elmosódott, a fehér hajú, fekete szerzetesi ruhát
viselö férfi is mintha hunyorogna a szokatlanul éles megvilágításban. Nem szo
kott hozzá a fényhez. Igaz, volt életének olyan szakasza, ainikor ki lepve szerzete
si cellájából, öt is bevonta egy tűnt korszak csalóka visszfénye, de aztán ismét
komor fellegek jöttek, melyek a legnehezebb években még rendje védelmet adó,
otthonosnak látszó körében is ott virrasztottak fölötte.

A versei között érezte magát igazán otthonosan. A ritmus és a rimek zenéje
hivta, s ö boldogan ismert rá Mozart hegedűversenyénekhallgatása közben a lel
kében felfénylö Isten-arcra. A magányt kedvelte, a tanítványok megértö, baráti,
figyelmes közösségét. Szegeden délutánonként, öt órakor tálalta fel teáját, s az
illanó göz fölött tűnődve beszélgettek a magyar költészetről. melyet annyira is
mert. vagy a rohamosan fejlödö esztétika új meglátásairól, melyeknek hatalmas,
költői összefoglalására is ő vállalkozott. A Duna-parti gimnáziumból a Tisza-parti
egyetemre került, szándéka és akarata ellenére, .majd onnan sz inte menekülve
vissza a szükös cellába, ahol csak kedves versei és imái virrasztottak fölötte véd
angyalokként.

Minden tiszte, amit rámért a sorsa, ideiglenesnek látszott. Legkedvesebb barát
ja egyéb megbizatása után "rövid időre" vélte elvállalni rendje tartományfőnöki

tisztét, a nehéz, a régi ideálokat újakra cserélő korban "kis időre" vállalkozott a
Vigilia feltámasztására és irányitására. Amikor a magyar irodalom a találkozás és
a megbékélés szavait kereste, magától értetődő természetességgel tudta kimonda
ni a szeretetnek, megértésnek azokat az igéit, malyekkel oly gyermeki nyiltság
gal. naivitással élt egész életében.

Az ezüstkerefbe zárt fénykép pergamen arcát kivasalta az idő, Birtokosa sebe
ket kapott és sebhelyeket viselt, mégis sebezhetetlen volt. Pedig nem könyvek,
nem fénylö kitüntetések óvták, csak a háttérből egyetlen éles metszéssel kibonta
kozó kereszt, mel yre mint megmaradt eröforrására, tekinthetett. Mint az egyet
len megmaradt világitótorony 'felelős őre kémleli a körötte ásító sötétséget. Leg
kedvesebb tanitványát elnyelte a kérlelhetetlen idő, s a többiek, a régebbiek el
hagyták ekkor. Kedves költőjének,Dsida Jenőnek szavai teljesedtek be sorsán:

, , , nyirkos éj volt és hideg sötét vol/,
Péter-aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak . . .

De Ö, a gyenge, félénk, riadt szerzetes -~ virrasztott. Várt. Figyelte a nyugta
lanul habzó századot. És látott. Látta a szenvedőket, akik erényre váltották életük
fájdalmait. Látta a hétköznapok gyámoltalanjait: a küszködőket, a visszariadó
kat, akikböl mégiS 'cröt és példát meríthetett és mutathatott fö!. Látta őket, be
szelt és irt róluk És megérte azt a pillanatot is, arnikor előbb bizonytalanul, halo
vánvan. majdegyre tisztultabb körvonalakkal felsejlett a látóhatár peremén az a
fényesség, melyet csak az ilyen k itartó, hű v ir rasztók érzékelhetnek.

Elvékonyodott fehér kezével folyóiratokból épült halomra támaszkodik. A leg
felsőn kivehetö a eim: Vigilia.

A Vigilia ma is.rnagán érzi e támasztékot, s furcsa módon erőt is adó kézmele
gét. A példa, az ember esendőségéből kikovácsolható erő, a szellemnek és maga
tartásnak minden Jóra, igazra és hiteles re való nyitottsága nem szúnt meg ösztö
nözni bennünket. S az eltelt félszázadra visszatekintve az ezüstkeretbe zárt portré
rnintha növekedni kezdene. A fekete szerzetesi ruhába öltözött szerény és a maga
esendősegóve! annyira tisztában levő férfi kilép a keretből. érezzük kezének érin
tését, s a lenyóből áradó tiszta, Ieledhetetlen emberséget.

O: Sik Sándor. '
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