
A tortenelem atvonulasa,
megclt resze eletunknek.
Kozvetlen elmeny. Minden
szorongatottsagaval, dramai
behatorasaval. A masodik vi-
laghaboru ulan Budaorson is
fenyeget61eg bombazott to-
vabbi ~yilkos te6riaival a va-
donaruJnak alcazott eszm~
rendszer. Ezen a ruzverte t~
repen melt6saggal embernek
maradni a,lelek erejevelleh~
tett csak. Arulasok kaptak t~
ret, ideol6giai bus6jaras ked-
vezett a cinizmusnak. Ki-
fosztott fa! meredt az ide b~
ter6re. Nemet ajkuak sokasa-
ga kelt vandorutra, siratva
nazat, otthont. Mert svabul,,-Qeszc! 

ve is a magyar nemzet-
ez tartroz6nak ereztek ma-

gukat... Mesterseges nepcs~
rcket er6szakolt kl a po!itika
a nagyhatalmak szliklcit6ko-

r(i aldasaval. Atgazolva erze-
scken, a szl116foldhoz ra-
gaszkod6 6si jusson. Ebben a
kaoszban, zurzavarban, 5 az
idegen hatalom altaI kier6-
szakolt ideol6~iai diktatura-
ban volt vaiakl, aki a felvide-
ki, erdelyi attelepl1ltek, me-
kl1ltek es a megmaradt ne-
met ajkuak kozott megpr6-
balta az akkor lehetetlent
megval6sftGni: a bekesseget.
Szuronyok alc.4ija mogott
megbuv6 kozigazgatas de-
mag6giajaval kl1szkodve a
szerctctet ke'pvisclni. Dr. Sik
Zolt.-'ln plebanos volt az, aki
a szerctct borotvaelere tette
ki a szfvet. Hogy tudta ezt
megcsinalni? A megelt hiva-
tas elszantsagaval, a lelek
ercjevel.

E sorok fr6janak hittanta-
nara volt. J6 volt tudni, felke-

reshette 6 is, mint masok,
barmikor, Bondjaival, oro-
mevel. Az otvenes cvek ko-
zepcn enekkaros kozosseget
szervezett; nemcsak enekel-
tiink a nagy iinnepeken, mi-
seken, hanem ate1hettiik az
i~azi kozosseghez tartozas
oromet. Ott val6ban a lelki
ertekek megismeresere ne-
velt benniinr<.et! Hazug es al-
ismeretek helyett a &izton-
sagos tajckoz6dashoz kap-
tunk val6s eligazftast. Jar-
tunk k6ruskirandulasra, vfg
mulatsagokat is tartottunk
farsangkor, nem vagtunk al-
szent, szomoru kcpet. Hfv6-
nek ~.el:'.ni ugyanis eletigen-
lest, oromet jelent. ,~.z Isten-
hez tartozas biztos nyugal-
mat.

A nagyobb gyerekekt61,
testveremt61 is tudtam: amfg

az onkeny hatterbe nem szo-
ritotta, cserkeszvezet6 is
volt, szeles korben ve~zett
szervez6, kulturalis, ifjusagi
nevel6munkat. Ezert kerdez-
tern t61e: nem hianyolja,
Atya, hogy most nem tehet
tobbet az emberekert. Ki tud-
ja, hova, kihez jut el szavam,
ezt emberkent nem merhe-
tem... Ez volt valasza. Tudta,
a lenyeges a j6t kepviselni
ott, anol ez me~adatott Pe-
dig tanftvanyal forditottak
hatat neki, a szel jarasa fele
mozdultak. Lakajokka val-
tak koziiliik j6 paran. Moso-
I yogva mond ta egyszer: meg
CsaK nem is koszonnek... De
ereznie kellett sokak szere-
tetet, amit meg is koszont ket
eve is, aranymisejen. Mond-
ta: ez adott neki er6t, buzgal-.
mat. Szerenyen emlitette:
papkent nem tett mast,
mint kozvetitette lsten sza-
vat, annak hivatasat aten-
gedte lelken az emberek
szamara. Hozzateszem, mu-
tatta a tisztesseg peldajat is.
Az elkotel~zettseg 6riz6je
volt.

Mar nyugdijban van dr.
Sik Zoltan, Zoltan atya, de
1:3:ekasmegyeren, a Boldog
Ozseb-templomban most is
szolgal. Misezik, gy6ntat, s6t
az 6Si magyar vesperas szo-
kasat 6 vezette be az ottani
hfveknek. Mert ebben szin-
ten ragaszkod6: apolni a j6
szokast, mert vallja, hordoz-
za ez a hitet is. Szamara ez a
legfontosabb. Ajtaja most is
mmdenki el6tt nyitva all.
Mint mindig. Hiszen csak
nyitott szfvvel akar elni.
Mert igy erdemes.
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