
Kardos Klára

SíK SÁNDOR BELSŐ FEJLŐDÉSE

Mögöttem egy árnytalan élet,
Előttem a munka tüzel.

(Alattam a végtelen Alföld)
Kardom: neved. De jaj, kétélű fegyver ez,
Amíg tapoga/om,
A markolatja-nincs Q,cél vérig sebez.

(Kétélű kard)

"Megrendítöen igazul meg lehetett benne csodálni, tapasztalni a leg
szebb emberi tulajdonságot: az egészséges természetes és a tiszta termé
szetfölötti élet összhangját" - mondta róla egy ismerőse. Igen: hitében,
jellemében, világnézetében töretlen, ép, ha úgy tetszik, a nagy alapvető

dolgokban "proplémátlan" ember. És mégis: életének, megnyilatkozásai
nak figyelmes vizsgálata fölfedi előttünk: mennyi belső rengés, mennyí
bonyolult kristályosodásí folyamat, mennyi válság, küzdelem, kín, s mind
ezek által és mindezek árán mennyi feszültség, mennyi dinamika, milyen
igazi fejlődés mutatkozik ennek az életpályának a során, ebben a lé
lekben! Ezt szeretnénk vázlatosan végigkísérni a következőkben.

Az ilyen természetű vizsgálódás szükséges velejárója, hogy súly
pontjai éppen a csomókra, a válságokra esnek. Nem szeretnénk, ha eb
ből félreértés adódnék: a tanulmány súlypontjai ezek, nem az eleven
egyéniségél Abban éppen a "nemcsak, hanem ... is" és a "mégis" a fon
tos, a ezerves egység, a válságokban és küzdelmekben folytonosan újból
kivívott harmónia (Hetes fogat), amit persze nem lehetne mindig újra
kivívni, ha alapvetően nem lenne már mindig jelen. Esztétikájaban be
szél a lélektani értelemben vett "klasszikus" alkatról. annak is arról az
árnyalatáról, amit "dinamikus klasszikus"-nak nevez és aminek lényege
az egyensúly, pontosabban a kiegyensúlyozottság. Az egyensúlyozó erők

állandó harcban állhatnak és sokszor állanak is egymással, az ilyen em
ber nagyon is élesen lát és mélyen megszenved mínden problémát, újra
meg újra, de "nem képes addig abbahagyni a harmóniáért való harcot,
amíg csakugyan el nem jut arra. És ha ez a harc mégoly nehéz is, és
mégoly soká - néha egy egész életen át -- tart is, sem a harmóniátlan
sággal megalkudni. sem akár a harctól, akár a valóságtól, akár önmagá
tól nienekülni tartósan nem hajlandó." Világnézete "nem adott, hanem
megszerzett, küdső és belső elemekből kidolgozott - sokszor kikínló
dott": egyéni módon élte át, dolgozta meg és fejezte ki. Ha művész, "a
külső és belső valóságnak minél sokoldalúbb, gazdagabb képét szeretné
adni. Ra cselekvő hajlamú, akkor a valóságnak az értékek híerarohíá
jába való beledolgozása lelkesíti; akarja, hogy az igazság érvényesüljön,
hogy az ernberek jók legyenek, hogy az élet szép legyen, és míndent meg
tesz, hogy a maga hatókörében érvényt szerezzen ennek a törekvés
nek." - Íme az egész-kép, amit részelemzéseink közben nem szabad
szem elől téveszteni!

A bizonyító anyagat főként onnét vesszük, ahol legkézzelfoghatób
ban kínálkozik: Iírájából, leveleiből, önvallomásaíból, a hozzá közelál
lók nyilatkozataiból. (Sík Sándor sohasem vezetett rendszeres naplót,
de életének egyes fontos pontjain készített egy-egy följegyzést, azonkí
vül lediktált néhány vísszaemlékezést.)



Edes GlJdölló!

Nagyon kevesen tudják, hogy Sik Sándor, bár élete során öt test
vére közül a legidősebb volt, szüleinek negyedik gyermeke. Ahálram
első, két fiú és egy leányka, -7,5, illetve 3 évesek, -- születése idején vör
henyben feküdt a ház másik részében, s pár héttel utóbb meg is halt.
"Papa, mama Iétöröme sirbaszállott veletek" - jajdul felénk a sírfel
irat. Nem csoda, hogy a kétségbeesett édesanya nem is tudott örülni az
újszülöttnek. Es különösebb mélylélektani tudás nélkül is kétségtelen,
hogya kis Sándor bimbózó életét körülvevő tragikusan szomorú légkör
nem maradt hatás nélkül fejlődésére. Bizonyára idáig. nyúlnak vissza
annak az egészen rendkívüli odaadásnak és párját ritkító belső össze
tartozásnak gyökerei, amellyel élete végéig édesanyjához húzódott..

De az újabb gyermekáldásokkal lassan helyreáll a családi élet egyen
súlya. úgyhogy visszaemlékezéseiben már így beszélhet: ,,Zavartalan,
boldog gyermekkor. A házat szelletet, vidámság, magától értetődő, sem
miben sem tolakodó vallásos légkör töltötte be." A "négy anya": a nagy
mama, az édesanya és a két nagynéni művelt, minden szépért és jóért
lelkesedő, irodalomrajongó lénye, a sok testvér színes együttese, a gö
döllői "tágas végtelenség": háromfelé is nagy erdős terület, a tó, a kert
végében a vasút; hatalmas játszasok és csatározások gödöllői paraszt
gyerekekkel és pesti nyaralófiúkkal, meg az iskolatársakkal - szóval
felhőtlen, szabad, igazi gyermek-élet. Az otthon szellemi légkörére jel
lemző, hogy később, kispapkori vakációiban. irányításával szavalóver
senyeket rendeztek és színíelőadásokat tartottak. Minden hazulról került
ki: versenybíróság, díszletek, sőt ha nem klasszikus mű részletéről (Ma
rót bán, Sasfiók. Cyrano) volt szó, nemegyszer maga a darab is. Teljes
komolysággal hetekig próbált a nagyszámú szereplőgárda. Az előadás

volt a nyár fénypontja. Ide nyúlik vissza Sík Sándor olthatatlan szere
tete a színház és a színműírás iránt. Elég sokáig kísértette az a gondolat,
hogy maga is színész legyen.

"Felhőtlen·' gyermekséget mondottunk ? Azért mégsem. Közbeesik
1899 Szálveszterén az apa halála. A 11 éves fiú megrendült felelősségér

zettel eszmél rá, hogy ő lett a család legidősebb "férfitagja". Apró anek
dotikus családi emlékek bizonyítják, milyen komolyan vette újdolllsült
felelősséget. Es ettől kezdve egyre fokozódott vezető, tekintélyi szerepe
a családban. Fölnéztek rá, rajongtak érte. Kettős pecsétje ennek a papi
hivatás és az irodalmi tehetség. "Hisz ez olyan, mint Petőfi" - lelken
deztek a kisebbek a noviciátusból hazaküldött verseit olvasva. "Ez va
lódi költő, nemcsak verseket ír, mint mi." (Hiába, a szerétetnek jó szeme
van! Mi ezekből a zsengékből még aligha látnánk ki akár csak a későbbi

Sík Sándort is ... ) - Az apa halálával kezdődik a család elszegényedé
sének folyamata és az édesanya nehéz küzdelme .gyermekei fölnevelé
séért, A fogékony gyermekre míndez mély benyomást tett. (Anyukám.)

1\ templomos házban

Hivatása a piarista iskola hatására már korán, egész természetesség
gel alakul ki. Gyónási napokon Ő, a 'bejáró diák, osztályfőnöke, Palásti
Gyula szebájában várja meg a délutánt. Közben az jön-megy, magától
értetődően éli előtte a paptanár életét. Es a kisdiákban felbuzog a vágy:
ő is így szeretne élni! ötödik g:imnázlium után jelentkezik a rendbe.
Még nem egészen 14 éves.
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"Mikor beléptem, nem tudtam semmit abból, hogy mire megyek.
Azt tudtam, hogy tanár leszek, és rajongtam egyik-másik tanáromért.
Aztán a noviciátusban megtanultam, hogy mi az a szerzetesí élet." Ez
zsenge életének első komoly válsága. Nem az alapoké, - a hivatásban
semmi kétely. Másutt van a hiba: "Otthon elkényeztetett legnagyobb
fiú voltam, aki hozzá volt szokva ahhoz, hogy mindig ő az első: ott pe
dig junior voltam, beláthatatlan éveken keresztül mindenütt. :És ezek
(néhány idősebb kispaptársa) gúnyoltak, bosszantottak, leszóltak, mel
lőztek; szóval amivel egy kispapi együttlétiben 'egyik kellemetlenné te
heti a másik életét, az mind megvolt. Így ráébresztettek arra, hogy nem
egészen az vagyok, akinek gondoltam magam, úgyhogy az önnevelésben
jó iskolám volt. Lelkiéletemnek ez a drámája sokkal jelentősebb, nehe
zebb és bonyolultabb volt, mínt a szav:akból látszik, de megvolt az ered
ménye."

Hozzájárul ehhez az otthont, az otthoni életstílust és főleg a szere
tett édesanyát nélkülöző gyerek komoly áldozata, szenvedése. Sokszor
emésztő honvágy gyötri, s árad partszakasztva anyjának írott leveleiben.
Csak egy nem merül föl soha: árnyéka sem a dezertálás gondolatának.
Így kell lennie, így jó, eza jövő útja, a hivatás megkövetelte természe
tes áldozat. "Mert a mi lelkünk tűzi lélek, Megolvad benne puha bánat."
(Tüzek a ködben.) Persze megtalálja jóbarátait is noviciustársai szemé
lyében: egy életen át barátságban maradnak, de 'ez inkább az élmények,
il1etve emlékek azonosságán, mint alkati egyezésen alapul. Már itt jelent
kezik egy egész életét végigkísérő mollakkord: legközvetlenebb társai
emberileg nem állnak túlságosan közel hozzá, nehezen tudnak vele mit
kezdeni. (Cserfa a fenyvesben.)

A ragyogóan tehetséges fiú, minden iskolai és ískolánkívüli irodalmi
és azzal rokon pályázat nyertese, a Zászlónk ifjúsági lap munkatársa,
közben befejezi a gimnáziumot. Hiv:atása kétségtelen; pályaválasztásá
nak kérdése már nem ilyen egyszerű. Azon tépelődik: tanár legyen-e
vagy teológus. 1905 őszéri hosszú eszmecserék folynak erről édesanyjá
val. "Mel'em állítani - írja a 16 éves fiú -, hogy mostaní ingadozásom
nem gyerekes, hanem a legkomolyabb megfontolás és mérlegelés egy
egész életre kiható lépés előtt. Egyébiránt még erről a Prefektus úrral
is beszélni fogok s karácsonykor vele és Edesemrnel fogunk dönteni
együtt Isten segitségével."

A "Prefektus", nyolcadikos hittanára, első igazi lelkíatyja: Zimányi
Gyula (kerek ötven éven keresztül gyóntatója maradt!), még más, en
nél komolyabb belső válságban is segítsége, útmutatója volt. A számára
egyénileg legdöntőbb kérdésben: összeegyeztethető-e a költő és a szer
zetes hivatása. "Hogy nem léptem ki, mint költői karrierjét féltő ifjú,
a rendből, és hogy nem hagytam abba a költészetet, az mindkettő az ő

zseniális vezetésének azműve."

Hamar, tanuljunk!

A kocka eldőlt: Sík Sándor bölcsész a pesti egyetemen, köziben per
sze a papságra is készül. Mi sem természetesebb, mint hogy elkapja "a
tudomány tavaszi mámora". "Neki bátran a habzó telíjének! Ex fonti
bus!" S hozzá: "Legszebb mégis a két isteni Nővér: Filozófia, teológia!"

De ez az elmerülés korántsem gáttalan odaadás:

•



· .. Csábít minden tudomány,
Hogy mindenestül elmerillj belé.
De neked nem szabad! Vigyázz, vigyázz!
Poétának küldettél, nem tudósnak.
Neked tanulnod kell, nagyon sokat,
Hogy sokat élhess, és sokat szeress:
Nihil humani a te alienum!

(Mámor)

A fogalmazás szinte félelmesen szabatos, Ebben a formában persze
utólagos, de semmi kétség: ez a tudat már ezidőben él benne. Úgy is
mint pozitívum, úgy is mint állandó fegyelmező erő. ha tetszik, aszkézis.

Az egyetemi éveknek két nagy személyi élménye van. Az egyik
Riedl Frigyes, "a Professzor". Róla írt remek kis portréjából világos,
mi fogta meg benne elsősorban: "A művészet sorvasztó mély szerelme,
A lélek omló, láttató tüze." Másrészt pedig az a nagylelkű természetes
ség, ahogy Riedl pártfogásba vette a tehetséges tanítványt: "Jön, hoz
zámlép. karonfog, elkísér. Mit olvasok? Mit írok? Mit szeretnék? Kér
dez, felel, tanácsol. hív magához .. ." - A másik "a Mester": Schütz
Antal, a teológián tanára, saját szavai szerint hosszú időre "a hitbeli és
szellemi tekintély" életében, idővel testvéri jóbarátja is. ("Azt hiszem,
hogy meg tudnék halni érte. Le tudnék mondani a költészetről érte" 
vallja egy Ielkijegyzetében.) A harmadik élmény távolibb, de nagysá
gával nem kevésbé döntő: Prohászka, "a Püspök". Jellemző módon a tel
jességet éli meg benne, az "egész ember-szívárványt" összefogó Fehé
ret, aki puszta létével is bátorítja, hogy "szabadon és merészen' önmaga
legyen. "Nem rontom ketté Isten-adta részem: Az élő életet, Istent és
embert akarom egészen." Hány változatban fog még fölhangzani Iírá
jában a teljességnek ez a hitvallása!

Szembe a Nappal

A tanár indul neki először életpályájának:
"Vác, 1910. augusztus 30. este 7 órakor.
Itt vagyok. Az új élet küszöbén. Az Elet küszöbén.
Most ment el Edesanyám.. Egyedül maradtam a szobában. Az é n
szobámban!
Valami különös lelkiállapotban vagyok. A hazulról való válás érzése és
a kezdet érzése és az egyedülmaradás érzése és a magamnak elégség
gondolata: mindez összeolvadt bennem.
Váccal kezdtem az ifjú kort, hét évvel ezelőtt. ts most hét év múlva, 21
évvel lépek be újra ebbe a házba, mint akinek kész embernek kell
lennie. 21 évvel és a hét esztendőhöz képest nagyon sok tapasztalattal,
sok csalódással és sok okulással, sok elsírt könny és sok [eledhetetleti
szent öTöm, sok bukdácsolás és sok győzelem nagyértékű emlékével, és
egy nagy lelkesedéssel, amely minden feszülő öntudata mellett is nagy
alázatossággal reális."

Páohuzamos ezzel költői pályája megindulásának pecsétje: 1910-ben
jelendk meg első verseskötete. a Szembe a nappal. Ez a telízengésű har
senaszó tökéletesen beleilleszkedett az akkori megújulás lendületébe.
"lUetigenlése, a lélek primátusának boldog örömével pontosan az volt,
amire vágytunk" - vallja egy kortárs. Persze a hang még kiforratlan;
első köteteinek nem volt később 8Z'i.gol'Úbib kritikusa magánál a költőnél.
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A következő év, 1911 nyarán szentelik pappá és pihen meg elsó
rniséjében "a Fészek-Isten kebelén." (Prhnidll.)

l{cmencében

Azt a 18 éves időszakot, aminek átfogó kerete és fő tárgyi tartalma
pesti tanári műkődóse, ő maga jellemzi ezzel a képpel a "Fekete kenyér'
ciklusban. Kitűnően. Külső-belső izzás, égés, de egyben fájdalmas "ki
égetődés" ezeknek az éveknek a jellernzője.

A pesti áthelyezés inkább hirtelenségével kellemetlen, semmint meg
lepő: hiszen már a váci év alatt is a hét egyik felében Pesten él, mint az
Elet című folvóirat segédszerkesztője és állandó kritíkusa. Később, a sze
gedi években majd életstílussá érik ez a "bilokációs" kísérlet.) Most az
tán teljes energiéval - és ebből hihetetlenül sok van benne - veti ma
gát a tanító, cserkész, pasztorációs, irodalmi munkába. Ha csak az ob
jektiv lényeget akarjuk kiemelni ebből az időszakból, azt kell monda
nunk: állandó nagyintenzitású aktivitás, egyre nagyobb síkerekkel. mínd
kűlső, mind "belterjes" téren. Tanít, szervez, táborozik, lapot szerkeszt,
ír (öt verseskötet, színdarabok, novellák, cikkek, a diákímakönyv, a zsol
tárok fordítása mind ez idő termése), előadásakat tart (köztük 1919-ben
illetve 1922-ben a két óriási jelentőségűés sikerű úttörő sorozat a modern
líráról illetve regényről),prédikál, lelkigyakorlatokat ad, utazik, - teljese
dik és szolgál, teszi, amire küldetett, tüzes lelkesedéssel és egész oda
adással.

Ebben persze máris kettős, sőt hármas feszültség van adva. Kettő

befelé, a harmadik kintről. Befelé az egyik magáé a tevékenysége. Az
egymásra tornyosodó teendők között rangsort kell tartani, de legalá:bIb
status iquo-t bíztosítaní ; megtanulni az idő minél jobb kihasználásának
művészetét; fenntartani az élet egyensúlyát, A másik a lelkiéletet élő

ember állandó résenállása. aki nem tűrheti, hogy az "egy szükséges"
bármi más miatt háttérbe szoruljon, sem hogy a siker elkapassa: vagyis
folytonos őnellenőrzés, distanciatartás. aszkézis. Végűl: amit hoz, az lé
nyege-sen új, - és aki hozza, még nagyon fiatal. Új a pedagógiája (osz
tályönkormányzat, emberi közelség a gyerekekkel), új a cserkészet, for
radalmlan medernek az irodalmi nézetei (Adyval például ő foglalkozik
katedráról először alaposan). Sokan állnak szemben idegenkedve ezek
kel az újságokkal. s így közvetve a nyugtalan újítóval Lll, Akartársak,
sokszor még a legjobb barátok sem kísérik kellő megértéssel munkáját,
ami kétszeresen fájó.

De menjünk még mélyebbre és keressük meg a kiforrás válságainak
csomópontjait! Az első ilyen keserves élmény: néhány hónapos tábori
lelkészsége (1914/15). Fiai közül, barátai köréből kiszakítva egyszeriben
megéli a gyötrő magányosságot: "Ú hogy ropogott a szegény gyökér
zet! Minden kis ér vörös patakban vérzett." (Jó nekem Uram.) Persze
sok rnindenre jó volt ez az idő a fogékonylelkű fiatalembernek. "Az em
beri érzelmeknek, életkérdéseknek, bűnöknek és szerencsétlenségeknek
sok örökre belém vésődő képe vonult el huszonhatéves szemeim előtt."

Hanem azért keserves levelei úgy megrendítík Sohützöt, a jóbarátot.
hogy siet kieszközölni fölmentését, mint érettségi előtt álló osztályában
nélkülözhetetlen tanerőét.

Schütz, a jóbarát ... Ez a barátság már nem sokáig tart ezzel az
Intenzitással. Régebben sok találgatásra adott okot, mi is történt köz,
tük. Ma már pontosan tudjuic valójában semmi sem "történt". Csak ép-



pen Schütz pályája másfelé ívelt, meg talán egy kicsit rá is unt a vál
tozatlan odaadású, de lassan más irányba kiforró jóba-rátra. Ez az elhi
degülés azonban a hűséges "ki,sebbik" számáro életének talán legna
gyobb, de mindenesetre leggyötrelmesebb csalódása volt. Evekig sajgó,
nehezen beforró seb. Környezete is észrrevette rajta a mély lehangoltsá
got. "Ez oly mély sebe volt, hogy sohasem beszélt róla. De hűséget to
vábbra is megőrizte." Ezek a szavak a lényeget érintik. Egész életén át
jellemző marad ez rá. Ami nagyon fáj, ami elevenbe hasít, arról nem be
szél. Azt egyedül próbálja elintézni, önmagával és Istenével. És a másik
nemesacél-tulajdonság: hűsége, szeretete továbbr-a is változatlan marad az
iránt, akit egyszer szívébe fogadott.

Aztán sajátosan Janus-arcú élmény az olaszországi tanulmányút is.
Már előtte ezzel a jelszóval indul neki: "Szel'etni kell a jó Isten akaratát!"
(Chantal Szerit Franciska mondta ezt haldokló férje mellett!) 1924 őszéri

igy ír unokaöccsének: "Róma minden szépsége és érdekességn mellett is
elsősorban önmegtagadás és kemény munka számomra ez az itteni .dö
Bizony voltak és részben vannak is igen gyötrelmes napjaim." Esős na
pok, honvágy, fuldoklásos levegőhiány... Ez hát a visszája a Sarlósbol
dogasszony, első kiforrott kötete nagy Róma-verseinek!

A korszak végén pedig két nagy halál-élmény áll. A Prohászkáé (1927 ápr.
2; Arvák című vers) és édesanyjáé (1929. febr, ~: Az Egyetlen Kéz). "Rám
járt az ünnepélyes pillanat: Az Egyetlen Kéz elereszt-ett. - Valamd eltört,
összeforraszthatatlanul ..." Nem puszta költői kép ez, és nem is csak
annyit akar mondani, hogy édesanyja csak egy van az embernek. Mert
szinte bámulatos, mennyit kínlódik, mennyi gátlással küzd még érett
férfikorában is azoikkal kapcsolatban, akik nagyon közel állnak hozzá.
(Schütz mellett főleg Zimányihoz való bonyolult viszonyáról beszélhet
nénk ítt.) Arnilyen dtnamíkus és biztonságos munkájában, olyan félszeg
és ügyetlen "magánéletében", érzelmi megnyilatkozásaiban. Minden jel
arra enged következtetni, hogy ennek az egyéni életében alapjában véve
nagyon zárt, .Jetakart" embernek az édesanyja volt az egyetlen, akivel
meg tudta osztani legegyéillibb ügyeit. A ~yermek őszintesége volt ez
rndndvégig, de a vérségi kötelék tudata immár természetfölöttivé magasz
tosult (vö. az előző versben a szentjánosi prológus tudatos afkalmazását l).
Helyét eltávoztával nem vette át más. Sok jóbarátja volt mindvégig és
mindegyiknek bőven osztotta magát, de elsősorban az adó-magát. Az éle
tében - az úr Jézuséhoz hasonlóan - oly bőven adódó női segítőtársak

kal, lelkilányokkal.vsőt le~hűségesebb kísérőjével és társával, a magyar
leányifjúság "Frida nénijé"-vel kapcsolatban pedig éppenséggel jellemzi
a tudatos, diszkrét, kemény fegyelem, saíátos egységben a közvetlen egy
szerüséggel. Áradó dinamikának és zárt fegyelemnek ez a különös kettős

sége egyik fő vonása a kiforrott Sík Sándornak: nyilván ezért volt az em
bernek mel1ette egyszerre vonzás-, meg távolságélménye is.

Elvi téren feltűnő az ezidőben írt versekben egyrészt a lélektani, sőt

filozófiai eszmélődés mélvülése, másrészt az élet valóságának konkrétabb.
élményszerű tudomásulvétele, s ezzel kapcsolatban a azoeiélis érzés, fe
lelősségtudat, lelkifurdalás fokozódása: "Minden szentek, segítsetek! Ki
láttam ezt a látni poklot, Hogy éljek evvel? Mit t-egyek?" (Rasria.) 
"Jól van ez így? Istenes igy? Szabad-e nekem így élnern tovább?" - Ne
mondiuk: ez retorika, biszen a költő nem ment külvárosi lelkipásztornsk.
Nyilván nem is arra volt való. (Ezt is érzi: ,.De értenék-e szómat ők? :es
érteném-e őlket én ?") De a gyakorlati következményeket életreszóló ko
molysággal levonta itt is, egyfelől messzemenő egyéni igénytelenségben,
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másfelől állandó segítésben, ismerősnek-ismeretlennek,ahol és amit csak
tudott.

Hogy pedig az önvizsgálat és a szorosan vett lelkiélet terén milyen
irgalmatlanul kemény tudott lenni önmagához, arra míndennél jellem
zőbb egy 1917 nagyhetéből fönnmaradt följegyzése. A 28 éves ünnepelt
költő és körül rajongott ember ilyeneket állapít meg benne magáról:
"Csak értelemben meg ízlésben fejlődtem, lelkiekben alig valamit. - A
kárhozat felé haladok. - Festett koporsó." Persze míndez erős túlzás,
dehát önmagával nem szekott kesztyűs kézzel bánni a keresztény. És
szolid programot dolgoz ki rendszeres akaratnevelésre. napirendre (sőt

félnapi-rendre). elfoglaltságainak egyszerűsítésére, stb.
Igen, "kínban kel meg a kenyér ember-falatnak." HOVíá fejlődött?

Ugyancsak 1917 nyaráról idézzük programját, annak a lelkigyakorlat
nak főljegyzéseiből, amelytől férfikora kezdetét óhajtja számítani:

Életemet a következő irányelvekre akarom építeni:
1. Egy a szükséges. Vagy-vagy! Apprphendite discíplinam! Minden má
sodrangú a fegyelem napirendje mellett. Ez az l-es cr zérusok előtt.

2. Libertate, qua Christus nos liberavít. Isten az önállóság: hozzá kell
hasonlítanunk. Az Isten fiainak szabadsága, az egy szükségesen túl!
3. Szépségben élni és halni! A Szépség: Isten fénye. A szépség alapja
a szűzí erő. A legemberibb arc a Madonna. El mindennel, ami torz, ami
stílustalan, ami fél.
4. Csend! Drága köntös: egyszerűség! - Gyakran "odahaza lenni!" A
csendes órák illatát! Bonum est praestolari silentio salutare Dei ... és a
költészet: aktív csend! - Nem siet, akire örökkévalóság vár.
5. Ezen túl: mindent odaadni a lelkeknek, akiket Isten szeret! Da mihi
animas. Mindnyájatokat megölelhetnélek!

A heg'Y derekán

Nagy következményekkel járó változást hoz életébe 1929 végen sze
gedi egyetemi tanárrá történt kinevezése. Tizenöt évvel később, életének
egyik legkomolyabb pillanatában azt állítja egy levelében, hogy "minisz
teri és rendfőnöki Iorszirozásra, szíve és élettervei ellenére" vállalta el.
Ugyanerre mutat az Életem. útja közepén című vers, és visszaemlékezései.
Nehezen ment a szeretet t tanítványok és iskolai munka otthagyá:sa; nem
kevésbé a megválás Pesttől és ottani ismeretségi körétől. Utóbibit csak
úgy vállalta, hogy szobát tartottak fönn neki a pesti házban is, és idő

beosztásában lehetőséget kapott arra, hogy a hétvégeket itt tölthesse,
így aztán pesti rokonai, lelkigyermokei, barátai lényegében nem rövi
dültek meg, ő azonban csak ereje végső megfeszítésével, ideje zsarnoki
kihasználásával tudott megfelelni ennek a kétlakíságnak, - hozzátéve
persze a mind szélesebb körű országjárást, eíkkezést (ahová hívják, oda
elmegy, ahová kérik, oda ír, ha ez egyáltalán megoldható), meg a mind
több energiát Iefoglaló tudományos munkát, Versírásra szinte már csak
a nyári hónapokban jut - és ez megint csak fájdalom és feszültség for
rása: egy kicsit "dezertornak" érzi magát.

Mégis: a szegedi évek emberileg fejlődése zenitjét jelzik. Az érett,
erejének teljében lévő férfi, elismert tudós és költő évei. A katedrán sza
badon érvényesítheti tudományos Ielkírsmeretességét és szellemi lendü
letét, s végezheti azt a sajátos "irodalmi pasztorácíót", amit saját beval
lása szerint leginkább magánakvalónak érzett. (Ma a II. vatikáni zsinat
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terminológíájával tanúságtételnek kellene ezt mondanunk.) Saját látó
köre is egyre tágul elvei nyomán. A falukutató mozgalomban és kulturális
rnisszióban való részvétele mélyítí szociális élményét, de nevelői opti
mizmusát is. Gyakran mondta, hogy a magyar parasztnál fogékonyabb
hallgatót még nem talált. Egymásután jelennek meg igényes irodalom
tudományi értekezéseí, könyvei, köztük a nagy tudományos csúcs, az Esz
tétíka három kötete. A költő delelőpontját az Összes cersek 1941-es be
takarítása jelzi.

De mínden külső körülményerr túl a költő-pap kiforrott hivatása
egy bizonyos alapvető gyökér-feszültséget is hordoz. Tudatos ember és
művész létére teljesen tisztában is volt ezzel és mélyrehatóan elemezte
Takács Ernőnek írt (haláláig kiadatlan) nagy művészi önvallomásában,
A papi embernek ugyanis lényegéhez tartozik a közvetítés. a megosztás, a
hirdetés, az emberekhez szóló küldetés-elem, közösségi elem. Tehát a
"sui iuris" művészi törvényen túl, hogy tudniillik a művész legyen maradék
talanul hű ,)keble istenéhez", művészi élményéhez, "virraszt bennem
egy más törvény is, a testvériség törvénye, amely azt parancsolja, hogy
nekik szóljak - és ez az erkölcsi törvény számomra művészi törvény
is, inert ez a nekik is az énemben van benne." A probléma tehát az:
hogyan találhat művészi formát az olyan élmény, "amely mindenestül,
szervesen és töretlenül művészi élmény ugyan, de ugyanakkor nemcsak
művészi élmény, hanem más is." Amikor az alkotói lélegzetvétel kihagy,
akkor ez egy nagy veszedelmet hordoz: a retorikáét, a prédikációét; és
ez a veszedelem időnként kétségkívül ott kísért az ő műveiben is, bár
szándékában igyekezett kikerülni. ("Sohasem akartam verssel tanítani,
- mindig nagyobbat akartam!") Viszont aki verseiből csak az egészen
lírai hangvételű, forrnailag tökéletesen csiszolt "dalokat" hajlandó iga
zinak elismerni és idegenkedik a nagy vallomások, tépelődések és meg
hirdetések sodrásától. a felelősség és elkötelezettség vörösmartyas hang
vételétől, az valami egészen lényegeset nem értett meg vagy értett félre
költészetében.

Egyáltalán: mennyi keserűséget szerzett neki élete során az a sok
féle egyoldalúság, ami megítélésében főlrnerült, Karinthy "tejszagú
misztikum"-át61 egészen a "papköltő-triász" cimkéjéig! Tudta, hogy nem
lehet másként, mert a kisember, a korlátok közé vonult ember nem tud
ja befogadni az egyetemességet, sem tényben, sem igényben; de nem
mondhatott le erről az igényéről és mindvégig szenvedélyesen tiltako
zott minden "valahová-minősítés",minden gettóba-zárás ellen:

Az egyiknek csak a tanár úr
A másiknak költő vagyok,
Ez csak a férfit látja bennem,
A negyedík meg a papot.
Durva szemünk hát csak a felszínt,
A tarka köntöst látja meg?
Az emberösztön meg nem érzi
Azt, ami ember, ami egy?

(Embernek lenni)

Fázó csillag

Európa és az ország fölött azonban gyülekeznek a viharfelhők. Az
őrhelyéről széttekintő "magányos virrasztó" egyre nyomasztóbbakat lát:
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tát embereket és országokat,
Bolond és keserű látásokat.
gs hall hazug és gyilkos hangokat ...

(Az acélember)

De mit tegyen a férfiú,
Kinek törvénye: tenni,
Ki prófétálni küldetett,
gs nem hallgatja senki ...

(Éjszaka 1943-ban)

Ez a kezdetben inkább elvi elszigetelődés-élmény fokozatosan egé
szen húsbavágó lesz. 1938: az első zsidótörvény-javaslat. Két nagyszerű

dokumentumban számol le egyémleg ezzel. Az egyik a Családfa című hatal
mas vers: seregszemle szellemi "ősei" fölött, a magyar irodalomban, és
végül a következtetés: "Lelkükből lelkezett a lelkem, Bs Istenük az Is
tenem. Más ősőmet nem ismerem." (Roppant jellemző különben, hogy
ebben a versben "nagyapjának" "a sasok útját túlkerengő" Vörösmarty
Mihályt, "apjának" pedig Arany Jánost vallja.) A másik egy részletes
naplójegyzet. ahol minden oldalról szembenéz az üggyel. "Vajjon zsidó
vagyok-e én? - kérdezem Pilátussal." (A kérdés ilyen fölvetésében már
eleve ott rejlik a felelet!) 50 éves fejjel megállapítja, hogy eddig ez egy
szerűen föl sem vetődött benne, soha probléma nem volt, - bár tízéves
korától tudja, hogy szülei születése előtt 3 évvel keresztelkedtek meg.
Gondolkodása, kultúrája, mint íróemberé. mindenestül magyar. "Az élet
legnagyobb, talán egyetlen tökéletes realitása számomra a magyar nyelv
és a magyar irodalom. Arany János van olyan fontos számomra, mint
az édesanyám." Élete, eddigi működése a pecsét minderre. Tehát "senki'..
nél sem érzem magam alábbvalónak magyarság szempontjából."

Ezzel a kérdés egyéni oldala el van intézve, és felállítja magának a
programot, önmagához méltó módon:

1. Kifelé - mindent folytatni, mint eddig. Semmi se történt; semmit se
változtam, velem szemben se történt semmi. De ha bármi történnék
is: köte~ességeim nem változtak, lelkem nem változott, küldetésem
nem változott. "Az ember teszi, ami a kötelessége, és ami hegyébe
jön, elviseli.·' (Prohászka)

2. Nem is foglalkozni a nehézségekkel; nem is beszélni róla (a legbensőbb

körön kívül!) senkivel. Vígasztalni, akiket Isten hozzám küld. gn
nem szoruiok vigasztalásra. és nem is vagyok magamban. Istennel
és enyéimmel.

3. Befelé - egy a sziikséqes. Még jobban Istenr-e hagyatkozni! Lelki
életet erősebben és rendszeresebben! Több önmegtagadást! (Étel, fel
kelés, stb.) Barátság: hősiesebben!

4. Dolgozni. Senkise veheti el tőlem a "sípomat", se a magyar irodal
mat. Dolgozom, ha kell "egy boldogabb nemzedéknek", mint Csoko
nai - de dolgozom.

Amit itt maga elé tűz, azt - leveleinek és az ezidőben vele érint
kezöknek egyhangú tanúsága szerínt - utolsó betüig meg is valósította,
Alapos alkalma van gyakorolni a vígasztalást és a "hősies barátságot":
próbál megtenni a hozzáfordulókért, amit tud, IS el ken viselnie. hogy
rossz néven veszik, ha többet nem tud. Hogy elmélkedéseiben mennyíre
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mélyére hatolt a szenvedésnek, annak egyik legszebb bizonysága a Mía
tyánk-sorozat záróbeszéde a németek bejövetele utáni vasárnapon, 1944.
március 26-án Szegeden.

De nem volt könnyű dolga. Védett volt, - mondhatná erre vala
ki, - papi és egyetemi tanári mivolta egyaránt fölmentést biztosított
neki a törvény alól. Nos, először 'is ez nem meatette meg kisebb "inci
densektől",például hogy egyes szélsőséges elemek az egyetemen tüntetést
ne szervezzenek ellene - ha nem is került sor a ikivitelre. Aztán az is
mérhetetlenül megaiázó volt ránézve. hogy folyamodnia kellett a föl
mentésért, ehhez persze ajánlásokat, véleményezéseket kémi. Ez a pak
saméta és az engedélyező végzés történelmi tanulságiként rendelkezé
sünkre áll. És van itt még egy érdekes lélektani tényező, amely egész élete
folyamán megmutatkozik: idegileg erősen érzékeny és sebezhető volt,
és ha mindenki más - talán némi objektív igazsággal - kdvételesnek
látta is helyzetet, ő maga a legkevésbé érezte vagy tudta hinni ezt. Volt
benne valami a gyönyörű Ielkűletböl: "Én sem vagyok különb testvé
reírnnél." (1 Makk. 13, 5) De legkeservesebb fájdalma talán az volt, mí
kor látta, hogy "az aljas, új ragály" még barátait is kikezdi (Mentsd
meg lelkedet). "Mindenki inkább' magyar (ill. német!), mint keresztény'!
Vagy csak inkább gyáva? Ez a borzasztó : hogy olyan kicsiknek bizo
nyulnak az emberek! Nagy emberek is! nagy keresztények is!" - jaj
dul fel imént idézett jegyzetében. Egyszóval nem költői frázis az a szív
fájdító kép, amelyben ezidőbeli Ielkiállapotát összesűríti: "Cseppenként
véreztem el ,A százgyökerű sziv őt."

És közben dolgozik, mint egy megszállott. Ha csak a nyomdából ki
került köteteket nézzük: a Pázmány és a Zrínyi, az Esztétika, az összes
versek, a Himnuszok könyve, az Imádságoskönyv mind az 1939-43.
közti négy évből való! Hozzá "Az égigérő torony" színmű és az 1946
ban megjelent verseskötet java anyaga, a hitlerizmus kerában fiókban
rekedt nagy versek. Menekülés ez? Bizonyára az is. "Vetem magam,
boldog pilóta, Belőhetetlen régióba" - írja a himnuszok fordítása köz
ben. (Pilóta.) De lehetetlen eszünkbe nem jutnia a Biblia sürgetesének,
amint válságos időkben a java lelkekben megújul : "Munkálkodjatok, míg
tart a nappal!"

Győzöd-e még?

Valamíkor a mise misztérium-részének kezdete előtt kiküldték a
templomból a még be nem avatott hitjelölteket. Kedvünk lenne azt mon
-lani : akinek nincs élő hite a természetfölöttiben, az itt hagyja inkább
abba ennek a tanulmánynak az olvasását, Mert ami most következik,
azt már semmiképpen sem lehet emberileg megmagyarázni. A jellem, o
müveltség, a keresztény humanizmus fogalmai itt elégtelennek bizo
nyúlnak. Természetes szemenel nehéz mást látnunk, mint egy nagy élet
pálya lefelé hajló ívét. Pedig ő nem így látta. Hanem:

Amitől eddig megóvtak a mennyek,
A belső éjnek hogy mélyére menjek:
Most küldenek. (Il. stáeíó)

. Szinte szimbolíkus már az indulása is ennek a harmadik harmadnak.
az utolsó 18 esztendőnek. Sík Sándor 1944. október 2-án, két nappal Szeged
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hadszíntérré válása előtt, húszórás utazással fölér Pestre, - és itt azzal
fogadják, hogy rendi felsőbbségenem tartja kívánatosnak itt-tartózkodását.
Válaszlevele csodálatos dokumentuma a halálos keserűségnek és a "meg·
sebzetten is változatlan szeretet't-nek, így végződik: "Term~tes, hogy
amennyiben itt maradok, boldogan ajánlom fel magamat a Rendnek és
a Háznak bármilyen munkára, a teljes óraszámban való tanítástól akár
a legkisebb szolgálatíg."

Csoda-e, hogy az ilyen magasságig jutott lélek valódi szenvedéllyel
veti magát bele az "apró szolgálatok"-ba, a romeltakarítástól, ölfa- és
krumplihordástól a gyerekeknek írt tankönyvíg? (Arról a két kötetről

beszélünk, amely a Köznevelési Tanácsban való ügyvezető valelnöksége
idején szerkesztésében a katolikus általános iskolák IV-V. o. számára meg
jelent.) Csoda-e, ha egyik beszédében "élet,e legboldogabb idejének" nevezi
az óvóhelyeken végzett segítőszclgálatot? - Ebben az időben alaikul kj
élete utolsó nagy barátsága is Tomek Vincével. mikor egyideig együtt
laknak. Nagyon rövid ideig tart ez a kései idill. hisz Tomek Rómába ke
rül. És reménykedik törhetetlenül a romok fölött megújuló életben. "Az
elsők között V10lt, - jegyzi meg róla a nagy Irodalomtörténet, - akik be
kapesolódtak az újjászerveződő irodalmi életbe." A 45 márciusában írt
Fecskét látok hű tükre az akkori hangulatnak, de a mély természetfö
lötti felfogásnak is:

Akarom hinni, ami képtelen.
Ha elrohadt a szép jelen,
Rothadtan ád kalászt a mag.

Belül közben mínd világosabbá válik: a "sz,egedi ódá"-natk vége, A
lassan alkonyatba hajló élet számot vet önmagával és hátralevő idejét
most már elsősorban ama szeretné szánni, amit legfontosabbnak érez:
a költészetre (Csak a furulyát!) és az emberekre. Utóbbiak szolgálatának
új, utolsó évtizedében szinte fő "műf,aja" az évente tartott két nagy kon
Ierenciasorozat, A köztük levő időt mindjobban kitölti a témakeresés és
készülés nem könnyű munkája. (Egyáltalán azt sem mindenkí tudja,
lelkiismeretességben és alaposságban mennyire aranyjánosi alkat ez a
hihetetlenül termékeny író. Mínden előadásához vázlatot írt, minden leg
kisebb adatnak pontosan utánanézett ...) Egyéni adottságai és igényei
szerencsésen találkoztak itt a törnegek szomjúságával emberi, megértő,

de bölcs és felülről-jövő útmutató szóra, Ez volt az, ami az élet befeje
zésénekegyéni tervéből - sok-sok energíabefektetés árán - megva
Iósult; mintegy a pap hagyakózása. A tudós pályája abbamaradt. Es a
költő?

Mondd v~glg

1947. október l-én Sik Sándort a magyar piarista rendtartomány
főnökévé nevezik ki.

'I'ízenhatévi előljárói működésének értékelése a történelemre tarto
zik, - még túl közel vagyunk hozzá, és nincs is elég tárgyi adat birto
kunkban. De hogy neki magának, belülről mit jelent, abban semmi két
ség. Maga írta meg egyik leghatalmasabb szímbólumában, A fordított
Jónás prófétá-ban:
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Be megtréfdltál, seregek Ura
Mi lett belőlem, milyen figura!

Igy lett a szegény Jónás (a silány,
De mégiscsak próféta) - kapitány.
.. . Igy van megírva? Mert a lélek bennem
Elnémíthatlan sóhajtozza: nem! nem!

Mások is tudták róla, ő a legjobban magáról: nem vezetőnek szü
letett. "A pap, a nevelő, a tudós, a professzor, a lelkivezető, az apostol
fogalmi keretébe nemcsak beleillik a személyísége, de súlyos egyéniség
ként is jelenik meg ezekben a keretekben. Ezek is vezetői szerepet j,e
lentenek. Ezek a vezetői szerepek azonban szellemi vonzerőt, sugárzást,
a kovász láthatatlan munkáját és a csillagok erőszak nélküli vonzását
jelentik. Ilyennek alkotta és ilyennek áldotta meg a Teremtő" - mond
ta róla lényeglátóan valaki. De az előljárói tisztihez nem elég a "csillag
vonzás" ... Már a 20-as évek elején makacsul elhárította a házfőnök

igazgatói megbízatást; Rómában ugyanígy ellenszegül, amikor a gene
rális titkárj ának akarj a ottmarasztani ; Szegeden még a kari dékánsá
got sem vállalta. Mikor a 40-es évek. derekán egyik legrégibb, leghí
vebb barátja tréfásan szóbahozta, hogy egyházi méltóságot ruházhatnak
rá, teljes vehernencíával tört ki: "Én szakítok magával!" És most, ami
kor tudatosan vissza akart húzódni egy egész sor nekivaló szereptől is,
jön ez a kinevezés, amely keresztülhúzza minden elképzelését, míndenes
tül nem-nekivaló szerepbe kényszeríti, s hozzá olyan történelmi helyzet
ben, amely a legrobusztusabb vezetői energiát is fölemésztette volna. 
Mit tehetett? Vállalta engedelmességből, az ideiglenesség reményében
(kezdetben egy évre kapja megbízatását); fölvette a terhet, "mint Si
mon, a cirénei, a keresztet." (Mint egy fáradt csiga.)

A következmények néhány éven belül mutackoznak. A jól konzer
vált, rugalmas test rohamosan megy tönkre; állandó fáradtság, idegki
merülés, étvágytalanság, álmatlanság, később fokozódó feledékenység és
az "aggkor" egyéb tünetei mutatkoznak. Hozzá olyan' lélektani jelensé
gek: habozás, bizonyos energíátlanság, visszahúzódás, stb., amelyek két
s~gtelenné teszik valami lelki "sokk" megjelenését ebben a nemrég meg
energiától duzzadó jellemben. 1955-ben írja: "Szüntelen, Idegfeszítő.

végkimerülés felé Ű2JŐ rnunkám közepett, mintegy álomra, gondolok a
Balatonra - de egyelőre egy félnap pihenés is boldoggá tenne." Később

orvosai egyre több ilyen pihenést kényszerítenek rá, de ez már nem az
"igazi". "Az életlehetőségek köre mindig szűkebb lett: nem lehetett
rnessze menní sétálni, nem lehetett a hegyre fölmenni" - mondja hűsé

ges kisérője. És főleg: a gondok elől nem lehetett menekülni. Ami míatt
örömet szeréz neki mégis az üdülés, az, hogy ilyenkor azért még elláto
gat hozzá a mind ritkább madár: a múzsa. És a sors sajátos iróniája gya
nánt ez az ember, aki még nem olyan rég "mindörökké fiatal"-nak val
lotta magát, most az öregkor szinte klinikai-Iélektani részletességű lí
rájával és könnyes humorával ajándékozza meg a magyar költészetet. Ez
a fizikai és szellemi csökkenés-élmény rnindenkinek keserves, de száz
szorosan az a nagy embernek, akinek fokozottak az Igényei önmagával
szemben. (Világirodalmi rangú remekei ennek a élménynek például a Dör
mögés, a Szamár és cinege, illetve a Búcsú aszavaktól című versek.) Hát még
az olyan embernek, aki eddig egy életen át hozzászokott, hogy ő csak
ad és alkot, s önmagával nem kell törődnie! Most aztán megtanulta ezt
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is, szokott lelkiismeretességével - szinte az aggályosságig, Persze csak
orvosai és ápolói felé, akikre tartozott. Másokkal próbálta kerülni a
témát. Mikor egyik rendtársa aggódva kérdezte tőle: "Nagyon tetszik
szenvedni?" ~ szinte ijedten kérdezett vissza: "Látszik is?"

Hozzájárul a nyomasztó élményekhez az öregkor egy másik szükség
szerű velejárója, amely azonban megint sokszorosan fájó az ő meleg,
érzékeny, hűséges szívének: a hozzá közelállók, ifjúsága barátai egymás
után távoznak az élők sorából (1953: Schütz és Zimányi, 1963: Balanyi),
vagy kerülnek messze földre. "Aki szeret, aki nagyon szeret, Százszor
veszíti el az életet." (Szép piros szív.)

A csillagok tövében

Sötét a kép? - Csak az egyik fele még az, amit eddig elmondtunk.
Mert mindez kellett ,a végső kiéréshez. Érzi ezt ő maga is: "Csak egy a
fontos: égjek, s el ne égjek, Mint a pusztai vadrózsabokor. A nap is leg
szebb naplementekor." Es a fizikai bajokról is: "De nézz velük bátran
farkasszemet: Több is van bennük: onnan üzenet." (Kérdések felelet
nélkül, illetve Vendégek.) Próbáljuk tehát keresni ennek a pozitiv kitelje
sedésnek a vonásait!

Az első: egy immár tökéletesen vérré vált aszkézis: állandó akarati
készségű viselése mindannak, ami a természettel ellenkezik, de ki nem
küszöbölhető. Tűrni munkát és kellemetlenséget, de elviselni a sokszor
terhes kíméletet, kedveskedest is. Pedig bizony annak is inkább csak a
nehezét érezte már. Amit [óbarátaí egész leleményességüle összeszedése
vel vígasztalóul, melengetőül száritak volna, az valahogy nem hatolt lel
kébe igazán. Jellemző, amit egyiküknek ir: "Milyen jó volna olyannak
lenni,amilyennek azok látnak, akik szeretnek!"

A másik viszont éppen önmagának megőrzése rnindhalálig:

Mást mit tehetsz, ha semmit sem tehetsz?
Egyetlen egyet: önmagad lehetsz.
Legyen remény vagy ne legyen remény,
Az föl van irva· Isten tenyerén.

Így például míndvégíg megvolt benne - nem kis erőfeszítések árán 
az a szellemi nyitottság, ami a fiatal tanárt, vagy a szegedi professzort
jellemezte. Ismerősei, Vigilia-beli munkatársaí egybehangzóan vallják:
mindig minden érdekelte, ami a világon, az egyházban, hát még az íro
dalmi berkekben történt. Az Örökösökcímű versben - ahonnét jónak lát
ta posztumus kötete mottóját venni _. .memszürkült szívé't-ről beszél,
és olyan ragyogó bizonyítványt állít ki magáról, amit kevés ember te
hetne:

..... szépen éltem,
Igaztól, jótól, széptől sose féltem,
De ami nem szép, ami nem igaz,
Ami nem is jó, azt is, most is, értem.
Megértem azt is, aki nem ért engem,
Tudok ölelni múltat a jelenben.
És akarom ölelni a jövőt,

S szolgálatára magamat jelentem.
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A teremtett világ: a természet felé is megvolt benne mindvégig ell
a kitárulás, egészen a kozmikus teljességig (Mint a Mátra; jellemző, hogy
az űrrakéták képe hányszor tér vissza utolsó időbeli verseiben!), azzal
a keresztény panenteizmussal, amelyet oly sokszor és oly szívesen fejte
getett: Istent élni meg a természetben. Hogy természetés szellern művei

hogyan jelentették számára Istent egy életen át, annak talán legművé

szibb és emberileg legmegindítóbb tanúságtétele a Bocsássd meg című

vers.
Végső kiérésig jut benne az igénytelenség, a szerénység, az igazí

nagyok alázata. Jó iskola ebben az említett leépülés-élmények sorozata,
-deelöljáróé tiszte is. Aggódó gonddal tartott meg minden kis szabályt és
szokást, és soha a legkisebben sem fogadott el -- nem hogy igényelt
volna -- kivételezést, különleges bánásmódot. Jelképes, mennyire nem
szerette a különálló rendfőnoki széket elfoglalni; hacsak tehette, rend
társai közé húzódott. - Érintkezésmódjában a sziporkázó közvetlenség
mindinkább helyt ad a csendes meghallgatásnak, a meleg humornak, II
bölcs egyszerűségnek. Megjelenjk valami lényében a szemlélödés nyu
galmából:

Azontúl már az ember nem beszél.
A csillagok közt csillagként lebeg,
Es teljesül és hallgat, mint a Hold.

(A hatvanévesek angyala II.)

Ez a halk és bölcs szelídség azonban nem - vagy nem elsősorban 
energiahiány. Hanem egy következetesen kordába fogott vehemens ter
mészet megnemesedése,

De leggazdagabb áradással .e jóság mutatkozik meg benne ezekben
az utolsó időkben. Itt sem valami természetadta lágyságra kell gondol
nunk, hanem tudatos elvi meggondoláson alapuló odahajlásra az embe
rekhez, akik mint "szentségtartók" hordozzák Krísztust, s bennük a
"társlakómként" jelenlevő Úrhoz. Köztudomású volt, hogy, nemcsak ö
maga nem mond rosszat soha senkiről, de azt sem túri, hogy ezt jelen
létében tegyék. Megvolt benne - egész életében - az az adomány, ami
csak az igazi nagyok jellernzője: bárkivel volt dolga, akkor és ott egészen
az övé tudott lenni, osztatlan figyelemmel, teljes jóakarattal, mintha
senki és semmi más nem volna a világon. (Szinte hihetetlen ez, ha meg
gondoljuk, hányfelé voltak kötelezettségeil) És az irgalmasság lelki cse
lekedeteinek széles skálájú gyakorlásán túl a legapróbb fizikai szelgála
tot sem érezte kicsinek vagy méltatlannak magához. Viszont meghatóan
hálás volt minden apró szívességért. Mikor az utolsó napokban már szólni
sem tudott, egy kézmozdulattalköszönte.

A belső fejlődés a kevéssé-mutatós szenvedések kohójában immár
befejeződött. A nagy egyéniség minden jellegzetességében kiérett, de ere
jével nem hogyelnyomna, inkább ösztönöz és fölemel. Gyönyörűen ha
sonlította valaki jelenlétét a napsütéshez. amely kibontakoztatja a szuny
nyadó csírákat, "Keresztény ember az, aki másoknak jó" - fogalmazta
meg ő maga. Ilyen ember volt.

A földi élet öt évvel ezelőtt a maga egyediségében lezárult. Kezdőd

hetik a másik, az igazabb, amely a Mü sugárzó és építő hatásában "örök
kön érik és míndörökké fiatal."

•


