
Rónay László

A NYITOTTSÁG PÉLDÁJA
Sík Sándor egyetemessége

1963. szeptember 28-án húsz éve hunyt el Sík Sándor, a huszadik századi magyar
katolikus szellemiség egyik kimagasló alakja. Utolsó versét ez év augusztusának
elejéről keltezte, életének olyan periódusában, amikor már elhatalmasodott testi
gyöngesége. Ez a vers, A néma Miatyánk, a megállíthatatlan testi romlás fájdalmas
érzését éppúgy megfogalmazza, mint Sík Sándor életművéneklegfontosabb össze
tartó elvét: "Akarom élni az egész hitet ..."

j .

Mit is jelenthetett az "egész hit" az ő életében? Hogyan őrizhette meg azt az
"egész"-et egy olyan korszakban, amely illúziók és hitek sokaságát törte meg, s
amelynek fájdalmas és kiábrándító józansága látványos és kevésbé látványos ön
vizsgálatok sokaságát szülte? Sík Sándor két világháborút élt meg. Látta és ré
szese is volt az öntudatára ébredt magyar katolikus egyház nagy és díszes sikerei
nek, egyik vezére volt legnépszerübb és tömegeket mozgató ifjúsági szervezeté
nek, a cserkészetnek. Meg kellett érnie azt is, hogy 1950-ben megvonták a szerze
tesrendek müködési engedélyét, mintegy befejező lépéseként annak a folyamat
nak, amely az egyházi iskolák államosításával kezdődött.Sík Sándor ekkor is a he
lyén maradt, s tekintélyét, elvi szilárdságát mi sem jellemezheti jobban, mint hogy
tagja lett - Grősz József, Czapik Gyula és Sárközy Pál mellett - annak a püspöki
bizottságnak, amely az állami szervekkel együttműködveelőkészítette az 1950-es
megállapodást, mely máig alapja az állam és az egyház békés koegzisztenciájának.
Nem lehetett könnyü döntése életének, amikor 1953-ban rendtársaival együtt el
kellett hagynia addigi otthonát, s új rendházba, iskolaépületbe kellett költöznie.
"Az a legény, aki állja. / Aki magát megtalálja" - írta ebben az évben Medárd című

versében, s tegyük hozzá mindjárt: Sík Sándor .megtalalta magát" is, s a magyar
katolicizmus számára olyan példával szolgált, melynek jó néhány vonása ma is
gazdagít bennünket. Egy évvel később már így vallott:

Úgy szerettem ezt az áldott
Jóra váltott rossz világot,

- Én Istenem,
Úgy-e bizony megbocsátod?-

Mintha nem is futó vendég:
Mintha végképp itthon lennék.

Én Istenem,
Soha talán el se mennék . . .

(Őszi fecske)

Iszonyú belső harcokat kellett megvívnia. míg elmondhatta: otthonos ebben az új
világban is, amely persze nem a régi lehetőségeket,nem a zajos és látványos sike
reket kínálta, hanem új utakat, új perspektívákat adott: a csendes, bensőséges al- .
kotás nyugalmát, a "halk szót kis szobában".
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Sík Sándor életútja jó példája lehet annak a folyamatnak, amelyben a keresz
ténység és a keresztény személyiség megtalálta helyét az "új világban". Nyitott
sága, kivételes műveltsége révén már 1945-ben felismerte, hogy' új. életszemléletet
kell kialakítania mirrden kereszténynek. Konferenciabeszédeinek új sorozatában,
1945. adventjében már arról beszélt, hogy olyan világrend keretei között kell ott
honra találnunk, mely nem idegen a kereszténység lényegétöl, amikor a kollektiv
izmus gondolatát vallja vezérelvéül. "A forró ma" - ez volt berekesztőbeszédének
címe, s az akkori bizonytalan helyzetben arról beszélt, hogy a katolikum minden
kor és minden élethelyzetben megvalósítható, hiszen eligazítónk és mértékünk
nem változhat a változó történelmi körülmények között sem. A "katolikum" gon
dolatát kétarcú valóságként értelmezte: egy Istenre irányult magatartásmintát és hi
tet, valamint egy minőségre orientált életszemléletet látott és láttatott benne.

A "minőség" eszménye sok változatban tűnik fel a század közgondolkozásában.
Sík Sándor mindenestül a keresztényi életstílus rninöségéröl beszélt, olyan élet
forma megvalósulását értette rajta, mely a hétköznapok valóságává alakítja a
krisztusi útmutatást, és minden élethivatást teljessé akar tenni. Ha az irodalomról
és az írásról szóló legismertebb műveit lapozzuk fel, rögtön megérezzük, hogy
központi gondolata volt a "színvonal" kérdése. Az a csak töredékesen megvaló
sulható tökéletesség, amelynek korlátait ugyan pontosan érzékelte, de amelynek
megvalósítására mégis makacsul törekedett, mert tudta, ez a hivatásunk, ez a kül
detésünk. Kiküzdeni a lehetőségeink szerint való teljeset, s ráhagyatkozni arra a
kegyelemre, melynek sugárzása egész munkásságát ·áthatotta. Mi sem volt idege
nebb tőle, mint a céltalanság. Ő már akkor ismerte és forgatta az egzisztencializ
mus úttörőinek, Jaspersnek és Heideggernek a rnunkáit, amikor azokról még csak
gyer hiradásaink voltak. (Sokat emlegetett és méltán új kiadást érdemlő Esztétiká
jában nemegyszer hivatkozik is rájuk, már idézett konferenciabeszédében pedig
figyelmeztetett arra, hogy a "rémület" és a "kiszolgáltatottság" érzése fakadhat
ugyan a történelmi események fájdalmas valóságából, de nem méltó a keresztény
emberhez, aki átéli az isteni ígéret igazságát, mely szerint ő velünk van minden
nap.) Ám belőlük nem azt a tanulságot vonta le, hogy magányunk burkán nem
tudunk rést ütni, hanem épp az ellenkezőjét: még teljesebben és igazabban kell
élnünk, meg kell valósítanunk a keresztény testvériség eszményét. Legyen jobb a
világ - mondta, keressük mindnyájan annak a "titokzatos harmadik nap"<nak a
békességét és biztonságát, mely élete végéig egyik legfontosabb ihletője volt Sík
Sándor lírájának.

Sokszor és különféle változatokban tűnik fel a Sík Sándorról szóló, költészetét
méltató szakirodalomban, hogy a csendes, békés és biztonságos érzések költője.

Valójában azonban - főként öregkori Iírájában - hatalmas belső dráma kivetülése
az a mód, ahogy az egymással feleselő képekből, víziókból végül is az egyensúly
állapotát megteremti. Hadd idézzük ennek bizonyságául a Keresztút utolsó stáció
jának befejezését.

Valahol
A kristálytenger fölött
A Szék előtt

Feszült inakkal áll az Angyal.
Szemei mint a villám, ruhája mint a hó,
Áll, vár és alig-alig győzi kivárni
A harmadnap hajnallatát,
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(Nem is harmadik igazán, -
Isten türelme is feszült a pattanásig:
Csak egy éj, egy nap, egy hajnali perc)
És lendül a szárny,
És lebben a ko,
És elhangzik a mindenségben:
"Békesség nektek, én vagyok!"



" ... utolsó, harmadik korszaka tűnik ma előttünk a legteljesebbnek - írta róla
mélyenszántó méltatásában Pilinszky János -. A himnikus kezdet s a nevelő hangú
folytatás után a befejezés épp vállalt, mezítelen drámaiságával művészileg is a leg
harmonikusabb."

Sík Sándor egész életében arra törekedett, hogy megőrizze nyitottságát a világ
gal szemben. Élete, sorsa úgy alakult, hogya legkülönfélébb helyeken és helyze
tekben tett erről tanúbizonyságot. Nem véletlenül volt kitűnő tanára a pesti gim
náziumnak; olyan egyéniségeket nevelt, mint például Boldizsár Iván és Thurzó
Gábor. Amikor pedig kedve ellenére Szegedre nevezték ki egyetemi tanárnak, it
teni müködésével kivételes hatást gyakorolt .fiai'I-ra, akik közül mindenképpen
meg kell említenünk a legkedvesebbeket: Radnóti Miklóst, Baróti Dezsöt, Ortutay
Gyulát és Tolnai Gábort. S ugyanez a vonzerő, a látszólag gyenge emberből áradó
harmónia terelte köré később is a tanítványok, barátok, tisztelők egész sorát. A
mai fiatalok nehezen tudják elképzelni, milyen esemény volt Sík Sándor egy-egy
beszédsorozata. A legnagyobb magyar szónokok között van a helye, s nem azért,
mert kivételes orátori adottságokkal rendelkezett, hanem mert minden hallgatója
érezhette, olyan dolgokról szól, olyan eszményeket állít, amelyekért olykor keser
vesen megküzdött, s amelyek épp e belső lelki harc fényében lettek igazán hitele
sek és igazak.

Amikor 1945-ben újra indult a magyar irodalom, sokáig az volt a legnagyobb
és legjelentősebbkérdés, sikerül-e oly sok fájdalmas sebet begyógyítva megtalálni
azt a belső harmóniát és egyensúlyt, amely nélkül egyetlen irodalom sem fejlőd

het szervesen és egészségesen. Az újrainduló Vigilia főszerkesztőjeként program
adó cikkében többek között ezeket írta: "A csillagok már fázva bújnak el, a nap
még csak sejlik a látóhatár alatt. De mi még lelkünk szemhártyáján érezzük a csil
lagok képét, és éber szenvedéllyel várjuk, tudjuk, hívjuk a kelendő Napot ..."
Olyan közegben, mely telve volt nyugtalansággal, gyanakvással, félig kibeszélt sé
relernrnel, amikor Szabó Lőrinc és Illyés Gyula is a támadások kereszttüzébe ke
rült, Sík Sándor higgadt és nyugodt érveléssel fejtette ki a magyar irodalom egy
ségének azt a programját, amelyet a Vigilia máig is a magáénak vall: "Írók va
gyunk, egynek tudjuk magunkat' az élő irodalommal. Nem vagyunk szekta, nem
vagyunk párt, nem vagyunk még csak írói csoport sem: egyszerűen magyar írók
vagyunk. Sem szemben nem állunk többi írótársainkkal, sem külön nem állunk
tőlük. Az, hogy katolikusok vagyunk, nem távolít, hanem közelebb visz hozzájuk: a
megértés, a szeretet, az egyetemesség - a szakmai összetartozás, a társadalmi és a
magyar szó szerelmének vérünkbe írt törvényén túl - a mi számunkra lelkiisme
reti parancs."

Ezt a parancsot rendje és folyóirata élén - nem könnyű időkben -, mindkét ol
dalról megnyilatkozó félreértések és gyanakvások közepette sikeresen valósította
meg. Semmiképpen nem a véletlen műve, hogya Vigilia a kor talán legszínvona
lasabb és legnyitottabb folyóirata volt és maradt azokban az években is, amikor
az egyetemes magyar irodalom meglehetősensematikus színt öltött. Ha az iroda
lom folytonosságáról szólunk, és azokról a szálakról, melyek a múlt legértékesebb
részeihez és jellemzőihezkötnek, Sík Sándor Vigiliájára az elsők között gondolha
tunk. A folyóirat nemcsak programjának vallotta a folytonosságot, hanem szükös
lehetöségei között tartotta is azt. És Sík Sándor maga is formálódott e nehezen
vállalt, mégis oly hitelesen megvalósított küldetése teljesítése közben. Ekkor ala-
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kította ki magában és költészetében a tiszta. Szent Ferenc-i hangot, mely Iírájának
legjobb korszakát jellemezte:

Az én múzsám? Múzsám-é, vagy . . . ?
Lelkem, mit merengszl
Alkonyodik, el ne késsünkl
Nézd, hív Szent Ferenc.

Már a dallam, csak a dallam
Lesz a regulád,
Indulj, mást ne vigy az útra,
Csak a furulyát.

(Csak a furulyát)

Hosszú, olykor gyötrelmes önvizsgálatokkal terhes, súlyos történelmi események
kel tűzdelt út vezetett a "diadalmas" versektől az utolsó korszak tudatosan vállalt
egyszerűségéig.Miközben lírai formanyelve és szemléletmódja érezhetőenegysze
rűsödött, céltudatosabbá vált az a mód is, ahogy a világot szemlélte. Mindig is jel
lemezte őt a szolgálat igénye. Ritkán emlegetjük például életének azt a nagy for
dulatát, midön végleg megvált a szegedi egyetemtől - ahol távollétében Bálint
Sándor helyettesítette -, mert 1945-ben ügyvezető alelnöke lett a Köznevelési
Tanácsnak. A Tanács 1945 júniusától kezdte meg rendszeres működését, s első

célja a folyamatos oktató-nevelő munka feltétele inek megteremtése volt. Sík
Sándor tevékeny szereplője a megbeszéléseknek, s jelentékeny részt vállalt az iro
dalomtanítás új módszertanának kialakításában. Amikor 1947 márciusában a fa
kultatív hitoktatás kérdéskörében kirobbant vita nyomán lemondott tisztségéröl,
az akkori "hivatalos" egyházi álláspontot képviselve jelentette ki: "Lehetetlen hivő

embernek a vallásoktatás fakultatív voltát elfogadnia". Nemsokára azonban olyan
korszak köszöntött be, rnidön Sík Sándornak, akarva-nernakarva, orientáló szere
pet kellett betöltenie a magyar katolicizmusban. És ezt a feladatot is kitünöen,
példaadóan teljesítette. Az ő Vigiliájában indult a világiaknak nagykorúságáról az
a vitasorozat, mely akkor sokakban megbotránkozást keltett, de amelynek legfon
tosabb felismerései később tovább visszhangoztak az egyházban, s útmutatói let
tek a szocialista rendszerben élő keresztényeknek.

Manapság már természetes és elismert magatartása minden katolikusnak az
. ökumenizmus, az a nyitottság, mely szeretettel és megértéssel fogad minden más
vallásos meggyőződés alapján született gondolatot, s igyekszik azokat szembesí
teni a maga igazságaival. Sík Sándorból ez sosem hiányzott. Az Egyházak Öku
menikus Tanácsa 1948 augusztusában alakult meg Amszterdamban, a korábbi
ökumenikus kezdemények összefoglalásaképpen, s igazában ekkor kezdödött meg
a termékeny párbeszéd módszereinek kutatása és finomítása. Sík Sándor azonban
már 1947-ben megjelentetett egy ma hozzáférhetetlen, soha nem emlegetett válo
gatást, A szeretet breviáriuma címmel, amelyben a legmegragadóbb az egyetemes
ség szellemének és szemléletének jelenléte. A nagy misztikusok és gondolkodók
írásai mellett magától értetődő természetességgel szerepelnek a válogatásban a
buddhista, kínai, zsidó szerzők legszebb, szeretetre irányuló alkotásai is. Igaza volt
a Vigilia akkori recenzensének, Doromby Károlynak, amikor úgy értékelte e gyűj

teményt, hogy minden olvasója több és jobb lesz a szövegek ismeretében.

1947. Ez az év nem csak A szetetet breviáriumá-nak megjelenési időpontja, ha
nem Sík Sándor életének alighanem legnagyobb eseménye js: október elsejei ha
tállyal ő lett a magyar piarista rend tartományfőnöke.Amint "kegyeletes élet
rajz"-ában olvashatjuk, e kinevezést először átmenetinek tekintette ő is, s a körül-
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mények mellett kivételes egyéniségének, tekintélyének tulajdonítható, hogy végül
is haláláig közmegelégedésre látta el e tisztségét, melytől - miért tagadjuk - ide
genkedett. Hogy némi képet kapjunk arról, milyen rendfőnök lehetett, a Bíró Imre
ál tal írt "kegyeletes életrajzr-ból idézünk: "Sík Sándor elsősorbanköltő, író, tudós,
pap és lelkipásztor volt. De kedvező tulajdonságai: akarata, éles esze, szerető szíve
nagy rendfőnökké is tették. Atya és barát volt, soha senkit meg nem bántott volna
egy szóval sem. Figyelmes volt a végletekig. Ha valakiről azt hallotta, hogy beteg,
naponta is felkereste. Jellemző rá, hogy halála előtt vagy tíz nappal még átbotor
kált, jóllehet ápolói ellenezték. egyik volt asszísztenséhez, hogy viszonozza látoga
tását, mert az így illik. Alázatos, szerény és igénytelen volt, semmi különlegeset el
nenn fogadott. Tekintélyes keresetéből szinte semmit nem költött magára, és ha
nem vigyáztak volna rá, semmije sem lett volna. Pénzét, ruháit azoknak adta, akik
rász.orulóknak látszottak. A felebaráti szeretetet nemcsak szóval hirdette, hanem
evangéliumi lelkülettel gyakorolta is. Mint az Alexius-ban mondja. »A szeretet nem
tud határokat, mindenkit, mindent magához ölel és kifosztani vágyik önmagát, és
oda.adni mindent és magát, és mindenkinek lenni mindene.v"

A kicsit naiv, az élet dolgaiban nem mindig járatos Sík Sándor példamutató böl
csességgel, az isteni kegyelem erejébe bizakodva élte végig a magyar katolikus
egyház átalakulásának legnagyobb korszakát. Ha ma egyház és állam harmonikus
kapcsolatáról beszélhetünk, ennek alakulásához jelentős mértékben hozzájárult. A
szeré ny, magáról csak a verseiben megnyilatkozó költő nem véletlenül volt á
Koss uth-díj első jutalmazottjai között, s lett 1949. február 20-án a Magyar Iroda
lomtörténeti Társaság alelnöke.

Az 1948. után született költemények nemcsak egy hivő lélek természetes val
lomásai voltak, hanem hatalmas belső lelki dráma hw kivetítői is. Egyre ritkábban
jutott ideje és módja ünnepelni. A hétköznapok embere lett, igazi munkása az
életnek. Életrajza mindössze két pirosbetűs ünnepről ad számot: 70. születésnap
ján rendjének, tanítványainak és tisztelőinek hódoló szeretete övezte; amikor pe
dig 1961-ben aranymiséjét ünnepelte, többek között Kodály Zoltán köszöntötte az
zal a vegyeskari müvel, melyet Sík Sándor Te Deumá-ra szerzett. Volt ebben a
gesztu sban jelképes tartalom is: amagyar kulturális élet két vitathatatlan tekinté
lye nyújtott egymásnak kezet a hit, remény és szeretet jegyében, s ez a Te Deum
befejező szakaszában így fogalmazódott meg: .

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! -

hála legyen, Uram!
hála legyen!

Utolsó (előtti versét, az Oroszlán-t, mint alcíme is jelzi, "az atombomba-kísérletek
margójára" írta. Testi ereje már végzetesen hanyatlott, de szelleme még ekkor is
érzékenyen követte a történelem legfontosabb rezdüléseit, s felemelte elcsukló
szavát, amikor veszélyben érezte azokat az eszményeket, melyek szolgálatára éle
tét szeritelte. .Ereztessétek. hogy ébren vagyok" 7"" ezzel a sorral zárta versét. Utó
kora alighanem jókora lelkifurdalással töprenghet el e kép értelmén. Ha van köl
tője, modern gondolkodója, "jelensége" a huszadik századi magyar katolicizmus
nak, akire emlékeznünk kell, akit ébreszteni kötelességünk, akkor Sík Sándor az.
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