
BÉKÉS GELLÉRT

Emlékeim Sík Sándorról*

Emlékezésemben mint teológus csupán arra vállalkozom, hogy Sík Sándorról. a lelki
vezetőről és az emberről beszéljek, akinek emléke és szelleme mindmáig hatással van az
életemre. S azt hiszem, hogy egyéniségének ismerete nélkül nehéz lenne megérteni az
íröt, különösen ha az író olyan ember, mint Sík Sándor.

Talán meglepő, hogy SíkSándorral nem Magyarországon, hanem Angliában találkoztam
először. Erre a találkozásra Birkenheadban, a liverpooli tengeröböl déli partján fekvő

Arrów-parkban került sor, ahol 1929 nyarán 800 magyar cserkész ütött tábort a
nemzetközi cserkészszövetség jamboreerutk nevezett világtalálkozóján. Tizennegyedik
életévemben jártam akkor, és a budapesti bencés gimnázium Czuczor Gergely nevét
viselő cserkészcsapatát képviseltem az őrsvezetők válogatott csapataban. Sík Sándor, aki
huszonhat évvel volt idősebbnálam, nyilván nem ismerte a kis örsvezetöt, aki tisztelettel
jes csodálattal tekintett föl a magyar cserkészet egyik megteremtőjére és szellemi
vezérére. SíkSándor a táborparancsnokság tagja és a tábor vezető lelkésze volt; éppen ez a
tény tette oly jelentőssé találkozásunkat. Valami fertőzés miatt a tábori kórházban kisebb
műtétethajtottakvégre a bal káromon, érzéstelenítés nélkül, s én belesápadtam a vágásba.
Ó, aki éppen a betegeket látogatta, rám nézett, elmosolyodott, és néhány bátorító szó
kíséretében megveregette a vállamat. Ez a baráti gesztus egyszerre bátorságot öntött
belém, úgy éreztem, férfiasan helyt kell állnom.

A helytállás követelménye a játék során is jelentkezett. Kedveltük a pusb-ballt, mert
otthon ilyet sohasem láttunk: két méter átmérőjű óriási bőrlabdát kellett átguritani az
ellenfél kapuvonalán. A legizgalmasabb pillanatok azok voltak, amikor a két ellentétes
oldalról támadó erőfeszítéshatására a labda a magasba emelkedett, s amikor végre sikerült
a labdát átlendítenünk az ellenfél oldalára, lelkendezve rohantunk utána. Lelkész
parancsnokunk velünk együtt élvezte és küzdötte végig a játékot, ami egyben azt is
jelentette, hogy a játék megőrizte nemes jellegét.

SíkSándor jellemében a derű és jókedvönuralommal társult, amely harmóniát sugárzott
egész lényére. Lehetetlenvolt nem érezni, hogyéletének rendje, magatartásánakfegyelme
nem kényszer, hanem az érett ember tudatos és szabadon vállalt életformája.

Amit a tábortűz csendes pillanataiban rövid, ám bensőséges elmélkedéseiben hallot
tunk tőle, az egyéni meggyőződésének saját szavaiba foglalt kifejezése volt, amelyet a
krisztusi Evangélium formált. Eredeti az volt benne, hogy mindezt a mi nyelvünkön tudta
megfogalmazni. Az Evangélium meredek útja és szük kapuja az ő előadásában a kötelesség
jólelkű vállalásává vált. Meg kell éreznünk a kötelesség teljesítésének belső értékét és
tiszta örömét - mondta -, s az erkölcsi jó megtapasztaIása arra indít majd bennünket,
hogy mindez természetes magatartásunkká váljék Sík Sándor nem "úri fíükat" akart
nevelni, hanem krisztusi embereket, akik benső jóindulatból testvéri szolgálatkészséggel
cselekszik a jót. Végső soron a felelősség tudatos és önkéntes vállalását jelenti: azt, hogy az
embemek okosan és tettre készen kell fogadnia azokat a tennivalókat, amelyeket az élet
elébe állit, s vállalásukkal embertársai javátkell szolgálnia. Eza krisztusi program, aki, mint
mondta, "nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul adja
odaéletét sokakért" (Mt 20, 28.). Ez az evangéliumi esemény az, ami - éppen ezekben az
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években - megérteti a költővel, hogy "kenyérnek született", még ha "fekete kenyér" is,
mert hivatása az, hogy mások javát szolgálja.

Mindazt, ami SikSándor szavaiból és egyéniségéből felém sugárzott - anélkül, hogy ezt
már akkor meg tudtam volna fogalmazni -, az erkölcsi jó emberi pozitívumának, vagya jó
jósága megélésének lehet nevezni. Ez az emberekkel való együttérzés, az önkéntes és
derűs szolgálatkészség meleg fénnyel járja át mindazokat, akikre sugárzik. A harmincas
évek végén a Ments meg Uram című verses imádságban ezt a törekvést foglalta költői

formába:

A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,
A meddiJségt6~ lanybaságtó~

A naptalan és es6telen égt61:
Ments meg Uram a szürkeségt6l!

Édes az iDok méntás koszorúja,
Fehéröregek aranyos borúja,
Virága van tavasznak, télnek:
Ne engedj Uram, koravénnek!

csak attól ments meg, keres6k Barátja,
Hogy ne nézzek se e/lJre, se bátra.
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,
Ne túrd, Uram, hogy bezáruljok!

Ne hagyj Uram, megülepednem,
sem eszmében, sem kényelemben.
Ne túrj megállni az ostoba v a n-nál,
S nem vágyni többre kis mái magamnál.

Ha jönni talál olyan óra,
Hogy megzökkenne vágyam mutatója,
Kezem kezedben ha kezdene büln~

Más örömén ha nem tudnée örüln~

Ha elapadna könnyem más bűnén,
A minden mozgást érezni ha szűnném,

Az a nap, Uram, hadd legyen a végs6:
Szabadíts meg a szürkeségt6l!

Ezen költői imádság szellemét, a szüntelen "többre vágyni kis mái magunknál" étoszát, a
soha-nem-lankadás lendületét fejezi ki a fiúk nyelvén - még ha nem is Sik Sándortól
származik - a "több is telik tőled" jelszava, melyet akkoriban szívesen hangoztattak.

Ami még inkább meglepett, az Sik Sándor tettre kész, dinamikus egyénisége mögött
meghúzódó szemlélődőhajlama. Itt arra a contemplatio cosmica néven ismert misztikus
természetszemléletre és annak elmélyítésére gondolok, amit Sik Sándor Prohászka
lelkisége egyik legjellegzetesebb vonásának tekint a róla írt tanulmányában. Úgy vélem,
hogy ez nem panteista hajlam, hanem mély keresztény hagyomány. Ezen a ponton rokon
lelkek találkoZásáról van szö: mindkettejükben összefonódott a művész esztétikai
érzékenysége Isten szentjének mély vallási érzésével. A contemplatio cosmica ugyanis az
az elmélyedő szernlélödés, amelyben a lélek a természet harmóniájában és szépségében,
de vad erőiben is, megérzi és átéli a teremtő Isten jelenlétét. Tizennégy éves fejjel
minderre nyilván nem gondoltam, de a tábortűz vörösen izzó parazsa a bársonyfekete
éjszakában, a tücskök ciripelése és a csillagok ezüstös villódzása mégiscsak ezeket az
érzéseket keltették föl bennem. S ha azt állítom, hogy szerzetesi és papi hívásomat
ezeknek a tábortúzi estéknek is köszönhetern - nem fontos, hogy Birkenheadban,
Bakonybélen vagya Tiszaháton -, nem túlzok

Sik Sándor úgy él bennem, mint aki élt és állt, énekelt és alkotott. Így emlékezem rá.
Isten áldja érte!
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