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1938. az utolsó békeév végső hónapjaiban már érzékelhető volt a
belpolitikai feszültség, amelynek legsúlyosabb robbanását az Im
rédy-kormány által beterjesztett és a képviselőház által elfogadott
Első zsidótörvény okozta. "A történelem most igazán az idegeink
ben dolgozik - írta Sík Sándor december 19-én kelt levelében Raf
fali Rafaela nővérnek.' - A kétszeri hajszálon múló háborús vesze
delem, az elnyúló, félbemaradó, kiújuló, megalázó tárgyalások, a
magyar társadalom kétségbeejtőenéretlen viselkedése, a kormány
három fronton való let-halál küzdelme, az egyre növekvő, egyre
butább és egyre aljasabb nyilas izgatások, persze mindez az Egye
temen belül is, nyugtalanság, tüntetések, verekedések stb., stb. -,
mindez éppen nem volt alkalmas az elmélyedésre."

Ilyen körülmények között hozta színre a kormányzó névnapja
előtti estén István királyát a Nemzeti. A próbák kis híján botrányba
fulladtak. Kiss Ferenc, akinek nyilas-rokonszenve közismert volt,
szerepének egyes részeit nem akarta eljátszani, Németh Antal
igazgató dühödten ordítozott, Tasnády Ilona öregnek érezte Gi
zellát, "az új Gyöngy pedig olyan kellemetlenre modernizálta az
alakot, hogy viszketett a tenyerem". Végül az előadás gond nél
kül végződött, a színészek "felülmúlták önmagukat". Síknak sike
rült befejeznie Pázmány-könyvét, s teljes erejéből tervezett Esztéti
kájába vetette volna magát, ha a Szent István Társulat igazgatója
nem kérte volna föl egy felnőtteknek szóló imakönyv összeállításá
ra, s ha terveinek gyors befejezését nem akadályozta volna meg a
parlament karácsonyi "ajándéka", az Első zsidótörvény, amelynek
elfogadásában - akárcsak a másodikéban - a magyar katolikus
egyház felsőházban tevékenykedő vezetői dicstelen szerepet játszot
tak.

Sík Sándor, aki zsidó származásúnak minősült', életének leg
drámaibb napjait élte át. Ez év karácsonyától írt naplójegyzetei
nek tépett, rapszodikus felkiáltásai is ezt bizonyítják, s még in
kább bizonyítja ezt Családfa című, 1939 decemberében írt verse,
amely a naplójegyzetek szerves kiegészítése. Jogos öntudattal
mondja rokonainak mindazokat, akikkel irodalmárként foglalko
zott, saját családjában pedig - mint minden magyar család ősei

között - "volt ... hős, volt áruló is, akadt egy-két cigány-zsidó
is", "s az apám János, színarany. A pecsétgyűrűm tőle van". A be-
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Előd István
visszaemlékezései

fejezésben mintha röstellné feltárulkozását, de őszinteségét, indu
latát teljesen jogosnak érezzük:

Ím a családom, ím a vérem.
Szavam elállja a szemérem.
Hogy így kiadtam mindenem,
De mindent rajtuk át öleltem.
Lelkükből lelkedzett a lelkem,
És Istenük az én Istenem.
Más ősömet nem ismerem.

Eddig soha nem gondolt zsidóságára. Most Pilátussal vetette
föl a kérdést: "Vajon zsidó vagyok-e én?" Mindezt egy olyan sze
mélyiségnek kellett végiggondolnia, akinél többet senki sem tett a
keresztény nevelés ügyéért, aki köztiszteletnek örvendett a hazai
katolikus közvéleményben. aki a legnépszerűbb katolikus ima
könyv társszerzője, a magyar társadalom elismert erkölcsnemesí
tője, s e pillanatig a magát kereszténynek mondó magyar politika
és politikai vezetés kivételezettje volt. Helyzetét súlyosbította,
hogy rendjén belül is ellenérzésekkel kellett megküzdenie, a volt
piarista Imrédy elképzeléseit lelkesen támogatta hajdani kedves
lelkiatyja, rendfőnöke, Zimányi Gyula és a németekkel rokonszen
vező, egyes rendtagokra nagy hatást tevő Schütz Antal is. Hová
lettek a régi, meghitt baráti eszmecserék? Sík Sándor és Schütz
Antal viszonya ekkor hidegült el igazán, Zimányi részéről utóbb
még egy megaláztatást kellett elviselnie. Sík Sándort nyilván
Schützcel való nézeteltérése bántotta a legjobban, jóllehet figyel
mes rendtársai már jóval korábban felfigyeltek különbözőségükre.

A kiváló dogmatikus, Előd István a következőképp emlékezik er
re: "Sík Sándor 19D6-ban került a Kalazantiumba a kecskeméti
studentátusból. Ugyanakkor került fel Szegedről teológiai tanár
nak Schütz Antal. Schütz teológiai tanársága első lépése volt an
nak a rendi reformnak, amely a növendéknevelés megreformálá
sával vette kezdetét. Schützről bizonyára Kecskeméten is hallott
Sík, hiszen sokan emlegették tehetségét, komolyságát és tanul
mányaiban elért szép sikereit. Pesten nemcsak tanára lett, hanem
gyóntatója és valószínűleg eszményképe is. Mert Schütz teológiai
előadásai nemcsak a többi rendi teológiai tanár, hanem még az
egyetem teológiai professzorai óráinak színvonalát is meghalad
ták. Alaposság, meggyőződés, sokoldalúság, szuggesztív erő és
gyakorlatiasság jellemezte óráit, emellett igen színes, szórakoztató
is tudott lenni, s a tehetségesebb növendékeket különösen felka
rolta: felhívta a figyelmüket olyan kérdésekre, amelyeket érdemes
alaposabban tanulmányozni, szempontokat. könyveket kaptak tő

le, s bizonyára az sem maradt hatás nélkül, hogy a külső sikerek
ben is példát mutatott: pályázatokat nyert, értekezései jelentek
meg, szakkörökben, pl. aHittanárok Egyesületében mindinkább
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Sík Sándor és SChütz
Antal kapcsolata

tekintélyt szerzett. Sík Sándor otthonról, meg a Regnumból is az
eszményekből és az eszményekért élő pap ideálját hozta magával.
Ezt akkoriban rendi vonatkozásban Schütz Antal, s az egy évvel
később Kecskemétről felkerült Zimányi Gyula testesítették meg
leginkább. Ugyanők a diákokkal való foglalkozásnak, különösen a
diákok pasztorálásának is új módszereit honosították meg a pesti
iskolában. Ez szintén nagy visszhangot kelthetett Sík Sándorban,
aki nemcsak ízig-vérig nevelő egyéniség volt, de bizonyára hiá
nyolta iskoláinkban azt a diákpasztorációs szellemet, amit a Reg
numban tapasztalt.

Rendi vezetőségünk alapelvként vallotta akkoriban, hogy a
végzett növendékek nem kezdhetik tanári pályájukat Budapesten,
legalább egy évig meg kell tapasztalniok a vidéki tanár életét.
Ezért került Sík Sándor is 1910-ben Vácra. Egy év múlva pesti ta
nár lett, és ettől kezdve került igazán közel Schütz Antalhoz, aki
a többet tapasztalt és a pedagógia irodalmában is jártasabb (ekkor
kezdte Foerstert és Willmant tanulmányozni és ismertetni) idő

sebb testvérként fogadta Sík Sándort, aki azok közé a liberális
korban elég ritka piaristák közé tartozott, akik nemcsak tanára,
hanem lelkiatyja is akartak lenni diákjaiknak. Szobájuk egymás
mellett volt, ebéd és vacsora után sokat beszélgettek, sétájukat
gyakran közösen végezték, minden tervüket, sikerüket, pedagó
giai és egyéb problémáikat megbeszélték, testi-lelki jóbarátok let
tek. Ennek a szép barátságnak áldott gyümölcse a Sík-Schütz
imakönyv, amelynek elgondolása Schütztől származik, imádságait
azonban három kivételével Sík írta. Barátságuk szép emléke még
az a levelezés, amelyből csak a Sík Sándorhoz írt levelek marad
tak fenn, s ezek a keménykötésű, férfias Schütz Antalnál igen szo
katlan, meleg és lírai hangú levelek mutatják, hogy nemcsak
munkaközösségről, hanem egyéniségük legmélyéig ható és azt
alakító lelki barátságról volt szó,

Mi okozta azt, hogy ez a meleg barátság, amelyik 1915 táján
érte el a tetőpontját, később lehűlt, sőt a harmincas-negyvenes
években csak a régi emlékekből élő kölcsönös tiszteletté és meg
becsüléssé alakult? Maga Sík Sándor két okot jelölt meg: a.)
Schütz tipikus német ember volt, aki mindent elvek alapján, elv
szerűen, illetve elvvé vált önalkotta szabályok alapján csinált, a
cipőtisztítás mikéntjétől kezdve odáig, hogy étkezés után feltétle
nül fogyasztani kell egy almát, mert az jót tesz az egészségnek.
Sík Sándor kezdetben túlságosan is alávetette magát ezeknek az
elveknek, később azonban kinőtt belőlük, az ő dinamikus és vál
tozatosságot kedvelő költői egyénisége bilincseknek érezte az
ilyen "elveket". b.) Idővel a pedagógiai módszerekben is kiütkö
zött kettőjük eltérő egyénisége. Schütz nemcsak a regnumiak túl
ságosan közvetlen nevelői eljárását minősítette .férfiatlannak",
hanem azt a Sík Sándor egyéniségéből fakadó megoldást is, ame
lyik olyan szerencsésen determinálta később a magyar cserkészet
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pedagógiáját. Sík viszont azt, hogy Schütz meglehetős távolból
irányította a gyerekeke t, nem ment közéjük, hanem csak katedrá
ról vagy lelki beszélgetésből ismerte őket, elsősorban a tehetsége
sebbek számára volt mondanivalója stb., nem érezte elég életsze
rűnek vagy legalábbis a maga egyéniségéhez szabottnak. c.) Arról
nem lehetett szó, hogy amint a két eltérő egyéniség kiegészíti
egymást, úgy a módszeres eljárásaik is valami kiegészítő vagy re
lativizáló megoldást (te így, én így) kapjanak. Schütz ugyanis a
gyakorlatban a vagy-vagy embere volt, roppant erős akaratú, ba
rátságukban mindvégig a vezetést igénylő, aki gyakran hangoz
tatta ugyan, hogy barátok, de lélektanilag nem tudta ezt megva
lósítani. d.) Úgy látszik, egy negyedik szempont is hozzájárul t a
költőien szép barátság meglazulásához, majd felbomlásához. A tí
zes évek közepe táján Farkas Edith és munkatársai több piaristát
felkértek, hogy az általuk irányított korökben előadásokat tartsa
nak. Farkas Edith hamar észrevette, hogy Schütz tehetsége na
gyobb pódiumot érdemelne, és abban az irányban kezdte befolyá
solni - sőt az ő anyáskodó természetének megfelelően és maga
sabb összeköttetései révén lelkileg is felkészíteni, hogy jobban
vesse bele magát az elméleti tanulmányokba, és egyetemi kated
rára törekedjék. Ez nyilván újabb éket vert az ugyanakkor nagyon
is gyakorlati munkával foglalkozó, a magyar cserkészetet éppen
akkor megalapozó, az életben nyakig benne álló Sík Sándor és
közéje. Jól jellemzi az utóbbit, hogy amíg Sík Sándor a versei sze
rint egész szívvel végigkínlódta az első világháború minden ször
nyűségét, együttérzett minden szenvedővel, s ott segített, ahol
csak lehetett, addig Schütz életművében alig van nyoma annak,
hogy emberek milliói szenvednek a háború következtében. e.)
Farkas Edith befolyása más irányban is érvényesült a későbbiek

ben. Tudott dolog, hogy a húszas évek elején a Missziótársulat
válságba került, aminek következtében elkülönültek, majd elsza
kadtak egymástól a "kékek" és a "szürkék". Úgy adódott, hogy
Sík inkább a szürkék pártján volt, Schütz pedig - miután maga
is próbált egy közvetítő megoldást javasolni - tovább is Farkas
Edithtel tartott.

Fölvethető. hogy azok a levelek, amelyeket főleg a katonalel
késznek behívott Sík Sándorhoz két-három naponként írt Schütz
Antal, mai szemmel nézve szinte érthetetlenül érzelmes, szenti
mentális barátságra utalnak. Hogyan egyeztethető össze ez
Schütz férfiasságával, vagy egyáltalában hogyan magyarázható
két papi ember között? Valószínűleg kortünetről is van szó: akko
riban nem ritka az ilyen hangú levelezés. Az is sokat megmagya
ráz, hogy Sík a frontra ment, Schütz tele lehetett aggodalommal.
Valószínűleg Sík levelei is tele lehettek nyugtalansággal, hiszen
saját szavai szerint nem kapott visszhangot tiszttársaitól, és kettőt

nélkülözött nagyon: édesanyját és Tóni barátját. De ezen kívül
szabad még gondolnunk valamire: a lélektan nem egy esetben
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megfigyelte, hogy épp a túl kemény, túlzottan férfias, merev ter
mészetek lelke mélyén igen sok a gyöngédségi hajlam, ami éppen
rendkívüli helyzetekben tűzhányószerűen szokott kirobbanni, fő

leg akkor, ha nem is személyes érintkezésben, hanem levélben, tá
volba kell, hogy hasson. Alighanem ilyesmiről is szó lehetett. Ezt
megerősíteni látszik az a tény is, hogy éppen ekkor tetőződött a ba
rátság, tehát mintha ebben a kirobbanásban ki is élte volna magát.'

Jóllehet Előd István jeles pszichológus is volt, ez a jellemzése
túlságosan tapintatos. Hiányzik belőle Schütz Antal és Sík Sándor
elhidegülésének legfőbb oka, amelyről egyébként Sík sohasem be
szélt másoknak, s tartományfőnökként is mindent megtett, hogy
Schütz Antal sze~vedéseit enyhítse. Naplójegyzeteibőlderül csak
ki egyértelműen, hogy Schütz Antal az Első zsidótörvény után
egyetértő levelet írt Imrédynek, s egy Nemzeti Szék felállítását ja
vasolta, amely cenzúrázta volna az írókat, s eldöntötte volna, me
lyik írásuk magyar szellemű, melyik nem, s így korlátozta volna
a zsidó származású írók jelenlétét irodalmunkban.

Sík Sándor hosszú és szenvedélyes beszélgetés során utasította
el Schütz elképzeléseit, s legalább ilyen szenvedélyesen ítélte el
naplójegyzeteiben a püspöki kar tagjait, akik - Ravasz Lászlóval
ellentétben - egyetlen szóval sem tiltakoztak a törvény ellen.
Schütz Antal egyébként - nem mintha ez mentsége volna - Sík
Sándort eleve "kivételezettnek" gondolta, hozzá írt levelében
utóbb elnézését kérte, ha megbántotta volna, s régi szeretetéről

biztosította.4 Schützöt egyébként ebben az évben választotta tagjai
közé a Magyar Tudományos Akadémia. 1941-ben agyvérzés kö
vetkeztében baloldali bénulást szenvedett. 1948 után ujabb, súlyo
sabb agyvérzések végérvényesen ágyhoz kötötték, utolsó két évét
(l951-től 1953-ban bekövetkezett elhunytáig) teljes szellemi leépü
lés jellemezte.'

A súlyos megrázkódtatás arra késztette Síkot, hogy átgondolja
életét, s a következő évekre programot dolgozzon ki a maga szá
mára. rr- •• akármi történjék - írta 1939. január ll-én -, köteles
ségeim nem változtak, lelkem nem változott, küldetésem nem
változott", s azt érezte igazán fontosnak, hogy tovább dolgozzék

"egy boldogabb nemzedéknek", miközben még jobban Istenre
akart hagyatkozni. De felzaklatott lelkiállapotáról. tépett kedélyvi
lágáról azért közvetetten vallomást tett verseiben. például az Ó
milyen szabaddá... címűben, amelyről később annyit jegyzett meg,
hogy "a fasizmus visszhangja":

Ó milyen szabaddá oldottál engemet, Isten,
Ebben az esztendőben,

Melyet átadtál a sötétség hatalmainak.
Hogy az ő órájIlk is üssön,
És próbára vessék az igazakat.
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Már elég is, Uram!
Már meg se mutasd a lángokádó légiókat
5 a tornyosuló tetemeket.
Bélyeget már ne süttess homlokomra.
Ne kényszeríts
Éhen aszalni látnom enyéimet! 
Nagyobbat éltem én már:

Éjfélben a főpap tornáca előtt

A kakas egyet vijjogott.
De másodikat már nem kiált:
Köröskörül sziszeg, huhog
Ádáz szitok:
Mind, mind az egyetlen Péteren kíviil
Rémülten tagadozzák
Az ember Fiát.

Ó szörnyű hallani ezt!
De iszonyúbb, amit látni értem.
Elfordult szentek színe fonákját;
A Főpap elfedi képét
5 a Római bronz arccal mossa kezét,
Talpig fehérben.

Én mindezt láttam és megéltem.
Élek, élek, de már nem én,
Nem az az én, aki voltam.
Belül, belül,
Valamik elszakadtak észrevétlenül,
Amikről nem is tudtam.
Lihegő ajkamon felcsuklik a zsoltár:
Hála, hála,
Hogy ettől a beste világtól,
Parázna pompájától,
Haramja-ígéreteitől

Megszabadítottál.

Sík Sándor egyik legkeményebb költeménye ez a néhol zsoltárt
idéző, bibliai utalásokkal átszőtt, Istenben elnyugvó önvallomás.
Aktuális célzásai (a megbélyegzettség, az arcát elfedő Főpap, az
elfordult szentek, a kezét mosó, talpig fehérbe öltözött Római) a
kor történéseivel könnyen megfejthetők, s pontosan jelzik, milyen
küzdelmek árán őrizte meg alázatát, milyen nehéz lehetett enge
delmesnek maradnia. Ekkori verseinek egyik uralkodó szólama
az emberekből való kiábrándulása; csak a fiatalokban, volt tanít
ványokban reménykedett, bár azok is inkább azért fordultak hoz
zá, hogy segítségét kérjék különböző ügyekben.
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Történelmi fordulatok
1939-OOn

Sík Sándor lelkének háborgását aligha csökkentette Serédi Jusz
tinián karácsonyi körlevele, amelyben arra intette egyházmegyéje
papságát; hogy a tömegesen kikeresztelkedni szándékozó zsidó
származásúakat három havi próbaidőre kell bocsátani; s az után
se kereszteljék meg őket az egyházfő engedélye és a hatályos pol
gári törvények figyelembe vétele nélkül.

Így köszöntött rá 1939. Januárban a szimbolikus csodaszarvas
képe alatt zászlót bontott, az Imrédy-vezette Magyar Élet Mozga
lom, amely "új magyar életet" ígért rokonszenvezőinek. A kor
mány beterjesztette földbirtokpolitikai reformterveit, amelyek a
püspöki kar ellenkezését is kivívták. Serédi az egyházi birtokok
kivételezéséért szállt síkra a felsőházban, s püspöktársaival csatla
kozott a Bethlen körül szerveződőkhöz,amelyek Imrédy megbuk
tatására törtek.

Januárban hunyt el XI. Piusz pápa, aki valóban a világegyház
feje volt. Utóda egyetlen ellenszavazattal - Pacelli államtitkár
lett, aki XII. Piusz éven kezdte működését. Februárban megbukott
Imrédy, s Teleki Pál - Sík Sándor egyik bensőséges barátja és
harcostársa, a keresztény erkölcsi elvek hatékonyságáért küzdő

cserkészvezető - követte a miniszterelnöki székben. Politikai el
képzeléseit már régebben kifejtette a Sík Sándor alapította Fiatal
Magyarság 1934. április 17-i szemináriumán, s a harmincas évek
ben mindvégig azt hangoztatta, hogy "Szent István lelkével, aka
ratával, bölcsességével" új országot kell építeni.

Márciusban Hitler bevonult Prágába, a magyar hadsereg pedig
megszállta Kárpátalját, és elfoglalta "a Kárpátok ősi gerincét".
Április legelején kezdődött a második zsidótörvény felsőházi vitá
ja, amelyet már a keresztényi elveket valló Teleki kormánya ter
jesztett be, s amelynek szövege komoly lelkiismereti konfliktust
okozott az egyházak képviselőinek, hiszen faji alapon különböz
tette meg a "magyarokat" és a zsidókat. Serédi azt hangoztatta,
hogy az asszimiláltak iránt mérsékletet kellene tanúsítani, Ravasz
László ezt azzal egészítette ki, hogy az asszimiláció tényéről egy
bizottságnak kellene döntenie. Húsvét után a felsőház sürgősség

gel tárgyalta a törvénytervezetet, amelynek elfogadását Teleki
"történelmi szükségszerűségnek"nevezte, mert - mint mondta
- a zsidó mentalitás megrontja a magyarságot: "Sokféle ember
között fordultam és fordulok meg ebben az országban, és látom
minden körben, hogy a zsidóság oly mértékben alakítja át a ma
gyarság testét, jellemét és gondolkodásmódját, hogy ez a legna
gyobb veszélyt rejti magában." Serédi nagy érdeklődésselvárt be
szédében hasonló álláspontot képviselt: "A zsidóság közéleti, gaz
dasági és egyéb tereken való arányos visszaszorítását a nemzet jo
gos önvédelme okán mindenki szükségesnek tartja. A hazai zsi
dóság egy része a többieknek mintegy hallgatag beleegyezésével,
a katolikusok állandó tiltakozása ellenére, liberális asszisztenciá
val, a hazai sajtó útján és a művészet ürügye alatt az iroda-
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lomban, költészetben, színházban, moziban, zenében, festészetben
jóformán mindent kétségbe vont vagy diszkreditált, ami a keresz
tény ember előtt szent: vallást, hazát, családot s a többit. A föld
művelésben, iparban, kereskedelemben, pénzügyben, az egész
gazdasági életben, a magán- és közéletben iparkodott lerombolni
a keresztény erkölcsöt."

A felsőház április 18-án szavazta meg a törvényjavaslatot. A
katolikus egyház álláspontját Glattfelder Gyula terjesztette elő.

Kérte, hogy szélesítsék a mentesítettek körét, s a többi között fel
vetette azt is, hogy nem tudna jó lelkiismerettel nézni azon hívei
szemébe, akik példás keresztény életet élnek, s mégis a törvény
hatálya alá esnek. Tasnádi Nagy András igazságügyminiszter erre
Prohászkát idézte, aki szerint "az asszimiláció: lehetetlenség".

Sík Sándor válságát csak fokozhatta, hogy szeme láttára for
dultak visszájára azok a keresztény nevelési elvek, amelyeket az
új szellemű Magyarország alapjainak vélt, s tőle telhetően min
dent elkövetett megvalósításukért. Klebelsberg Kuno emlékszob
rának avatásakor, május 9-én a diplomáciai testület és az egyházi
vezetők jelenlétében Komis Gyula is, Hóman Bálint is, Teleki is
erről a megújult erköcsű fiatalságról beszélt, s ez a gondolat volt
a májusi Katolikus Nagygyűlés egyik vezéreszméje is, bár a fiata
lok, a katolikus reformnemzedék tagjai többször hangoztatták,
hogy a püspököknek meg kellett volna vétózniuk a sok hívőt el
lehetetlenítő második zsidótörvényt.

Virrasszatok! Ez a háttere Sík a Szegedi Fiataloknak ajánlott Virrasszatok! cí-
mű költeményének, amely a Vigiliában jelent meg, s egyértelmű

síti, hogy írója immár korán túltekintve, a "szennyes vihar" elvo
nultára készülődött:

Virrasszatok!
Ha barlang lesz is, és ha katakomba
A fészek, ahol megbújtok szorongva,
S a cirkusz-állatok
Bőgése rontja is ma semmivé
Szép álmatok.

Az álmokat,
Miket megélni boldog rendeléstek,
S miket, - bár vétót mondjon rá a végzet
És vért a szolgahad -
Akinek Isten megnyilatkozott:
Míg él, meg nem tagad.

Elmondanám,
Hisz a féltéstől a szívem kicsordul:
Ne féljetek alélekhagyta kortul.
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Amelynek piacán
A bölcset túlrikoltja a vasas
Bárgyú pretórián.

Elmondanám:
Érzem a kort, melynek bírái lesztek,
Látom, látom az újszülött keresztet
Egy templom homlokán
Felfényleni az elzörömbölő

Szennyes vihar után.

Háborús korban

1941 és 1945 közötti működését maga is "korszakának" nevez
te. Továbbra is előadott a szegedi egyetemen, nyarait rendszerint
Rudnokon töltötte, javarészt itt, nyugalmas környezetben szület
tek versei. Ezek egy részét így jellemezte a Győződ-e még? című

kötetének (1945) kommentárjaiban: "Van itt egymás után vagy
húsz vers, amiről egyszeruen azt lehetne mondani, hogya törté
nelem tükrözései. Nem kívánok olyan kifejezéseket használni,
hogy antifasiszta, de lehetne." 1941 júliusától írt költeményei kö
zül a következőket sorolhatjuk ebbe a csoportba: Fázó csillag, Víz
özőn előtt, Egy fiatal német katonához. Groteszk, "Kraft durch Freude",
Felhők háromfelől, Egy fenyőfa tetején hintázó rigóhoz, Ázott kövön,
Győződ-e még?, Beszélgetés, Pilóta, Kiáltás a pusztába, Messze nézzen,
aki élni akar. A többi általában természetleírás, a Mindazonáltal és
az Embertelenül ember pedig ön vallomás, ekkori életérzésének
összefoglalása. A Győzöd-e még? összesen két, a háború befejezése
után írt versét tartalmazza, egyébként korábbi termés, s az is ter
mészetes, hogy újságban és folyóiratban csak leíró, termé
szetábrázoló lírai terméséből jelentek meg szemelvények.

Bár életérzése rapszodikus volt, verseinek többségét inkább
csendes meditációnak szánta, megint Arany János modorában áb
rázolva önmagát:

Hát ilyenformán élek én:
Fura, félnótás vén legény,
Lézengő, marcos, vérszegény,
Alighogy enni kér szegény.

(A magam módján)

Nem hiába foglalkozott a magyar romantikával - Vörös
martyval megkülönböztetett szeretettel -, átfűlt pátosszal szólt a
jövőről, amely reményei szerint boldogabb lesz a jelennél. Előbb

alázattal hajtja meg fejét, belenyugodva az Úr rendelésébe:
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Jól nekem Uram már oly sokat osztottál,
K6sziklából forrást annyit fakasztottál:
Többet a jöv6t61 nem akarok vámi:
Elfogadom kezedb61, hadd jöjjön akármi.

(Fázó csillag, 1941. július)

Egy hónappal később azért könyörgött, hogya vizozon után
"fölemelhetné fejét Ararát!" (Vízözön el6tt)r utóbb egyre többször
bukkan föl verszárlataiban a tisztultabb jövő látomása. Gyakori
eljárása, hogy ellentéteket ábrázolva lépésről lépésre halad az
"ámen", "úgy legyen" végkifejlete felé. Jellemző példája e tézist
az antitézissel szembesítő versépítésnek a Beszélgetés, amelynek
végén - ez is gyakori motívuma - felmerül a szeretteiért érzett
aggodalma:

Egy szóval: minden jól van és örüljünk,
Hogy ím még ma is élhetünk?
- Igen, igen, - csak azokat ne bántsák,
Akiket szeretünk!

Ekkor írt verseiben gyakoriak a kérdések. Az embertelenséget,
pusztulást, a halál aratását szemlélve újra meg újra szembesül an
nak bizonyosságával. hogy nem tekinthetünk bele Isten terveibe,
kifürkészhetetlenek útjai, így ezek a kérdések inkább szónokiak, s
a várt válasz helyett ő töpreng tovább a világ kegyelem nélküli
ségén, s azon, vajon miért bünteti Isten az emberiséget, miért en
gedi kedve szerint cselekedni a Sátánt. Hite szerint meg van győ

ződve arról, hogy a megérdemelt büntetés elszenvedése után át
veszi uralmát egy új, szereteten épülő korszak, s lelki nagyságá
nak bizonysága, hogy azokért is könyörög, akik nem szeretik:

Parancsot vettek az 6rangyalok:
Hagyják el ezt a sápadt csillagot,
Mely föl sem tudja inni már a vért,
S az ítéletre hétszer is megért.

Bocsássuk le szépen a jüggönyünket;
Köszönjük meg a mái kenyerünket.
Adtál egy meg nem érdemelt napot:
Engedj, Uram, ne rosszabb holnapot.

Lélegzetet a lelkiismeretnek. 
Szeresd azokat, akik nem szeretnek.

(Köszönjük meg a mái kenyerünket, 1943. július)
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Miatyánk

Sík verseire mindig is jellemző volt az imádságos hangnem. Az
imával foglalkozó teológiai művekben elég ritkán esik szó egy
egy fohász befejezéséről, amikor az imádkozó az "úgy legyen"
vagy a "legyen meg a te akaratod" fordulattal ráhagyatkozik az
isteni tervre; alázatosan tudomásul veszi, hogy kérései nem feltét
lenül teljesülnek, de az Úr belátására bízza ügyét. Az "Amen" az
atya-fiú viszony legmélyebb tartaimát hordozza az engedelmes
ség és belátás viszonyrendszerében. Sík ekkori költészetében ez a
szólam a legerősebb, rendkívül változatosan jut el szinte mindig e
végkifejlethez. A belenyugvás érzésével végződik az Egy fiatal né
met katonához (1941), a Felhők háromfelől (1941), az Egy fenyőfa tete
jén hintázó rigóhoz (1942), a Győzöd-e még? (1942), a már idézett Be
szélgetés (1943), a Kiátás a pusztába (1943), A csiki székházban (1941)
és bőven lehetne még példákat sorolni. Az Embertelenül ember
(1942) végszava: "Úgy legyen", s majdnem hasonlóan végződik a
Mindazonáltal. Sík egyik legmélyebbről fakadó, végigszenvedett
önvallomása, ellentétek és könyörgések sorába szőtt apokaliptikus
vízió (nála ilyenre alig van példa), amely a Miatyánk egyik mon
datában cseng ki:

Nem értelek, Uram, nem értelek.
De ne is értsek:
Hotwan venném az irdatlan erőt,

Viselni Végzésed!

Hogy élhetnék szívemen ütve át
A Rejtelemmel:
Meghal, mond az Írás, ki az Urat
Meglátja földi szemmel.

Csak annyit engedj alázatosan
Uram, kívánni:
Otthonom hadd maradjon reggelig
A Getsemáni.

Hadd maradhassak egyszerűen egy
Te rettentő imáddal:
Hogy legyen meg a te akaratod
Mindazonáltal.

Még egy hasonlóan látomásos verse született 1944 júliusában:
A bernáthegyi, amelyben önmagát hasonlítja a hű ebhez, s külde
téséről szól, amelyet a kutyáéhoz hasonló engedelmességgel vállal
akár a föld "utolsó üzenetéig":
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Rendelkezés a
keresztelésekrő\

Isten idomította örvös eb,
Így ugrom én is, nem ismerve morgást,
(A Küldetés erősebb, mint a korbács,
És tenyérből-cukornál édesebb!)

Szolgálok én is, ha játék, se bánom,
Ha ínyencség, ha ugrató szeszély.
Egy füttyentéstek ha filemhez ér,
Cipelem fürgén minden tudományom.

Hátha van a hívók közt olyan is,
Ki már kedvét a földön nem találja,
Meghasonlott az emberrel halálra
S már csak az állat hűségébe hisz.
E versek hátterében ott sejthetjük a budapesti Általános Érseki

Helytartóság nyilatkozatának megrendítő hatását is. Július 13-án
jelent meg a Magyar Kurírban, következő nap a Nemzeti Újság is
közzé tette. Érdemes a dokumentumot a zsidó származása miatt
oly méltatlan helyzetbe került Sík Sándor érzéseivel szembesite
nünk: !fA budapesti Általános Érseki Helytartóság Nyilatkozata. A
Magyar Kurír jelenti: Az utóbbi időben több napilap beszámolt
arról, hogyafővárosban élő zsidók nagy tömegben keresik föl a
főváros plébánia hivatalait és megkeresztelkedésre jelentkeznek. A
jelentkezők legtöbbször azt a kérést terjesztik elő, hogy megke
resztelésüket rögtön intézzék el, és keresztény mivoltukról a ke
resztlevelet a leggyorsabban állítsák ki számukra. De nemcsak a
budapesti plébániahivatalokhoz, hanem a budapesti Általános Ér
seki Helytartósághoz is érkezett ilyen kérés.

Ebben a kérdésben a félhivatalos katolikus tudósító - a Ma
gyar Kurír - kérdést intézett a budapesti Érseki Általános Hely
tartósághoz, ahol a következő választ adták.

Tudomásunk van arról, hogy megkeresztelési láz vett erőt a fő

városban. Tudomásunk van arról is - mert hiszen közvetlenül
hozzánk is érkeztek be ilyen kérések -, hogyamegkeresztelésre
jelentkezők legtöbbje azt kéri: a keresztség szentségét rögtön szol
gáltassuk ki számukra, és ugyanakkor állítsuk ki a keresztlevelet
is. Mindezekre az a válaszunk, hogy a jelen körülmények között
senkit sem keresztelünk meg rögtön. A múltban nagyon indokolt
esetben - de ezek sem máról holnapra kereszteltettek meg 
voltak ugyan kivételek, de amióta a hatóság a sárgacsillaggal el
látott házak lakóinak megengedte, hogy délelőtt 11 órától délután
5 óráig elhagyhatják lakásaikat, azóta a plébániákon 3 hónapig
hitoktatásra kell járniok. A 3 hónapi hitoktatás letelte után, ha az
előadott anyagból a jelentkező sikeresen levizsgázott, és a hitokta
tó megállapította, hogy a jelentkező meggyőződésből akarja fel
venni a keresztség szentségét, csak ebben az esetben szolgáltatjuk
azt ki számára.

690



6A százgyökerű szív,
271-273.

7Rónay György,
SIk Sándor, A kettős

végtelen, 1969, 7·26.

Az egyházi hatóságoknak ez volt a magatartása, de a jövőt il
letőleg a jelentkezéseknek mai feltűnő növekedése termé
szetszerűleg a megtérések időpontját automatikusan meghosszab
bítja. Az utóbbi héten többen jelentkeztek megtérésre, mint
amennyien az elmúlt tizenöt év alatt megkereszteltettek. Természetes
tehát, hogy e nagy tömeg oktatása és átvétele 3 hónap alatt le nem
bonyolítható. Úgy látszik tehát, hogy ehhez félév, hárornnegyedév,
esetleg egy egész esztendő lesz szükséges. Az egyházi hatóság min
dent el akar követni, hogy komoly, érett elhatározások után kellő is
meret és előkészület mellett történjenek a megtérések."

1944 szeptemberében még megkezdődötta tanév. Szeptember vé
gére kelet és dél felől menekülők tízezrei haladtak nyugat felé. Ok
tóber 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén az ország minden
templomában egész napos szentségimádást tartottak, majd a befeje
ző Jézus Szíve litánián hazánkat felajánlották Jézus és Szűz Mária
Szent Szívének. Esztergomban lO-én ezrek és ezrek vettek részt a se
rédi Jusztinián által rnondott szentmisén, melynek végén imájában a
Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlotta az ország népét. A
portugál Voz című lap e szavakkal jellemezte a magyar lelkiséget:
"Egész Magyarország imádkozott... A lelki magába szállás sohasem
volt annyira szükséges, mint ezekben a napokban."

Sík Sándor ekkor már Budapesten tartózkodott. Október 2-án,
húszórás utazás után érkezett a rendházba, miután Szegeden még
ládába csomagolta az Irodalomtörténeti Intézet könyvtárának legér
tékesebb példányait, hogy azokat a minisztérium rendelkezése értel
mében Sopronba szállítsák. A kiürítési kormánybiztos tanácsára in
dult Pestre, miközben a Tisza partján már beásták az ágyúkat. Új
szegedet pedig lázasan erősítették. A rendházban adták át neki Zi
mányi Gyula tartományfőnök levelét, amelyben közölte. hogy Sík
Sándor számára nem tud megfelelő helyet biztosítani.

Élete egyik legsúlyosabb megpróbáltatása volt ez, fájdalmasan
szép levélben válaszolt Zimánvinak." Budapest ostromát rendtár
sával, Tomek Vincével vészelte át. Ez az utolsó hat év végső bizo
nyosságává tette, hogy "amiért teljes lelkesedéssel, teljes személyi
ségével, s ha tetszik, teljes gyanútlanságával dolgozott, végül is
valahogyan végzetesen mássá lett, mint amilyennek ő akarta, és
más, mint amiért ő dolgozott. Rá kellett eszmélnie, hogy a moz
galmi munka minden mutatós eredményei ellenére is a legfonto
sabb, a keresztény értékek szempontjából az egyedül lényeges a
személyi ..." Ez lesz lelki elmélyülésének, lelkiségi gondolkodásá
nak, iránymutatásának vezérelve.7
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