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Ebben az évnyitó első számunkban Sík Sándorról emlékezünk, aki
nek neve oly hosszú időn át fémjelezte folyóíratunkat. Emlékezünk nem
csak azért, hogy amikor az új esztendő küszöbén múltról-jövőrőlelmél
kedünk, mindenekelőtt hálánkat rójuk le e ragyogó szellem iránt, aki
nek elköltözése valamennyiünk számára pótolhatatlan veszteség, hanem
méginkább azért, hogy magatartását, meglátásait és tanítását útmutatóul
álhtsuk oda folyvást szélesedő és mélyülö feladataink munkálásában.

Tudjuk, hogy a költők - már akikre alkalmazható ez az elnevezés
- mindig valamelyest próféták, mégis meglepő, hogy mennyi volt Sík
Sándor megnyilatkozásaiban a prófétikus elem. Nem egy vonatkozásban
CSaK most vesszük észre, amikor egyszerre több irányból és nagy erővel

hangzanak felénk olyan eszmék, amelyeket - legalább is nálunk 
elsőnek ő hirdetett meg. Nem arról van szó, mintha Sík Sándor valami
féle filozófiai vagy társadalombölcseleti szísztémát, avagy éppenséggel
cselekvési programot nyujtott volna, amely akor minden kívánalmára
s kiváltképpen a katolicizmus .minden kérdésére megfelel, bizonyos azon
ban, hogy ma sincs komoly problémánk, amelyben megszólalásait eliga
zítaskent javunkra ne fordithatnók.

.Legfontosabb problémánk, amellyel mint folyóiratnak meg kell bir
kóznunk, a1kalmasint az, hogy ugyanakkor, amikor egyre intenzívebben
érezzük át emberi világunk növekvő egyetemességét, ket nagy társadalmi
rendszer és különbözö életszínvonalú és kultúrájú népek néznek szembe
egymással. A növekvő egyetemességből folyik, hogy amikor a míllíárd
és milliárd ember a puszta Iétfenntartásen túlmenően a maga anyagi,
erkölcsi és szellemi jobblétét is akarja biztosítaní, akkor a részleges meg
oldások egyre hatástalanabbak, az összefogás és összedolgozás viszont

. olyan általános humanizmust követel meg, amely az egységesülő világ
ban is tudomásul veszi a történelmi, társadalmi és kulturális többféle
séget, kiegyenlitésük okából nem folyamodik semmiféle erőszakhoz.

Ilyen körűlmények között jólesően rögzíthetjük meg, hogy a katolí
kus egyház ma már nem azonositja magát egyik társadalmi rendszerrel,
egyik kulturával sem. Magának a megváltásnak eddig is egyetemes val
lási értéket tulajdonított, most azonban azon fáradozik, hogy vallási ta
nítását és örökségét be lehessen illeszteni bármelyik kulturába és civili
zácíóba, Egyformán szót emel a föld minden pontján az emberi testvé
riségért, az összes emberek egyenlőségéért, amelyet azonos természetük,
eredetük és rendeltetésük indokol, hirdeti az emberi személy sérthetet
lenségét és szocíálís jellegét, békés gazdasági és jogi, nemzeti és nemzet
közi együttélésük szükségét,

Az általános humanizmusnak és a helyesen értelmezett "katoliciz
musnak" ez a felfogása lelkesítette és vezette tollát Sik Sándornak is.
Jellemző sorai: "Abban a költészetben, amelyet a mély vallásos élmény,
az Isten-szeretet hoz létre, szükségszerűen benne van (legalább emberi
magátólértetődésben és művészi akarásban - hogy mennyire sikerült
megéreztetni, az már más kérdés!) az emberszeretet, az élet szeretete, a
mínden-szeretet: a fenntartás nélküli egyetemes szeretet." Lényeges kö
vetelmény persze, hogy ez az egyetemes szeretet ne vesszen bele egy sze
mélytelen érzés irrealitásába, hanem konkrétumma váljék. Ezért fogadta
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Sík Sándor is akkora örömmel és bizakodással XXIII. János, majd VI. Pál
pápaságát és a második vatikáni zsinat korszerűsítő tevékenyságét.

Mint oly sokszor szó esett róla abban a szűkebb körben, amelynek
Sík Sándor volt az atyja és szellemi vezére, XXIII. János két nagy célt
tűzött maga elé s ezzel az összes katolikusok elé. Az egyik, hogy meg
törje a jeget a katolikus egyház és a más hitvallású keresztény közössé
gek között, a másik, hogy hidat verjen Nyugat és Kelet között egy olyan
együttélés alapján, amely mindörökre kiküszőböll a hidegháború lassú
öngyilkosságát és egy ujabb világösszetűzés bennrejlő veszélyét. Arnire
a pápa a Pacem in terris kibocsátásával legfőképpen törekedett, hogy ki
száritsa a konfliktus feltehetően legfenyegetöbb forrását, azt a kísér
tést, hogy ideológiai ellentéteket fegyverrel próbáljanak megoldani.
XXIII. János tudatában volt annak, hogy az emberiség történetében a
Iegártalmasabb, mert semmit meg nem oldó háborúk mindíg az ideoló
giai IS különösen a vallásháborúk voltak. Jóllehet tehát a legnagyobb ha
tározottsággal kiemelte a teljes leszerelés szükségét, ugyanilyen határo
zottsággal szállt síkra a szerinte még fontosabb teendőért: a szellemi
lelki leszerelésért. Amit így mí sem szünhetünk meg sürgetni, a jóaka
ratok találkozása az összesség javára. Nem a míndenáron való "ireniz
must" jelenti ez, nem a lehetetlen világnézeti kompromisszumok kere
sését. XXIII. János világosan kimondta, hogy az ideológiák maradjanak
úgy, amint vannak, struktúrákban kristályosodva, hitte azonban, hogy
vetélkedésük nyomán a történet is működik és la gyakorlati összeférés
irányában alakítja az embereket és mozgásokat, Amit tehát Sík Sándor
eleitől fogva va1lott,a legfőbb egyházi tekintély részéről is megerősítést

nyert: a katolikusok a békés együttélés jegyében és ennek az együttélés
nek szilárdítása végett dolgozzanak össze a nem-katolikusokkal mindazok
ban az ügyekben, amelyek hazájuk és az egész emberiség érdekét szol
gálják. "Ha igaza van Sprangernek, mint ahogy igaza van - állapítja
meg Sík Sándor -, akkor .vallásos ember' az, aki mindent egységesen.
az egészre vonatkoztatva fog föl." A ikatoHkusoknak tehát igenis ki kell
vennlök részüket a folyvást magasabbrendű és igazságosabb társadalom
építéséből is, mindenesetre azonban őrizzék meg eközben is azokat a val
lási és etikai elveket, amelyeket egyházuk hirdet és védelmez.

Mi sem állt azonban távolabb Sík Sándortól, a mindenéről lemon
dani kész, áldozatos szerzetestől, mint az a gondolat, hogy az egyház eb
ből az együttműködésből földi előnyöket is szerezhetne magának. Ugyan
úgy távol állt ez tőle, mint ahogyan XXIII. János magatartása sem nyujt
hatta a legkisebb támpontot efajta feltételezésre. Azóta pedig, immár
VI. Pál pápasága alatt, magán a zsinaton is sokkal nyomatékosabban
hangsúlyozták az egyház szegénységének szükségét, semhogy hatalmi
úton való terjeszkedés tendenciáinak érvényesülésétőlkellene tartani. Ma
már egyébként világosan látja azt is a katolikus értelem, hogy vége an
nak a reménynek, hogy egyetlen vallási közösségbe, a magáéba foghatja
össze az egész emberiséget.

Ezzel nem azt tagadjuk, hogy ami megítélésünk ezerint a keresz
tény hit jelentené továbbra is a szellemi integráció eszményét, de tisztá
ban vagyunk azzal, hogya "katolicitás" csupán vágy és elképzelés, nem
megvalósultság, hiszen az emberiségnek csak egy töredéke tartozik hoz
zánk. Ebből viszont az következik, hogya hit igazi buzgósága sem ölt
heti többé azokat a formákat, amelyekkel néhány százada még próbálko
zott. ': mostani zsinat egész tematikája és hangszerelese is, amely merő-
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ben eltér az előző zsinatokétól, elegendőképpen igazolhatja, hogy a híva
tales katolíkus egyház rovatott vezetői sem vélekednek másként.

A világnézeti megoszlást ma már állandónak és örökösnek kell te
kintenünk az emberex között. Figyelemmel azonban bolygónk egysége
sülesere és szemoen a nukleáris veszéllyel, szükségszerü lett mégís az
egyetértés az észszerűen Ienetséges együttműködés szintjén, Ezt a szük
segszerüséget bármely józan elme vilagnézeti különbség nélkül felismer
heti. Változott viszonyaink között azonban azt az egész földre kiterjedő

szellemi integrációt, amely elégséges mérvű lehetne, mi katolikusok is
elsösorban a tudománytól várjus. Csak első hallásra különös ez, de V'ég
tére is ne feledjük, hogy modern formájában a tudomány egyedül itt
Európában született meg, és pedig hosszú keresztény előkészítés nyomán.
Mondnatnók úgy is, hogy van egy keresztény energia a modern tudo
mány rendszerében s ez a keresztény energia remélhetőleg tovább is dol
gozía, Akár így, akár úgy azonban, a tudomány ma olyan nemzetközi
nyelv szerepét viszi, amelyet mindenütt megértenek, túl faji, népi és
nemzeti külonbségeken, S nem kétséges, hogy a tudomány hivatott arra,
hogy közös emeltyűje legyen a haladásnak az egész emberiség számára.
Az is bizonyos azonban, hogy ezt a szerepét csak olyan világban tölt
heti be, amely el tudja viselni vagy el tudja intézni azokat a megosz
tottságokat, amelyek-kívül esnek magán a tudományon. Kell tehát, hogy
ezeknek az antagonizmusoknak képviselői ismerjék, elisrnerjék és tisz
teljék egymást, és díatógust is folytassanak, mert ez a feltétele annak,
hogy az Ideológiai versengések ellenére emberi harmónia jőjjön létre.

Magától értetődik azonban, hogy ez a dialógus a mi részünkről nem
lehet csupán szóbeli vagy írásos párbeszéd. A kereszténység ugyanis nem
egyszerűen bölcselet vagy tanoknak rendszere, hanem élet is, amelyet
lsten igéje lelkesít. Következésképp míndazoknak viselkedése és maga
tartása is, akik kereszténynek vallják magukat, dialógus jellegével bír.
Es ha ez a dialógus nem is olyan szabatos és látványos, mint a publicisz
tikai, nem kevésbé hatásos és - mindenképpen hitelesebb. Erre is áll,
amit Sík Sándor az igazi vallásos költészetről ír, hogy ..akár ki se ejtse
lsten nevét, ki se mondja a vallás szavait", akkor is meglesz "a levegője,

a láthatatlan vezető sugara, az észrevétlenül velecsengő mélységí rezo
nancíája", Ma különben is az a helyzet, hogy a világ evangelizálásának
és megszentelésének munkája annál eredményesebbnek ígérkezik, minél
zajtalanabbul, mínél névtelenebbül történik. S nem véletlen, hogy erre a
laikusok előbb jöttek rá, mint az egyháziak. A laikusok ugyanis közvet
lenebbül felismerhették azokat a pszichíkai-szocíálís folyamatokat, ame
lyek meghatározzák a modern embert, közvetlenebbül tapasztalhatták
szolidarításukat is a más világnézeten levőkkel az életkörülmények, óha
jok és igények azonosságában. Tömören kifejezve: a Iaíkusok természet
szerűen érzékenyebbek az egyszerűen emberinek egyetemessége iránt.

Nem ok nélkül való tehát az sem, hogy a katolikus világiak s főleg

a hangadó értelmiségiek szerepe és feladata a legújabb időkben jelen
tősen megnövekedett. Miként a francia domonkos Le Guillou adta elő a
minap, a laikusok jobban tudják mérlegelní, mely pontokban kell sze
rényebben viselkednünk, hogy a másokkal folytatott dialógus igazi test
vériséggé fejlődjék a barátság és jóhiszem alapján. A laikusok ébredtek
rá arra is legelőbb, hogy a katolikusoknak ezentúl olyan emberekké kell
válniok, akik az igazság keresése és vitatása közben Í8 fanatikusan tisz
telik a szellem szabadságát. Nagyszerű fejlemény, amely magukra a ka
tolikusokra is termékenyebben hat ki majd, mínt az anatémák hosszú
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