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Az ember vallási élete mindig nagy titok és halála után évtizedeknek
kell eltelnlök. míg a kutatás többé-kevésbé fényt tud deríteni erre a ti
tokra, és csak kivételképpen fordul elő, hogy egy férfinak vagy nőnek

vallásossága már életében világos és félre nem érthető. Különösen olyan
kor fordul ez elő, ha valamely kiváló papról, püspökről vagy apácáról
van szó, akinek vallásos élete akarva - nem akarva állandóan a nyilvá
nosság előtt folyik.

Sik Sántlor nem tartozik közéjük. Az ő váci és budapesti gimnáziumi
tanárkodása. aztán szegedi egyetemi professzorsága ugyan nem lehetett
rejtett élet, de vallásosságáról nem beszéltek. Tudományos működése,

melynek során a többek között háromkötetes Esztétikáját is megírta, mél
tán keltett országszerte föltűnést, de azt nem árulta el, hogy szerzője la

a tudományori és pedagógián kívül egyébbel is foglalkozott. Irodalomtőr

téneti munkáí, amelyeket Pázmányról vagy Gárdonyi-Ady-Prohászká
ról írt, nem mondtak semmit az ő lelki életéről. Még az Alexíus-miszté
rium (a szent Alexius tévedésből került a címlapra), vagy az Advent,
vagy a Hét szép história, sem sokat beszéltek egyéniségének mélységeí
ről és csak a gondos olvasó vett észre valamit ebből. Az Imádságosköny
vet ketten írták. Még szegedi hallgatói sem tudtak mit kezdeni tanárjuk
kal, aki velük ment falukutatásr.a és a magyarság tanulmányozására, de
hogy vallási élete hogyan áll, ezt, egy egészen kis CSOPOl'tOt leszámítva,
nem tudták. Még pedig azért nem, mert erről nem beszélt, hanem meg
tartotta magának. Annál is inkább, mertahpjában véve maga sem tu
dott mit kezdeni lelkének ezzel az édes. de annyira rejtett titkával. Nagy
csodálkozással fogadta, mikor Radnóti Míklós kedves hallgatója megkérte,
hogy legyen szíves őt megkeresztelni.

Ezek a tudományos és szépirod.almi sikerek hirtelen véget értek, mi
kor szegedi rtanársága megszűnt és ő kénytelen volt Budapestre költözni,
És amit a nagyvilág eddig nem tudott róla: most kezdett el igazán nö
vekedni híre és népszerűsége. Ennek egyik oka mindenesetre .a rendfő

nökséggel járó teendők fáradhatatlan végzése. de a másik növekvő val
lási élete és ennek külső megnyilatkozása: minden adventben és minden
nagybőjtben szentbeszédeket, ún. konferenciabeszédeket tartott. Eleinte
még meghívókat nyomatott, hogy minél nagyobb számban szerézzenek
tudomást róluk az emberek. De ez csakhamar fölöslegessé lett, mert csak
úgy özönlöttek ezekre a szeritbeszédekre. Hogv ülőhelyet biztosítsanak
maguknak, már egy jó órával korábban megtöltötték a padokat. aztán
kinn a folyosókon végig, .a lépcsőkön végig, még egyemelettel följebb is
álltak, míndenütt, .ahol csak hallani lehetett. Az e~etemi terriolom tá
gas csarnoka hasonlóképen teljesen megtelt: mert itt is elmondta a be
szédeit.

Ennek az óriási érdeklődésnek csak betegségének súlvosbodása ve
tett véget. Mikor be kellett látnia, hogya tömegek l-ívánságának már nem
tud eleget tenni, akkor legalább egy-egy beszédét írásban közölte a Vi
giliában. Nemsokár.a ennek is végét szakította a halál.

Temetése revelációszámba ment. Azon az esős délutánon. abban az
ezernyi ezer főnyi tömegben képviselve volt a különböző pártállású és
foglalkozású emberek áttekinthetetlen sokasága. A tudomány művelőinek

ezernyi számától lefelé az egészen egyszerű emberekig mind kötelessé-



gilknek érezték, hogy megadják neki a végső tiszteMéget és egyúttal ön
kéntelenül tanúsították óriási népszerűséget.

Ennek a hatalmas és egyre növekvő népszerűségnek több okát lehet
megjelölni. így mindenekelőtt katolícízmusát, melyet ezvre mélvebben
megismertek. Hiszen nem lehet együttérzés, sőt meghatottság nélkül 01
vasntazokat a verseit, amelyek százféle változatban, de egyre újabb be
állításban hirdetik és köszönik Istennek a katolícízmust. De minden írá
sát átjár}a katolikus világnézete.

És ez ,a katolikus meggyőződés olyan emberé, aki szívvel-lélekkel
papként él. Sohasem erőltette másokra ezt a meggyőződést, de akik el
jöttek meghallgatni szentbeszédeít, a roppant egyszerű forma mögött
világosan megértették a pap mondanívalóínak meggyőző voltát. Nem a
költő művészi nyelve vonzotta őket, nem az előadás világossága, hanem
a papnak az a meggyőződése, amely vagy hasonló húrokat rezegtetett
meg hallgatói lelkében, vagy - hiszen másvallásúak. sőt hitetlen embe
rek is haJJgatták - legalább mély gondolartokat keltett bennük és e~

egy régi kérdésükre kapták meg végre a kellő, mert modern paptól jövő
. választ.

Talán a legvilágosabban a költő, a limi költő tárult ki naprél-naora
a nagyközönség előtt és ismertette rokonszenves világnézetét. kezdve a
"Szembe .a nappal" kötettel egészen v.égig az utolsó évek nagyon komoly
kölJteményeiig, ahol egyre gylakrabban emlegeti a nagv számonkérést. Is
ten előtt: "Csak az Ament el ne vétsem". Jts ugylanakkor ezeket is Jel
lemzi valamí belső derű, sőt finom humor is.

De mintha még mélyebbre kellene ásnunk, ha rá akarunk nvitní en
nek a ritka erejű feilődésnek, betegsége okozta kényszerű visszavonult
ságban ís tovább fejlődő népszerűségének i~:tzi magvarézatára. Nem ki
sebb tényezőről van itt szó, mint az ő sátátos és sok tekdntetben ezv
szerű egvéníségéről; mondjuk ki bátran: legyőzhetetlen vallásossá1Z,4ról,
amely előbb vagy később minden hallgatóját WI.!tY olvasótét átiárta. Mee
próbáljuk most néhány egészen vázlatos, inkább csak odavetett vonással
magunk elé állitani ezt .a nem míndermaoos ezvénísézét. .

ott van mindenekelőtt föltétlen jóh1szemúsé~e. Mint tanár nem tar
tozott a katonás fezvelrnet tartók közé, saínálta is az időt az ilyen prob
lémák oldozeetásától. És méeís, mint tanár már a gimnáziumban a l~

modernebb kulturát tudta adni. Ha helyettesíteni kellett, mindíg vitt ma
gáv:al valami olvasnivalót és úllV, arnint ő olvasta, vég11~ nyomokat
hazvett míndenkíben. Görög volt az e~ szakia. de nem ~ötörte a
fiúkJart; azzal a rengeteg grarrsmatíkával ée mégis tudott míndenkí annvit.
hogy nem fordították, hanem élvezték a nagy költőket és anmvit, hocv
tanártársai csak csodálkozbak. a szerenesés tanulők pedig meziezvezték
azokat az órákat: egyszer s míndenkorra. Mert olvasni, úgy mint ő, nem
tudott más, szemei tűzben égtek és kellemes tenor haneia kifényesedett.

Ezt a jóhészeműsézet mindia megtartotta. Míndenkíről fölt~telezte a
jót, minden rosszra talált és míndjárt mondott is valami ml"'1tsé<t~t. Me
sélték neki, hogy az az intelligens férfi hozvan csent el!Y kifUt, Válasza:
"No de mílyen .éhes lehetett az a fölnőtt, hogy erre rászorult."

Eln'!orma mértékkel mért a rászorulóknak. ha míndíá-t kellemetlen
és terhes emberek voltak is köztük. Miikor fil!Yelmeztették, h()Q'V ezek
némelvkor félrevezetík, Iegalábbís esünván visszaélnek a rendfőnök ki
mért idejével, csak ennyit mondott: "Elél;( baj az neki, hiszen a le~iobban

neki magának árt." Mások rövidesen kiadták volna az útját az ilyen nem
ép embernek, ő azonban csodálatos türelemmel meghallgatta és pénzzel



is segítette őket. Ezt is kivánta már ígazságossága, hogy egyforma mér
tékkel mérjen míndenkinek: a szeretet mértékével,

Alaptulajdonsága a jóság. Olyan jó ember volt - ez volt szinte min
denkinek véleménye. Jót föltéte1ezni, jót tenni - ennek a két mondatnak
átéléséből indult ki mindig magatartása. A kedvezőtlen itéletet átengedte
Istennek. Ezért közelében jobbnak érezte magát az ember és megszünt
a probléma jelentősége. Szeretett együttérezni mindenkivel, örömben
bánatban és szívesen volt örvendetes hírek első közvetítője.

Ennek a jóságnak egyik beszédes megnyilatkozása, hogy rengeteg sok
holmiját elajándékozta. Pedig ez nem is volt mindig könnyű dolog, hi
szen néha ruhadarabjairőlvolt szó, amelyekhez kedves emlékek fűződtek.

De eszébe jutott Prohászka püspök, aki nagy adakozó volt és maga sok
szor egyszerű kopottes reverendában járt, és már készen volt laz elhatá
rozása. "Kinek volna jó ez a 'ködmönöm? Neked nem volna jó? Hát ak
kor legyen a tied." Úgy lát:sziJk, hogy v.agy tízezer forintot kitett az a
pénzbeli összeg, amellyel évről-évremegsegitettea hozzá fordulókat. Igaz,
neki bővebben jutott leülőnféle címeken - egyetemi tanári nyugdíj, vagy
a lap főszerkesztőjének díjazása -, de ezek .a pénzek maradéktalanul
szétfolydogáltak a jószívűség különféle útvesztőin.

Hűségebarátaíhoz- különösen föltűnő, ha meggondoljuk, hogy ba
rátjálnJak nemcsak két vagy három jóakaróját tekintette, hanem a legtá
gabb értelemben véve mindenkit, s-enkit ki nem véve. Ha valaki megbán
totta és ő észrevette, hogy ezért az illető utóbb kellemetlenül érzi magát,
tökéletesen és véglegesen megbocsátott ,és sohasern éreztette a múltat.
Ellenvélemények és türelmétlenségek után is változatlan maradt a sze
retete,

Lehetetlen lesz összegyűjteni azt a sok névtelen szívességet, amelyet
a rászorulóknak tett. E:gyik üdülőhelyen míndennap két tele kanna vizet
hozott a ikútról egy néninek, akdnek abban az időben nem volt segítsége.
Keservesen megizzadt belé, az ő korában már nem tett jót az efféle tor
nagyakorlat. "De ha egyszer nincs más, aki megtenné szegény betegnek"
- ez volt a válasza.

Az ilyen hősi elszántság cselekedetei óriási mértékben megnöveked
tek és még tökéletesebbé lettek ,a betegség legutolsó esztendőiben. Ilyen
kor Jmindig tuoatjáv,alakadnak. akik ezt vagy amazt az orvost. vagy SC'

bészt vagy ápolónőt tudnak ajánlani. Ö azonban következetes engedel
mességgel átengedte magát a rendi orvosnak és ápolónőnek mindvégig
és lemondott mínden idegen segítségről.

Jóság, jóhiszeműség, megérteni akarás, bocsánat mindenkinek. igaz
ságosság, nagy mértékű adakozás, alázatosság. hűség, együttérzés bajban
és jóban - mi egyéb ez, mint az életszentség rohamos kifejleszté-se egy
szinte reggeltől estig tartó aszkézis seeítséeével ? Neki is meavoltak ''\2
elsötétülés órái és kivált a betegség fokmérőiként az indiszpozició és tü
relmetlenség percei, idegrendszerének változásai, amint megvoltak ezek
a szentek életében is. D-e rnindez együttesen. ebben az összehangoltság
ban vajmi ritkán találkozik. És Sík Sándor tartós hatásának és folyton
növekvő népszerűségének nincs kisebb oka, mint az, hogy mégis csak
valami elterelhetetlen törekvés vezette az életszentség irányában.

A felé az életszentség felé, amelyet szülőitől örökségképpen kapott
és azóta folyton erősödött. Szentség, amely telve van mély alázatosság
gal és ugyatna!kkor azzal a m-eggyőzódéssel, hogy mindnyájunknak ;3.

szentek életét kell élnünk, hősies fokban, az Úr Krisztus mintájára.
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Lehet-e vajon Sík Sándorról azt állítani. hogy mísztíkus ? Abban a
Maumigni- és Poulaln-féle 'értelemben, amely példáu! a !1':!f(y spanyol
mísztíkusokat tartja szem előtt és csak egy Keresztes Szerit János vagy
Szent Terézla lobogó tüzében lát igazi rnísztíkát, kétségtelenül nem le
het. De Ja dominikánusok értelmezésében minden embernek, de Iőleg

minden katolikusnak az a hivatása, hogy a misztíkusok életét élje. &;
ebben a régi, tiszteletreméltó értelemben Sík Sándort igazi misztíkusnak
kell tekintenünk. Misztika titokzatos lelki életet jelent, amely közelebb
vezet az Istenhez. Es Sík Sándor, aki egész biztosan nem tanasztalt misz
tikus Iebezéseket, amint egvébként Pascal és Newman, ez a két elis
mert misztikus sem, ugyanakkor elválhatatlanul hozzákapcsolódott élete
az ő Istenéhez.

Ne csodálkozzunk, ha csak kevesen vették észre n 'Ua ezt a misz
tíkus hailamot, bár egYik tisztelője 'azt állítja. hogv ő ebben ,8.'l értelem
ben korának ezvík legnagyobb misztikusa. De az ő misztikáta e<:t~<:zen

re itve élő valami. Az ő hite mindig tele volt két<>éqqel és sohase-n bízott
abban, hozv csakúgvan megtesz-e mindent, amit Isten elvár tőle. Nem
abban kételkedett. hozv jó az Isten, és ővele iraalmasan fog bánni, eb
ben sohasem kételkedett. Hanem abban, hozv nem túlsacosan kevés-e az
ő szeretete Isten iránt, hogy nem volna-e kötelessége még többet és egy
re többet adni az embereknek, hogy maga csakusrvan szezénv lel:1Ven;
mindenesetre azonban úgy, hogy ne sokat Iássanak meet ebből. A.n"lil.{o
zását még barátai előtt is rejtegette: legföljebb ha azt kérdezte időnkint,

nem volna-e szükségük valamí segítségre.
Az is biztos, hogy nem érzett semmi misztikus örömöt olmélkedéseí

ben vagy imádság közben. Pedlz mennvit szekott imádkozni ! Némi bi
zalmat adott neki az a meggondolás, hogy igen sokat imádkozott Szűz

Máriához: imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Ha sétáia köz
ben találkozott vele valaki, észrevehette kezén azt .az aranvos zvűrűt az
zal a tíz gőmböcskével; akkor is az üdvözlégvet imádkozta, Ez a misz
tika nem volt az a messzire világító lobogás. De nem volt a nacnak W,H~Y

még éjszakának sem az ébren töltött órája, amelyben nem elmélkedett
vagy imádkozott és az olvasógyűrűje életének utolsó napján is állandóan
ott volt a keze ügyében, akárcsak kedvelt lelki olvasmányai: Kempis
Tamás és Szalézi Szent Ferenc. Két-három éve azzal a gondolattal is
foglalkozott, hogya Szentlélek tiszteletéről tart beszédsorozatotés köny
veket gyűjtött és olvasgatott erre a célra. Ha mégsem került sor ezekre
a beszédekre, ez inkább csak annak volt a következménye, hogy kevés
az olyan kissé modernebb könyv, amely erről részletesebben szól a mai
emberhez; abban pedig nem bízott, amit csak ő látna. De nem szahad
felejtenünk, hogy éppen a Szentlélek Úristen az, aki a maga hagyomá
nyos hét ajándékával a misztíka felé irányítja az őt szerétőket. Hogy
mégis állandó nyugtalanság tanyázott benne, ez éppúgy nem ellentmon
dás, mint ahogy nem volt az abban a két elismert nagy misztikusban:
Pascalban és Newmanban sem, akik mindketten tele voltak kétséggel és
bizonytalansággal. Aki hite szerínt él és a Szeritlélek tevékenykedik ben
ne, az Isten élő hasonmásává válik. Prohászka egy cédulaján megtalálták
halála után, hogy mit ért misztikán. "Misztika - rnondja ~ Isten mély
megérzése a világban e a lélekben; megérzése a mély kapcsolatoknak a
lét és Isten között; kapcsolatoknak. melyek közelségét, egyesülést, éle
tet mondanak." Ez Sik Sándor misztikája. Ö Prohászkához járt iskolába,
mikor annyi szerétettel és csodálkozva gyűjtötte a mísztikára vonatkozó
drága emlékeket.
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