
RÓNAY LÁSZLÓ

A "szeretett ház"
- Sík Sándor otthonai -

A harmincas években nagy port vert föl Prohászka Lajos rendkívül érdekes
nemzetkarakterológiai könyve, a Vándor és bujdosó. A magyarság meglehetősen

szomorú képmására tekinthetett e tükörben, melynek alkotója külön is kiemelte
népe "otthontalanságát", azt a fájdalmas tényt, hogya magyar a saját hazájában
sem talál "haza", mert az évszázadok múlása kiölte belőle helykeresőés -terem
tő optirnizmusát.

Ha a 20. század sokszor - okkal vagyok nélkül - egymás mellett említett
három papköltójének, Sík Sándornak, Harsányi Lajosnak és Mécs Lászlónak
pályáját, líráját s annak értékhierarchiáját vizsgáljuk, néhány tanulságos megfi
gyelést tehetünk abban a vonatkozásban, hogyan igyekeztek "haza", otthonra
találni gondolkodásuk, nyelvük és irodalmi munkásságuk tartományaiban.

Mécs László volt közöttük a jellegzetesen vándor-költő. EIete is vándorlóvá
tette: kisebbségi vé lett környezetből lépett a húszas-harmincas évek magyar köl
tészetébe. sosem lett igazán helyhez kötött, bárhol teljesített is papi szolgálatot,
újra meg újra útnak indult, páratlan sikerű szavalóesteken, matinékon, ünnepsé
geken csodálták deli termetét, zengő hangját, melyen utolérhetetlenül szólaltatta
meg ~ját verseit. Már sikereinek idején "igricnek", vándorénekesnek nevezték, s
aztán, a negyvenes-ötvenes években nem egyszer kényszerült bujdosóvá.

Nem vágyott otthonra abban a vonatkozásban sem, hogy ízléséhez, netán
hitéhez közel álló lapokban jelentesse meg költeményeit. Egyszerre volt a Pesti
Napló és a Nemzeti Ujság költője, versei megjelentek a baloldali lapokban épp
~gy, mint a jobboldaliakban, még a meglehetősen vitatható szellemi irányulású
Unnepben is szerepelt, bár lehet, hogy erről nút sem tudott. Emlékezetesen szép
verseket írt otthonáról, édesanyjáról, a papságról, de sosem a hazatalálás nyu
galmas békességével. mindig nyugtalan szenvedéllyel, az örök felfedező kíván
csiságával.

Harsányi Lajos - mint ezt életrajzi feljegyzései is bizonyítják - akkor volt
igazán "otthon", amikor a fővárosi környezetben részese lehetett az irodalmi
megújulásnak. Vidéki plébániára kerülve egyre inkább a világlíra hatalmas epi
kus alkotásaiba álmodta bele magát, Dante s egy beláthatatlannak ábrázolt lelki
tartomány tájain vándorolt felcsigázott kíváncsisággal és igénnyel, s közben el
veszítette kapcsolatát azokkal az egészen egyszerű, hétköznapi élettényekkel,
melyek számunkra a "hazát", az "otthont", a békességet jelképezik. Nála is,
Mécsnél is fellelni olyan gesztusokat - elsősorban kései lírájukban -, amelyek
a tékozló fiú magatartását idézik: csendesen és alázatosan tértek meg a messzi
útról, amelyen sebeket kaptak, fájdalmak és méltánytalanságok érték őket, s
most ezeket helyezték jóvátételül az Atya lába elé.

Sík Sándor volt hármuk közül a legharmonikusabb egyéniség. Az ó lírájában
mindvégig meghatározó a békés, derűs otthon képe, a szeretett házé, mely új
és új változatokban jelenik meg köteteiben, s még akkor is a megértés és a
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békesség érzületét sugározza, amikor kint viharok dúltak, s a költő számkive
tettnek érezte magát.

Talán a gyermekkorral, a kedves, sok változatban megverselt gödöllői házzal
kezdödött minden. Amint római szenátornak látott apjával sétált a kertben, "Be
szélgettünk, és éreztem, hogy növök, / Es hogy tágul a mindenség köröttem"
(Apám), vagy amikor "A sárkány-fejes régi lámpa / Kigyúlt a nagy asztal felett,
/ Anyám fáradt kezébe varrás, / Előttem kusza füzetek" (Anyukám). Nem azok
voltak az igazi hangjai, képei, amikor zengő hangon lkároszhoz hasonlította
magát, s amikor első köteteiben kicsit görcsösen, fortissimo Isten kürtösének
láttatta magát. Bensőségesebb, hitelesebb az a képe, ahogy önmagát mutatja a
"kispap-kert szőlőszegélyes útjain", a nyurga fiút, amint "talár béklyózza ugra
bugra lábait". Az otthonosságnak, a hazatalálásnak ez a nyugalmas érzése szövi
át azokat a költeményeit, amelyekben megjelenítette a "tudomány mézét" ízlelő

egyetemistákat, Riedl Frigyest, akivel karonfogva ballagnak a folyosón, katedrán
mutatja Schütz Antalt is Ifa mestert és a barátot", s miközben lelkesülten ad
számot költői indulásának lázas pillanatairól ("Itt is, ott is a fojtó csendbe / Új
énekszó hasít fülembe / / Lobogó, részeg, vad dalok, / De újak és fiatalok."), s
verseket ír, "Minden nap. Sokat", akkor is a Regnum "nagy széles udvarán", a
"gyerekek közt labdázó atyák" társaságában érzi védelemben, otthon magát,
abban a földszintes épületben, amelyben a Zászlónkat szerkesztették.

Első otthonai, szeretett házai után papi ruhában beköltözött abba az épületbe,
amely élete végéig inspirálója, lelkiségének meghatározója, igazi közege lett.
Piarista szerzetes, s a piarista szellemtől áthatva áldozza életét a nevelésnek, az
iskolának, ahol igazi hazájára talál, hiszen visszaszá1lhat a magyar irodalom
múltjába, melyben ugyancsak védetten és otthonosan érezte magát, s a lISZÓ

tolmácsa" lehet a szeretett gyermekseregben:

Qlvasom Zrínyit. A szemek kigyúlnak
E;s rámlobognak, mini megannyi égő

Es nyugtalan és szomjasfényü csillag.
De én már nem is látom a fi~kat,

En már nem látom, csak az Oriási,
Akinek boldog és alázatos
Kis apostola lettem, akinek
Igéit hirdetem a kicsinyeknek,
Es szépségét, amelytől mámoros vagyok,
Próbálom megérteini nyomorult
Kis szavaimmal. O gyönyörűség:

Szolgálni a Nagyot! Tolmácsa lenni
A szónak, amit a Géniusz ajkán
Mond az embernek lsten!

(Nagy fiúk)

Délutánonként a "futó Dunának" ballagott nyomába, aztán visszatért "árva
cellája négy fala" közé, melynek ablakából mégis a végtelenbe láthatott, s újra
meg újra döbbent áhítattal borulhatott térdre a világ csodái előtt. Esténként
szívesen leült az írók nyüzsgő asztalához, de lelke "éber mélyén a gödöllői

erdők csöndje hallgat" ekkor is.
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Ezt az erdőmélyi, mégis a fénylő végtelenre nyitott, az ember legbensősége

sebb érzületeire visszhangzó csendet igyekezett megteremteni növendékeinek
lelkében is, nemcsak tanárként, hanem cserkészvezetőkéntis. Működésének e
területe is fontos ihletője lírájának. Nem ódai számyalású vagy rapszodikus,
hatalmas lélegzetvétellel írt versei a maradandóak ebben a vonulatban sem,
hanem a csendes, szernlélódö, bensőséges rövid lírai pillanat- és helyzetképek,
amelyek abból a küldetéses érzületből fakadtak, melyet Kenet című költeményé
ben így fogalmazott meg: "Eredj és légy ütődött homlokokra - Zsongó kenet!".

Egyre szélesedő és gazdagodó irodalomtörténészi munkásságát is az otthon
keresés törekvése hatja át. Azokat a nagy magyar írókat - Adyt, Pázmányt,
Zrínyit - elemezte a legérzékletesebben, akikben az úton levést, a nagyobb
életértékek felé való nyugtalan haladást vagy azok kisugároztatásának szándé
kát érzékelte. Prohászkával való kapcsolata is bensőséges, lelki kapcsolat volt, s
ilyen viszonyt alakított ki az egész magyar irodalommal szegedi előadásai és a
világirodalommaI Esztétikája írása során.

De otthonosan, megnyílt szívvel vett részt rendje életében is. Zimányi Gyula
és Schütz Antal körül alakult ki akkoriban - a húszas évek közepétől- az a
kör, melynek ő is tagja volt, s amelynek rendszertelen összejövetelein e ház
hajdan 22. számot viselő szobájában, elbeszélgettek a világról, a rend gondjairól,
kialakítva a szándék és a szív egységét. Ekkoriban jelent meg költészetében a
"kéz, a kézben" metaforája, a piaristák testvéri közösségének szinonimájaként.
Az Ime, mily édes és gyönyörűséges befejező sorai árulják el, mennyire boldog,
békés, nyugalmas és otthonos érzések kerítették hatalmukba:

Ó, legjobb imáidba foglald
Ezt az áldott drága kört!
Ennyi kalos-kagathosnak
Hol veti mását a föld?
Es a zsoltár méze csurran
Áhítattal ajkamon:
Ecce [ratres habitare
Quam iucundum et bonum!

Ebből a megtalált, baráti érzéssel átszőtt s a kegyelem bizonyságával átheví
tett otthonból szólította ki a hívás: új otthonra kellett találnia Szegeden, az egye
temen. El kellett hagynia a szerétett házat, diákjait. tanítványait, hogy újak kö
zött legyen az irodalom szószólója, s a hiteles, igaz szó becsületes küldötte.
Fájdalmas búcsú volt, s keserves is, mert sejtette s később bizonyosságává is vált,
hogy erre az időre el kell hagyni azt az otthonát is, melyet lírájával teremtett.
Hogy ártott-e, használt-e költészetének az ódák, himnuszok és a lelkecskék kö
zül való kiszakadás, arról sokat lehetne vitatkozni. Valóban"vízvá!asztót" jelen
tettek számára a szegedi évek, legendás professzorságának esztendei, s mikőz

ben tanítványok hú serege verődött össze körülötte, zsúfolásig megtelt előadá

saira a nagyterem és ötórai teáin újra meg újra ott ültek vele a boldog kiválasz
tottak - akik közül nem mindenki volt hűséges hozzá a nehéz évek során -,
ő így értékelte helyzetét:
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A hét háév után
Most rámborul egy óriási csend.
Ami hang volt az életemben,
A tűnő árral velement.
Kiáltanék, tapogatóznék,
Keresném: mi maradt velem,
Keresném magamat, és nem lelem.

Pedig a figyelmes olvasónak inkább az az érzése, hogy ritkábban születő lírai
verseiben, amelyeket 194D-ben jelentetett meg Az Isten fiatal című kötetben, meg
találta a bensőségességnek olyan poétikai kifejezési lehetőségeit, melyek koráb
ban ritkán bukkantak fel kicsit szerepvállaló verseiben. Irt olyan költeményeket
azelőtt is, melyekben rájátszott Arany Jánosra, elsősorban A tölgyek alatt öregedő
költőjének hangjára, lélegzetvételére. Most azonban maga is bölcs öreg lírikus
jelmezében lép az olvasó elé, s egy új, eddig is ismert, de részletszépségeiben
fel nem fedezett otthont teremt maga köré, a természetet. Elbölcselkedik a eine
gékkel, a tovafutó felhőkkel, átfigyel a csemete akáclombjain, észreveszi, hogy
a pocsolya tükréből angyalok nevetnek vissza rá, megáll a fakereszt tövében, s
a természet imájának dallamát szeretné lekottázni, hallgatja a rigót, s biztatgatja
magát: "Csak eltűnődni csendesen". S ebben a megcsendülő lírai áradásban
születik meg szívében a bizonyosság: nem véletlenül szólította Szegedre a hívás:
itt is otthonára találhatott, hiszen megvalósíthatta mindazt, amit a piarista szel
lemiség sugall, s tovább mélyíthette azt a kutat - hogy Jékely Zoltán gyönyörű

metaforáját idézzem vele kapcsolatban -, ahonnan akadálytalanul húzhatta föl
az imádság vizét:

Látlak már messziről integetni újra
Fogadalmi Templom két felnyújtott ujja,
Szentegyház a homokon.
Szeged, híres város, nekem édes város,
Tápéval, tanyával, éggel is határos,
Köszöntlek otthonom.

(Szegedi óda)

Aztán következnek a megpróbáló, neki személyes csalódásokat, keserű kiáb
rándulásokat is hozó világháborús esztendők. Meglehet, nem érezte s nem érez
hette magát nyugalomban sem Szegeden, sem a budapesti házban. De annál
békésebben térhetett meg ahhoz, akihez mindig fordulhatott szorongattatásai
ban, s akinek mint atyjának mondhatott köszönetet a rá mért szenvedésekért,
megpróbáltatásokért. "Lihegő ajkáról felcsuklott a zsoltár", s már csak azért is
hiteles ez az önjellemzés, mert ő fordította magyarra a zsoltárok könyvét és a
himnuszokét, s hálát rebegett, hogy megszabadulhatott a világ "parázna pom
pájától". S még intenzívebben hátrált vissza a békés, simogató természetbe, mely
elfeledtette szomorúságát: "Anyás szellő suttogása, / Elbukkanó pötty szarnó
cák, / Csupa illat, csupa jóság...! / Ennyi legyen a valóság!" (Szellósuttogás)

Otthona volt, otthona lehetett továbbra is a ház, a piarista rendház, ahová
vissza kellett húzódnia a gyanakvó tekintetek elől? Ahol lehúzott redőnymögött
hársfateáját kavargatva tűnődött a gondokról? Azt hiszem, igen. Hiszen a hét-
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köznapokból ekkor is eltalált a hozzá mindig közeli égi otthonba: "Szemem
szögezem odatúl, / Halál előgyakorlatul." írta Pilóta címú versében, miközben
a himnuszok fölé hajolt, s hallgatta a "géppuskák jégesójét", s az ablak sarkán
becsorduló fényességet figyelte, amely az égi fény bizonyosságának megnyug
tató érzését keltette árva szívében.

Ismeretes életrajzából, hogya háború befejezése után hamarosan olyan fel
adatot kellett elvállalnia, amely meglehetősen súlyos teherként nehezedett rá:
Tomek Vince távozása után rendje tartományfőnöke lett, s most már súlyos
felelősségetkellett viselnie: neki kellett otthonná tennie és otthonnak megőriznie

a házat. Nem csoda, hogy "fordított Jónás prófétának" látta magát, s megsza
badító jelért fohászkodott. De ekkor írta a Te Deumotis, a hívő, Isten rendelésébe
belenyugvó ember bensőségesvallomását, amelynek az adja a tartását és erejét,
hogy a megőrzött hit érzése hevíti át, azért mondhat köszönetet benne, hogy
megfuthatta a kicsik futását és a szorongattatások kőzött is megőrizhette hitét,
legigazibb otthonát. Pedig nagyon megpróbál ták ezek az évek. A Bizonytalanság
nyitottsága több versében is felbukkan, ki tudja, mit hoz a holnap, milyen sors
vár rá és rendtársaira, s pontosan átérezte, hogy végig kell járniuk a keresztutat,
melynek stációit nem véletlenül verselte meg épp az ötvenes évek elején.

Ekkor kellett elhagyniuk a házat, azt az épületet, amelynek ősi hagyományai
voltak, amelynek otthonos légkörét megízlelni büszkesége és gyönyörűsége volt
mindazoknak, akiknek ez osztályrészéül juthatott. Kényszerű és új otthonában
is a hit érzülete oldotta egyre növekvő szorongását és felelősségét, de igazi
közege ekkor már a természet, a Kékes, a Galyatető, a madarak csivogásával
telt erdő, s a könyvek, melyeket felnyitva egy békésebb, derűsebb, idilli korba
tekinthetett, melyben a lélek jobb érzései uralkodtak. S ha új szobájában meg
nyitotta az ablakot, csöpp templom nézett vissza rá, .Krísztus az égi Király,
Krisztus a földi szegény. / Tárom a másikat is, szúk téren templom amott is: /
Krisztus a mennyei szív, Krisztus a pesti lakó. / Házi körömben is itt, folyosóm
kápolnai mélyén: / Krisztus a virrasztó, Krisztus a kisdedeké. / Ennyi felől ölel
íme körül." (Krisztus mindenfelól)

Az öregedő Sík Sándor Krisztus közelségében, az ő ölelésében találta meg
végső és igazi otthonát. Ebbe az otthonba igyekezett egész költőéletében, szer
zetesi hivatása szólítását követve. S most, törődötten. szenvedésektőlés gondok
tól barázdáltan úgy várakozik e lassan megnyíló égi karám ajtaja előtt, hogy
lelke vásznán Ojsztrah hegedűszavára is felfénylett Isten arca, s megismerte a
gazda hívó szavát. Aztán elindult, "szépen és - haza".
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