
Hllsz ~VE HALT MEG SIK SÁNDOR

1963. szept. 28-án, szombaton reggel húga és utolsó napjainak ápolója, Va
lent in n ővér - azóta már ó is halott - csak áldozni jött ki a kápolnai 5 órás
misére , s azonnal visszatért a haldokló ágyához: vitte melléje Azt, akit már
magához venni nem tudott. Néhány perccel 8 óra elótt - miközben ott ültem
a sarokban az ír óasztala mellett - szűnt meg, alig észrevehe tóen, a lélegzete.

Húsz év nem nagy idó a történelem során. De elég ahhoz, hogy felnójön
egy új nemzedék, amelyik már nem ismerte öt, I:s elég távlatot ad, hogy meg
kíséreljük kijelölni helyét. Ezzel a céllal íródtak az alábbi sorok.

Sík Sándor minden jellemzóje megegyezik abban, hogy ez a rendkívül sokol
dalú egyéniség mint e m b e r volt a legnagyobb. Eszményét pontosan megraj
zolta ó maga : " Embernek lenni - csak embernek, semmi egyébnek. - De annak
egésznek, épnek, - Föld-szülte földnek - és lsten-lehelte szépnek!" - Vajon
azt jelenti-e ez, hogy az eleven egyéniség eltávozás ával hatása is elhalványul?
Semmiképpen sem. A nagy egyéniség objektfv tettek és alkotások egész sorá
val írta bele magát századunk magyar életébe, irodalmába és egyházába.

Tudta, hogy az egyház i élet szíve a liturgia, az imádság. Fiatal tanár korá
ban adta ki a "Sík- Schütz" néven közismertté vált, máig páratlan diákimaköny
vet, amely egyúttal kalauz a keresztény önnevelésre és élet re. (Schütz Antal
neve mintegy a védnökséget jelzi; ó maga mindössze két dara bját írta .) Három
évtizeddel utóbb követte ezt a felnótteknek írt " Dicsóség l Békesség l" Teljes
lendülettel csatlakozott az egyházi ének reformmozgalmához, és a "Szent Vagy
Uram" számos szövegének át- vagy megírásával beleépült a legapróbb falu
istentiszteleteibe éppúgy, mint a Cecíl ia egyesület nagy énekléseibe - mind
máig. A zsoltárokat háromszor fordította le, egész életét végigkísérte ez a
munka; és kiadott egy kitűnó himnuszfordítás-gyűjteményt is, a Himnuszok
könyvét.

Mindig boldogan és felelősségtudattal hirdette lsten szavát a szószékról ,
beszédekben, beszédsorozatokban. Könyvalakban is megjelent az Árpá dház
szentjei ról tartott hat rádiós beszéde (Szent magyarság 1936) és néhány kon
ferenciabeszéde a Vigiliában meg "A kettós végtelen" c. gyűjteményben. Utób
biak fogalommá váltak évek hosszú során át; advent és nagyböjt idején sereg
lettek rájuk az emberek. Rónay György írja : "A magyar spiritualitás történeté
nek egyik fontos, a legújabbkorinak pedig minden bizonnyal legfontosabb fe
jezete ez . . . A Zsinat mindazt szentesítette, amit ez a keresztény humanizmus
hirdetett és kiformálni igyekezett . .. a felelós személyiségben gondol kodó ke
reszténységet . . . a teljes emberség kibontakoztatásának opti mista derűjében . "

Középiskolai tanári éveiben mint neveló, fiúk százaira, mint cserkészvezetó
(cikkeivel is a Zászlónkban és a Magyar cserkészvezetók könyvével) ezrekre
gyako rolt életre szóló hatást , ami k és őbb tovább sugárzott saját családi életük
ben. Az egyet9mi katedrán persze kicsit távolabb jutott hall gatóitól, de ott is
minden alkalmat megragadott az emberség közvetlen fejlesztésére (évnyitó
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előadások, "szemkinyitó olvasmányok", szemináriumi munka stb.). Azok közül,
akikre döntő befolyással volt , elég Radnóti Miklós nevét emlftenünk. "Mélyre
evezell" az egyéni lelkivezetés terén is, levelekben és személyesen (vö. Szol
gálat 20. sz.),

1947-tól Ó leli Tomek Vince utóda a magyar piarista rendtartomány élén.
Ezt a nem rá szabolI feladatot hósies odaadással töltötte be. Bölcsességének,
finom érzékének sokat köszönhet rendje és a magyar egyházi élet.

Mint az irodalomtudomány embere, másfél évtizeden át igyekezell szegedi
hallgatóival megismertetni és megszerelletn i a magyar irodalmat, amint errő l

a fennmaradt sokszorosítolI jegyzetek köteg e tanúskod ik. Igényes volt, de nem
adatokban, hanem a lényegben . És nemcsak tudományos munkára taníloll
meg, hanem - példájával és elméletben is - az átadás múvészetére. "Szakmai"
könyvei közül a "Gárdonyi, Ady, Prohászka ", főleg középsó részében, merész
úttörés volt; "Pázmány, az ember és az író " máig nélkülözhetetlen gazdag
summázás; "Zrínyi Miklós" drámaian összefog 011 jellemrajz. E téren múködésé
nek koronája a három kötetes "Esztéti ka" . Máig kiadatlan "Az olvasás tudo
mánya." Rengeteg kisebb-nagyobb tanulmánya jelent meg, főleg a Vigiliában,
amelynek új raindulása után szerkesztóje is volt , és országszerte tartolI előadá

sokat. Akadémiai székfoglalójából ("A magyar költók istenélménye" ) sajnos
csak egyes fejezetek készültek el. A "vallásos" vagy " katolikus" iroda lom kö
rüli rengeteg fél reértésnek nem volt nála avatott abb tisztázója. De azt sem tar
tolla magától idegennek, hogy középiskolai irodalmi tankönyvek szerkesztésé
ben múködjék közre, elóbb tanár korában, majd a Köznevelési Tanácsban
töltö tt idó alatt .

Mindig újra vonzolIa a színpad világa, és itt is figyelemre méltó eredménye
ket mutatott fel: az "Alexius" c. misztérium, mesejátéka: "A boldog ember
inge", az "Advent" orató rium, az " István király" c. történe lmi tragéd ia, "Az
égigéró torony " és a még kiadatlan "Testvérek". "Hét szép história" címen
jelentek meg stilizált novellái , Juhász Vilmossal szerkesztette ..A szeretet bre
viáriuma" c. antológiát.

Utoljára hagytuk azt, ami legismertebb : köl tészetél. Tizenk ét önálló kötete
jele nt meg, nem számítva a három nagy gyújteményt (uto ljára 1976-ban). Az
első, útkeresó kötetek kor tö rténeti szerepe fontos, idóálló értéke csekélyebb.
A "Sarlós boldogasszony" kötellel (1928) kezdődik a kibontakozás. Országszerte
sokfelé - majd erói gyengülésével családi körökben - kedwel és múvészien
adoll is elő versei ből. Talán két nagy jellemzőjét emelnénk ki költészetének:
mindig töretlen - bár olykor tragi kus árnyalatú - optimizmusát és a lelki élet
finom árnyalatainak élményszerú ábrázolását. Öregkori versei stílusban, han
gulatban nagyon emlékeztetnek Arany "Csziké" -ire.

Mindent összevéve: századunk kevés magyarja gyakorolt ilyen mély, sokol
dalú és pozitív hatást életünkre. Csak kívánha tjuk , hogy ez múveinek olvasása
által folytatódjék.

Kardos Klára
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