
A Vigilia tisztelettel és szeretettel köszönti
felelős szerkesztőjét, a hetvenéves Sík Sándort.

Új folyamunk fönnállása óta ez az első szám,
melynek anyagát jórészt tudtán kívül adtuk nyom·
dába; hiszen semmiképpen sem egyezett volna bele
abba, hogy saját lapjában ünnepeljük.

De nemcsak a mi ünnepünk Sík Sándor hetvenedik
születésnapja. Köszöntésében a magyar katolikusok
mellett együtt van velünk az egész magyar irodalom,
velünk vannak elsősorban volt szegedi tanítványai,
hogy üdvözöljék egykori kedves tanárukat.

Kérjük, fogadja szívesen és szeretettel szívből jövő,

szerető szavunkat.

Brisits Frigyes

ANNI FELICES LAETITIAEQUE DIES!

SÍK SÁNDOR PÁLYAKÉPE

Sík Sándor hetvenedik születésnapja a hála örömeiben megmélyülő

tisztelet és szeretet ünnepélyességével vonzza emlékezésünket arra, hogy
megálljunk előtte és feltekintsünk magasságába. Ez a hetven esztendő

egy áldott jelentőségű és az alkotás boldog állandóságára felhangolt élet
nek sok irányú vonulatait és kihatásait láttatja. Attól a Sík. Sándortól
kezdve, akinek 11 éves korában jelent meg az első verse, addig a Sík
Sándorig, aki ma az egyetemi templom szószékén európai fényben áll,
páratlan intenzitású munkásság sokszorozta és örökítette meg szinte szím
bolikus erejűvé Sík Sándor nevét. Így nőttek bele Sík Sándor alázatos és
izzóan lelkes évei a 'történelembe, s kristályosítottak ki maguk körül
olyan értékeket, amelyek azoknak váltak átszellemítő és fölemelő eszmé
nyévé, akík mindig többre és jobbra vágyódással kívántak és szeréttek
élni.

Sík Sándor hetven éve igazában 'nem más, mint egy rendkívül gaz
dag áradású ihlet folyton tartó jövetének a legjobb képességek ünnepi
áhítatával való fogadása és szolgálata. Nem ismeri sem az elterméketle
nedő vagyelfáradó, vagy hanyatló szakadékokat, sem az elfásuló vagy
megmerevedő kihüléseket, sem a zuhantató egyenetlenségeket. Csupa ke
gyelem: harmatosan üde és az idő meghajlító s kifosztó terhétől érintet
lenül friss. Pedig magas fokú szenzóriuma állandóan az élet nagy jelzé
seit s hullámvonalait fogja. Nem is fél tőlük, kitárul előttük, s transoen
dens íveléssel, ugyanakkor azonban testvéri embernek is megmaradt
együttérzéssel emelkedik föléjük, de úgy, hogy mindig közelükben su
gárzik s így öleli rájuk meleg és ragyogó jóságát. Az élethez, a világhoz,

65



az emberhez Sík Sándort nemcsak a költészet kapcsolja, s ezekkel nem
csak a költészet útján függ össze. Igaz, hogy a lelke anya-dala, és alap
struktúraja lényegében mindig költői jellemű és költői hangoltságú; a
költő Sík Sándor elválaszthatatlanul, s több, mint ihlető társként kiséri
a pap, a piarista szerzetes-tanár, az egyetemi professzor, a cserkész, a
szerkesztő, az író, az esztétikus, a tudós, a szónok, a lelki életet művészien
alakító Sík Sándort. Ez a költői áthatás azonban csak feliokozta Sík
Sándor akció-erejét, s még dinamikusabbá hevítette kedvét ahhoz, hogy
egy organikus egység összefüggésében és stílusával érvényesítse egyénisé
gének sokoldalú és finom érzékenységű hajlamait. Ezért állják körül szü
letése jubileumi évfordulóját mindazok, akik nem tudnak elég hálásak
lenni azért, hogy láthattak egy ilyen ritka és harmonikus szintézist, s
osztályosai lehettek egy olyan fennkölt életnek, amely egészen a földön
járt, s mégis minden pillanata ünnepi lét volt, amelyre egy felsőbb rendű

élet-érzés valami zengő fényesség pátoszát és temperamentumát hangolta
rá mindenkor.

Mít jelent ez az annyi színnel kivilágosodó szellemi és lelki vonás Sík
Sándor hetven évén? Honnan valók, hová tartanak, mit lehet velük és.
rajtuk megmagyarázni, s mit hoztak ahhoz, hogy több és nemesebb legyen
tőlük a világ?

Ha úgyegységesen és egyszerre engedjük magunkra hatni Sík Sándor
éveit, akkor mintha egy szobor-leleplezés hatása alá kerülnénk. Fogva
tart és lenyügöz bennünket, azután pedig uralkodó marad rajtunk az
első és egyetlen róluk kapott benyomás: Szép élet ! Egész élet ! Ihletnek
és alkotásnak, probléma-látásnak és megoldásnak, aktuális kor-érzékelés
nek és szenvedélyes feladat-vállalásnak, hagyomány-kultusznak és új igék
sürgetésének. várásának elfáradhatatlanul nyugtalan útjain a lelkiség
eszményeinek pünkösdi lobogása. Sehoi semmi hiány, csonkaság, mara
dék, ellentét, ütközés, magát kívántató "Seinrest". Ahová Sík Sándort
hivatása szólította, ott mindig a szellem kelete lett s új napot jelentett.
Sem az embernek, sem az élet rátekintő várakozásának nem maradt soha
adósa egyetlen egy olyan elhallgatott felelettel sem, amelynek megválaszo
lása reá várt. Gyönyörű küldetés volt és van e pályában jelen: övéi a föld
legigézőbb magaslatai: az oltár, a szószék, a katedra s a költői ihletettség
nek égig felnyúló oromzatai azzal az egyik reális világgal, amelyből ki
nőttek, s azzal a másik eszmei renddel, amelyet róluk be lehet látni, s
amelyet mindig közvetítenek. Sík Sándor életének útja külsőleg csakúgy,
mint belsőleg azért szép, mert harmonikus, töretlen. Akármerre indult
is el, azt mindig végig tudta járni, s mindig eljutott az alkotás befejezé
sének önmagát élvező öröméhez. Fejlődése, kialakulása nem ismerte a
kísérleteket, a romokat, a deficiteket. Pedig voltak harcai nemcsak. a vi
lágért, hanem önmagáért is. De amint problémái szenvedéseín nem vér
zett el s tragikus mélységei fölött virágszedő mosollyal állott, éppen így
tudta harmonizálni kora jelenségeit: a klasszikus és modern ars poetikák
egymás felváltásának és a XX. század tudomány története új fejezetének:
a válság-tudománynak feltűnese idején átvezető szellemi életét. Mindig
készet, mindig egészet adott, a műalkotás merész és szabad újságával. de
ennek kiszáradt szabálycssága nélkül. Az ember, a tudós és a művész

ritka egysége előtt állunk! Már maga ez az összhang is imponáló
alkotás.

Történetileg szemlélve Sík Sándor pályáját, ez összeesik a XX. szá
zad első felének rendkívüli fordulatokat hozó menetével.

Ki gondolta volna, hogy a piarista rend váci novíciusai közé 1903-ban
belépő Sik Sándor, akire, mint legfiatalabbra, az a megbízatás esett, hogy



az emeletre fölvezető csigalépcsőn kis Iámpásával társai elé világítson:
"lampadarius" legyen, ezzel jövő-sejtetően kapta meg hivatása megvíl
lantatását, azt, hogy "a világító ember" szerepe vár rá.

Költői útja a maga ifjúságának és a magyar szellemi élet század
eleji felpezsdü1ésének kettős tavaszában indul el. Még mint piarista kis
papnak nevét az 1902-ben megindult és Izsóf Alajostól nagyszerűen szer
kesztett ifjúsági folyóirat: a Zászlónk kapta fel lobogására. Különösösz
szetalálkozása volt Sík Sándornak a Zászlónkkal ! Ha van szimbolumba
szinte magától kívánkozó tény, hát ez az volt. A Zászlónk ugyanis 00
gyománytalanul, a maga szükségességéből jött meg. Valami friss, izgató
és szokatlan fuvallat csapott be rajta, amely egyszerre hódított. Egy egé
szen új lelkiség jelent itt föl s bontakoztatta ki a maga stílusát és prog
ramját, amelynek nyílt és bátor távlatában egy az eddiginél aktívabb
lendületű, feladataira felnyugtalanított és jövőjáró katolikus megmozdulás
állott. Majláth Gusztáv és Prohászka Ottokár ihlették ezt a kitűnő papi
nemzedéket, amelyet a köréje lelkesedett ifjúság közvetlenül közelítő bi
zalmával: az "atya" névvel ajándékozott meg s vallott magáénak, és sze
rette meg benne a holnapok új szabású, nagy papjait. Ennek a Zászlónk
nak a csattogása visszhangzott Sík Sándornak fiatalos üdeséggel felcsengő

ütemeiben, az öröm olajával fölkent ritmusaiban, amelyek úgy hatottak,
mintha egy megvidámodní elfelejtő, fáradt kor életre kelt jókedve, ma
gára ébredt ifjúsága tartotta volna velük bevonulását egy új század haj
nalán. Minden nagy költő megjötte elő van készítve azokban a láthatat
lan feltételekben, amelyek az ő idejét érlelik. Sík Sándornál is ez az iro
dalmi törvényszerűség ismétlődött meg. De kevés költőt fogadott olyan
kedvező pszichológiai légkör, mint amely az ő irodalomba lépését körül
vette.

Pályája még jó ideig költői irányban fejlődik tovább. A Zászlónk
"fakadó rügye" kipattant, Sík Sándor költészetének élet-fája kábító vi
rágzásba borult. Lassan megférfiasodnak, megszilárdulnak és egyéni színt
kapnak lírájának vonásai és alakító formái: a hatalmas, látomásos kép
zelet, a nyelv-, kép- és hangpompája, és ... és az ezeken kiáradó himnikus
dal-stílus ujjongó lét-hangulata. Látszik, érzik, hogy majd ez utóbbi felé
találja meg a maga egész útját, innen hozza meg új költői világképét s
rnondaní valóját. Egyelőre még köti a magyar lírai hagyomány Tárkányi
Bélánál és Mindszenty Gedeonnál egyházi ihletést kapott öröksége. Még
emlékeztet az utóbbinak lírai szózatosságára és retorikus pátoszára. De
az a rendkívül érzékeny nyelvképze1et, a ki.fejezés-alakításnak a pillanat
nyi asszociációkkal telített ez az izgatott é~' gyors készsége, nagy távolsá
gokat összekötő merész ívei, a lírai érzékelés és szemlé1et kitágulása, erős

íntenzítású benyomások felé felfokozott vágyódása s felvevő kapacitása,
a metafizikai motívumok hangszerelésének új dallamú kizengése jelzik,
hogy ez a költészet úgy, ahogy most feszül és remeg, nem a formai és
tartalmi hagyományok lírája, már csak önmagához hasonlít. De valami
belső várakozás látszik rajta. Mintha nem volna egészen kész. Még nem
mindent hozott fel mélységeíből ahhoz, hogy egészen és teljesen rátaláljon
magára. Erre a feloldódásra ihlették rá Sík Sándor fejlődését Prohászka
és Ady.

Prohászka vallásos zsenijének diadalmas optimizmusával hatott Sík
Sándorra. Ez az optimizmus nemcsak program, hanem a század első év
tizedében a magyar társadalomnak egy jórészében, éppen Prohászka mü
ködése nyomán, már derűs és fénylő atmoszféra is volt. Sík Sándor köl
tészete úgyszólván beleszületett ebbe az atmoszférába, de csak ekkor vált
benne világnézeti tudatossággá. Ady pedig új lírai stílusával: a szímbolíz-



mussal és nyelvzeneiségével lett Sík Sándor sugallója. Ady körül ekkor
még végletes szenvedéllyel folyik a harc költői igazsága elismeréséért s e
s: sának bizonyos fokig osztályosa lesz Sík Sándor is. Ezek a hatások
azonban Sík Sándor alkotó erőiben organikus folyamatokká váltak, s
csak így volt lehetséges, hogy Sík Sándor nem mintázott, hanem felser
kentett azonos hajlamaival és fogékonyságával primáríus jellegű munkát
végzett: teremtett, alkotott.

Semmi sem mutatja jobban Sík Sándor önállóságának erejét és mér
tékét, mint az, hogya század elején, a Nyugat forradalma idején, amikor
az irodalmi hatásoknak zsúfolt, leigázóari ellenállhatatlan, megvesztegetö,
fascináló és csak kis arányban ellenérzést keltő korszaka tombolt, amikor
az irodalom útja költői lángelmék és epigonok két extrém sarka között
naponként emelkedett és zuhant, ő el tudta magában szigetelní e hatások
szertelenségeit s önmagához, tehetségéhez és egyéni irányához hűséges és
következetes maradt. Prohászka rendkívül szuggesztívarányaiból csak a
diadalmas keresztény élet-érzés modern hősét, "a biretumos Apollót" asz
szimilálta magába. Azonban mindvégig megőrizte a maga egyéni szónoki
stílusát vele szemben és akkor, amikor minden magyar templom szószéke
Prohászka egyetemi templomi szószékéhez szeret,ett és kívánt hasonlí
tani. Adyban szerette a modern magyar líra megteremtőjét, az új költői

nyelv epochális nagyságát. De sohasem tudta magához engedni halál
hangulatait és élet- vagy természet-látásának kísérteties vagy balladás
árnyékvetésű megvilágítását. így lett a magyar líra katolikus elviségű

vonalán Sík Sándor is egy nemzedék-váltó történelemnek és irodalom
nak modern fejezete.

Mindezek a hatás-folyamatok símán, zökkenés nélkül, szinte termé
szetesen illeszkedtek bele Sík Sándor költői szervezetébe. Altalában fel
tűnő, hogy milyen gyorsan fejlődik, alakul ki s .kapj a meg végleges for
máját, jegyeit Iírája. Ekkor, a tízes évek felé, Sík Sándor már az Egye
temen van, Budapesten. Egyetemi hallgató, de országos név. Költészete'
míndenkíétől eltérő. Csak Harsányi Lajoséval mutat rokonságot, aki más
honnan indult el, de itt találkoztak össze az új, katolikus ihletésű magyar
líra hajnalán. Umbria derűs lelki tájékaira és Rafael színeínek elragadta
tására emlékeztet. Nincsen azonban benne a modern líra hegyormainak
"zúgolódó hatalmasságából" semmi. Megjelent verses köteteire felhangzik
a kritika: "imaginarius", ."tejszínű miszticizmus". Ki tehet róla, ha itt,

. ezek hallatára, Rodin védelme jut eszünkbe, amellyel oltalmába vette
Rafael színeit: "Világosak, zománcosak. Friss tónusokat, virágosakat és
vidámakat kínál. Ugyanilyen örökifjú az, mint Rafaello maga. Imaginá
riusoknak látszanak, de ez onnét van, hogy az az igazság, melyet megfi
gyelt, nem pusztán az anyagi dolgok világából való, hanem az érzelmek
birodalmából, abból az országból, hol a formákat és a színeket a szeretet
világossága már átalakította." Ennek a költői hírnévnek különös, izgató
megvilágításában láttam először Sík Sándort az Egyetem folyosóján. Egy
szerű, fekete piarista reverendajában csupa halk mosoly, kedves közvet
lénség és spiritualis derű volt. Az egyetemi hallgatók, rajongók és krítí
kusok, lángolók és forradalmárok, csodavárók és blazírt pózzal mindent
leintők, meglassitják mellette járásukat, azután valami összevillan a te
kintetükben és jólesően tekintenek rá vissza: Ö az ! ... Pedig mindenáron
feledtetni akart magán és magáról mindent. De gyönyörű izzású szemeivel
ő sem tudott vitatkozni. Mi pedig, a XIX. század annyi magyar zsenit
látó ifjúságának örökösei, akik hittünk a nagyságban, s akik most ennek
a gazdag nagyság-örökségnek, mely e század elejére szállott át, tanúság
tevői lehettünk, meghatottan néztünk bele Sík Sándor tekintetébe, ... Pro-



hászka látomásos arcába... Ady zseniális szemeibe... tanáraink tollára,
zintájéra, kézírására ... Valami jelet kerestünk, amelyen egy hozzánkkö
zel álló és mindent jelentő egyéniségnek felfedezésére elindulhatunk ! ...

Igen, az Egyetem, ez a mindig ifjú és tündöklő aréna ! Künn Európa
és a világ fölött már kezdett fojtott, fanyar, fülledt és túlérett lenni a
levegő. De itt az Egyetemen általában és lényegében még szép és csendes
volt minden. Világnézeti nyugtalanságok szokatlan tünetei kívülről behal
latszottak ugyan és néha be is csaptak, de nagy és szilárd tanárok állot
tak a katedrán, akiknek mindent befogó és megvilágító csillagai ragyog
tak fölöttünk. Csodálatosan korszerű és modern volt ez a mi Egyete
münk. Kapui mindig nyitva voltak. Sohasem kellett bebocsáttatásért dö
römbölni semmiféle új irodalom-elméleti, irodalom-esztétikai, irodalmi
vagy művészetí iránynak. Mindennel találkoztunk és minden megoldást
kapott. Ami kinn katolikusnak látszott, vagy volt, az itt benn logikus
és világos lett.

Sík Sándornak kiváló tanárai voltak az Egyetemen. Ezek között első

helyen áll Beöthy Zsolt. Finom fej, nemes arcél, nagyszerű elme. Szellemi
területének átfogó távlatait és frisseségét nem lehet eléggé csodálni. Min
dent tud és minden érdekli. Egy modern plakát, művészi ujság éppen
úgy foglalkoztatja egyetemi előadásait, mint az új építészet beton-kompo
zíciója. Vérbeli esztéta, rajong egy szép mozdulatért, egy artisztikus szó
ért, egy táj ősi itáliai hangulatáért, s mindenért, amin a magyar lélek ott
hagyta a maga tragikus vagy hősi nyomait. Elnémult költő, elhallgatott
regényíró, de minden írása és minden órája át van itatva és tele van fut
tatva a költői alakitás élő erezetével. Mindennek tudja az értékét, de
azért egy kis régi magyar vers előtt éppen úgy megremeg a lelke, mint
ahogy szinte fáj érzékelő finomságának a szépség Bartholomé síremlékén,
és sírva tud fakadni, amikor a tudós akribia kétségbe vonja a kuruc köl
temények hitelességét. Ha egy festményt, szobrot vagy költeményt elem
zett: csillogó, áhítatos retorikája, választékos, ötvözött nyelve, fénylő és
meleg pietása, patriarchális mozdulatai az irodalmi géniust láttatták ben
be, amint örökségét hirdeti: "A művész szemeinek a szeretet a legszebb
világossága ..."

Négyesy László. Ha szobrásznak születik, a kis plasztikának remek
lője vált volna belőle. A kis tényeket. jelenségeket, a vers elegáns testé
nek egy-egy kécses rítmus-mozgását oly biztosan és világosan rátapintó
szabatessággal senki sem tudta megmagyarázni, mint Ő. Híresek voltak
szemináriumi gyakorlatai, amelyeken az ifjúság esztétikai forradalma zaj
lott le előtte. Hallatlanul udvarias és megértő volt minden törekvés iránt,
de ugyanakkor éles értékítélettel tudta megadni mindennek a maga he
lyét s [elentőségét, a nélkül, hogy bárkit vagy bármit is megsértett volna.
Ha azonban az irodalom "hitelrontóival" találkozott össze, ifjúi bizton
sággal és hevülettel értett a kritika harci bárdjának kezeléséhez is. Min
dennél nagyobb kár, hogy szétaprózta magát és nagy szintezisre nem ju-
tott ideje. .

Ott volt Katona Lajos. Ö volt a professzor, ennek eszményi megvaló
sulása. Nem lehet eléggé sajnálkozni azon, hogy oly későn került kated
rára. Tudásának roppant anyagával, új módszerével beláthatatlan kiha
tású utat nyitott az irodalomtudomány fejlődésének. Az esztétizáló iro
dalomtörténetírás helyébe az összehasonlító írodalomtörténetet állította,
megbízhatóságának és hitelességének védelméül, mind az esztétikai irány,
mind á jövendő szellemtörténeti módszer szubjektivitásának kockázatával
-és esélyeivel szemben. Egy-egy legenda, vagy XVI. századi, csak történeti
érdekü vers tárgyalásának hátteréül felvonultatta e kor világirodalmát.



Szédületes, kísérteties tudás ! ... Mi lett volna, ha Katona Lajos megboly
gatta és átdolgozta volna az egész magyar irodalmat és nem kellett volna
Pázmányról hirdetett előadásának megtartása helyett oly korán "el
menni ... meghalni ! ?"

Es az elfelejthetetlen Riedl Frigyes órái ! ? Övé mindig a legnagyobb
előadóterem, a híres XI. A zsúfolt létszámú hallgatóságori óra előtt ün
nepi, színes zaj zsibong, hullámzik végig. Mindenki tele van egy készülő

nagy élmény előértetének felverődő, csapongó izgalmával. Egyszercsak ki
tárul az ajtó és a hallgatók betóduló tömege között, észrevétlenül jelenik
meg a katedrán Riedl Frigyes. Az embert önkéntelenül is szíven üti va
lami, amikor meglátja ezt a minden ízében érdekes Professzort. Mozgá
sában, egész magatartásában meglep az eredetiség, amely eleinte szokat
lanul hat, de azután csak megszeretni lehet. Ahogy leül, ahogy színes
karton-lapjait idegesen kiteríti vagy inkább szétszórja maga előtt, ahogy
álmodozó kék szemeivel végigtekint hallgatóságán s egy kissé tompa,
fénytelen hangján elkezdi előadását, azon éppen úgy, mint öltözködésén is,
elömlik valami hanyag elegancia. Mindezt azonban pillanatok alatt feled
teti gondolatainak és módszerének szellemes felfénylése, amely bűvölete

alá vonja az egész termet. Minden téma közel áll hozzá, s mindegyiken
talál valami új' látni és kitapogatni valót. De mégis igazában a nagyok
vonzzálc Üjsága az volt, ahogy közelebb hozta egymáshoz az irodalmat
és a művészeteket. Nemcsak filológiai éleslátással, nem is csak tudós biz
tonsággal, hanem művészi szemmel is látott és - láttatott. Előadásában

éppen az volt a lenyűgöző, ahogy rekonstruálta Pázmány, Vörösmarty,
Petőfi, Arany élete alkotó folyamatát s ezt a maga előttünk lefolyó át
élésén át bennünk is életté tudta tenni. Eppen úgy beszélt, mint írt. Elő

szavas és írott stílusának könnyed, artisztikus, attikai bája volt. Gondola
taival együtt született s úgy áradt belőlük, mint a tavasz szépségeíből az
illat. A Riedl-órák legizgatöbb vonzása azonbaÁ mégis az volt, hogy elő
ször mertek az újabb irodalom területére lépni. Nagy és történelmi mé
retű lépések voltak ezek az elindulások. Csak Riedl Frigyes tapintata,
ízlése és tudásának pszichológiai művészete tudta megoldani ennek az
anyagnak bonyolult, kényes és ezer probléma felé szétágazó természetét.
Másrészt azonban Riedl mozdulatáhan az idők szándéka is jelentkezett:
Az élő irodalom belépett a tudomány emlékezetébe, szellemi értékrendjé
be. A'z irodalomtörténetírás új fejezethez ért el.

Sík Sándorhoz minden tanára közel állott, de legtöbbet mégis Riedl
hez vonzódott. Ilyen lesz majd ő is, amikor nemsokára katedrára lép.

Szerzetes-tanári működését a világháború előtt, 191Q-ben, Európa
utolsó napsütéses vasárnap délutánján kezdi meg. Vác lesz működése első

helye. A váci hétkápolna csendes, Fiesoléra emlékeztető fái most is hűsé

gesen őrzik a magányukba ihletett lelkével sokszor elvonuló Sík Sándor
lépteit. Vestigia luminosa! .. . Innen csakhamar Budapestre kerül. Ekkor
kezdődik el az a Sík Sándor-stílű élet, amely évről évre gazdagabb sugarú
lesz, s amelyet minden irányban aIig lehet követni, még kevésbé kime
ríteni. Úgy vagyunk vele, mint egy magas heggyel, amelyet egy pillantás
sal nem tudunk átfogni, ezért különböző irányból közeledünk hozzá!

A budapesti piarista gimnázium az ország egyik első iskolája. Tanári
kara a Rend legkitűnőbb tagjaiból állott. Mínd éppen olyan nagy tanár,
mint aminő értékes tudós. Ebbe a szerenesés milieube lép be Sík Sándor.
Kitűnő tanárságának forrása: egyénisége, amelyet hagyományokon és pél
dákon mindig meg tudott mélyíteni, de ugyanakkor csak magára hason
títóan őrzött meg. Tanításának első éveit nagy események teszik próbára:
a világháború, egy új Magyarország helyzete és a magyar irodalmi taní-
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tásnak a modern irodalomhoz viszonyuló kérdése. Sík Sándor minden
eléje táruló és nyíló probléma-területet szinte küldetéses kor-érzékléssei
oldmeg.';

Modern szerzetes-tanár, aki tudja, hogy a ma tanárának igazi mun
kája akkor kezdődik, amikor iskolai órája befejeződik. Ez a felismerés,
rendalapító őse szent lelkesítése nyomán, állítja be a diák-pasztoráció fel
becsülhetetlen jelentőségű munkájába. Ebből a lelki szolgálatból születik
meg Imádságoskönyve, .amelyet klasszikus rendtársával, Schütz Anta11al
együtt írt meg. Ez az első modern magyar imádságoskönyv, amely a lelki
élet finomultabb és emelkedettebb igényeivel számol. Igazi útitárs; arra
való, hogy egy egész élet kísérője, barátja, bizalmasa és eligazítója
legyen.

Középiskolai katedráján új módszerű tanár. Az önmagában is már
szuggesztivitást jelentő tény, ha egy költő áll a diákok előtt, mégpedig
modern költő. Ez az esztétikai velejáró Sík Sándor tanításában az iroda
lom megszeretését és bizonyos fokú hajlamoztatás fölnevelődését hozta
magával. És ha igaz az, hogy minden tanárnak tanítványaihan van a leg
jobb kritikáj a, akkor Sík Sándor tanárságának méltó dicsősége: Szerb
Antal kulturája és művészete.

Sokoldalúságát, de még inkább lelkes életét egyre több helyen kí
vánja és várja a magyar katolikus társadalom. A fővárosban csakúgy,
mint a vidéken ünnepet jelent a megjelenése. Egy-egy irodalmi szerep
lése felér egy konferenciabeszéd tartásával, hiszen minden költeménye
ihlet az embernek magához való kedvéhez s ahhoz, hogy nagyobb legyen,
mint önmaga. Mindennek természetes következménye lett, hogya "mi
niste1'itLm verbi" vállalása elől sem térhetett ki. Szónoki stílusa egészen
egyéni, szinte kontrasztja a költőének. Hiányzik belőle a pátosz robogása
és hatalmas hullámzású mozgalmassága. Feltűnő, hogy milyen nyugodt,
higgadt a hangja és milyen fegyelmezett és erős a logikai felépítése. S
éppen ezzel a közvetlen kedvességgel hat. A költő cizelláló keze termé
szetesen láthatatlanul ott dolgozik a kifejezések irodalmi szőttesén, a té
ma-látás és kezelés médján és a mondatok ritmikus lejtésén és ze
néjén.

Sík Sándor életében azonban a központ, ahová mindig visszatér, most
is és továbbra is a költő marad. Egymás után jelennek meg verseskötetei.
amelyeket elismerésre méltatnak az irodalmi közvélemény illetékesei. Sik
Sándor neve ekkor már irányt jelent, s nyomában egy új katolikus Urai
nemzedék sorakozik fel. Sokban segitségére siet e spirituális feltörekvés
nek az Élet folyóirat, amelynek múlhatatlan érdemü szerkesztője, Andor
József, a néhai Cyprián, éppen oly vezető, mint nevelő érzékkel gyűjti

a folyóirat köré össze ezt a lelkes csoportot. Andor József s mellette a
drága emlékű Tarcai György (Divald Kornél) nagy hagyományt jelente
nek. Mind a ketten a Magyar Szemle korszakából valók s munkatársai
voltak ennek a folyáiratnak, amelynek érdemei és értékei méltatlanul és
hálátlanul haloványodtak el A Hét mellett. Andor József és Tarcai György
kapcsolták össze a Magyar Szemle örökségét az Életen át az új katolíkus
irodalommal, amelynek élén Sík Sándor és Harsányi Lajos jelezték en
nek programját, Ez az irodalmi mozgalom csak mélyebb áramlást és na
gyobb szabású életet kapott, amikor Alszeghy Zsolt hatalmas tudása és
világirodalmi horizontú műveltsége és izlése vette át a folyóirat szer
kesztését,

Sík Sándor lírai költészetének egészéhez tartozik az a szolgálata,
amelyet a Szent vagy, Uram kötetében végzett. A magyar egyházi költé-
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seet sokat köszönhet Sík Sándornak ezért a munkájáért, amellyel átdol
gozta egyházi énekeinket, Iecsíszolta róluk az idő és a nrelv avult rozs
dáját, fokozta dalszerűségüket, egyházi szépségüket, anélkül azonban,
hogy elvett volna bármit is ősi ízükből,

A líra azonban nem nyujtott Sík Sándor tehetségének elég lehetősé

get a maga adekvát kiélésére és megnyilatkoztatására. Ezért fordul mín
den író örök vágyához: a drámához. Vörösmartyas sors-ismétlődés!...
A minisztérium hagyományait újítja fel, benn marad tehát ihlete körében,
de pszichológiai mélységekkel ad új drámai érdeket témáinak s ezzel mo

.dernizálja ezt a miifajt. Történeti drámáit pedig problémájuk megrázó
magyar igazságával és gyönyörű dikciójával teszi értékesekké. Ez a nyel
vi koloratúra és a szímbolíkus beállítás jellemzi választékos élvezetet
nyujtó novelláit is.

Ezen a mínden irányban kiterjedő pályán meg kellett jelennie az iro
dalomtudósnak és esztétikusnak is. Nagy munkák őrzik itt is Sík Sándor
nevét. Az elindulást feléjük Sík Sándornak tanári gyakorlatából megszü
letett tankönyvei, szamos értekezése az irodalomtudomány, a verstan,
az esztétika köréból és kritikák jelzik. Monumentális és magisztrális ma
gaslaton állanak: Gárdonyi, Ady, Prohászka; Pázmány; Zrínyi; Esztétika.
Ezeket már a szegedi egyetem tanára írta a szemléletnek, értékelésnek,
rendszerezésnek azzal a mindig egyéni tudásával és nemes ethoszával,
amely minden írását mindig is jellemezte.

Sík Sándor munkásságának ezen önálló irányával párhuzamosan ha
lad műfordítói tevékenysége. Irodalomtörténeti esemény volt Zsoltárfor
dítása. Kálmán Károly zsoltárfordítasának ragyogó nyelve még élt, s ne
héz volt szépségeitől szabadulni. De hibája, hogy nem volt tudományos
értéke. Sík Sándor fordítása viszont rendkívül alapos és modern szöveg
kritikai tanulmányon alapult s így szólaltatta meg a zsoltárok lelkét.
Ugyanez a filológiai alapvetés előzte meg középkori himnusz-fordítását is,
ahol nemcsak a szövegnek, hanem még a ritmusnak is eredeti hangulatát
művészíleg tudta érzékeltetni,

Ebben a folytonos, színte minden katolikus mozgalomban jelenlevő,

sugárzó, irányító, nevelő munkásságában jött el érte az 1947. esztendő,

amely Rendje élére hívta. Azóta nincsen egyéni élete, csak Clairvauxi
Szerit Bernáttól is megsóhajtott ritka és röpke pillanata - hora parva
et rara -, amikor boldog áhítattal érzi, hogy "Genius száll" rá és ismét
tud költő lenni ...

Sík Sándor odatartozik ahhoz a halhatatlan magyar "piaristaság"
hoz, amelynek kezdetén Révai Miklós áll, s amelynek történetét a tőle

intonált "Divinus Hungarismus" kapcsolja össze és hatja át. Hozzá, de
meg magunkhoz is méltóbbat nem tudunk kívánni, mint amit nagy költő

ősével köszönhetünk rá:

Fény nevére, áldás életére !

12


