
RÓNAY LÁSZLÓ

SÍK SÁNDOR IRODALOMSZÉMLÉLETE
Hogy Sík' Sándor, a professzor, mílyen kivételes hatást tett tanítványaira, azt

Radnóti Míklós és Ortutay Gyula nem is egy írásukban elmondották. "A nagy
professzor", ahogy "kedves Miklós fiam" nevezte (Ortutay Gyula szép nekrológ
jának címe szerint) "a jó párbeszéd példáját" adta tanítványainak. Aligha csak
azzal, hogy elhivatott pedagógus művész volt', hanem azzal is, hogy egy teljes és
folyvást tovább épülő irodalomesemény szépségét, igazságát villantotta föl előttük

előadásaiban, s ezt szolgálta a maga művészi példájával is.
Pedig milyen nehezen vállalta épp ezt a hivatást. Egyik legszebb rejtőző, sze

mérmes egyéniségéről oly sokateláruló költeményében, a szegedi egyetemi kated
rára való kinevezése alkalmával írt Életem útja közepénben mondja :

Még nem is értem, hogy kerülkőzött.

Csak tapogatom magam a talárban,
Akár az egyszeri szabó abálban,
Mint Saul a próféták között.

Vonogatom a vállam,
És hümgetem, furcsállom a fejemben:
Hány ember volna boldog a helyemben!
Hány volna kétszer különb ide nálam!

Én nem kerestem! Isten látja lelkem!
Nekem jobb volt a gyerekek kö,zt
- Vereb!i!cskének oerebek közt
Bukjenceznem és csiripelnem.

Itt komolyan kell szóljak komolyaknak:
Ülök egy nagy magas katedrán,
Sok várakozó szem mered rám,
És óraszám sem mosolyognak.

A tépelődést és a felelősséget, a vállalt hivatás nehézségeitől megriadó lelkületet
itt is a gyermekség álarca mögé rejti - milyen jellemző gesztusa ez egész l írá
jának és emberi habitusának! -, de higgyük el, hogy "csak-csak visszasírta" in
nen, ebből az irigyelt pozícióból "az öreg Házat", s nem véletlenül könyörgött
verse végén, hogy ;,csak szíve maradhasson gyermek". Sokkal több, sokkal mé
lyebb jelentés rejlik ebben a gondolatban - amely ezúttal nem költői sztereotípla,
nem is a máskor tudatosan vállalt szerep kifejeződése -, mínt amit a szavak köz
vetítenek Sík Sándor épp szegedi egyetemi tanársága idején jutott el a költői

alázatig. Míndíg is egyszerű poéta volt, úgy szerette dicsérni Teremtőjét, mint a
-mező lilioma, vagy az ég madarai, de ekkora megérett benne az irodalomtudós
alázata is, Mostanra jutott el a szinte adys gőgű elődkereséstől (melyet Mindszenty
Gedeonról írt, sok szempontból igen fontos könyve képvisel) az emberi esendő

ségeket is iródalmi normativákkal mérő magatartásen át (mely jellemző vonása
Gárdonyi, Ady, Prohászka című könyve Adyról írott részének) ahhoz az egysze
rűséghez, mely épp purítánsága folytán a legmélyebb összefüggések meglátására is
képessé tette, s olyan felismerésekig is eljuttatta, melyek a kor úgynevezett kato
likus irodalma számára inkább eretnekségek és tilalomfák voltak.

Az induló Sík Sándorra, de nemcsak rá, hanem sok kortársára is, hosszú esz
tendőkön át Prohászka gyakorolt Ienyügöző hatást'. Azt sokan elmondották már,
hogy első versesköteteinek áradó hangja, ifjúi hevületc Adyra utal vissza. De leg
alább annyira - Prohászkára is. A Föld és ég vagy a Diadalmas világnézet elvont



témákat is felizzító belső lobogása is ott lüktet' a tizes évek körül felívelő kato
likus költészetben, Harsányi Lajos és Sík Sándor Iíráiában. (Mint ahogy kifejezet
ten vallásos ihletésű verseikben az 19G8-ban megjelent Elmélkedések az evangéli
Ulm'ól nyelvezetének hatása is kimutatható.) És kétségtelenül nyomot hagyott Sík
Sándor ekkori szemléletmódjára Prohászkának az a gondolata is, hogy a kapita
Iista kor kultúráia "lerongyolódott", s hogy a kereszténységnek talán az a leg
nagyobb bűne, hogy nem tudott felemelő ideáloka-t állítani a megromlott kor elé.
(Más kérdés, hogy Prohászka Adyt is - akit Sík Sándor kezdettől nagyra be
csült - mindenestől e vesztébe hulló kor reprezentánsának érezte. Ne feledjük el
azonban, hogy még az olyan Prohászkánál lényegesen liberálisabb tudós is, mint
Szekfű Gyula, Adyt a felbomló kisnemesi osztály egyik utolsó hősének tekintette.)
A maga médján Sík Sándor is részt akart vállalni e "felelősségből", melyet Pro
hászka hangoztatott, s részben a vágyott ideálkép felmutatása végett nyúlt vissza
Mindszenty Gedeon életművéhez a múlt századba (Mindszenty Gedeon élete és köl
tészete). A nem túl jelentős költői; a katolikus líra nagy reformátorának tartot
ta, elsősorban azért - erre a tanulmányában közölt verselemzések a bizonyíté
kok -, mert Iírájának középpontjában az istenélmény állt. De nem a bonyolult
harcok, szenvedések, hanyatlásole és emelkedések után kiküzdött Isten élménye,
hanem egy természetesen megszerzett, prímér líraisággal érvényesülő Isten-kép,
mely Sík Sándornak is sokáig ideálja volt. Nem vette észre, hogy a Prohászka ál
tal megvetően "lerongyolódott"-nak nevezett (Prohászka a Harsányi által annyira
kedvelt Nyugat körére is gondolt) közegében új. sokkal összetettebb rejtett haj
szálereken át a felszínre bukkanó istenélmény kísért, akár Ady istenes verseiben,
akár Juhász Gyulánál. akár Babitsnál, akinél annyi és oly fájdalmas alakváltozat
ban bukkan fel ez a téma. Ez az egzisztenciálisabb, megszenvedettebb istenélmény
végül is több rokonságat mutat a nyugati országokban ekkor induló neokatolikus
vagy kereszténynek nevezett irodalommal, mint az az irányzat, mely nálunk a tí
zes évek végén és a huszas évek elején katolikusnak nevezte magát. Péguy és
Claudel nagy művei születnek ekkor, majd -Le Fort himnuszai, s mindezekben
közös, hogy emberi szenvedésüket, esendőségüket ajánlják fel Istennek, hogy alá
zattal, a tékozló fiú módján, reménykedve közelitenek hozzá. Nálunk az egyház
hatalmi helyzetben volt, s lényegesen nagyobb tekintélyük volt a katolicizmus
"teoretikusainak", mint költőinek. Ne feledjük a fiatal Harsányi Lajosnak azt a
naplójegyzetét. melyben leírja, miképp vágta gúnyolódó, értetlen paptársai szemé
be az irodalmat védelmezve: "Magas ez nektek!". A háború után nagy zajjal
zászlót bontó, orgánumokat teremtő harcos katolicizmus irodalomszemlélete "egy
szerű" és "praktikus" volt. "Az irodalmi dekadencia - írja az Élet egyik cikke -,
az érzéki kultúra, megmérgezte, elsorvasztotta a nemzeti öntudatot." A háború
utáni katolikus irodalom vezérei (Sík Sándor és Harsányi Lajos aligha véletlenül
nem tartozott közéjük) - "a magyarság törődött arcát akarták felfrissíteni az
igazi irodalom patakjában", Sorra jelentek meg az úgynevezett hitbuzgalmi mű

vek, s az elméleti alapvetésekben is újra és újra megfogalmazódik a szellemi
puritanizmus, az egyszerűsödés kívánalma, nyilván' a Nyugat egyoldalúan sze
cessziósnak ítélt ízlésével szemben. Még az olyan tehetséges írók is, mint Har
sányi Kálmán, meglehetősen zűrzavaros fejtegetésekbe bonyolódtak a "turáni
kultúra" értelmezése körül; s ő volt az, aki büszkén írta le: "A legkeletibb Nyu
gatot s a legnyugatíbb Keletet csakis a magyar képviselheti", A kor egyik ural
kodó irányzata volt ez az "álnyugalom" és "álgőg", melyet oly jellemző módon
szolgált Herczeg Ferenc, aki ugyan érzékeltette a polgári társadalom moráljának
kíúttalanságát, de sosem felzaklató; dinamikus módon, hanem a csendes belenyug
vás békét sugalló hamis gesztusával. (Műveit némelyik katolikus orgánum is a
kor reprezentatívalkotásaiként ünnepelte.) Minden, ami a felszín. alatt gomolygó
örvényre, a kiáltó igazságtalanságokra, a megoldatlan kérdésekre figyelmeztet:
nyugtalanító, ízlésromboló volt e szeniléletmód értelmében.

A katolikus szellemű kritikában körülbelül 1925 táján figyelhető meg a tuda
tos önértékelésre való törekvés. De ez~ folyamat sem egységes: nem, megnyugta-
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.tóan tisztázott alapelvek szerint történt. Nem tisztázódott a "katolikus irodalom"
fogalmának mibenléte, s a kritikusok java része szívesebben ítélkezett,. semmint
a mű immanens értékeit vette volna fontolóra. Még Harsányi Lajos is a "keresz
.tényellenes tábor szennyes irodalmi áradatáról" beszélt, megfeledkezve arról, hogy
az akkoriban valóban egyre nagyobb teret hódító másodlagos irodalomnak katoli
kus oldalon is megvolt a maga párhuzamos jelensége az együgyü, árnyalattan
jellemrajzú regényekben. s a kifejezetten irredenta művekben,

Sík Sándor nem vett részt az irodalmi harcokban, szervezkedésekben. Az
/,;öreg Házban" tanított. (Tanárságáról, egyéniségéről Thurzó Gábor rajzol érdekes

képet Tetszés szerint círnű kötete egyik darabjában, ez a portré azonban mintha
kicsit sötétebbre lenne színezve az eredetinél.) Versei, irodalmi írásai többé-ke
vésbé rendszeresen jelennek meg a katolikus lapokban, s ekkortájt kezdi meg nép
szerű esztétikai előadássorozatait ak Éle~ szervezésében, Gárdonyi, Ady, Prohászka
(1928) című irodalomtörténeti műve (melyet maga szerényerr "tanulmányoknak"
nevez) mégis váratlanul érte a közvéleményt, s egyszeriben a piarista tanárra irá
nyította az érdeklődést. Az irodalomtörténetírás azóta sok mindenben meghaladta
Sík Ady-képét, melynek talán az a fő aránytévesztése, hogy néhol a költő em
beri habitusára helyezi a hangsúlyt, s azt ítélve mond bírálatot a versekről is.

A művet és az embert természetesen nem lehet elválasztani. Ha szakadék tá
mad a kettő között, az irodalmi értékelés szükségszerűen elveszíti legfontosabb
fogódzó pontjait. [Sőtér István kitűnő tanulmánykötetében (Az ember és a műve)

.szűntelenül hangsúlyozza, mily fontos az író és a mű kölcsönhatásának vízsgálata.]
Sík Sándor azonban - noha ő maga figyelmeztet arra, hogy Adyt csak úgy lehet
megérteni és átérezni, ha az olvasó vállalja a goethei kívánaimat: bele kell fe
ledkezni vulkáníkus mélységeibe - kicsit mintha visszariadna Adynak az ő ember
ideáljától annyira különböző jellemétől, személyiségétől, Mégis szinte hihetetlen bá
torság volt a részéről egyszerre és egymás mellett érzékelni mint a korszak két
meghatározó egyéniséget: Prohászkát és Adyt. Nem véletlen, hogy katolikus rész
ről is támadták könyvének azokat a fejtegetéseit, melyekben a korra adott jel
lemző feleletként együtt említi a Diadalmas világnézetet és az ŰS Kajánt. És ő

volt az első katolikus részről, aki fenntartásait, esztétikai véleménykülönbségeit
hangsúlyozva ugyan, de "új, monumentálís, tragikus lírá"-nak nevezte Ady költé
szetét. A könyv ugyanakkor jelent meg, amikor Kosztolányi az Ady-revíziót kez
deményezte, és ennek szenvedélyes vitájában olyan hatalmas költőegyéniségek,

mint Füst Milán, Ady iránt való teljes közönyükről és értetlenségükről tettek
tanuságot; Ebben a kérdésben, kivált ha a Gárdonyi, Ady, Prohászka Adyról szóló
fejezetét összevetjük majd később írt Ady-tanulmányaival, egyetemi előadásaival.

Sík Sándor megértöbb és egyetemesebb álláspontot képviselt, mint a korszak nem
egy nagy lírikusa.

A Gárdonyi, Ady, Prohászkának nyilván nagy része volt abban, hogy 1929-ben
Sík Sándor a szegedi egyetem professzora lett. Ortutav Gyula elmondja, milyen
új színfoltot jelentett a másodrendű filológusok között a "nagy pedagógus", aki
ugyanakkor nemcsak nevelői egyéniségével gyakorolt hatást, hanem azzal a nyi
tottsággal is, ahogy az irodalomhoz közeledett. ahogy a jelenségeket és a műveket

interpretálta. Különösen izgalmas és tartúlságos ebből a szempontból .4. magyar köl
tészet a milennium után oímű kollégiuma, amelyben a századforduló korától egé
szen az akkor "jelennek" számító irodalomig haladt. Nem remekművek, nem befe
jezett irodalomtörténeti értékelést adnak ezek az egyetemi előadások; de nem
nehéz elgondolni, milyen izgalmas lehetett hallgatóinak a kortárs irodalommal való
megismerkedés lehetősége, milyen érdekes lehetett a katolikus irodalom egyik ve
zéregyénisége szájából hallaniok a katolikus irodalom és Harsányi költészetének
méltatását.

Ahogy a katolikus költészethez és Harsányi Lajoshoz közeledett, az objektí
vitása folytán minden irodalmi vizsgálódás számára tanúlságos lehet. "Első verses
könyve, az Új vizeken 1908-ban jelent meg - mondta költőtársáről. - Címe nem
véletlenül emlékeztet Ady Endrére, akine): első fontos kötetének utolsó verse is
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ezt a cimet viseli. Esztétikai érték szempontjából ez a kötet nem jelentős. Nincse
nek benne eredmények, még kísérletek is alig, csak egy bizonyos nyugtalanság
mutatkozik benne. Megbillenése ez annak a halvány, élettelen de magától értető

dően élettelen költészetnek, mely előtte jellemezte nálunk a katolikus lírát. Zsen
gék ezek a versek, nincsen bennük semmi igazi érték, sem új formáknak, sem új
hangoknak jelentkezése, csak azt érezzük, hogy ezt a költőt nem elégítik ki a
régi formák. A kötet címe, egy-két sor, egy-két téma mutatja, hogy" ez a fiatal
költő kezd megismerkedni azokkal a versekkel, melyek Ady és körének tolla alól
kerülnek Id. S ez az, ami nyugtalanítólag hatott rá. Tehát látszik, hogy kezdő,

nyugtalan tehetség." Nyílt és őszinte szó volt ez, és Sík Sándor azt sem rejtette
homályba, hogy nem kedveli a múlt század egyik jellegzetes - a jelen század
ban is virágzó - lírai műfaját: a "sekrestye-költészetet". Mint ahogy az is jel
lemző ekkori irodalomszemléletére, hogy előadásaiban alig fordított figyelmet a
konzervatív irodalomra. Erős hangsúllyal szólt ugyan Harsányi Kálmánról - aki
azért alaposabb méltatást érdemelne az utókorától is annál, amit az Irodalmi Lexi
konban kapott, abból ugyanis egyszerűen kimaradt -, de azt is éreztette, hogy
a Kristálynézők és az akkoriban nagy figyelmet keltett Ellák is inkább múlt szá
zadi ideál megnyilvánulása. Ugyanakkor, amikor a kurzus-Iapok még míndig Ady
Endre egyenesági leszármazottaként, egyetlen méltó örököseképp ünnepelték Lend
vai Istvánt, Sík Sándor a többi között ezeket mondta róla: " ... a legterméketle
sebb és legérdekesebb egyéniség ... akinél nagyobb és kevésbé beváltott ígéret nem
élt az utóbbi évek magyar költészetében." "

Előadói hatásának egyik legnagyobb titka alighanem abban rejlett, hogy nem
csak az adott műalkotásról vagy íróról szólt, hanem gazdag kitekintést adott kö
réje; és gyakran világirodalmi analógiákat is felsorakoztatott. Néhol érezni mon
dataiban valami romantikus, ismeretlen hangokra figyelő pátosz rnegnyílatkozá
sát, de ugyanez a mozzanat ott vibrál némelyik ekkor kelt versében is:

Földön túl, tengeren innen
AlI a torony.

Jobbra, balra, előre, hátra
Veti a lángot.

Emberek, odakint a fekete vizen,
Ne féljetek, állok.

Hajósok a fergeteg éjben,
Szélmarta vitorlák, rokkant evezők,

Ide hozzám:
Emelem It lángot.

(Világítótorony)

Az egyetemi évek kezdték végérvényes vonásokkal kiformálni benne azt a
teljes szemléletet, melyről oly igaz megbecsüléssel szóltak és szólnak ma is tanít
ványai (bár érzésünk szerint ennél többet is érdemelne), és amelyek kiteljesedé
sében bizonyára része volt legkedvesebb fiaival, a Sz~edi Fiatalakokal való szün
telen kapcsolatának is. Nem véletlen, hogy nekik ajánlotta Virasszatok! című ver
sét, melyben nemcsak az őket összefűző szellemi kapcsolatról ír, hanem a kor
hangulatának is hiteles rajzát adja:

Barátaim,
Setét az égbolt, jégmorcos tetőjén

Még vendégképp se villan a verőfény.

Ily nap ki járna kinn!
A kutya-macska is ma összebúj
Szélvédte vackain.
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Mint ahogy a kornak is, Sík Sándor nevelői, emberi egyéniségének is tökéle-.
tes rajza az a kép, melyet Radnóti Miklós adott róla Köszöntőjében:

Egy költőt 'Ünnepeltek itt,
ki Krisztust kiált, mikor
az erőst is megtörte már a próba.
s bárány helyett a farkast hirdeti
a kemény öklére büszke Európa.

A Szegedi Fiatalokkal folytatott eszmecserék alaposan mélyítették Sík Sán
dor társadalomszemléletét, fokozhatták ilyen irányú érzékenységét. Megmutatko
zik ez egész ákkori költészetében és bizonyára motiválja az Egyetemesség és for
ma (1935) címü nagyon fontos tanulmány magatartását. Az a minden irodalmi
irányzattal szemben megértést, türelmet tanúsító szemléletmód, amely e tanul
mány vezéreszméje, Sík Sándor további pályájának minden irodalmi megnyilat
kozását [ellemezte. Az Egyetemesség és forma a hazai "neokatolikus" mozgalom
irodalomszemléletének alapvetése lett.

Ekkorra már csendesülőben volt a katolikus irodalmi mozgalom második nagy
hulláma is, mely olyan hatalmas alkotásokat hozott a felszínre, mint az Egy fa
lusi plébános naplaja, Eliot Puszta országa és Hamvazószerdája, Mauriac jó néhány
műve. Ezek az elementáris erejű, szűntelenül a társadalmi problémák közelségébe

.törekvő művek ékesszólóan igazolták, hogy helytelen a katolikus irodalom külde
tésének "steril" magyarázata. Istent az írónak nem a földön kívül kell keres
nie, hanem a világban! Mert aki az irodalmi műben virtuális mennyországot te
remt maga köré, angyalokkal, barokk díszekkel, az kiszakad a való világ von
zásából. Ez Sík Sándor döntő fölismerése - melyet semmivel sem kisebbít, hogy
e felismerés sok csatornán keresztül juthatott ekkor már hozzá és hogy mellette
körülötte-utána felnövekedett egy nemzedék, mely szembefordulva a "hivatalos
katolicizmussal", ugyanolyan kiábrándultsággal fordulva el szarvezeteitől mint
Thurzó Gábor hőse, a "Bárány az; akolban" teszi, egyre intenzívebben érdeklő

dött a francia katolikus irodalom elmélete és gyakorlata iránt, és a maga próbál
közásainak igazolását hallotta ki például Mauriac Dieu et Mammonjának abból a
részletéből, melyben a nagy író világosan kimondja, hogy elsősorban nem az
erény ábrázolása teremt igazi irodalmat: " ... Valaki azt mondaná, nemcsak a bűnt
kell festeni; az embernek megvannak a maga nyomorúságai, de van nagyság is
benne, és végül is vannak szép lelkek és ezek törlénetét is meg lehet írni. Va
lóban, távolról sem osztom Gide véleményét, mikor azt állítja, hogy jó érzések
kel nem lehet jó irodalmat csinálni; nem lehet jobbat csinálni a rosszakkal sem.
inkább azt kellene mondani, hogy nem egykönnyen lehet íó irodalmat csinálni
csak jó érzésekkel, és talán lehetetlen azokat úgyelkülöníteni, hogy épületes áb
rázolásokat csináljunk belőlük. Az újkori regényíró becsvágya, hogy az egész
embert ragadja meg, ellentmondásaival, örvényléseivel együtt. A valóságban szép
lelkek tiszta állapotban nem léteznek; ilyeneket csak a regényekben. akarom mon
dani a rossz regényekben lehet találni. Amit szép léleknek nevezünk, az csak
egy önmaga ellen vívott harc árán lett azzá, és a harcot mindvégig állnia kell.
önmagában le kell győznie azt a rosszabbik részét, amelytől okvetlen el' kell
válnia, s ez a rész annyira létezik, hogy a .regényírónak számba kell vennie"
(Eckhardt Sándor fordítása' az Ú j francia katoli1cus irók antológiája című kötet
ben). Tulajdonképpen e néhány mondatban rejlik a katolikus irodalom ars poeti
cája, melyet talán szélesebb kitekintéssel, de ugyanezzel a konklúzióval fogalma
zott meg Sík Sándor is az Egyetemesség és formában. S tulaidonképpen ezt a gon
dolatot járja körül, immár a totális művészet történetiségét is szemügyre véve,
egész fejlődésén végigtekintve, hatalmas méretű Esztétikájában (1943). Mint esz
tétikai rendszerezés, kétségtelenül sok kérdést támaszt az impozáns alkotás, bár
tény, hogy egy lehetséges megközelítési módnak mind a mai napig ez a legtelje
sebb "rendszere. Az pedig vitathatatlan, hogy Sík Sándor irodalomszemléletének
csúcsát jelenti.
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Már több ízben jeleztük, hogy nagyon érzékenyen vreagált az író esetleges
'emberi gyengéire. Az Esztétika fejtegetéseiben nyilvánvalóvá válik, hogy ekkorra
már szimultán együttesben látja az embert és művet, s nem bűnről és erényről

beszél ebben a vonatkozásban, hanem "életgazdagságbeli különbségek't-ről: "Jaj
is volna a művésznek, ha csak művész volna, hiszen' ez elzártságot, életidegensé
get, hűvösséget, műhelyszerűséget, és főleg szegénységet eredményeztie művésze

tében is, amint ezt az olyan művészek alkotásai, akik viszonylag megközelítet
ték ezt az embertelen, csak-műveszi életformát, jellemzően mutatják, A legma
gasabb fokon is megfigyelhetjük ezt, ha arra az életgazdagságbeli különbségre gon
dolunk, amely például Tóth Árpád' és Ady költészete, vagy Brückner és Beetho
ven zenéje között oly szembetűnő. Ez természetes is: hisz az emberi vonatkozások,
az élet szolgúltatja, illetőleg kelti fel a lélekben azokat a tartalmakat és formá
kat, amelyekből a múvészetí alkotások fogamzanak. születnek, nőnek és tökéletes
sé válnak. Minél gazdagabb és szüntelenebb a tartalmaknak -és a formáknakea a
forrása a művészi lélekben, annál több, biztosabb, élőbb és egészebb a .művé

szi életműködés' lehetősége is."

Ez a teljességre való törekvés Sík Sándor művészetszemléletében megmutat
kozik az Esztétikának azokban a részeiben is, ahol az érzelmekről szól. Nem volt
ő ún. emocionális alkat soha; költészetét is fegyelmezte a tudatos yendező el v
jelenléte. De Esztétikájában részben Spranger nyomán -rnégis ezt vallja: "A mű

vészi képzelet totális jellegének esztétikailag a legjelentősebb mozzanata: az érzel
mi világgal való legbensőségesebb, legelválhatatlanabb, egymást át- meg átjáró
kapcsolata." Az a Sík Sándor, aki korábban az öregedő Arany János magatartá
sát, az "Öszikék" mélabúját érezte a lélek legteljesebb önkifejezési lehetőségének,

most már azt is látja, hogy az esztétikum egy alapvetően más struktúrában is
teljesen, hitelesen, igazán valósulhat meg. Nem véletlen, hogy egyik felszabadu
lás után írt Ady-tanulmányának - benne látta mindig is az érzelmi típusú alkotá
legjellemzőbb példáját - Az örök Ady címet adta.

'Van Sík Sándor pályájának a felszabadulás után is olyan szakasza, amikor
rokon vonásokat mutat a világirodalomban tapasztalható hasonló kiindulású tö
rekvésekkel. 1946 végén, az újrainduló Vigilia Iőszerkesztőjeként, programcikkben
válaszol Lukács György Ielhívására.vakí sürgette a hallgató magyar írókat - er
ről a vélt hallgatásról érdekes eszmecsere folyt a Mag·ya.rok hasábjain -, kapcso
lódjanak bele a megújuló irodalom áramkörébe. Sik Sándor bejelenti a katolikus
irodalom párbeszédre való hajlandóságát, jelzi, hogy írótársaival együtt részese
akar lenni az új világ építésének és segíteni akar az esetleges hibák, félreértések
tisztázásában.

Ugyanekkor kezdi pályáját - szinte hasonló eszményeket vallva - Heinrich
Böll és keresztény kiindulásúak Dürrenmatt első alkotásai ·ls. "A társadalomnak
előbb a peremén, majd a középpontjában is változni kezdett valami. Úgy lát
szott, hogy a régi harcos kultúrkeresztény álláspont és a bibliai jelek szájba rágott
értelmezése -terbbé már nem fedi a valóság nagy területeit" (Paul Konrad Kurz:
Über moderne Literatur). Ez a változás világosan tükröződött a külföldi és a ha
zai keresztény szellemű irodalomban. A majdani kutató Sík Sándor költészeté
ben is kimutathatja ekkortájt az elmélyülés jegyeit, a népdalszerűség meg-meg
csendítését, mint e változás adekvát formatalálásainak kísérleteit. De az irodalom
tudós Sík Sándornak szintén akad egy nagyobb szabású műve, a Szent Jeromos
barlavuna. az irodalom lelkiéleti jelentőségéről írott tanulmánya, amely abból a
szempontból is nagyon jelentős, hogy végérvényesen túllép benne azon a sosem
titkolt barokk "eszményen", melynek megvalósulását oly költői hévvel állította
olvasói elé Pázmány Péterről és Zrinyiről. a költőről írt könyveiben. Végtelen
egyszerűség, ai irodalom demokratikus szemlélete jellemzi ezt az írást: mint ahogy
ez az alázatos, messzírs tekintő lelkiség jellemzi Sík Sándor szemléletének kései,
nagyszerű megnyilvánulásatt, a konferencia-beszédeket is, melyek persze nemcsak
irodalomszemléletének revelálódásaí, hanem "a modern magyar spiritualitás tör-
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ténetének" fontos fejezetei. Sík Sándor ekkor is, ezekben a beszédekben is "kül-·
detést" teljesített, mint ahogy küldetés, misszió egész életműve is.

Az újrainduló Vigilia élén álló már említett programcikkében írta, hogy a
"Vigilia" szó virrasztást is jelent. Ö egy egész korszakot "virrasztott" végig. Ke
zében tartotta a költészet lámpását, s mindig erőt, enyhet adó forrása volt az
imádság. De hozzátartozott fegyverzetéhez az irodalomtörténetírás is, melynek alak
változatai a magyar katolikus gondolkodás és irodalom változásait is tükrözik,
legszebb pillanataiban pedig európai horizontú kitekintést kínálnak.

"De minek ez a sok mihaszna kérdés? / A tett a fontos, nem a szürke értés"
- írja egyik utolsó versében, a Kérdések [elelet nélkülben. Ez tulajdonképpen az
irodalomtudós Sík Sándor ars poeticája is. Mindszenty Gedeon felfedezésétől az
újra és újra megfogalmazott Ady-leépíg míndig !enni akart az irodalomért, so
sem csak "szürkén"megértetni azt. Ezért lett nagy professzor és nagy irodalom
tudós. Megérdemli, hogy reneszánsza legyen.

LUKÁCS LÁSZLÓ

A SZERETET PEDAGÓGUSA

"Mindent vágytam szeretni, mint az Isten"

"Sík Sándor a költő, az írodalomtudós, a nevelő lassan elfoglalja méltó helyét
egy tisztuló és kitágult nemzeti köztudatban" - írta róla, "lelkének atyjáról" Bol
dizsár Iván néhány hónappal ezelőtt. (1) Ez a "méltó hely" nemcsak az ő szá
mára kitüntetés. Gazdagszik a "köztudat" is, ha haladó hagyományai közé beso
rolja mindazt, ami haladás és érték volt a maga korában.

Sokoldalú életművét sokfelől közelitették már meg. De ha sokfelé ívelő élet
művének gyújtópontját keressük: elsősorban nevelő volt, piarista. Nevelő volt az
osztályterem és az egyetemi előadóterem katedráján, irodalomtudósként és költő

ként, prédikációiban és konferenciáiban, országos rnozgalrnak élén, de a gyónta
tószék vagy egy-egy éjjeli őrség négyszemközti beszélgetéseiben is. Mégsem került
bele a magyar pedagógíatörténetbe, rnert sem elméleti kutatásaival, sem valami
lyen intézményalapításával nem szerzett kizárólagos szakmai hírnevet magának:
vagyis sohasem maradt csak pedagógus, hanem míndíg költő is volt, tanár is volt,
pap is volt - és visszafordíthatnánk a sort.

1.

Hogyan került a pedáns írású, választékos beszédű magyar tanárok közé? Hisz
kézírása csaknem olvashatatlan, s még 1941-ben, az egyetemi katedráról is elmond
ja, hogy "a jó tanár egy kicsit mindig .pongyolán beszél; nem dicséret egy tanár
ra, ha azt mondják rá: olyan az előadása, mintha írásbólolvasná. Az nagyon jó
írás lehet, de előadásnak feszes." (~)

Tanáreszménye elüt kortásaiétól. A tanár - diák - közlendő ismeretanyag
(mondjuk tágan: a megismerendő világ) hármasában nem a tanár áll a középpont
ban mindenható tekintélyként megfellebbezhetetlen példaként, a világ nem rajta
át szűrve jut el a diákhoz. A diáknak közvetlenül kell találkoznia a valósággal,
magyar tanításban az irodalmi művekkel; a tanár mellette álljon, munkatársként.
Fent említett előadásaiban újra meg újra megvallja. hogy tanári pályájának kez
detén maga is a színes, élményszerű tanári előadást tartotta a legfontosabbnak.
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