
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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Olvasom Zrinyit.
A szemek kigyúlnak

És rámlobognak, mint megannyi égő

És nyugtalan és szomjasfényű csillag.
De én már nem is látom a fiúkat,
Én már nem látom, csak az Öriást;
Akinek boldog és alázatos
Kis apostola lettem, akinek
Igéit hirdetem a kicsinyeknek,
És szépségét, amelytől mámoros vagyok,
Próbálom megérteni nyomorult
Kis szavaimmal.

(Nagy Fiúk)

Később eszmélt rá, hogy "ilyenképpen a gyerek még nem kerül érintkezésbe'
az irodalommal, csak az irodalomról szóló előadással. Az én előadásom lesz él
ménye, nem az irodalom. De én nem azért vagyok a~özépiskolában, hogy a ma
gam gondolatait tegyem élményévé a gyereknek, hanem Petőfit, Aranyt vagy
Zrínyit." (3) A gyerekek iránti szeretete és tisztelete (lz önfegyelem korlátai közé
szorította lírai szenvedélyét, a művek iránti lelkesedését. Nem a saját érzelmei,
gondolatai a fontosak, hanem a diákokéi : neki egész személyiségével azoknak szol
gálatába kell szegödnie.

A tanár "első és legfontosabb eszköze a kérdés". "Hagyom őket vitatkozni ...
fontosabb, hogy az ő fogalmaik tisztul janak, mint hogy egy fél oldallal többet
olvassanak." (4) Rejtett, miniatür önarcképre bukkanhatunk akkor, amikor a cser
készetet ismertetve az őrsi gyűlést leírja. "Egy kisebb szobában találjuk magun
kat, amelynek minden sarkában egy-egy 7-8 fiúból álló csoport ül, áll vagy mozog
többé-kevésbé izgatott beszélgetésben vagy közelebbről talán meg sem határoz
ható tevékenységben... Csak aztán vesszük észre, hogy a szobában egy felnőtt is
van, aki mint a csapat parancsnoka mutatkozik be később. Míg azonban a munka
folyt, ez a vezető mintha nem dolgoznék, csak nézné, élvezné mások munkáját.
Ide-oda jár egyik csoporttól a másikhoz, itt egy dicsérő szót tesz, ott nem is szól
semmit, csak mosolyogva hallgatja a vítát.' (5.)

Ugyanez maradt a módszers az egyetemi katedrán is: Ortutay Gyula emlékei'
szerint: "Véleményünk kialakítását a professzori tekintély nem akarta erőszakos

irányítással befolyásolni. Úgy vitázott velünk, mintha kortársai lennénk, egyforma
pozícióban. Szenvedélyes kiváncsisággal figyelte vitánkat, s aztán érveink közé
vetette a maga érveit. S nem tűrte, hogy a professzor szavát fogadjuk el: az érv
igazának kellett mindig győznie." (6)

A század első évtizedeinek iskolájában azonban ismeretlen volt a csoport
pedagógia, a demokratikus nevelés, a bizalmas tanár-diák viszony. Enélkül pe
dig a tanár legföljebb ismeretterjesztő lehet, de "növendékeit" az életre nevelő

pedagógus nem. Sík Sándornak látnia kellett, hogy kora középískolájának szel
leme alkalmatlan a teljes ember nevelésére. Az iskolán kívül nézett hát körül,
mit használhatna fel nevelési eszközül. Igy talált rá a századforduló hirtelen di
vatossá lett ifjúsági szervezetére, a cserkészetre.

"A mai középiskola minden ellenkező belátás és elvhangoztatás ellenére is
egyoldalúan intellektuális színezetű, - írja 1916-ban. Az erkölcsi nevelés még a
legjobb iskolában és a legjobb tanárok kezén is szükségképpen háttérbe szorul.
... Ilyen körűlmények között igazán minden pedagógusnak tárt karokkal kell fo
gadnia minden komoly törekvést, amely az igazi erkölcsi nevelés munkájában
akar segítségére lenni. Azért benső örömmel kell fogadnunk azt a legmagasabb
erkölcsi eszményből táplálkozó, de minden ízében gyakorlati nevelői programot is,
amelyet a cserkészet akar megvalósítani.' (7) .

Középískolai tanársága folyamán (a budapesti piarista gimnáziumban) idejé
nek és energiájának jó részét a cserkészet köti le. Legfőbb célja azonban nem az,
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hogy hatalmas méretű szervezetet hozzon létre (ebben még 1916-ban sem bízik l), .
hanem az, hogy a magyar cserkészet eszményeiben és gyakorlatában egyaránt
minden ideológiai manípulálástól mentes, minden ízében humánus - "tehát ke
resztény" - lehessen. Nemigen volt más a cserkészet akkori vezetői között, aki
ennyire következetesen és elsődlegeserr a teljes emberségre nevelő eszköznek tar
totta volna a mozgalmat. Amit előadásaiban, könyveiben, cikkeiben annyiszor meg
fogalmazott "cserkész-Ielkület" címmel, az voltaképpen a teljes ember, az evan

-gélíumí ember eszménye.
Fő jellemzője a "mélység", "az emberségnek mélyebb értelmezése, átélése. Az

életet a testnek és léleknek minden érző szervével meg akarja fogni, le akar ásni
a lélek mélyébe, az értelemnek és az érzelmek világának minden rétegén keresz
tül, a legmélyebb torrásokig, ahol a hitnek, a vallási élménynek, az istenséggel
való érintkezésnek gyökerei fakadnak. Nem áll meg a dolgok felszínénél, nem elég
szik meg a látszatokkal : a végső értékeket keresi. Egész életének épületét a leg
mélyebb alapra, Istenre építi." (8) Ez a "mélység" az egész világot magához ölelő,

"könyörtelen realízmusból" táplálkozik. A világot is, önmagát is hibákkal telinek
- vagyis: megvalósítandó feladatnak látja, s felelősnek tudja magát érte. "Min
dennap jobb akar lenni, de mindennap tenni akar valamit arra is, hogy a vi
lág jobbá legyen."

A "mélység" kiegészítője az " egyetemesség", amely nemzetek és osztályok ha
tárai fölött testvérének érez minden embert. 1927-ben írja le ezeket a sorokat:
"Aki tudja, hogy minél jobb magyar, annál jobban szolgálja az emberiséget, az
előtt nem probléma többé a nacionalizmusnak és az internacionalizmusnak mond
vacsinált szembeáll ítása . .. A cserkésztől egyaránt távol van a vak sovinizmus
gyűlölködése és az inaszakadt pacifizmus langymeleg férfiatlansága. Minden em
bert testvérként szeret, bármilyen nemzethez, fajhoz, világnézethez, felekezethez
tartozzék is." (9)

Sík Sándor jól tudta, hogy mindezeknek az eszméknek és eszményeknek az
értéke annyi, amennyit belőlük egy-egy fiú a maga életének mindennapjaiban
megvalósít. A nagy számok, látványos eredmények legnagyobb közéleti sikerei
idejét sem kápráztatták el, hitelesnek és fontosnak mindig az egyes ember fej
lődését tartotta. Ha egyszer teljes értékű történelmi feldolgozásra' kerülne a ma
gyar cserkészet története a két világháború között, akkor derülne rá fény, hogy
Sík Sándor mennyire tisztán, emberien őrizte meg célkitűzéseit a cserkészetet a
maga céljainak szolgálatába'állító politikával szemben is, hogy "a katolikus cser
készet mennyire szembeszegült az elfasisztásítással". (10) Ezért is maradt lassan
ki az országos vezetőség munkájából a harmincas években. Láthatóan együtt érez
a "csalódott ifjúval", akinek levelére válaszol (vagy maga írta a levelet is?):
"Csalatkoztunk saját ifjúsági szervezeteinkben. Szervezeteínk program helyett jel
szavakat adtak, amelyek mögött politikai célok húzódtak meg: így rövidesen ar
ra ébredünk, hogy politikai eszközöknek kezelnek bennünket ... Csalatkeztunk hi
vatott vezetőinkben." Sík válasza: "Igen testvér, mi is csalódtunk mindabban ami
ben te csalódtál.Megtanultuk, hogy az Úristenen kívül csak önmagunkban bíz
hatunk, és abban a néhány igaz emberben, akiket a közös küzdelem és a közös
eszmény kovácsolt össze velünk." (11)

Eszeveszettt atléta gyanánt
Rohan a világ új fények iránt.
Én nincs a futásban értelem.

(Egy karéj kenyeret)

2.

Milyennek kell lennie annak a nevelőnek, aki mer vállalkozni a nevelő sze
repére?

Aki embereket akar nevelni, annak "elsősorban embernek kell lennie". (12)
"A lélektannak egyik legrejtelmesebb és legmélyebb törvénye érvényesül itt: a
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lelkek egymásrahatásának nagy törvénye. A lélek, akár tudja, akár nem, bizonyos
ellenállhatatlan erővel hat a vele érintkezésbe kerülő lélekre. Ennek a hatásnak
minősége azon fordul, hogy milyen a ható lélek." (13)

De: "Vállalhatom-e azt a rettentő felelősséget, hogy ezek a fejlődő lelkek az
én hasonlóságomra alakuljanak?" (14) A nevelő legfőbb erénye az alázat: maga is
örökké nyitott, örök úton járó. És nem a maga képére akarja formálni nevelt jeit,
hanem önmaguk teljesebb megvalósításához akarja elsegíteni őket. Neveltjeihez
való viszonyában "van valami abból is, ami tanárt és tanítványt összefűz, abból
is. ami a lelkipásztort a rábízott lélekkel összeköti, de van benne valami a baj
társak és az idősebb és fiatalabb testvér viszonyából is." Versei vallanak arról,
hogy ez a tisztelet, a "pietás" a gyermek, a másik ember iránt nem a másik meg
nyerésének furfangos eszköze, hanem sajátmaga tágulásának is legfőbb segítője.

.Ielszava: ... menjünk a kisdedek közé / Tanuljunk tőlük és tanitsuk őke~. (S. Ono
Irio)

Igazi énje mindig a személyes kapcsolatok intimitásában izzott fel, igazi ha
tása mindig lélektől lélekig jutott, akár középiskolai tanár és cserkészvezető korá
ban, akár az egyetemi katedrán, akár rendi előljáróként. S ezekben a kapcsolatok
ban, a szerétet örömében és az ellentétek fájdalmaiban nőtt ő is igazán naggyá.
(Hisz Kalazanci Szerit József elgondolása szerint szerzetesi fogadalommal, vagyis
saját fejlődésének eszközeként vállalta a nevelést!) Nem 'szédíti meg a gyerek ra
jongása, nem ingerli fel a fiatalember lázadása, nem töri le a felnőtt elfordulása
sem.

Ti vagytok az én eleven könyvtáram ...
Pszichológiám, pasztorálisom,
Laboratóriumom, klinikám,
Csillagvizsgálóm, világkábelem ...
S ti vagytok nekem a Negyedik Szentség,
Lelki-tükör és erős-fogadás.

(Koszorú)

Hány olyan bókot kaphatott tanár korában, mint Kosztolányiét: "Barátom, na
gyon köszönörn okos, szép könyvedet. Most pedig még egy kéréssel rohanlak meg.
Mondd, drága Sándor nem lehetne téged valami úton-módon - csellel,' furfang
gal - becsempészni esztendőre az V. B-be vagy A-ba, Adámhoz? A fiam bálvá
nyoz. (Mellesleg mondva én is.) Ha segítségemre leszel, ebben nagyon meghálálom.

Hived
~osztolánYi Dezső." (15)

Hány gyermeknapló örökített meg olyan vallomásokat, mint Szerb Antalé:
"A táborban teljesen Sík-rajongóvá lettem. Egyszer őrködtem vele, .akkor sikerült
némileg belelátnom az egyéniségébe. Végre annyira vittem, hogy beszélt magáról,
darabjáról. De még sok/TIásról is beszélgettünk, legjobb ötleteimet mindig neki
mondtam el. Azóta még jobban szeretern." (16)

S hogy egy-egy ilyen rajongás később hogyan folytatódott, milyen válságokon
viharzott át a felnőtté, önállóvá növő tanítványok (és a növendékeiért mindig fe
lelős nevelő!) lelkében, arra álljon itt példaként Szerb Antallal való kapcsolata.

Poszler György tanulmányában beszámol Szerb Antal pályakezdéséről : hogyan
lesz "a kisdiák Szerb, Prohászka keresztfia, Sík és Schütz tanítványa, Major ba
rátja, Foerster lelkes olvasója mélyen és átélten vallásossá ... Hogyan vezet aztán
el életének első nagy forradalmához, a katolikus ideálok és cserkészeszmények el
leni izzó intenzitású lázadásához", (17) - "Az egyetemista Szerb, aki felső gimna
zistaként egészséges belső fejlodésének sodrában már teljesen leszámolt a valláscse
eszményekkel, most átmenetileg ismét az újra megtalált neokatolicizmust emeli
védőpajzsként maga elé az embertelen ideológiák szorításában, és a ,keresztény
kurzus' antiszemita hecckampányai közepette egy - Sík Sándortól tanult - iga-

609



zabb, mélyebb és humánusabb kereszténység elméleti bástyái között keresi megtá
madott énje menedékét." (18) Tegyük ehhez hozzá, hogy Sík Sándor segíti az egye
temre betutását majd egyetemi magántanári kinevezését is: továbbá segíti tehát
- fiaként - olyankor is, amikor magától eltávolodónak, eszmevilágával szem
befordulónak érezhette.

A rajongó kisfiúból sokat próbált felnőtt lett - kettejük kapcsolata maradt
az apáé és a (néha tékozló?) fiúé. Sík Sándorhoz írt levelei tárják fel, mit jelen
tett Szerb Antalnak egész életén át az ő egyénisége. A levelek jó része valamilyen
konkrét alkalomból született: egy-egy könyvét köszöni meg (1935. október 7-én
az Adventet, 1939. június IS-én a Pázmányt), közbenjárását kéri a Baumgarten
díj (másodszori) elnyeréséhez (1939. november 7-én), néhány himnuszfordításnak
közléséhez kér engedélyt (1943. szeptember 19-én), megköszöni pártfogását a ma
gántanári kinevezés ügyében (1935. március 29-én). A levelek többnyire az udvarias
hála és nagyrabecsülés hangján szólnak, de átüt rajtuk egy-egy vallomásos mon
dat, mínt például a legutóbbíbari: "Nagyon ügyetlen dolog, így levélben hálál
kodni, pedig minden frázis, ami az eszembe jut, ezúttal őszinte tartalmú. Csak
annyit: nemcsak a leendő .habílítácíónak örülök, hanem annak is, hogy éppen Pro
fesszor Úr volt az, aki kiállt értem. Mert, hiszen tetszik tudni, diákkorom óta min
dig a Professzor Úr rólam való véleménye volt az, amire minden racionális rnér
téknél nagyobb fokban adtam, vagy pontosabban, amitől legjobban féltem, még
álmaírnban is. Hogy most, egy ilyen ünnepélyes és nyilvános alkalomból, mellém
áll, sok mindent igazol bennem, visszamenőleg is, az íf'[úságomat. Bár tudom, hogy
jó véleménye súlyos kifogásokat is magában foglal, és hogy azokat csakugyan meg
érdemlem, egy magasabb nézőpontról, mint ahogy általában szemlélní szoktam
a dolgaimat."

A legmélyebbről jövő vallomás azonban az utolsó előtti, 1942. május 9-én kelt
levél. Nem tartalmaz konkrét elintéznivalót, a megszólrtásban elmarad a többi
levélben míndig használt "igen tisztelt" jelző: -

"Professzor Uram,
csak azért írok, mert olyan rég nem beszéltünk egymással,

és mert reggel a villamoson eszembe jutott valami.
Egyszer azt mondta, én vagyok az a tanítványa, aki a legkevesebbet vittem

magammal az iskolából. Hát most tiltakozem.
Azt is Professzor Úrnak köszönhetem, hogy befejeztem eit a Világirodalom

történetet, nemzedékem legvastagabb könyvét. Talán még emlékszik rá, diákko
romban olyan fiúnak tartott, akiben nincs semmi kitartás, aki mindent abba
hagy. Azóta állandóan azt igyekszem megmutatni, főképp önmagamnak persze,
hogy nem vagyok olyan hisztérikusan állhatatlan, befolyásolható és megbízhatat
lan, amilyennek Professzor Úr gondol. Azt hiszem, ezért írok mindig vastag köny
veket.

És a tanári pályán is már tizenhatodik éve dolgozom. És ha az első házas
ságom bolond is volt, a második nagyon komoly dolog. És nincs ugyan valami
sok meggyőződésem, de azt a keveset már nemigen változtatom. Ugye megko

'molyodtam, Professzor Úr?

Öreg tanítványa
Szerb Antal." (19)

A "Professzor" nevelői nagyságát, mindenkihez odahajló személyes szeretetét
nyilvánosan megvallották híressé lett tanítványai, Ortutay Gyula, Baróti Dezső,

Boldizsár Iván. De a névtelenek közül hány ember fejlődéstörténete indult el belő

le vagy kapcsolódott hozzá később! Emberi - és nevelői - életműve ebben örök
nagy: mindenkit, akivel csak találkozott, előre segített, teljesebb önmaga felé:
mindenkit úgy, ahogyan szüksége volt rá: anyagiakban, egy állás vagy talán a
Baurngarten-díj megszerzésében, személyes problémákban, családi ügyekben. Fenn
maradt levelezése megható bizonysága e szerétetének. Adni tudott és akart min-
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denkinek: elsősorban nem kívülről ráaggatott, hanem belülről növesztett értéke
ket - a tökéletes szeretet nevelőjeként. '

Még azoknak is, akik távol kerültek tőle vagy távolról ismerték csupán. Fiatal
tanár korában életelvévé tette, hogy "nyitott" legyen minden iránt - s ez a nyi
tottság sorsává lett. Ortutay Gyula "a jó párbeszéd példájaként" emlegeti a Sze
gedi Fiatalok, de főleg a "teázó szeminárium" kapcsolatát vele - s valóban ez az
ellentétek ellenére is mindenkit fiának tekintő barátság, ez a minden szemből

mosolyt kicsaló mosoly egyéniségének is, kapcsolatainak is legfőbb jellemzője.

A jó párbeszéd alapján indítja újra a Vigillát is, 1946-ban, ezúttal "kívül
r61", az ajtón kopogtató gesztusával telelve Lukács György belépésre hívó szavára.
Nem valami ügyeskedő manőverezés indítja szóra s üdvözöltet vele minden új
értéket, hanem a minden értékre nyitott "világölelő kereszténység": "A .régi vi
lágban gyökerező többség úgy látja, vége a világnak, minden rossz - akik pe
dig hisznek az új irányzatoknak, várják a szép új világot. Eza kétféle gondol
kodás él azokban, akik nem katolikus módon nézik a világot. Hogyan nézik a ka
tolikusok? Úgy nézzük, hogy azt, ami a régi világban érték, mindenestül a szí
vünkhöz szorítjuk, és ami nem elégít ki benne, abban szívvel-lélekkel beállunk
dolgozni, megteremteni egy új, a réginél jobb világot." (20) - De már 193B-ban
is így fogalmazott: "Ez talán a legjobban magyarázza meg a keresztény egyete
mességet: Nyitott lélek. Nem vagyunk bezárva. Nyitva vagyunk minden. számára,
bárhonnan jön, bárkitől jön, de csak azt vesszük föl, ami szervesen hozzánk il
lik." (21)

3.

Ortutay Gyula a halálakor írt megemlékezésben igen találóan "lírikus szen
vedélyű nevelőnek" mondja. Líralságát avval magyarázza, hogy "költő volt peda
gógusnak is: a nevelői munkát, az emberformálást az alkotás egy fajtájának te
kintette, s minden professzori beszélgetését lírai hevület hatotta át, költői szenve
dély." (22) Valóban lírai alkat volt - személyes, míndenkínek adni akaró sze
retettől áthatott. De ez nem a költő Iíraísága, hanem az édesanyáé, agyerekért
mindenre kész nevelőé. Nem a vallomásé, hanem a beleélésé.

Ez 'a líraiság jellemezte tanítását a gimnáziumban, de professzorként is első

sorban irodalompedagógus volt, nem irodalomtudós. Esztétikájának keletkezéséről

maga mondja el, hogy először gimnáziumi tanársága idején kényszerült rá arra,
hogy VI. osztályos diákjainak állítsa össze "az esztétikai alapfogalmakról szóló
elméletet", "amely teljességgel hiányzott a tankönyvből", majd hasonló meggon
dolásból fogott hozzá az egyetemen is esztétikai előadásainak. (23) Kéziratban
maradt művének, Az olvasás tudományának előszavában írja: "Egyetlen becsvá
gyam: használni, egy hosszú irodalom-nevelői pálya tapasztalatait és eredményeit
átadni az ifjabb nevelői nemzedéknek." (24)

Megfordítanám Ortutay szavát: pedagógus volt költőnek is. Kosztolányi krí
tikájában korai verseinek "fiatalos rajongásáról lelkesedéséről. bőbeszédűségéről"

beszél, Komlós Aladár "kissé túlfolyékony svádájúnak" mondja. (25) - Egyik cik
kében Sík Sándor egy érettségizett diákjának írásából idéz. "Természetesen le kell
belőle számítani - teszi hozzá - a fiatalember kedves lelkesedésének szuper
latívuszait, meleg bőbeszédűséget, a szeretet akaratlan retorikáját." (26) "A sze
retet akaratlan retorikája" csaknem végig elkísérte· költeményeit. Az öregkori ver
sek "szavaktól búcsúzó", misztikába hajló vallomásai azok, amelyekben már nem
annyira a pedagógus, mintJnkább a költő Iíraísága szól. Utolsó szava: "néma" 
immár egész lényével kimondott - "Miatyánk".

Míndvégíg pedagógus volt papi működésében is (és apostoli küldetésnek
érezte nevelő munkáját). Buzgó lelkipásztorok is rosszallva nézik olykor a tanító
szerzeteseket: egy pap miért tölti azzal az idejét, hogy matematikát vagy ma
gyart tanít, együtt barkácsol vagy túrázik gyerekekkel. Sík Sándor jól tudta, hogy
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az Igét nem szavával hirdetheti a leghítelesebben, hanem egyéniségével, a gyere
kekkel játékban és munkában megosztott életén át. S hogy a magvető feladatához
nemcsak az Ige elvetése tartozik, hanem a kikelő mag gondozása is: az ifjúságnak
nem annyira hithirdető, mint inkább teljes emberségre - tehát kereszténységre 
nevelő apostolokra van szüksége,

Az ő apostolsága a konstantini fordulat előtti -értelmű. A "diadalmas keresz
ténység" hatalmi és világnézeti fénykorában sem tévesztette össze valami hódítás
sal. "A katolikus szem az emberi teljességhez szokott. Nevelői rendszeréhez ezért
tartozik hozzá a végső teljesség: Isten, Krisztus, kegyelem, egyházélmény." (27)
A kegyelemnek a fejlődő, fölfelé mindig nyitott ember lelkéből kell kinőnie. Az
ember belső megtérése nem idézhető elő valami [elvényosztogató, toborzó hadjá
rattal. Az igazi apostol nem fölesketi az embereket Krisztus zászlajára. hanem
segíti belső fejlődésüket teljesebb önmaguk, végső soron az Abszolút teljesség
felé. (Sik -Sándor maga mesélte egyszer, hogy amikor Radnóti fölkereste azzal a
kéréssel, hogy keresztelje meg, meglepődve ezt válaszolta rá: "Hogyan, Miklós, hi
szen erről sohase beszéltünk?" "Talán éppen azért", felelte rá Radnóti.)

Amikor a cserkészet és költészete révén országos hírre tesz szert, majd kine
vezik egyetemi tanárrá, a katolikus lapok "a katedrán is diadalmaskodó keresztény
világnézet" bizonyítékaként "lobogtatják meg nevét". Nyilatkozatokban nem ha
tárolja ugyan el magát ettől a triumfalizmustól (ez is távol állt' volna egyénisé
gétől), valójában azonban minden mozdulatával a kereszténységnek egy más,
mélyebb és egyetemesebb világában jár. S talán egy tisztultabb egyházfogalom hiá
nya is oka lehetett annak, hogy konferenciabeszédeiben a kereszténységnek min
den lényeges témakörét teldolgozza, csak az egyház marad ki témái közül.

így érthető, hogy belső életműve nem derékba törik, hanern kiteljesedik ak
kor, amikor a külső szereplések megrítkultával, majd elmaradtával egyre kizáró
lagosabban konferenciabeszédeire szorítkozik nyilvános működése. Az a gyakor
lati keresztény életeszmény, amelyet négy évtizeddel korábban "cserkészlelkmet"
illetve híres diákimakönyvében "A keresztény jellem" címen megrajzolt, egyre
egyszerűbb, tisztultabb, próbáltabb értékekben-elvekben rendeződik el. (Az 1945
után tartott 26 sorozatból 18 Isten és ember kapcsolatát, a keresztény életalaki
tást mutatja be!) Szavait ekkor már egy emberélet tapasztalatai hitelesítették. Mín
den nyitott, mindenkit testvérként magához ölelő egyetemes szeretete ezekben a
sorozatokban fogalmazódik meg véglegesen,

"A kereszténység nyitva áll mindennel szemben, ami tény, ami valóság. Aki
a kereszténységet kötöttnek véli, annak sejtelme sincs róla, mi a kereszténység.
A csillagászok egy része ma azt tanítja, hogya világmindenség egyre tágul. Még
egy kozmosz van, amely egyre tágul: a kereszténység. A keresztény világkép
szüntelen tágul, minden új igazság, minden új találmány, az emberi élet minden
új színe belétartozik, tágítja, gazdagítja, mélyíti. így tágul kifelé és befelé, nagy
ságban, szélességben és intenzitásban is, míg egyszer majd beletágul a Végtelen
ségbe és az Örökkévalóságba, az Istenbe':' (2S)

Nyolc konferenciasorozat. után tűzi térnául Isten és ember legfontosabb tit
kát, a szeretetet. Minden konferenciáját egyforma lelkesedéssel fogadó hallgatói
is rögtön megérezték. (s a fölismerés a további évek konferenciái után is érvé
nyes maradt), hogy ritka ünnepi pillanatok ezek: Sík Sándor nemcsak a keresz
ténység legnagyobb újságát hirdette, hanem saját életének titkáról is vallott ezek
ben a beszédekben.

Mennyire önmagára is jellemzően írja le Isten atyai szeretetét: "Az atyai sze
retet egyszerre kemény és gyengéd. Nem célja a büntetés, sem a jutalom. Ja
vát akarja de nem a most-ba, hanem a jövőbe nézve. Növelő szeretet az atyai
s~eretet. Ú~y néz a gyermekre, hogy az nőjön, gazdagodjék, tudatban, kedvesség
ben, jellemben, emberi értékekben." (29)

Önvallomás ez is: "Amelyik lélek magába vette az Istentől sugárzó szerétet
fényét és melegét, amely ember gyakorolta cselekedeteiben, abban úgy meggyűlik
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a meleg és a fény, hogy természetszerűleg kiárad belőle. Nagy gazdagság lesz a
lelkében. . .. Sajátságos tékozlás ez, mert minél többet ad az ember, annál többje
lesz." (30)

Sokszor leírta verseiben, hogyagyerekszem legnagyobb értéke, hogy "vissza
nevet a ránevetőre".

Ö milyen titok, milyen csodaszép ez!
Egy csöpp agy, me ly még gondolni se képes,
A szeretetet már fel tudja fogni,
S a mosolyra vissza tud mosolyogni!

(Mosolygós gyermek)

A szeretet pedagógusa "négyszemközt" mcsolyával ajándékozott meg mindenkit
s a reá visszavillanó mosolyok adták életének legá1landóbb örömét. De az egy

kori tanár gyermekei felnőttek, s új és új felnőttek vették körül, "rút arcok",
"siket arcok", "szegény, értetlen szemek" is. ("Olyan, mint a részeg: mindenkit
szeret" - utasította el valaiti a szeretetét.) Mcsolya haláláig megmaradt, de egy
re több fájdalommal telítődött. Lelílének mélyén ekkor érhetett össze a szeretet
nek és szenvedésnek a misztériuma: az atyáé, aki fájdalmas szeretetével öleli át
tékozló fiát, akármilyen messze járjon is. (Bizonyára nemcsak a közeledő be
tegség és halál foglalkoztatta akkor, amikor utolsó három nagyböjti sorozatának
témájául a szenvedést választottat)

A szeretet nevelője így érik egészen atyává. Húszévesen "a gyerekszemek tük
röcskéjében" volt a legegyszerubb meglátni Istent. Negyvenévesen gyermeké
nek érzett már mindenkít, "férfit és asszonyt, gyermeket és öreget". Hetvenévesen
megérhette az ember legnagyszerűbb jutalmát. Kodály Zoltán, századunk magyar
ságának nagy tanítómestere "A tanár úr" lett egy nemzet számára. Sík Sándor
megszólítása nem ilyen nyilvánosan kimondható - a szó elveszíti hitelét, ha ki
kerül a vallomás intimitásából. De egyre többen érezték és érzik ma is úgy,aho
gyan "háromszor kedves fia", Radnóti Miklós (és Boldizsár, Iván és Ortutav Gyula
és Rónay György) ki is mondta rá a legnagyobb szavak egyikét, amit ember em
bernek kimondhat :

"Lelkem atyja." "Apám."
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