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Egy nyájas ember

Magyar nyelvünk régi és szépen hangzó jelzóje, a "nyájas", napjainkra mintha jelentésében
kissé negatív irányba tolódott volna el, mintha a negédes vagy édeskés felé közelítene,
holott valójában a nyájat őrző pásztorok végtelenbe tekintőnyfitságát, férfiasságát, meleg
emberséget idézi fel. Azonkívül hagyományosan mély keresztény tartalma is van, éppen a
pásztorság révén: Legeltesd juhaimat - mondjajézus Péternek. A nyájas jelző senkire sem
illik jobban, mint Sík Sándorra azok közül, akikkel életemben találkoztam és együtt
dolgozhattam. Az ő nyájassága igazi nyájasság volt, amibe beletartozott a nyáj élén ballagó
pásztor magányossága éppúgy, mint a mindennel és mindenkivel szemben megnyilatkozó
figyelem, érdeklődés és részvét - nem sajnálkozás, hanem igazi részvétel a másik ember
gondjaiban, örömeiben, bánataiban vagyéppen töprengéseiben. Éppen ezért ebben a róla
szóló néhány megemlékezősorban nem is szeretnék másról írni, mint néhány példán
megmutatni felejthetetlen emberséget, amivel mindennél többet adott azoknak, akik
olyan szerencsések voltak, hogy személyes kapcsolatba kerülhettek vele.

Közel két évtizeden át dolgoztunk együtt a Vigilia szerkesztöségében, ami minden
héten legalább egyszer, de olykor többször is tartós együttlétet jelentett. Nem volt könnyű
a háborút közvetlenül követő két évtized senki számára sem, aki a mi tájainkon volt
elkötelezve. És különösen nehezek voltak azok az évek Sík Sándor számára, aki a Vigilia
főszerkesztől tisztét csak meUékfoglalkozásként és lényegében "kedvtelésből"töltötte be,
hiszen fizetést ezért a munkájáért eleinte egyáltalán nem, később is inkább csak
jelképesen vett fel. Ugyanakkor nem győzte hangoztatni, hogy felüdülés számára az a
néhány szerkesztöségí óra, amikor végre kizárólag azzal foglalkozhat, ami leginkább
érdekli és amellett szívügye is, noha a lapszerkesztés és lapkiadás sem volt gondmentes
ügy akkonban. De mi volt ez ahhoz képest, ami másutt a vállára nehezedett.

Amikor 1947·ben Tomek Vincét, a magyar piarista rend tartományfőnökétRómában az
egész rend generálisává választották, Sík Sándornak kellett vállalnia a magyar rendtarto
mány főnökének tisztét. Elvállalta, holott nem volt szervezö, parancsoló típus, költői

eszményképei a méhesek tövén, lugasok ámyában a világról elmélkedő humanista költők

voltak. De tudta, hogy a nem óhajtott feladat elé a történelem állította. Új mínöségében
lett tagja annak a rendfönökí tárgyaló bizottságnak, amelynek az akkor még koalíciós
kormánnyal az egyházi iskolák államosításáról kellett tárgyalnia. És lám, ki ült le velük
szemben a tárgyaló asztal másik oldalán, vallás és közoktatásügyi miniszteri mínöségében.
egyik kedves szegedi tanítványa, Ortutay Gyula, aki egész életében mélységesen tisztelte
és szerette őt. Történelmi igazság, hogy az az alku, amiben ők ketten részt vettek és elvben
meg is állapodtak, sokszortakedvezőbberedményt hozott volna az egyház szempontjából,
mint az, amit néhány évvel később már lényegében parancsszóra kellett elfogadni. De hát
ez nem rajtuk múlott.

Mindenesetre a piarista rend ezt a második, sokkal súlyosabb vihart is átvészelte.
Fennmaradhatott, de csak a korábbinál jóval kisebb létszámmal. Hiszen az államosító
rendelet csak 2- 2 tanárt engedélyezett a megmaradó két piarista gimnázium összesen 8
gimnáziumi osztálya részére, osztályonként. A sok egyéb mellett az is a rendfőnök gondja
volt, hogy megpróbálja a létszám fölötti rendtagokat az egyházmegyéknél elhelyezni és
nehogy bárki is azt higgye, hogy ez könnyű dolog volt. Sík Sándorra hárult az a feladat is,
hogy az összezsugorodott nyáj előtt pásztorként baktatva, átvezesse őket a Duna-parti
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tágas rendházból (jelenleg az ELTE bölcsészetrudomanyí kara) a Mikszáth Kálmán térre, a
Sacré Coeur apácák jóval szerényebb terjedelmű~ori intézetébe. Aki valaha is részt
vett, akárcsak egy jóval szerényebb méretü ilyen hurcolkodasban, annak nem kell
magyarázni, mennyi türelem, tapintat kell a közmegegyezésre történő lebonyolitásához.
SíkSándort ezekben a súlyos napokban sem hagyta el nyugalmas derűje,mint ahogy szelid
és nyugodt vezető maradt az elkövetkező és egyre. nehezebb években is. Szellemileg és
anyagilag is egyaránt óriási nehézségekkel járt az iskola munkájának biztosítása, és bár
nagyon okos és szeretö munkatársi és tanácsadó gárda vette körül a rendfőnököt, az
álmatlan éjszakáktól nem tudták megmenteni. Mint a pénzügyi dolgokhoz csak nagyon
kevéssé értő ember, talán túl is aggódta ezeket a problémákat.

Még legkönnyebben talán a személyi kérdésekkel birkózott meg, hiszen általános
emberségességén túl még született pedagógus is volt. Persze itt is akadtak keserű

tapasztalatai. Mint felügyeletileg illetékes személynek egy volt rendtársa zavaros ügyében
kellett eljárnia. Sohasem tudtam meg a nevét, az ügyet sem, amiről szó volt, csak azt, hogy
Sík Sándort mélységesen felkavarta az eset. Mindössze annyit mesélt el, hogy napokon át
tárgyalt - feltehetően a- maga szelíd és a másik ember véleményét mindig tiszteletben
tartó módján - az illetővel, aki azonban újra meg újra kisiklott a nyílt válaszadás elől.

Ohmacht Nándor és Balanyi György, két legjobb barátja és legközelebbi tanácsadója
nyomatékosan figyelmeztették, hogy nem jóhiszemű emberről van szö; Sík Sándor
számára azonban - és az egész eset csak azért érdemel említést, mert annyira jellemzőrá
- egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy valaki mást mondjon, mint amit valójában
gondol és érez. Ésfőleg akkor döbbentette meg, ha nyilvánvalóan őszinteközeledesre volt
ez a válasz. Ő szinte a naivságig jóhiszemű volt. Ez már a legnehezebb években történt,
talán 5 l-ben vagy 52-ben: valamelyik ismerőse egy levél kapcsán, ami neki, SíkSándornak
volt címezve, megmutatta, hogy ha a boríték címzett oldala fényes és a másik, a ragasztott
oldal matt, ez azt jelenti, hogy a levelet felbontották. Az eljárás ugyanis az, hogy nedves
ruhával és vasalóval oldják fel a ragasztót, és ezután a borítékot tökéletesen vissza lehet
ragasztani, csak a borítékhoz használt, általában olcsó papírveszíti el fényét. SíkSándort ez
az eset is rendkívüli mértékben felizgatta. Megint olyasvalamivel találkozott, ami teljesen
kívül esett az általa elképzelhetőkkörén. Mint valami egészen hihetetlen dolgot mesélte el
nekünk a szerkesztőségi értekezleten és csodálkozott, hogy mi ezen nem akadtunk fenn
különösképpen. Elmondtuk neki, hogy ez már réges-rég bevá1t módszer a titkosrendőr

ségeknél. és lehet, hogy már az inkvizíciónál is alkalrnazták. Talán ezért találták ki a
spanyolok a spanyolviaszt, mert a boríték ragasztott oldalának közepébe nyomott
viaszpecséttel meg lehet az ilyesféle borítéknyitogatást akadályozni. "Hogy ti miket
tudtok" - mondta fejcsóválva.

Gyermekkoráról és családjáról Sík Sándor úgyszólván sohasem mesélt, de az a
bensőséges viszony és kölcsönös szeretet, ami a Sík testvéreket életük végéig összefűzte,

arra enged következtetni, hogy ilyen szellemben nevelkedtek, és a feltehetően nagyon
elfoglalt, és a kor szellemének megfelelőenelsősorbancsak a munkájának élő ügyvéd apa
mellett egy melegszívű és szelid édesanya egyengette útjokra a gyermekeket. És
valószínűleg azt is a családból hozták magukkal, ami mindnyájukat jellemezte, a másik
embernek és fölfogasanak föltétlen tiszteletét. Legkiemelkedőbbpályafutása a két fiúnak,
Sándornak és Endrének volt, és látszólag ők tavolodták el leginkább egymástól, hiszen Sík
Sándor piarista szerzetes lett, Sík Endre pedig ugyanolyan fiatalon a Galilei-körben találta
meg szellemi otthonát, ahol a századelő baloldali értelmiségi fiataljai, javarészt ateisták
találkoztak. "Két testvér" címú darabjában Sík Sándo~ megpróbálta értelmezni az utaknak
ezt a szétválását. Hogy nem sikeredett belőle igaZán jelentős, katartikus mú, annak
legfőképpenaz volt az oka, hogy egyáltalán nem érezte olyan tragikusnak a kettőjük között
Wnadt világnéZeti szakadékot, mert testvéri szeretetüket ez egyáltalán nem érintette.
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Kölcsönösen hiányzott belőlükmindenféle ideológiai elfogultság. A Sík testvérek között
- négyen voltak összesen - valószínűleg mindjárt azután, hogy kikerültek a szülöí
házból, kialakult a szokás, hogy minden hónapban egyszer találkoztak. És ehhez a
szokásukhoz életük végéig hűek maradtak. Persze jókora megszakításokkal, hiszen
Endrének az első világháború kitörése után be kellett vonulnia, és orosz fogságba esett.
Mikor kitört az októberi forradalom, világnézeti és politikai felfogásának megfelelően

csatlakozott ahhoz. Aztán orosz nőt vett feleségül, Moszkvában lett egyetemi tanár és
jelentős tudományos karriert futott be, bár könyveivel - történelmi, etnográfiai
tanulmányok - nem volt szerencséje, mire megírta őket, rendszerint megváltozott a
vonal és a fiókban maradtak. Ez azonban csak azt bizonyítja, hogy bátyjához hasonlóan
szellemi függetlenségér ő is megőrizte. És talán ennek volt következménye az is, hogy 45
ben, amikor hazajött, egyetemi tanár létére egyetlen szál nadrág birtokosa volt.
Mindenesetre ettől kezdve teljes lett megint a Sík testvérek havonkénti találkozója, és
ezeket mindvégig megtartották. Kivéve azt a néhány évet, amíg Sík Endre washingtoni
magyar nagykövet volt. Mi nem kérdeztük, és Sík Sándor csak ritkán mesélt - inkább csak
érdekes kuriózumokat - arról, hogy ezeken a testvéri összejöveteleken míröl esett szö.
De az biztos - és ezt Sík Sándor megerősítette -, hogy világnézeti vagy politikai
ellentétekrőlsohasem. Annál sokkal jobban tisztelték egymás meggyőződésétés szerették
is egymást. Ez kitetszett abból a melegségböl is, amivel bármelyikük a másikról mindenkor
beszélt. A testvéri közösségböl Sík Ilma nevét kell még megemlíteni, akinek neve
akkoriban gyakrabban szerepelt a Vigiliában. Buzgó novellista volt, noha - ezt az igazság
kedvéért meg kell mondani - írói tehetsége jócskán elmaradt két fivéréé mögött, Thdta
ezt SíkSándor is és kissé szemérmes szégyenkezéssel húzta elő időnként"Ilmi novelláját";
pontosan tudta, mi lesz róla a rettegett ítész, Rónay Gyurka véleménye, hiszen a sajátja sem
volt más, de hát a közölhetőség mértékét ezek az írások azért valamelyest megütötték. és a
testvérét nagyon szerette.

SíkSándornak az emberekhez való kapcsolatáról szölvanem lehet említés nélkül hagyni
egyetlen találkozását József Attilával - ami megint csak nagyon jellemző a maga
nemében. A harmincas évek közepe táján került rá sor valamilyen irodalmi összejövetelen.
JózsefAttila fölfigyelt erre az egyáltalán nem paposan viselkedőés beszélő .pap-költöre",
aki egyáltalán nem olyan volt, amilyennek ő a papokat általában elképzelte. Az esti órákban
végződő összejövetel végén illő tisztelettel megkérdezte a nálánál jóval idősebb Sík
Sándort, hogyhazakísérheti-e. Természetesen igenlővolt a válasz, és gyalog indultak útnak
a belvárosi rendház felé. József Attiláról tudni kell, hogy szenvedélyes vitatkozó volt.
Bármikor bármiről hajlandó volt vitatkozni, akár csak a vita kedvéért is. Most is
nekiveselkedett, hogy a maga materialista módján majd egy jót vitatkozik ezzel a költőtárs

pappal, aki nyilván igyekszik majd meggyőzni őt. A térítésből azonban semmi sem lett,
mert Sík Sándor csak annyit mondott, hogy egyáltalán nem baj, hogy ő úgy gondolkozik,
ahogy és hogy ennek megfelelőenbeszél és ír, hiszen különösképpen alkotó művésznél

egyedül ez a becsületes. Költő csak a keble istenét követheti, csak arra vigyázzon, hoiY
elfogultságba ne essék, sem másokkal, sem önmagával szemben. A világnézeti vita tehát
elmaradt, viszont lett belőle egy hajnalig tartó belvárosi séta. Bár Sík Sándor többször
invitálta, hogy menjenek föl az ő szobájába, József Attila inkább a Belvárost választotta.
Három órán át rótták a Váci utcát és a Duna-partot, és közben részletesen elemezték a
költői mesterséget, a magyar nyelv alkalmasságát az időmértékes, a rímes és szabad
verselésre.

Egészen más volt a kapcsolata a kor másik nagy költőjével, Radnóti Miklóssal, aki
Szegeden tanítványa és a szö szoros értelmében véve lelki gyermeke volt; bensőséges
barátság fűzteössze őket. Ennek a kapcsolatnak több írásos dokumentuma is van. Érdekes
módon Sík Sándor, amilyen részletesen elmesélte azt az egyetlen találkozást József
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Attilával, annyira szűkszavú volt a Radnótihoz fűződő viszonyát illetően. Holott nagy
térítői diadalként is elkönyvelhette volna, hiszen aligha kétséges, hogy Radnóti az ő révén
ismerkedett meg a kereszténységgel, tette magáévá a krisztusi világnézetet és az ő kezéből

vette föl a keresztség szentségét is. Csakhogy itt megint Sík Sándor rendkívüli emberi
tapintara jutott érvényre. Erről az egész témakörről - és ezt feltehetőenmagának Radnóti
Miklósnak a kérésére - csak annyit mondott, hogy Radnótinak ugyanaz a problémája volt
a keresztség felvételével kapcsolatban, mint két neves kortársának, az 1941-ben meghalt
Bergsonnak és az 1943-ban elhunyt és a nyolcvankét éves Bergsonnál jóval fiatalabb
Simone Weilnek, akik szintén azért tekintettek el a zajos és nyilviinos áttéréstől, mert úgy
érezték. nem illendő akkor elhagyni a közösséget. amelybe születtek, amikor azt
bántalmazások, üldöztetések érik.

Utolsó emlékem SíkSándorról egy - ha jól emlékszem - tízsoros vers (ötször két sor),
amelyet néhány hónappal, vagytalán fél évvel halála előtt adott oda, hogy olvassam el, de
aztán adjam vissza. Megkértem, hogy csak pár napra hagyja nálam, hogy a szerkesztőségi

kollégáknak megmutathassam. Beleegyezett, de meg kellett ígérnem, hogy nem készítek
róla másolatot. Csak az első két sorára emlékszem szö szerint, mégpedig különös okból. Ez
a két sor így hangzott: A fiú fekszik, tövében a falnak / Akiket legépfegyuereznee,
rendszerint meg is halnak.

Amikor a szerkesztöségben ezt felolvastam, Pilinszky János is ott volt. A két sor után
fölkiáltott: "Csodálatos! Szeretnérn, ha én írtam volna." Mire én persze mondtam, hogy a
versnek még folytatása is van, János azonban csak azt mondta: "Minek?" Ami nagyon
jellemző volt Pilinszkyre; ő rögtön átlátta, hogy ebben a két sorban voltaképpen minden
benne van, amit erről a témáról mondani lehet. Sík Sándor újságban olvasta, vagytalán
rádión hallotta az esetet, ami a verset ihlette, nem emlékszem rá, hol történt, dehát végül
is bárhol a világon megtörténhetett. De nyilván olyan körűlmények között, hogy Sík
Sándorból ezt a döbbent és keserű költői reagálást váltotta ki. Atöbbi nyolc sor egyébként
valóban akár didaktikusnak is nevezhető kifejtése volt e számomra felejthetetlen két
sornak. Később, halála után, mikor posztumusz kötetét összeállítottam, hiába kerestem a
verset kéziratai között. Nyilván megsemmisítette, talán túl keserűnek találta. Az utolsó sor
így valahogy hangzott: .Arra megy egy patkány, s azt mondja: gyalázat." Valóban nem Sík
Sándortól megszokott költői kép. De azt jól mutatja, hogy minden derűje mellett is
mennyire együtt szenvedett a szenvedő világgal.

Soha nem láttam haragudni, mérgesen kiabálni. Ha történt valami, ami bántotta vagy
bosszantotta, így számolt be róla: .Böstörködrem tegnap délután ... " Ó még elfogulatla
nul használt ilyen régi szép szavakat, amilyeneket ma már egy szö-vetélkedön sem
mernének feladatul adni.

Csodálatos, igaz, szeretetre méltó, nyájas ember volt.

Számunk szerzői

Tolnai Gábor író, egyetemi tanár
Nemeskürty István író
Medvigy Mihály piarista, főiskolai tanár
Melczer Tibor irodalomtörténész
Balázs pál a Szegedi Hittudományi Főiskola tanára
Sebestyén György osztrák író, Bécs
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