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Emlékezés
a konferenciabeszédek Sík Sándorára

Mécs Lászlót a nagyváradi színház dobogóján láttam először - mint kisdiák -; a matiné
után szaladtam, hogy elérjem tanáraim között, a premontrei rendházban, és autogramot
kérjek tőle. Sík Sándorral egy családhoz tartoztam éveken át, s ma az ő szobájában lakom
utódaként a tartományfőnökségben, de róla is első, gyerekkori emlékem a legelevenebb.
Templomban látom, pontosabban a régi vagya jelenlegi pesti piarista kápolnában. Nem
szöszéken áll, hanem az oltár mellől beszél. Emlékszem néhány fontos prédikációjára,
amelyet kiemelt, ünnepi alkalommal diákmiséken mondott el. Egy-egybibliai versrőlma is
eszembe jut az a magyaráZat, amit valaha (negyven éve!) ő fűzött hozzá. Igazán mélyre
azonban konferenciabeszédeinek emléke vésődöttbennem. Ezek nem szönokí teljesítmé
nyek voltak, inkább tanári előadások.Gimnazista gyerekként, majd egyetemi hallgatóként
s végül piarista kispapként többnyire állvahallgattam végig őket: az ülőhelyeket idősebbek
foglalták el, még a jobb állóhelyekre is ők kerültek, hiszen nekik szölt az előadás. Volt, aki a
lépcsőházba szorult, ott még le is ülhetett a lépcsőre, azért mindent jól hallott, mert jól
működtek a hangerősítők Én magam olyan helyet kerestem, ha leghátul is, ahonnan
láthattam az előadót. Jó volt nézni is összeszedett, időnkéntföl-fölhevülőalakját. Egészen
ott volt minden szava mögött.

Ezen a nyáron születésének századík évfordulójára Emléknaptárt szerkesztettem róla.
Tizenkét verset aránylag könnyű volt kiválasztanom a tizenkét hónaphoz. De egy-egy
prózai részletet is ki akartam emelni a konferenciabeszédeiből valahogy úgy, hogy
lehetőleg igazodjanak az esztendő hangulatához, az egyháZi év ünnepeihez. Ez már
nehezebb vállalkozásnak bizonyult. A beszédeket annak idején gyorsírással jegyezték
(később már hangszalagra is rögzítették), elkészült pontosan a gépírásos áttételük is.
Némelyik (eléggé sok) megjelent közülük a Vigiliában, ezeknek szövegét a szerzö
átsimította, hogy kiemelje őket az élőszó esetlegességéből. Anyagot ilyenformán bőven

találtam. Antológiába illő, elegáns részlet azonban nemigen akad ezekben az előadásszö

vegekben. Egés~éberl: lenyűgözök, részleteik önmagukban jóval kevésbé mutatósak.
Félreértés ne essék: nem panaszkodom, jellemezni szerétném azt az .anyagot", amelyet

most egyszerre látok gyerekszemmel és felnőtt szemmel is. Az irodalomból ismerősaz az
élmény, amikor egy-egy íróember érett férfiként visszatér gyerekkora tájaira, Móricz
Zsigmond a Tiszahátra, Illyés a puszták népe közé. Valami ehhez hasonlóban volt részem,
amikor kezembe vettem a Sík Sándor konferenciabeszédeirőlkészült jegyzeteket. Nem
egy tájra, de gyerekkorom és fiatalságom meghatározó szellemi-lelki környezetébe tértem
vissza néhány évtized olvasmányemlékeivel és saját papi, lelkipásztori tapasztalataimmal.
Most látom: egy kicsit féltem is attól, hogy csalódnom kell, hogy felnőttként nem tudok
majd azonosulni annak a lelkes fiatalnak értékelésével, aki annak idején voltam. Örömmel
mondom: nem így lett.

Talán lesz majd kutató, aki megírja egyszer a magyar Histoire du sentiment religieux-t.
Ennek huszadik századi kötetében jelentősfejezetet kell szánnia Sík Sándor konferencia
beszédeinek bemutatására, gondos filológiai vizsgálatára. Ezek a konferenciák a második
világhábocút követő másfél évtizedben a magyar katolikus szellemi-lelki tájékozódás
legmaradandóbb megnyilatkozásai voltak. Az országosan ismert költő-tanár,aki ezekben
az években (1947-től) a magyar piarista rendtartomány főnöke volt, 1945 adventjétől
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1960 nagyböjtjéig minden adventben és minden nagyböjtben megtartotta ezeket a
sorozatokat. Rendszeresen a piarista kápolnában s azzal párhuzamosan Budapestnek egy·
egy nagyobb hallgatóság befogadására is alkalmas templomában is, mint az egyetemi
templomban vagy a belvárosi, a Bakáts téri, a kőbányai plébániatemplomban. A
folytonosság 1960 adventjében szakadt meg. 1961 nagyböjtjében még újra vállalkozott a
költő egy szokásos nagyböjti sorozat megtartására, utána már nem volt ereje ilyen
nagyszabású munkára. A múfajnak SíkSándor életében előzményeis van: ránk maradt egy
konferencia-sorozata a Miatyánkról, amelyet Szegeden tartott az 1943j44-es egyetemi
tanév második felében a szegedi egyetemi hallgatók számára. Az ekkor tartott előadások
szövegét fölhasználta későbbBudapesten is 1949·es, majd 1956·os nagyböjti sorozatában.
Máskor, más témákkal kapcsolatban nem vette elő újra régebben elmondott beszédeit
(egy-egy beszédet igen, de egész konferencia-sorozatot sohasem "ismételt"). Ezt a témát
azonban nagyon kedvelhette. Erre vall az is, hogy a gyorsírással rögzített s gépirásba áttett
beszédszövegek közül egyedül ezt a sorozatot dolgozta át egészen, hogy nyomdakész
állapotban egy esetleges kiadásra előkészítse.

Részletekbe menö elemzést itt nem végezhetünk, de érdemes lesz tartalomjegyzéksze
rüen áttekintenünk, miről is szóltak ezek a beszédsorozatok. A piarista levéltárban
található anyag alapján erről a következő adatok rögzíthetöle

1945 advent: Isten és ember (Az élő Isten; Az egész ember; A szabad lélek; A forró Ma)
1946 Nagyböjt: Az Isten Országa (Isten országa - ember országa; A bennünk lévő

Istenország; A látható Istenország; A küzdelmes Istenország; A nem-evilagból való
ország)

1946 advent: Krisztusi nagykorúság ( Hogyan nézi a keresztény ember a/ a személyiséget;
b/a családot; cia nemzetet; d/az emberiséget?)

1947 nagyböjt
1947 advent Nem maradtak róla dokumentumok.
1948 nagyböjt
1948 advent: Az ember útjai Istenhez 1. (Ima; Böjt; Alamizsna; Hivatás)
1949 nagyböjt: A Miatyánk
1949 advent: Az ember útjai Istenhez II. (A tudomány útjai; Ahagyomány útjai; A misztika

útjai; A szépség útjai)
1950 nagyböjt: Az emberiség a kereszt alatt (csak a címéről tudunk, dokumentumok

nem maradtak róla)
1950 advent: Keresztény egyetemesség (A tanításban; A magatartásban; A történelem

ben)
1951 nagyböjt:jézus Krisztus (Bevezetés az evangéliumba: jézus Krisztus és a mai ember;

A történelmi Krisztus; Az emberek jézusa; Isten Fia;Az Úr)
1951 advent: Készítsétek az Úr útjait! (Keresztény ember és evilág; A keresztény és az

emberi sors; A keresztény ember szabadsága; A keresztény öntudat)
1952 nagyböjt: A szerétetről ("Nagy dolog a szeretet", .Szeretet az Isten"; .Szeresd a te

Uradat, Istenedet!"; "Mint tenmagadat"; "Aki embertársát szeretí": "Atökéletesség
köteléke" - a közösségí emberről)

1952 advent: A Biblia Istene (A pátriárkák Istene; A törvény Istene; Apróféták Istene; Az
evangélium Istene)

1953 nagyböjt: A nyolc boldogság
1953 advent: Az Úrangyala
1954 nagyböjt: A keresztút
1954 advent: Négy nagy rnester (Szent Pál; Szerit Ágoston; Szalézi Szerit ferenc;

Newman)
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1955 nagyböjt: Az imádság ( csak a címéről tudunk, dokumentumok nem maradtak róla)
1955 advent: Istengyermekség és krisztusi nagykorúság (Bevezetés, A gyermeki válla

sosság; A fiatalkori vallásosság; A nagykorú ember vallásossága)
1956 nagyböjt: Isten és ember a Miatyánk tükrében
1956 advent: Öltözzetek Krisztusba! (A Krisztust magára öltött ember a hétköznapok

ban; Szeretet; Sors, Hivatás)
1957 nagyböjt: Ahét szentség ( ezt a sorozatot félbeszakította egy autóbaleset és a belőle

származó bordatörés. később, húsvét után fejeződöttbe)
1957 advent: Istenvárás - Istenkeresés (Önmagunkban; Egymásban; Saját szavában)
1958 nagyböjt: Emberek a kereszt alatt (A pogányok; A hivatalosak lj A hivatalosak II:

Júdás; A választottak I: Az apostolok; A választottak II: Asszonyok, Mária)
1958 advent: Az ember, ahogyan Isten elgondolta (Ember vagyok; Hívő vagyok;

Keresztény vagyok; Katolikus vagyok!)
1959 nagyböjt: Krisztus Urunk kínszenvedése (az öt fájdalmas titok alapján)
1959 advent: Utak Istenhez (Willibrord Verkade; Elisabeth Leseur; Takashi Nagai;

Charles Foucauld)
1960 nagyböjt: A Cirenei nyomában
1961 nagyböjt: A lelkiélet mesterei (Nérei Szent Fülöp; Szalézi Szent Ferenc; Páli Szent

Vince; Bosco Szent János)

Akonferenciabeszédek témáinak bemutatása után elsősorbanazt a hangnemetkellene
fölidéznünk, amelyek ezeket az előadásokat oly félreismerhetetlenül sajátossá tették.
Legjobb lesz néhány mondatot idéznem. Az 1946-os adventi előadássorozat kezdetéről

való a következő bekezdés:
"Az Isten útjait keressük, azŐ tanítását valljuk a ma problémáira eligazítóul. Mikor azon

elmélkedtem, hogy a ma nagy kérdései közül melyik az, amelyet mint legsürgősebbet

mostani adventi elmélkedésünk tárgyává kellene tenni, a döntő indítást egy tanárbarátom
tól kaptam, akinek feltettem ezt a kérdést. Ezt felelte: Én egy átképző tanfolyamról jövök.
Az első világháború alatt lettem tanár, és azóta most ötödször képeznek át. Becsületes
ember vagyok, és el akarok igazodni korom kérdéseiben, szolgálni akarom becsülettel a
korszükségletet, de megvallom, hogy a rarnzaporozö, egymásnak ellentmondó gondola
tok között úgy érzem magam, mint Az ernber tragédiája Ádámja, mikor Lucifer
megmutatja neki a természet erőinek működését. És vele szerétnék felkiáltani: .E zűr

között hová lesz Énem zárt egyeniséget- Ezt mondd meg nekem! Magyarázd meg nekem,
hogy ki vagyok, hogy állok szemben a világgal!"

A konferenciabeszédek hangvételét pontosan jellemzi ez a néhány mondat. Nem
szónok beszél itt. Nem is egy költő ragadja magával a hallgatóit. Cserkésztáborban szokás
így beszélni a tábortűz mellett, vagy a szegedi gimnáziumi beszélgetések, esti teázások
hangulata rémlik föl bennünk. Emelkedett ez a hang, de egy kissé száraz is, csak néha
lágyul el vagy izzik át. Az előadások professzorosak: gondolatokat fejtenek ki, tényeket
ismertetnek, gondolkodásra, egy-egy téma figyelmes körüljárására biztatnak. Az előadó

tiszteli hallgatóit, nem akar túljárni az eszükön, nem próbálja súlyos megfontolások
helyett könnyű és felszínes indulatokkal elragadni őket. Az idézet azt is mutatja, milyen
környezetből való a hallgatóság. Egy bizonyos: nem olyan emberekből áll, akik olcsó
vigaszra vágynak. SíkSándor ismeri őket, hiszen legtöbben közülük a keze alatt nőttek fel.
Kérdéseiket komolyan veszi, gondjaikat átérzi, hiteles szöval szólítja meg őket.

A piarista levéltár említett és bemutatott gyűjteményében nemcsak a lejegyzett
előadások szövege található meg, hanem ezen túl többnyire azok a lapok is, amelyeket a
beszédekelmondása közben az előadó maga előtt tartott: ezeken természetesen nem kész
mondatok, bekezdések olvashatók, hanem többször át- meg átírt vázlatok. Kíegészítésük
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többnyire egy-egygépelt idézetgyűjtemény,amelyszintén ottvolt az előadó asztalán, hogy
a megfelelő helyen föl lehessen olvasni az elkészített idézeteket. Némelyik beszéd mellett
az előkészület legelső szakaszának emlékeit őrző hevenyészett vúlatok is megtalálhatók.
Ha mindezt áttanulmányozzuk, a konferenciabeszédek születésének folyamatát is fel
tudjuk idézni magunk előtt.

Egyvalami első látásra is nyilvánvalóVll lesz a vizsgálódó tekintet előtt: a költő nagyon
sokat és nagyon alaposan késZült ezekre az elóadásokra. Egy-egy témához sok mindent
frissen elolvasott. Az "Istengyermekség és krisztusi nagykonlsag" című adventi sorozat
dossziéjában fennmaradt egy levél. Pannonhalmáról érkezett, nyilvánvalóan válaszul Sík
Sándor soraira, amelyekben bibliogclfiát, esetleg könyveket kért készülö előadássoroza

tához. Több tucat könyvet ajánl, köztük például a női valIásossagot illetően Kampmann
Th. 1947-ben megjelent két kötetét. Grundlagen ganzheitlicher Frauenbildung unter
besonderer Berücksíchtígung des religiösen Bereichs. Mindjárt mellette Buytendijk
műve: Die Frau. Natur; Erscheinung, Dasein (Köln, 1953) és Simone de Beauvoir sokat
emlegetett műve: Le Deuxíeme sexe. Nem állítom, hogy a konferenciázó feldolgozta az
egész ajánlott bibliográfiát. Az azonban önmagában sokat mond, hogy ilyen alapos
tájékozódással fogott munkához, s nem egyszeruen emlékezetében, személyes tapasztala
tából merített.

Talán még valamire vall ez a gondos és munkás felkészülés. Arra,hogy Sík Sándor egy
professzor alaposságával és felelősségtudatával olyan témákról tartott itt előadásokat,

amelyeknek igazában nem volt szakértője. Erre volt szükség, ezzel lehetett kérdésekkel
küszködő embereknek segítséget nyújtani, s ő volt abban a helyzetben, hogy szélhatott.
Feladatként vállalta tehát ezeknek a témáknak korszeru, gondos feldolgozását, szinte
elölrőlvégigtanulva biblikus, történelmi műveket,életrajzokat. 'Iudös lelkiismeretesség
gel dolgozott, s ezt a lelkiismeretességet még szigorúbbá tette az a tudat, hogy nem saját
szakterületén mozog. .

Még egyet érzünk világosan, hogy nem volt egyedül. Nemcsak Pannonhalmáról
kérhetett bibliográfiát és friss könyveket. Mindennapos tanácsadóként mögötte voltak
saját rendtársai, a piarista teológiai főiskola tanárai: saját könyvtárán kívül keze ügyében
volt Schütz Antalnak, Balanyi Györgynek könyvgyújteménye, s akkor, amikor az átlagos
magyar értelmiségi nemigen jutott újabb nyugati könyvekhez, hozzá - tanítványai révén
is - hamarabb eljutottak Suhard körleveleí, Guardini, Daniel Rops, Ricciotti művei.Kissé
túlozva mondhatnánk, hogy másfél évtizeden át az egész ország katolikus ( sőt keresztény)
értelmisége helyett figyelt, olvasott, szóvá tette azt, ami a legtisztábban látók tájékozódá
sában, beszélgetéseiben feltisztult.

Szokatlan történelmi helyzet szorításában született meg ez a nagyívű vállalkoZás. Úgy
gondolom, mégis jellemzőa vállalkozóra is. Mikor a konferenciáz6 képével szemem előtt

végigtekintem Sík Sándor egész pályáját, fölvillan bennem az a gondolat, hogy tal4n
korábbi élete is szokatlan történelmi helyzetekben született, nagyívű vállalkozások
sorozata volt. tgy vághatott neki annak idején az egyetemi katedra vállalásával járó
irodalomtörténészi munkának, így dolgozta bele magát az esztétikába. Talán még
költészetének fejlödését is be lehetne mutatní hasonlöfeladatok felismerése és betölté
seként.
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