
A NEMZETNEVELÉS IDEÁLJA
Sík Sándor emlékére

Fél évszázada hunyt el, de ma is nagy szükségünk
volna iránymutatására. A költő sokak ízlése szerint
veszített fényéből és hatásából, de a nevelő, az ér-
tékadó legalább annyira időszerű, mint volt a
maga korában. Nem felelne meg a valóságnak, ha
azt állítanánk, hogy hazánk mély erkölcsi válságot
él át, de napról napra tapasztalhatjuk a morális ni-
vellálódás aggasztó jeleit, amelyek már Prohászkát
is arra késztették, hogy fellépve ellenük lélekkel te-
lítse a keresztény társadalmat. Prohászkáról írt ta-
nulmányában Sík ráérzett nagy előde küldetésének
lényegére, amikor ezt a gondolatát idézte: „Egész
Magyarországnak, minden hegy-völgynek, minden
romnak, várnak és városnak, minden talpalatnyi
földnek meg kellene elevenedni, és lelkünkben föl-
támasztó erővé válnia.” Sík a következő kom-
mentárral rekesztette be a Prohászka idézetet:
„…az apostol vesékig ható realizmusával kényte-
len kons tatálni, hogy ez a lélek kimondhatatlanul
nagy veszedelemben forog: a legbelsejében beteg.
Megrendült önbizalma, erkölcse, megroskadt a ge-
rince; panasszal és szégyennel látja, hogy a magyar
nem csak kevés és romlott, de lassan kezd kivetkőzni
önmagából… Magyarok, testvérek, férfiak, sze-
ressük egymást, segítsük egymást! Ki szeressen
minket, ha magunkat nem szeretjük?” Prohász-
kának ez a küldetéses felismerése kapott újra
lángra Sík Sándor nemzetnevelő tevékenységében.
Annyi a különbség, hogy Prohászka próféták
szenvedélyével szólt, Sík pedig csendesebb eltö-
kéltséggel. Versben is megfogalmazta ezt a kü-
lönbséget: „Láttam a Püspököt! / A Hegyet láttam
égbefürdeni / A lármás Liliput fölött, / És hom-
lokán a sugárzó ködöt, / Hát lehet ember ilyen is-
teni? / (…) Ő van! Ő áldás: én is lehetek! / Lehe-
tek én szabadon és merészen! / Nem rontom ketté
Isten-adta részem: / Az élő életet: / Istent és em-
bert akarom egészen” (A Püspök).

Mint az egész 20. századi katolikus gondolko-
dásra, Síkra is nagy hatást gyakorolt a prohászkai
életlendület. A költeményeiben fel-felbukkanó
kép, ahogy a küldött letekint a liliputiak nyüzsgő
tömegére, nyilvánvalóan e kapcsolat eredménye
volt. Hamarosan azonban megmutatkozott kette-
jük alkatának, küldetéstudatának különbsége. Sík
Sándor a magyar cserkészet egyik megteremtője-
ként felismerte, hogy az erkölcseiben megújuló
haza talpköve csak az ifjúság lehet. A cserkészet
közösségformáló ereje azt a reményt keltette, hogy
a Trianont követő megrendülést a következő nem-
zedékekben ellensúlyozhatják azok az esemé-

nyek, amelyeket a tízes évek elejétől zászlajára tű-
zött és a fiatalság minden rétegében képviselt a
mozgalom. Részletesen foglalkozott ezzel a kér-
déssel kéziratban maradt, 1989-ben a Vigiliában
közölt A cserkészet nevelő értéke című tanulmányá-
ban. Ebben egyebek között azt fejtegette, hogy a
testi és szellemi nevelés összhangja már ifjúsági
mozgalmakban is megvalósítható, de döntő ha-
tása lehet „a megtépett magyarság” öntudatának
helyreállításában. Ebben útmutatója és segítője a
hit. „Fájdalom, csapás, szerencsétlenség? Isten ke-
zében vagyunk, és megpróbáltatások nélkül senki
sem élhet. De a cserkész megnyugszik Isten aka-
ratában, leteszi fájdalmát a jó Atya kezébe…” Ez a
tanácsa nemcsak a cserkészekre és általában a fia-
talokra érvényes, hanem minden keresztény em -
ber számára útmutató, aki evangéliumi szellem-
ben él. Ez a magatartás adott neki is erőt élete
nagy megpróbáltatásaiban: „Csak bátran állj oda,
ne félj: megérzik rajtad, / Hogy onnan jössz, aho -
va ők óhajtanak. / Hogy mit előlük elfog a mene-
telő lárma, / Az melegít belőled: a csendes vox hu-
mana (Velük, helyettük, értük!) .

A megtépett magyarság lelkiségének erősíté-
sét, a jövőt komolyan megszilárdítani szándéko-
zók felismerték a cserkészetben rejlő lehetősége-
ket. 1922-ben Horthy Miklós főcserkésszé nevezte
ki Teleki Pált. Egy évvel később betegsége miatt le
kellett mondania, de a mozgalomtól akkor sem
vált el: a 2. számú (piarista) cserkészcsapat beosz-
tott tisztjeként működött, s teljes mértékben ma-
gáévá tette a mozgalom szellemiségét. A neves
politikus, híres tudós lelkiségének kialakításában
a cserkészet is fontos szerepet játszott. Az igaz ság-
hoz való megingathatatlan hűség legvégső követ-
kezményeit is vállalta élete végén. Síkhoz hason-
lóan a „cserkészetben azt a nevelői rendszert
ismerte föl, amely hivatva van és képes is felne-
velni a várva-várt, az annyira nélkülözött és só-
várgott embertípust”. Róla írt tanulmányában Sík
elsősorban nemzetnevelői elhívatottságát emelte
ki: a jövőt úgy képzelte, hogy önzetlenül cselek-
vők építik fel az új, erkölcsileg is szilárd magyar-
ságot. Bizonyára súlyos csalódást élt át, amikor
épp ez a Teleki Pál terjesztette be az első zsidótör-
vényt, de továbbra sem tagadta meg a nemzet jö-
vőjét építő személyiség iránt érzett megbecsülését.

Ennek az írásának, de szinte mindegyik peda-
gógiai megnyilatkozásának vezérfonala az önzet-
len szeretettől vezérelt, mások javát szolgáló cse-
lekvés. Így lehetett nemzedékek tisztelt vezetője már
a piarista gimnáziumban, majd a szegedi egyete-
men, ahol a legtehetségesebbek is hatása alá ke-
rültek. Voltak közöttük, akik megtagadták, és csak
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halála után méltatták nagyságát. Az utókor azon-
ban mindaddig emlékezni fog rá, míg legkedve-
sebbik fia, Radnóti Miklós méltó helyén áll a hu-
szadik századi magyar irodalom történetében,
vagy Baróti Dezső róla írt könyve megtalálható a
könyvtárak polcain. Amikor névnapján előkerült
a söröshordó és felsorakoztak a pogácsák — hol vol-
tak már a hajdani díszebédek a politikusok kö-
szöntőivel! —, Baróti mindig ott állt az ünneplők
között, azok helyett is, akik gyávaságból, megal-
kuvásból nem jöttek el. Ha visszatekintünk ezek-
re a szorongató évekre, egy esendő, terhei alatt ros-
kadozó szerzetest látunk, akinek elsősorban az adott
erőt és kitartást, hogy „Krisztus mindenfelől” be-
kerítette, hozzá mindig fohászkodhatott oltalomért.
S ez a keresztjének súlya alatt roskadozó szerzetes
épp úgy kiemelkedett korából, mint Prohászka a
sajátjából. A gyűlölettől átitatott korban megfogadta
Szent János apostol intelmét: „Szeressük egymást!
… Mi tudjuk, hogy a halálból átjutottunk az élet-
re, mert szeretjük testvéreinket” (1Jn 3,11 és 14). Ott
állt kiűzetve otthonából a kápolna oltáránál és kon-
ferenciabeszédeket mondott. Elmondta őket. Alig-
alig emelte föl a hangját, de lélegzetvisszafojtva hall-
gatták a lépcsőházban, a folyosókon. Mindenki
érezte, hogy egy közvetítőt hall, hidat verőt Isten
és ember között. Beteljesedett az ő sorsában is, amit
Prohászka így fogalmazott meg egyik pásztorle-
velében: „Soha komolyabb és komorabb időben
nem szóltunk hozzátok! Magyarország válságban
van, sírja szélére jutott, de a népek millióinak, kik
sírját körbeállják, szemében gyászkönny nem ül.
Nekünk kell hazánkat, nemzetünket, önmagun-
kat megsajnálnunk, s nem temetnünk, de men-
tenünk!” A nemzetmentés nagy alakja lett Sík Sán-
dor, mert példákat állított a megpróbáltatásokban,
megmutatta az Isten felé vezető utat, beszélt azok-
ról, akik megtalálták a hitet, szólt az imádság ere-
jéről, s arról, milyen nagy dolog a szeretet. Akkor
és ott bebizonyosodtak az Írás szavai: a jelen lé-
vők sírtak, ellenfeleik pedig kigúnyolták őket. De
aki Istenbe kapaszkodik, annak szomorúsága
örömre fordul. Gyűlölködő légkörben a szeretetről
beszélni: bátorság. Sík Sándor bátorsága — sajnos
— nem veszített időszerűségéből, hiszen nemcsak
az ő életében, hanem napjainkban is uralkodó vo-
nása társadalmi életünknek a gyűlölet, amely az
élet minden szeletét, s még a keresztények egy ré-
szét is áthatja. Semmiképp sem véletlen, hogy fáj-
dalmasan fogyatkoznak a magukat keresztény-
nek vallók száma. (Kérdés, hogy egyáltalán
kereszténynek minősíthetőek-e, akik az Evangé-
lium szellemével ellentétes módon beszélnek és
cselekszenek, avagy ha nincs szeretetük, semmik,
ahogy Szent Pál mondta.)

Nagy dolog a szeretet — írta egyik tanulmánya
címében Sík Sándor, Kempis Tamás nyomán, s

elemzését (Vigilia, 1962) egy ismeretlen 5. szá-
zadi költő himnuszának refrénjével rekesztette
be: „Akiben szeretet nincsen; semmi sincsen. /
Ködben ül az s árnyékában a halálnak. / Mi tehát
szeressük egymást, s nappal járjunk, / Világos-
ság fiaihoz amint illik. / Hol szeretet és irgalom
van, ott az Isten.”

Sík Sándor több írásában is foglalkozott Isten
szeretetével. Az olvasó némi büszkeséggel nyug-
tázhatja, hogy több helyen érintkezik XVI. Bene-
dek pápa gondolataival, melyek az Isten velünk
van minden nap című kötetben jelentek meg a
Vigilia kiadásában. Témánk szempontjából ezút-
tal azok a megfigyelései az érdekesek, amelyek a
felebaráti szeretetre vonatkoznak, hiszen ennek
fogyatkozása napjainkban a legszembetűnőbb.
(Ez a jelenség természetesen összefügg istenké-
pünk elhalványulásával, amely a modern élet-
forma legnagyobb vesztesége.) A szeretet lényege
Sík szerint a „fölülről lefelé” irányuló érzés: „Az
értékesebb száll le a kevésbé értékeshez, az erős a
gyengéhez, a hatalmas a kiszolgáltatotthoz… Aki
több, az adja oda magát… abban a tudatban, hogy
akkor lesz gazdag, mert leginkább hasonlít szere-
tete az Istenéhez. Ez a keresz tény szeretet lényege,
ez a felülről lefelé való út a miénk. A görög szere-
tet vágyódó szeretet, a keresztény adó szeretet.”

Nem árt még egyszer hangsúlyoznunk: a ta-
nulmány 1962-ben született, tehát akkor, amikor
a hívők aligha érezhették a „felülről” áradó sze-
retet jótékony megerősítő hatását. Sík azonban
saját életének keserves tapasztalatai közben is tu-
dott adni másnak leckét a szeretetből, a megerő-
sítő és kitartást adó érzésből. Pedig mekkora ke-
serűséget és kiábrándulást érezhetett, amikor az
általa annyira tisztelt Teleki Pál beterjesztette a
zsidótörvényt, amely ellen az egyházi méltósá-
gok csak félbe-szerbe tiltakoztak, majd meg kel-
lett élnie, hogy némelyik elvadult rendtársa „nem
kívánatosnak” mondta jelenlétét a rendi közös-
ségben. De tudta, hogy a szeretet meg  bocsáj tó, hi-
szen a minket szerető Atya is megbocsájt ja bű-
neinket. Csak naplófeljegyzéseiben adott számot
keserűségéről, tartományfőnökként azonban min-
 den rendtársát testvérének tekintette. Szent János
intését tekintette vezérel vé nek: „Ha valaki azt
mondja: szeretem az Istent, felebarátját pedig
gyűlöli, az hazug. Mert ha nem szereti testvérét,
akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szeretheti?
És parancsunk van, hogy aki szereti Istent, sze-
resse testvérét is” (1Jn 4,20).

A felebaráti szeretetet olyan érzésnek tekin-
tette, amely a normális emberi kapcsolatok
alapja, azaz kohéziós ereje a társadalomnak,
amelyet ennek hiányában a gyűlölet gyengíti és
erőtleníti. „A szeretet: törvény — írta —, köve te-
lés, feladat, program, mondhatnám norma, amely
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felé törekedni kell. Egészen sosem valósíthatjuk
meg, de megvan az a nagyszerűsége, hogy „száz -
szor újra meg újrakezdve, mindig előre juthatsz”.
Nyilván meg kell küzdenünk a bennünk lévő
gyengeségekkel, az önzéssel, durvasággal, irigy-
séggel, erőszakossággal, de e küzdelem nélkül
sosem élhetünk egészséges lélekkel, s a lélek be-
tegségével környezetünket is megfertőzzük, in-
kább ellenségeket gyártunk, mint felebarátokat.
De hogyan lehet egészséges az a társadalom,
amelyben ellenségek küzdenek egymással?…
Nem lehet rombolva építeni! „Az embervolt nem
tud bennünk teljesen kibontakozni másként,
mint a szeretetben — írta Sík Sándor. — A sze-
retet kinyitja az embert. Amíg az ember nem sze-
retet, addig be van börtönözve az önösség bör-
tönébe, és bizonyos fokig irreálisan áll szemben
a világgal.” Ez a több mint fél évszázada leírt fi-
gyelmeztetés a mai világban válik valóra, ami-
kor a kilúgozott szeretet helyébe az önzés, a
pénz- és hatalomvágy lép, esti sötétségbe borít -
va Európát, amelyet Spengler még csak alko-
nyo dónak látott.

Az ember gyenge: hajlandó feladni hitét és
meggyőződését, hogy előnyösebbre cserélje.
Hány és hány önmentő és önmagyarázó vallo-
mást olvashatunk ilyen jellemfordulatokról! Sík
életének 1945 utáni szakaszában sem volt ritka,
hogy a Paulusokból Saulusok lettek! Sík azon-
ban tudta, hogy a jellem szilárdsága nélkül nem-
csak az egyes ember gerince hajlik meg, hanem
veszélybe kerül a társadalom is. Ezért volt óriá -
si jelentősége annak a konferenciabeszéd-soro-
zatának, amelyben arról szólt, hogyan találtak
az Istenhez vezető útra a 20. század konvertitái.
Végigolvasva Lelotte négykötetes művét, amely-
 ben hatvan konvertita életútját, megtérése törté-
netét mutatta be, négyről beszélt: olyanokról, akik
megtalálták azt az utat, amelyen a keresztény em-
bernek, ha botladozva is, járnia kell. A négy kon-
vertita egyike Willibrord Verkade holland festő-
ből lett bencés szerzetes. Elisabeth Leseur, a nagy
szenvedő, Takashi Nagai japán orvos, aki végig-
élte a Nagaszakit ért bombatámadást, s a legis-
mertebb, a Szahara szentjeként tisztelt Charles
de Foucauld.

Különösen fontos példaértéke volt ott és ak -
kor Elisabeth Leseur életútjának. Csapások sora
érte. Élete végéig vissza-visszatért betegsége,
amely miatt nem lehetett gyermeke, ráadásul
kezdetben gyakorolt hitét is kikezdte férje Fran-
ciaországban akkor hódító antiklerikalizmusa;
ennek hatására az asszony hite is megrendült.
Belekezdett Renan Jézus élete című, akkor diva-
tos könyvébe, egy idő után azonban elriasztot-
ták felületességei, szándékos félremagyarázásai,
s inkább az Evangéliumot olvasta. (Sík ebben a

Lélek jótékony sugallatát érzékelte, amelyben
még vallástalan, egyházellenes környezetben is
reménykedhetünk.) Utána a Szentatyák követ-
keztek. Furcsa módon épp egy vallásellenes
könyv és környezet hatása adta számára a ben-
sőséges hit megélésének felemelő élményét. Ki
ne érezte volna Sík hallgatói közül e sors tanul-
ságainak időszerűségét? Ki nem nyerhetett re-
ményt, hogy a Lélek segítségére számíthatunk
szorongatottságainkban?… E példa a francia val-
 lásosságnak is ösztönzője lett: halála után megje-
lent írásairól mondta a rettegett kritikus, Brémond
abbé: „E. Leseur a kellő órában jött, a gondviselés
órájában: hozzátartozik a közeledő 20.század szel-
lemi történetéhez.” Nem sejthette, hogy jóslatát a
század történelme teljes mértékben igazolja. Nem
sejthette, mekkora szenvedéseket kell átélniük a
20. század keresztényeinek. Ezekről a szenvedé-
sekről írta Elisabeth Leseur: a szenvedés — szent-
ség. Ahogy ugyanezt a gondolatot igazolta Sík
egy általa felolvasott költeményben is: „Mind-
nyájunk arcán ott sajog, / Mindnyájunk között ka-
pocs: / A szenvedés. / Több és nagyobb ez a
kevés, / Mint bármi más: / Ez a Krisztus-kézrá-
tevés, / Mindnyájunkért engesztelés, / Embernek
emberré levés. / Megújulás.”

Akár egy távoli ember számára is kegyelmet
adhat a mi szenvedésünk. Sík szerint ez E.
Leseur egyik legmélyebb, maradandó gondolata,
amely akkor is érvényes, ha vannak, akik elriad-
nak a szenvedések kereszthordozásától. A nagy
lecke: szenvedések között is kövessük a Megvál-
tót. „Tanuljatok jót tenni! — idézte Sík Sándor
Izaiás prófétát (Iz 1,13; 15–17). — Keressétek az
igazságot! Siessetek segítségére az elnyomott-
nak; szolgáltassatok igazságot az árvának, vé-
delmezzétek az özvegyet! És akkor jöjjetek hoz-
zám!” Ez az életprogram mindenkor érvényes,
a szeretetben és igazságban működő társadalom
erejének megalapozója… Ezt a meggyőződé-
sünket erősítheti a beszédet mondó, ugyancsak
minden időben érvényes kommentárja, mellyel
kiegészítette a próféta intelmét: „Először keresz-
ténynek kell lenni, jót tenni, megtisztulni. Aztán
menjünk imádni az Istent, tiszta szívvel. Ezt lehet
gyakorolni minden helyen, minden korban és
életkorban, minden zugában a földnek.”

A cselekvő kereszténység lényege minden ma -
gát kereszténynek valló életében alapvető. Sík né-
hány, legfontosabb elemét is beleszőtte beszédébe,
amikor állapotbeli kötelességeinket elemezte, s
olyan személyes és közösségi feladatainkra irá-
nyította a figyelmet, amelyek teljesítésével az
egész nemzetet is erősítjük. Idézem, hisz minden
mondata időszerű: „Az első… az önmagamhoz
való hűség és önmagunkkal szemben való fele-
lősség. A másik a családom iránti felelősség. Na-
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gyon nehéz elgondolni, hogy egy asszony vagy
egy férfi üdvözülhessen anélkül, hogy segítené
az üdvösségre élettársát. Felelős továbbá férfi is,
nő is, apa is, anya is, hogy keresztény levegőt
árasszon a család. Felelős azért, hogy inponderá -
bilis, megfoghatatlan módokon keresztül éljen
és érjen tovább benne a kereszténység. A családi
légkörért, hangért, a gyermekek lelki üdvéért
egyaránt felelősök vagyunk. Meg kell tenni min-
dent azért, hogy jó, természetes embert nevel-
jünk belőlük, jó embert, kötelességteljesítő em-
bert, tanult embert; kifejlesszük bennük azt, amit
Isten beléjük adott, de el kell jutnunk odáig is,
hogy a gyerekek megismerjék és megszeressék
az Úristent, mert ebből a szeretetből egy életen
át kell élniök.”

Megint emlékezetünkbe kell idéznünk a be-
széd elhangzásának időpontját. Micsoda szel-
lemi erő és hit szükségellett, hogy a keresztény
nevelés és a család megszentelésének elenged-
hetetlen voltára irányítsa a figyelmet! Sőt a szü-
lők kötelességévé tette, hogy először Isten felé
indítsák a gyerekeiket, s hasonló indításokat ad-
janak a szülők egymásnak! Fél évszázad óta
ezek a gondolatai sem veszítettek időszerűsé-
gükből, hiszen máig nem jutott nyugvópontjára
a kérdés: alázatos állampolgárok legyenek-e
gyermekeink, netán istenfélők, a keresztény kö-
telességeket gyakorlók, így szolgálva az egés-
zséges társadalom építését. Személy szerint az
utóbbi változatot a társadalom számára is hasz-
nosabbnak vélem: a keresztény életértékekkel
felvértezve tudatosabban szolgálhatjuk a társa-
dalom érdekeit. Ez az elgondolás hatotta át a
cserkészetet, s ez élt tovább a mozgalom kivég-
zése után a szolgáló Síkban. „Megmaradt a
hűség” — írta Misék című versében, s mintha át-
érezte volna, mekkora szükség volt ennek aláza-
tos képviseletére: „Jó szót hiszen mondtam én is
eleget: / Tudtam én, hogy szóból ért a szeretet. /
De ha volt is szeretetem csipetnyi: / Inkább csak
szerettem volna szeretni. / / Mégis talán ott sem
leszek egyedül: / Hónom alatt ez a kopott he-
gedű. / Nevem mellé írva lesz tán odaát: / »So -
kat nem ért, de legalább muzsikált.« // Szeretik a
muzsikaszót amott is, / A muzsikust, ha még
ilyen kopott is, / Hát… ha nem is a mennyei ka-
rok ban, / Elcincognék valamelyik sarokban”
(Megyen már a hajnalcsillag).

Istenről, a tőle kapott küldetés leglényegéről
csak ilyen csendes alázattal érdemes hatásosan,
követésre érdemes tanúságot tenni. Emlékezzünk
csak Babits Jónásának kudarcára: eldörög te Nini-
vében Isten átkait, és nevetség tárgya lett, udvari
mulattató, mert nem ismerte a szeretet bensősé-

ges, halk szavait és vigasztaló tetteit. Sík Sándor
példája azt sugallja: Isten szándékaiba csak mély
alázattal érdemes behatolni, csak így lehet hatá-
sosan képviselni azokat. „Nem azé, aki törekszik,
nem azé, aki lohol utána, majd a könyörületes
Isten (eligazítja a dolgokat).” Ezt az igazságot
szemléltette Takashi Nagai megtérésében.

A japán orvos megtérésében két könyvnek
volt sorsfordító szerepe: Pascal Gondolatainak és
az Evangéliumnak, pontosabban egy katekizmus -
nak. Az ebben olvasottak nyomán keresztelke-
dett meg, s a szenvedő Jézus példájából merí-
tette csodálatos lelki erejét, amely a Nagaszakit
ért atomtámadást követően mutatkozott meg tel-
 jes nagyságában. A robbanás ereje megsemmisí-
tette az egyetemet, ahol dolgozott, maga is a ro -
mok alól mászott elő súlyos sebesülten, de nem
törődött vérző sebeivel, mentette a romok alá
szorultakat. Elvesztette feleségét is, a romokból
kalyibát tákolt össze, itt lakott, innen indult
munkába. A romok között rátalált a családi fe-
születre, majd a kertben egy épen maradt ágacs-
kára virággal, melyet az Úr ajándékának tekin-
tett. Hátralévő rövid életében megírta megtérése
történetét és az atombomba történetét is a világ-
hírű Nagaszaki harangjaiban.

Az ő példájában a hivatásszeretet teljességét
szemléltette Sík Sándor. A japán orvos élete és
sorsa annak bizonyítéka, hogy a legnehezebb
helyzetekben is hűségesnek kell maradnunk ha-
zánkhoz, annak javára kell kamatoztatnunk te-
hetségünket és energiáinkat. Takashi Nagai el-
hagy hatta volna Japánt, hiszen az egész világon
tisztelőinek sokasága élt és szívesen fogadták
volna bárhol. Ő azonban maradt, még betegágyán
is fogadta a hozzá tódulókat. Példája XII. Piuszt
arra késztette, hogy arcképével díszített rózsafű-
zért küldjön neki a romok alatt szétszóródott he-
lyett. Mindig másoknak adott, mások javára szen-
telte életét. „Ha fájdalmam van — írta Sík —, ha
szenvedésem van, ha hivatás-hiányom van, erre
is fátylat kell borítani, és csak azt engedni át rajta,
ami gyengédség, ami vigasztalás, ami másoknak
öröm lehet, és meg fogom találni hivatásomat.
A keresztény ember számára nagyobb hivatás,
szentebb és szebb hivatás nincs, mint szeretni
mást.” Ha ez a mentalitás hatja át a társadalmat,
azt is megerősíti, békességessé formálja a kölcsö-
nös szeretet… Olyan tanulsága ez Sík Sándor ne-
velői munkásságának, amelynek tanulságait fel
kellene használnunk a jövő érdekében, hogy ne
fogyjon, hanem erősödjék a magyarság.

RÓNAY LÁSZLÓ
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