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A költő egy kapu küszöbén áll: kívül asír6s élet. ahol a ki
vetettek, ll: megvertek, a könnyezők, verejtékezők járnak,
míg túl, a fény hazájában örök örömre várja a megvilágoso
dottakat az Istentől származó boldogság, melynek ő már ré
szese. Szeretné a "dalos élet evangéliumát" elvinni minden
kinek, aki még nem részesült a kegyelemben. Szeretné el
mondani nekik,

Hogy bennetek van a zengli liget,
Hogy minden fénynek ti vagytok a napja,
Szinét a világ belilletek kapja,
Hogyha ti sírtok, minden elsötétül,
S minden fölragyog lelketek tüzétül;
Minden napfény, ha örülni akartok.
Dalol az élet, hogyha ti daloltok;
6 hogyha ezt mind mind megértenétek:
6 hogy szaladnék tárt karral elétek.

Az Isten szavát magábafogadott és szeretetétől átforróso
dott költő énekel így 1910-ben, pályakezdő kötetében. Abban
az évtizedben, mikor Ady úgy érezte, hogy Isten balján ül,
és ősemberi küzdelmet folytatott a lelke mélyén élő mitikus
istenkép felhozataláért, Babits Mihály pedig azt az istent fo
gadta el, melyet maga teremtett magának, Sik Sándor vallá
sos költő volt, nemcsak a numinozum élménye révén, vagy
pantheísta-anímísta megragadottságban, hanem teologikusan
és dogmatikusan is, a Szentháromság hármas sugárzásának
kegyelméből. Hit és kétség keresztényi agoniáján túl isten
fiúságának büszkeségével áll az emberek elé, természetesen
ennek forrása nem saját magában van, hanem Pál apostol
intése szerint (II. Kor. 11, 17.) az "Úrban dicsekszik".

Sik Sándor vallásossága szorosan hozzátartozik költésze
téhez, Nemcsak téma vagy tartalmi adalék, hanem ihletfor
rás és rendező elv is: összekötő anyag az érzelmek hetero
gén masszájában. Mint ahogy Dantét egy nagy szellelern tette
költővé és azt fokoz~a, ékesítette új értelemmel újabb és
újabb formák olvadásában, engedve a szüntelenüli alakot
kívánó kényszernek, úgy válik nála a vallásosság műveinek
indító okává és betetőzésévé. Azok közé a költők közé tarto
zik, akik az életérzés telijéből alkotnak. Nem kell küzdenie
a homályba burkolt gondolattal, melyről revelációt kapott,
csupán a forma válik mindíg problematikussá.

Míg szeme egyrészt elmerül a nagy látományban, mely
től mámorosan jár az emberek közt és szeretné ezt nekik is
átadni, másrészt versalkotó énje felé fordul, izgatottan kém
lelve, hogy születik meg az új hangulat pillanatában fellán
golt érzés új formában, költeményben. Az alapérzés egyszer
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s míndenkorra meg van határozva, hogy annál nagyobb fel
adatokat szabjon a költő elé. Ebből a szempontbél az én is
mét a líra központjába kerül, színte .Jcöldöknéeövé" lesz,
amint később életének verses summázásában, a Fekete Ke
nyérben jellemezte kifejezéskereső korszakát.

A sz6, a szó minfJ silány egy jószágl
ZörgIJ di6héj, száraz babhüvely.
Rég elhullt magva: az édes val6ság,
S marad a héj siket zörgésivel.
Rejtett világ a valóság nekünk
Kivetjük rája csákjaként a szókat.
De semmit semmit el nem érhetünk :
Oserben hagy minden, bús kapaszkodókat.
Nem markolunk mást, csak a híg leget.
Ha titkotokat illetni akarja
Az emberszó paraszti, durva marka,
Elsiklik rajtatok, szént Lényegekl
6 ész. minIJ 'idétlen korcsszülötted.
MínIJ csenevész fattyad is a seot
Egy más világ forr benned és körötted
És nincs róla reveláció!

A sz6 problémáját, mely nemcsak a Nyugat-generáció köl
tőit igézte meg, de gyökereiben visszanyúlik minden műköl

tészet kezdetéig, a reveláció oldaná meg. A profétikus gesz
tusok eredete a vers és kinyilatkoztatás hajdani azonosságá
ból származik és azzal az igénnyel lép fel, hogy ezt vissza
állítsa. A biblikus elgondolás szerint Istenben egy az ige és
szeretet, éppúgy, mínt a pogányok samanizmusában, a vallá
sos érzés' primitivebb, de ugyanolyan intenzív fokán, a rá
olvasás éSI csoda. A keresztény költészet mísztíkus míraku
Iuma ott kezdődik, amikor a költő az evangélimnot rábízza a
költeményre, mint leheletsúlyú, de a vallásos érzés médegén
megmérhető tettre.

Sz6t, lágy eslJt, szót, langyos harmatot.
Szót. mely titkosan ott fogantatott.
Ahol a dolgok nagy titka fogamzik.
Ahol halál és élet született,
S hol mindörökre átölelte egymást
Örök végzés és örök szerétet.

A tevékeny hit nem rejtegeti saját küldetésének bizton
ságát. A század és századforduló sem nélkülözte az emberi
ség arcát a gondolat ereje által átformálni készülő egyénisé
geket, és ha sokak előtt olyan prófétai szuggesztíöjú egyén
Iebegett, mint az akkor népszerűsége tetőpontján álló, de
félreértett Antikrisztus-Nietzschei a kereszténység .szellem
története is mutathat fel hasonlóképpen sugalmazö erejű

egyéniségeket. Mikor Sík egyik utolsó kötetében vallomást
tesz róla, hogy "hallottam a piacon szölní Pált, hallottam
Agostont és Ottokárt", akkor ezzel az értékkategóriával meg
adja fiatalkori látásának ismérvét az élő- hit hordozóival kap
csólatban.
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A változatok keresőjének Sík kifejezetten vallásos versei
kétségtelenül sok példát nyujtanak az aktív hitbuzgóságtól a
meditáló elmélyedésen keresztül a misztikus átszellemülésig.
Ha a középkor kevésbbé világi jellegű Iírájába születík bele,
egyike lenne az egyhúrú himnuszköltőknek, akik kifogyha
tatlan kadenciaval találtak szavakat az amor sanctusra. Nem
szabad azonban figyelmen kivül hagyni a költő fellépésének
történelmi pillanatát, mely azzal az exístenciálís igénnyel lé
pett fel vele szemben, hogy modemséqéne! áll vagy bukik
költői világképe és oeuvreje.

Az a harmincnál több év, melyet összegyüjtött versei
magukban foglalnak, az irodalomnak formailag legtöbb kön
töst cserélő és forradalmiságában a romantika vagy rene
szánsz áttörésére emlékeztető korszaka volt. Az előző évtize
dek intő példával szolgáltak, hogy milyen sors vár az aktuá
lis és utólagos irodalmi értékelésben azokra a költőkre, akik
megmaradnak formailag bármilyen felekezetűegyházuk igé
nyein belül s ezzel párhuzamosan az irodalmi konzervativiz
mus szektájával sem szakítanak. Rónai György találóan mu
tatott rá, hogy a huszadik század irodalmi forradalmát ma
már sokkal szélesebb mederben kell szemlélní, mínt az ed..
dígí irodalmi tudat tette. Kétségtelen, hogy Sík is részese
volt annak a hódításnak. amely új területeket szerzett a köl
tészet számára. Az európai nagy gondolati átformálódás Ma
gyarországra csapódott hullámai frissen és kortársaival egy
időben érték. "Könyvek, sereggel" tódultak a fiatal pálya
kezdő elé, melyek közt spontán ösztöne és a poeta doctusok
iskolájában pallérozódott intellektusza segítségével választ
hatott. Az "ember négyezredes Szenthegyének", a művelö

désnek bajnokainkívül jöttek az .Jkertestvérek, maiak",
akiknek halk, beteg, duhaj, káromkodó, fínom vagy bohóc
kórusából is messze kihallatszott a .,mindszenti Sikoltó".

És én: eUJször a fülem bedugtam
És apagét kiáltottam haraggal.
Aztán: hallgattam néma szánalommal
Dalban vonagló véres seioeket,
Utóbb veUJkig hasgatott belém
Az össze-vissza-új ének siráma.
S akkordjaikban zsongó húrvilágom
önzengzetének lelte meg riadva
Alsó s fels6 testvér-akkordjait.

Ez a vallomás, a költő irodalmi helyzetének késői szem
mel való regisztrálása, 1931-ből való. A Szembe a nappal
oeuvre-nyitó kötet igy hivatva van ábrázolni azt a közepet,
mely a hangok említett alsó és felső végletei közt elterül. A
beteg dekandenciával és káromló hanggal szemben az egész
ség és tisztaság énekét veszi programmba. 1\ címjelző vers
megörökíti az attitüdöt, Hasadó hajnalban, a sivatag közepén
dacol a patakzó fénnyel. Mint Zarathusra, a nap elé áll, és
egynek érzi magáf vele.
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És nem tudom, a napból fakad-e a fény,
A tüzes, imádságos és szerelmes,
A sivatagra és az én szívemre?
Vagy beUJlem forrásozik a fény?

Ugyanakkor megírja a Halál rokonának ellenverséf II
Hajnal szerelmesét ugyanolyan felépítéssel és ströfaszerke
zettel, csupán az utolsó szötagok letompítottságát élezí ki ki
hívóan. Azt szeréti ebben, aki nevet, akinek rózsaszín az ar
ca, aki örül, kacag és dalolva megy a harcra. "Akiben szűz
mínden-esírák ezer erőt rügyezve kelnek." A versjakármí
lyen ellenzéki tendenciájú, ugyanabból a kozmíkus-mitíkus
díszletezésű Mindenségért-rajongó, vitalisztikusan átitatott ih
letből ered, mint az Adyé. De vannak verlaineien ellágyuló
újjgyakorlatai zsongó melódiára és dallamos monotoniára fel
építve, szímbolíkusan érzékeny természetlátással. álomhan
gulatok és pittoreszk kosztümversek, vagy expresszionista
ritmusú, szakadozott rapszodiája a Vág születéséről és a fo
lyó belső életéről, ahol az alkoto és monumentális természe
tet igyekszik tetten érni. Nagybetűvel írja a Napot, Végtelent,
Országot és igrice a Nagykirálynak, de ugyanakkor önmagát
is királynak érzi.

A sematikus ábrázolás, mely nem riad vissza a szabályt
erősítő kivételektől és az általánosítás veszélyétöl, megfi~yel

heti, hogy fénynek és árnynak milyen érdekes skáláját non
takoztatja ki Sik már ebben az első kötetében. Ugyanakkor
alig vannak színek, Sok későbbi versében is, ha elbeszél vagy
ábrázol, aminek különben mestere, az az olvasó benyomása,
hogy egyszínű filmszalag pereg előtte. A fényélményből szük
ségszerűen következik az éjszakába való elmerülés, vagy a
nappal szürkesége, amely azonban nem átok, hanem meg
nyugtató biztonság. Harminchat éves fejjel ül a morajló ten
gerparton és elmélyed a "szürke, szép, komoly borúba",
amely mégsem szomorú.

Mondd meg te gazdag szürkeség,
Mi jöhet új eUímbe még?

Utolsó kötetében pedig szintén vallomást tesz a szürke-
ségről a Felhős ég dicséretében:

6 szürke szépség, meleg-szomorú
Nehéz vidámság, enyém vagy egészen!
Te szentséges, tartalmas, szép ború,
Mely s6hajra már eslizni készen;
De északr61 ha friss szelIlicske fú,
Mosolya villan sok [urácska résen,
Fehér nincs rajta, nincs fekete foltja,
De a szivárványt szíve alatt hordja.

Hegyek című költeményében ugyan ciklikusan követik
egymást a kék, fekete és rózsaszín hegyek. Végeredményben
azonban itt sem a dolgok saját színeiről van szó, hanem al.
alkonyat, éjszaka és hajnal egymást követő változatairól,
amint a vándor parabolikus útján feltűnnek. Nem a szív
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alatt hordott szívárvány bomlik szét színekre, hanem a távol
ság növekedéséből és fogyásából, tükrözött és visszavert
fényekből alakul ki a szín, Egész életművét átszövi a nappal
való testvériség.
Harmat vagy, gyöngyözlJ, eslJ vagy, öntözlJ, lágyhideg hópaplan,

melengetlJ,
Szépnek és rútnak, kicsinek és nagynak, fehérnek, feketének:
ÉrlellJ, éltetlJ, nlJttetlJ.
Mit neked, áradó életnek, kicsi és nagy, fekete, fehér.

Az impresszionista színezés helyett mindenhol himni
kus áradás, beleolvadás a nagy egységbe. Szemlélődő gyö
nyörködés helyett mámoros együttérzés. A lírát egyetlen
nagy lendület hajtja és készteti mindig új Iormabomlásra.
Ezekkel az adottságokkal indulva válik ki az első kötet köl
tőjéből a későbbi mester. A dinamikus lendület ugyan nem
végső törvénye a vallásos lírának. Benne van a meditáció és
a klasszicizáló megállapodottság lehetősége. A több mint
harminc évet magába ölelő lírai termés, mely, mint említet
tük, a modernség igényével lépett fel, végigjátsza nemcsak

.az érzelmek skáláját, hanem a kor irodalmi irányait és tör
ténelmi témáit is.

Ha összegyüjtött versei nem is adnak életregényt, de
kétségtelenül különböző belső attitüdőket és forma-váltáso
kat mutanak. A kor mélyen lappangó spiritualizmusa, mely
Bükéber; már megmutatta igazi arcát, őt is megfogja és át
itatja. Második kötetében van például ciklikusan elgondolt
nagy vers, mely a Titkot kutatja, ember 13S Isten viszonyának
rejteImét, leszállva az egyéniség legtitkosabb kamráiba. Az,
amit az "én tragikus érverésének" nevez később, még izgal
mas és boldog felfedezésekkel teli pszichológiai mélybeszál
Iás, Természetesen itt sem az egyéniség a végcél, hanem az
unio mistica.

Mikor a történelem megpróbáltatások elé állítja az em
beriséget és magyarságot, kevés neki a személyesen megta
lált boldogság, melyet a "bús hárfa, lágy lant, mélasípú nád"
zengett meghitt hangon.

Lobbanj belém, szent emberi vihar,
Minden lelkeknek minden szenoedése,
Minden zokogás, minden zivatar,
Minden öröm és minden nap sütése.
Legyen a, lelkek millióival
Eggyé a lelkem. Magába igézze
Minden szent titkát, minden sziv tüzét,
Úgy zúgja szerte hangos énekét.

Van kötete (Maradék magyarok), mely színte teljesen
népének sorsával foglalkozik. Ihletője a szorongató aggoda
lom, melyet a történelem sodrába belekerült nép sorsa felett
érez. Ugyanolyan kollektív elszánású állásfoglalás ez, mínt
a szegények és az élet kivetettjei mellé állás. Természetesen
nem program-líráról van szö. Az emberi érzelemben elfeled-
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kezett boldogságtól részvétíg és szenvtelen szemlélődésig
gyors az ugrás. Sarlósboldogasszony kötetének három egy
más után következő verse érdekesen szmléltet három egy
mástól teljesen különböző hangulatot. A Bilbájban az erdő

élő szőnyegén fekszik és testvéreinek érzi az ősi isteneket. A
bokorból a kecskelábú Pán alakja bontakozik ki. övé va
gyok, az erdőé egészen" - mondja szinte pogány szédülettél
és ujjong:

Jaj! lenni, lenni gyökerezni jó!
Jaj, nlíni, nlíni, sarjadozni édes!
Hogy árad bennem zamatos erlJvel
Az éllídlJ nedvek boldog kardala!

A betetőzést azonban a teremtés, hat napjának gondolata
adja meg, a külső élmény és belső érzés néha sematikussá
váló színtézisével. Ugyanez a szerkezeti sajátság határozza
meg a következő vers felépítését is. Decemberi éjszakában
megy, rozzant bérkaszárnya kerül útjába, melynek ablakai
egymásután gyulladnak ki. Elképzeli a bent lakók életét. A
képek gyorsan váltakoznak, de mindenhol az emberi nyo
mor arcát mutatják. Négy páthoszt alig csillogtató realista
strófa után egyszerre felsistereg a vízió, mintha az élmények
tömbjét belehajítoták volna a részvét vagy egyéni szenve
dély választó vizébe. Az égő lámpások és szívek "fölsajog
nak a csillagokhoz, s csillagokon át ahhoz, aki az éjre napot
ád", A vers költői megoldása egybeesik a probléma vallá
sos megoldásával.

A harmadik versnek Szobor a címe és szonett. Rodini
vallomást tesz benne arról, hogy érzéketlen márvánnyá ka
lapálja a forró könnyek titkát, hogy senki ne sejtse, mi van
a szobor hideg teste mögött. Ha munkássága rá is cáfol erre,
világosan mutatja, hogy miként dolgozott benne a költői

formáló hajlam. - Ha az előbb megállapítottuk, hogy egész
műve nem önéletrajz, ami nem is követelménye a lírának,
van kötete, melyben következetesen végiggondolt szímboli
kus életregényt ad. Ez a Fekete kenyér. Kenyérszegés, Mag
és kalász, Kel a tészta, Kemencében, Meleg cipó és Meg
szerzés címen követik egymást benne a ciklusok. Nagy lírai
koncepcióban leszámol énjével, mely magasabb szempontból már
megszünt én lenni, hanem táplálékká vált az emberek számára.

Az ilyen nagy feladat megoldása után nem marad más
hátra a költőnek, mint a tiszta líra, a hang klasszieizálása
vagy játékosan szabadon engedése. Mind kevesebb a prog
ram és egyre tágabb tere van a hangulatnak. Csökken a for
máló önkény és erősebben rezonál. A versképlet sokkal sta
tikusabb lesz. Az obligát jambusokat sokszor váltja fel hang
súlyosabb ütemezés, a tanítvány idegen hangjai áthasonul
nak saját Iírává, Sokkal inkább ihleti a természet, mint a
könyvek. Lírája azzá lesz, arnivé lelke: "napsugár, forrásvíz,
enyhe szél".

Vajda Endre
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