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EML~KEIM SÍK SÁNDORRÚL

Nem kívánok se arcképet rajzolni, se tanulmányt írni, se méltatást
adni róla. Ami itt következik, nem több, igényében sem, mint amit a
fölébe írt cím mond: néhány személyes emlékem Sík Sándorról. Hogy ta
lán így is adhat egy-egy vonást arcképéhez. egy-egy szempontot mélta
tásához, egy-egy adatot ahhoz a tanulmányhoz, melyet majd egyéniségé
ről, művéröl és szerepéről írnak? Lehet, kicsit talán remélern is, és ért
hetőleg: szeretném, ha mások is úgy látnák, ahogy én láttam és látom.
De, ismétlem: amit irok, mégsem az adalék-szolgáltatás szándékával
írom. Hanem inkább csak úgy, míntha szebájában ülnékés beszélgetnék
vele, mínt armyiszor életében, róla magáról is: művéről és munlkájáról
és mesterségéről, törekvéseiről és eredményeiről, s arról, hogyan látom
ezt a művet és pályát én, oa fíatalabb nemzedékbeli író, kritikus és iro
dalomtörténész, aki ráadásul, sorsom egvik leggazdagabb áldásaként. a
barátjának istudhattam magam, és mint barátja, őszintén beszélhettem
vele.

Kérem érzékenyebb olvasóírnat, akik egy-egy őszintébb szavamon
netán megütődnek. LS hajlandók lennének tiszteletlenséggel, vagy énpen
kegyelethiánnyal vádolni: ne legyenek e téren sztgorúbbak, mint amilven
5 volt irántam, amíg beszélgethettünk s olykor-olykor vitázhattunk. Még
ha esetleg más volt is egy-egy irodalmi kérdésben a véleményünk: mín
dig szeretetben, és mindig egymás megértésének igaz szándékával. Ezért
végül mindig meg is értettük egymást.

•••
1941-ben, amikor Összes Versei mezjelentek, én ismertettem a Nyu

gatban: cikkem a lap augusztusi számában [elent meg. Mai író, mai 01
vasó talán elképzelni sem igen tudja, mit jelentett a'kkortáit valakinek
eliutnia odáig, hogya Nyugatba írhat: milven fölavattatást, lOYa:Q,g-á
üttetést. Aoki írását végre a Nyugatban látta, elhihette magáról, hogy író.

Én nyilvánvalóan Illés Endrének köszönhettem. hogy nemcsak eav
egy versem jelent meg időnkint ,a folyóiratban, hanem irodalmi cik
keimet is közölték és kritikák írásával is megbíztak. Illés Endrének ko
molv tanácsadó szerepe volt a szerkesztésben ; és egy helyen dolgoztunk,
a Révai könyvkiadónál, 5 mint irodalmi igazgató, [ómngam mint lektor:
és ha egy immár tekintélves. beérkezett író, meg a nála valamivel fiata
labb, éooen beérkező pálvatars eszménvi viszonyát, él baráti mentorsáz
Iegtaointatosabb és leeserkentöbb formáját kellene "'hr:\zolnom: ma is ezt
a vele egy munkahelyen s mondhatni er:tv szellemi tűzhely mellett töltött
néhány esztendömet venném mintául. Ö kérdezte meg tőlem valamikor
1939. vég-efelé egy délelőtt a Révainál. azzal a Iefezvverző udvariasságzal,
amely egyszerre számtalan arasszal ugratja föl bennünk ·a saiát mér
oénket. "volna-e kedvem" Ba-bits frissiben megjelent Kisebb Műfordí

tásairól tanulmánvszerű bírálatot írni a Nvuzatba, ami egy fiatal író
iránt, aki már volt ugyan "valaki", de úgy, hogy még azért nem volt
sokkal több a senkinél, akkora bízalomnak és meabecsülésnek számított,
hogy jo<:t~al állt ela szavam tőle. Ezeket a "vezető kritíkákat" nem két
hasábosan hozták, hanem teljes szélességben, és egy fokkal nagyobb be
tűtíou ssal, nem borzísszal, hanern garmonddal. CSUp3. kis, de lényeges
mozzanata a fölavatásnak. Kritikus talán enélkül is lettem volna: hogy
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mindig nagyon komolyan vettem ezt a mesterségemet és mint kritikus
elsősorban mindig magammal szemben igyekeztem igényes lenni: ezt
alighanem la Nyugatnak köszönhetem, és a Nyugaton át annak, aki uta
mat oda egyengette és képességeimet előlegezett bízalmával megerősí

tette és megedzette: Illés Endrének. Attól fogva egyéb ilyen "nagyobb"
föladatot is kaptam. 1941. nyaránazt, hogy Sík Sándorról írjak.

Ehhez is kommentárt kell fűznöm. Mert végelemzésben több volt.
mint pusztán csak "irodalmi tény"; jelentőségét azonban aligha értheti
meg, aki nem élte, fiatalabb koránál fogva nem is é1hette át érett szel
lemmel és figyelemmel, és nem közvetlen tapasztalatból, hanem csak
hírből, hallomásból, közvetve ismeri azokat az időket. 1941: már maga
az évszám is sok mindent megmond. Szellemi életünkben már javában
folyt ekkor a humanista erők számbavétele, egy-egy központ körül való
csoportosulása, annak .Jeltározása", ki hová tartozik. Nos - a világos
ság kedvéért durva vázlatossággal - a Nyugat felől egy percig sem le
hetett kétség: megindulása óta. első harcai óta, Ady óta köztudomásü
volt, hogy hová tartozik. De, hogy végeredménvben Sík Sándor is a
Nyugathoz tartozik, 5 ahhoz, oda, abba, amit ,a Nyugat jelent - B hová
is tartozhatnék máshová a szegedi fíatalok, Ortutav. Tolnai, Radnóti ta
nára, barátja, mestere és vitáz6 társa: - az nyilvánvalóan, félreérthe
tetlenül. orszáz-világ előtt ezzel a .gesmussal nyert szentesítést, Sa gesz
tus ezvúttal talán a jóvátételé is volt a Nvugat részéről: jóvátétele annak
a lekicsinvlő hangjában rendkívül ig:azsát;ttal,an, de azért nem mínden
ií{azsát;t nélküli (s az 'egykori erő-viszonvok és vonalak alacián némileg
érthető) krítdkának, melvet 1910-ben közölt Sík Sándor első kötetéről. a
Szembe a nappal-ról, Karínthy tollából.

Miért énnen én k''iutama föladatot? Mert katolíkus íróként tartot
tak számon? Mert föltételezték. hocv a szárnbaiőhető kritikusok közül
talán én ismerern a leaiobban Sík Sándor líráiát ? Míndeav: szíves-örő

mest vállaltam, amivel mevbíztak. annál i:<; inkább, mert irodalmi véle
ménvem ís .az volt, hoev Sík Sándor, a költő alaotában véve a Nvucat
hoz tartozik. Hogvan ? Hadd ismertessem itt ezt a hajdani ismertetésemet.
Nem hiszem. hozv súlvosabban tévedtem volna. Lehet, hogy ma már
eervet és mást árnvaltabban fow'\lmaznék. Am főként ami kiindulásomat
illeti: egy bizonvo/3 .anazvar dinamizmusnak", mínt stílustörténetí 
hanzsúlvozom: stílustörténeti -- iplensét;tnek a Iétezését, azt hiszem. nem
lehet alaoosabb mérlezelés, és fők~nt vizsgálat nélkül ouszta kalandos
föltevésnek mínősíteni. De ez más kérdés: nem bonyolódhatom itt iroda
lomtörténeti és stflustörténeti feiteltetéseltbe.

Nazviában ezt mondbsm: .'\ fi."It."I.1 Sík Sándor költészete. stílusát te
kintve (5 a stílus szó értelmezésemben olyasmit is jelentett, hogy életér
z6,<;) :irn'i a vidékre helvezhető, amerre - nem tekintve a viláznézetek kü
lőnbözősécét - Prohászka. SZAbó De7.C:ő és Kassák, vagy részben Har
sánvi Kálmán; ennek ·a ,.din'imikuc:" stílusnak, ami nem ezészen exoresz
szionizmus, de expresszionista jellegű, tartalmilag katolíkus változatát
képviseli.

"A fiatal Sík Sándor - írtam, fíatal.sázom kissé merészen katezö
rikus fog-almazásá'.ral - a tízes években föltörő macvar dinamizmus köl
tőíe. Ma már az is világos előttünk: nem egészen helvénvaló az a szem
lélet, ameIvamodern macvar Irodalmat a Nvuzat íróira korlátozza 8
abban, ami a Nvuzaton kivül, vazv érroen ellene volt. hajlandó csak ma
radísázot, epizonizmust, dilettantizmust látni. Ha az úí irodalommal kan
esclatban a Nyugatról beszélünk, túl e hatalmas. munkát végzett folyó-
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iraton. oly összefoglaló fogalomnak kell vennünk, amelyben a folyóira
ton kívül fölbukkant ,új' is elfér. Bele kell helyeznünk Sik Sándor egész
pályáját is, s hogy mennyire, csak most, összes versei megjelenése után
eszmélünk rá igazán."

De idézem egykori cikkem következő bekezdését is. Igazam volt?
Ma sem merném azt mondani, hogy nem volt igazam; volt valami iga
zam, bár túl mereven ábrázoltam, tételem kedvéért. Útját, Iényegében,
ma sem sokkal másként látom; s valamivellazábban még a fölvetett
párhuzamot is vállalnám. "Meglepő - írtam - mennyire egybevágnak
Sík Sándornál a fejlődés nagy íze i a Nyugat, e jelképes értelemben vett
Nyugat nagy ízeivel. Az egy (bizonyos) vállalt pózban jelentkezés ro
mantikus bemutatkozó mozdulatai és stílusromantíkája után megindul
bizonyos rnetafizikai elmélyedés, Sík Sándornál a katolikus, kegyelmi
mísztika felé. Azután a vilázháború és a forradalmak nagy megrázkód
tatásaí szembeállttjáka költöt a közősség, magyarság és hagyomány nagy
kérdéseivel. S a zaldatott évek után, szenvedések tisztítótüzében edződ

ve, az író elindul .a klasszicízálódás felé. Gondoljunk Babits két kötetére:
a Sziget és tenger, meg Az istenek halnak, az ember él címűekre - s
utána oa két Sík-kötetre, a Csend-re (1924), meg a Sarlósboldogasszony
ra (1928).

Sík Sándor újabb versei - folytattam - már az érett klasszicizmus
jegyében állnak. Az olyan költeményekben. mint a Szegedi óda például,
egyenesen a meglepetés erejével hat a nyelv, a szó-és mondatkőtés ha
g-yományooan klasszíkus-maayar zamata, tömörsége, Ezzé érett a hajdani
fiatal évek pátosza, a férfikor első fordulójának expresszionista zakla
tottsága: nyelv, szó, mondat rejtett Iehetőségeire építő, klasszikus emlé
kéket keltő nerries magyarságzá. ízesen tiszta Iírává."

Hogvan olvasta, hogyan fogadta ezeket oa sorokat és megállapításo
kat? Tett rájuk célzást, ejtett szót róluk? Lehet: nem emlékszem rá.
Arra azonban emlékszem, hozv a munkatársak egyik szokásos összejőve

telén a Dunakorzó kávéház különtermében Radnóti szébahozta írásomat:
örült a Nyugat gesztusának. és nagyjában egyetértett azzal, amit
mondtam.

Ma persze erősen érzem ezen a cikken a fiatalember szintézis-stvártó
örömét. Ha tehetném. rászólnék: Iassabban, a dolgok azért mégsem ílven
egvszerűek. Klasszicizmus, igen; de ne szabjunk senkire végleges kate
góriákat. Ha már sarkoontokat rögzítünk a jelenség elhelyezésére, ne ér
jük be egyetlen eggyel. Az egyiket. sommásan. Arany Jánossal jelölhet
jük; de csak az ezvíket, Mert föl kell vennünk egy másikat is. és arra
ráraeaszthatjuk táiékoztató címkének Vörösmarty nevét. A kettő, sokáig.
ezvütt jellemző Sík Sándor Iírájára. Két áramlata ihletének. egymá<;sal
váltakozva. Még az Oszi fecskében is érezni ennek a .,Vörösmarty-uólus
nak" a sugárzását, A hetedik nap dallamában, s a költemény 1942-töl
1958-ig több mint tizenöt évet átívelő keltezése e sugárzás konstans vol
tára mutat. A .,Vörösm'l.rty" természetesen gyűjtőnév, egy egÁo:;z magyar
költői hagyományt jelöl, melvbe M"lrlách is belefér. De az 6szi fecske
alaphangja mégis az Arany János Űszikéinek hangjával rokon.

De nem tanulmánvra. nem elemzésre vállalkoztam: és semmi értel
me sem lenne, más szavakkal elismételni. amit már egyszer jól-rosszul
elmondtam itt Sík Sándor Iírájának utolsó szakaszáról, "az ősz dicsére
téről".

Visszafordulok férfí-tavasza felé, s egyben a magarn kora ifjúságának
tavaszába.
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Egy könyv van előttem, egy verseskönyv, a berlini Voggenreiter
Verlag kiadása, 1928-ból (több szép magyar művet adott ki a huszas
években e német kiadó magyar osztálya, Aprily Rasmussen hajóján című

gyűjteményet például; pesti bizománycsa a Múzeum körúti, majd Kecs
keméti utcai Studium könyvesbolt volt, hová diákkori vakációim első

útjai vezettek, megnézni, nincs-e valami ujdonsá,g); egy könyv, mondom:
az Őszi fecske mellett legkedvesebb Sik-kötetem, ,a Sarlósboldogasszony.
Mennyit kérleltem. mikor az Őszi fecske anyagának régi részét válogatta
és rendezte sajtó alá, vegyen be minél többet ebből a kötetből, s a nyi
tányt, egyik legszebb versét, okvetlenül! Végül ez a nyitány is kimaradt,
és vele még sok minden más is. Sokat vitatkeztam vele akkor a váloga
tásáról. Körömszakadtáig .Jcüzdöttem" olyan darabokért. mint ez a
"Nyár és hajnal" kezdetű nyitó-vers, vagy az EJjjel a teng,eren, az Alm,
a Havasi pihenő, és A Ziller litániája, a Régimódi vers az isaszegi or
szágútról; sorra csatát vesztettem: mái beleegyezését másnapra vissza
vonta, a korlátozott terjedelemre hivatkozva, vagy más versek kedvéért,
melyekre nem egyszer azt mondta: "Jobban szeretik". És "szivem sze
rettei" végülis áldozatául estek egy-egy oly.an versnek. mint a Tojás,
vagy az Ibolyák. Mert azt ismerik, szeretik, százszor hallották, követelik:
mit szólnának, ha nem találnák a kötetben. Neki volt igaza, aki a meg
hatott hallgatók csillogó szemét, önfeledt rnosolyát látta maga előtt?

Vagy mégis nekem, aki csökönyösen ragaszkodtam volna ahhoz, amit
szebbnek, erősebbnek, teltebbnek, érző szivek igényei iránt kérlelhetet
lenebbnek tartottam? Ezt a vitat. ma is vele vivnám tovább, ha vívhat
nám; sajnos, már nem vívhatom.

Fontane írja egyik levelében: "Jogosultságom mesterségemhez 
(krítíkusí mivoltáról beszél) - olyasmin nyugszik, amit az Eg helyezett
bölcsőmbe: a művészi dolgok iránti érzékenységemen. Erősen hiszek ér
zésemben; ha ez a tulajdonság nem lenne bennem, mint krítíkus még ma
letenném a tollat. Föltétlenül bízom érzékelésem helyességében." Nos,
én is föltétlenül bízom a magaméban ; ha nem bíznám, én is letenném a
kritíkusi tollat. Bízom benne, de szeretem ellenőrizni helyességet, Ezer
szer inkább vállalom az érzékelésemből származható tévedést, mínt a
teoretikus fűrészporrágás óvatos tévedhetetlenségét. De ha lehet, elkerü
löm a tévedést; a föltétlen bizalmat igyekszem kiegészíteni a kételkedés
sel. Hátha mégsincs igazam ?

Akkor is újraolvastam, magam ellenőrzendő, a Sarlósboldogasszonyt.
Emlékeivel sosem lehet elég óvatos az ember, s kivált a kritikus. Hát
még ha olyan kedves, életéhez-nőtt emlékeiről van szó, mint ebben az
esetben az enyéim. Ezért vettem elő most is a kötetet, ezért van itt
előttem.

1928-ban jelent meg; 1928. június 29-én kaptam, évzárón, jutalom
könyvnek, "a magyar költői irodalom iránt tanúsított buzgóságomért".
Az a nyár, 1928. nyara örökre tele van bennem a Sa1'lósboldogasszony
hangjaival. Úgy emlékszem, sosem esett az eső; ifjúságunk nyarain álta
lában sosem esik az eső. Nyári délutánokon fogtam a kötetet, valame
lyik meredek, homokos ösvényen fölkapaszkodtam a platóra. lehevertem
a szúrósra száradt fűbe: szemközt velem a végtelen, arany ragyogás, a
tó aranykék lapja, túlsó szegélyén tükörkeretül az almádi dombok mé
lyebb kékjével. és fejem fölött még egy kékség, egy másfajta, makulát
Lan kék: az égé. Olvastam, tízszer, hússzor, százszor, az Almot, a Havasi
pihenőt, A ZilZer litániáját, a Régimódi verset az 'isaszegi országútról,
és a legtöbbször a kötet nyitányát, mellyel nem győztem betelni, és me-
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ly et ma is tökéletesnek érzék, Sík Sándor egyik legszebb versének, sok
kalta szebbnek mindenféle, ezerszer népszeruoo Tojásnál és Ibolyáknál;
s bizonyságul meggyőződésem igazára mit tehetek mást, mint hogy ide
írom, teljes egészében:

Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony.
Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán.

Arany húrját a domb mögött hangolja már
A nyár nagyasszony napja:
Már benne páráthk a pirkadati szélben
A csurranó nyárdéli tűz.

De az 'orgonalombon még reszket a harmat,
S acél-ifjan csillannak a kaszák.

Má1' bontja barna falanxát
Az aratók komor karéja.
Hajlongnak utánuk a marokszedő lánllok,
Kendők vadvirág-bokrétája táncoL.

Csend.
Egy fenkő csisszen a pengén.
Messziről ,egy kis csikó csengője csilingel.
Egy riadt pacsirta fúrja fölöttem
(Daloló nyílvessző) az égbe magát.
Es testem-lelkem minden pórusán át
Érzem, hogy árad bennem ég felé
A föld felomló, mély dala.

Nem vághatok neki tekervényes verselemzési fejtegetéseknek. 01
vassuk el, és olvassuk el újra, gyönyörködjünk a kép tökéletes arányú
rajzában. a hangszerelés hibátlan hajlékonyságában, ebben a ritka kifeje
ző erővel beszédes ritmikában, az egész vers utánozhatatlan és aligha
elfelejthető hajnali frísseségében, vonalai hajnali élességében. színei haj
nali tömörségében. amit oly nagyszerűen kontúroz, árnyal ritmus és al
literációk zenéje (például a "már bontja barna falanxát - az aratók ko
moly karéja", a második sor méltóságteljes Iassításával, "komolyságá
val", s az elsőben a "barna falanx" tömör szemléletessége, meg oa b-állí
terációk fürgebb üteme; úgyhogy ez a két sor mintha a kaszálás mozdu
latának két egymásra következő tempója volna)... - de álljunk meg
azon a csábító úton, amely - míndkettőnk számára, és beszélgetéseink
során hányszor ! -a verselemzés volt.

A Sarlósboldogasszony ma is a régi varázzsal hat rám; ez a varázs
nem emlékeim kegyes csalása. Ma is, most is meggyőződésem: ez a kö
tet Sík Sándor pályájának egyik ritka teljességű pillanata. Van benne
valami, amiben nem is fog többé följebb menni. Egy perc: annak az út
nak ,a delelője. amely a Szembe a nappal kötetben indult. Némi nagy
képűséggelazt lehetne mondani: "első klasszícizmusa", Mindenesetre más
fajta, mint a második lesz. 'I'avaszibb, hajnalibb, koranyáribb. A máso
diknak elmélyültebb szeptemberi kékje lesz, és mélyebb őszi színei lesz
nek, arányok, bronzok és rozsdabarnák ; emez viszont erdőil1atúbb, pezs
gőbb; művészi magatartásábarregy árnyalattal szigorúbb: kevésbé meg
bocsájtó. Mindez nem itélet, hanem jellemzés; "milyens~gről" beszélek,
nem "minőségről".



Delelő, érettség, "kl.asszicizmusa" a pálya első felének: - a költő

maga robbantotta széjjel a kialakuló ,,.klasszicizmust", mely, ha nem
robbantják szét idejében, egy-kettőre ál-klasszicizmussá szekott fakulni.
Egészen másféle irányba csapott, jó, egészséges ösztönnel: önmagának
valamiféle neo-expresszíonízmusaba; ez lett a Fekete kenyér.

Mindezt végeredményben nem azért mondtam el, hogy föltett szán
dékom ellenére mégiscsak valamiféle pályakép megrajzolására tegyek kí
sérletet. Hanem csak azért, hogy - míntha azobájában ülnék és beszél
getnék vele - előadjam azt, aminek ilyen kereken való kijelentésére
életében valahogy sosem volt érkezésem. Szeretném, ha senki sem értene
félre (mint ahogy ő sem értett volna, s nem értene most sem): nem
azon rágódom, JlÚ lett volna, ha nem úgy lett volna, ahogyan lett; nem
azt vítatom, vajon, hogy naívul fogalmazzam ,a dolgot, "jobb lett volna-e,
ha követi a Sarlósboldogasszony útját", ami egyszerűen ostoba kérdés
volna, hiszen egy költői pálya esetében sosem azon kell töprengeni, "mi
lett volna, ha ...", hanem azt nézni és vizsgálni,ami van. Nem elképzelé
seinket, hanem a tényeket.

Tényről beszélek tehát. Arról a tényről, hogy Sík Sándor tulajdon
pályáját áttekintve, mintegy "értékelve", meggyőződésem szerint érde
mén alul becsülte azt, amitösszefoglaIólag a Sarlósboldogasszony címe
alatt tartanék számon; önmagának egy - régebbi - hangját nem mél
tányolta eléggé, viszont jobban - az én személyes véleményem szerint
a kelleténél egy fokkal jobban - rnéltányolta mind régibb, mind újabb
termésében azt, ami a szivek tetszésével találkozott: a bájnak és humor
nak egy sajátos, kedves, őszí-napsugaras és igen közvetlen keverékét,
amellyel egy költészetében kezdettől meglevő vonást ő maga hangsúlyo
zott - engedett hangsúlyozódní, mondhatnám rossz, de ezúttal találó ki
fejezéesel - valamivel talán jobban, mint amekkora helye költészetében
valóban van. S ezzel nem a példaként említett Tojás vagy Ibolyák ellen
emelek szót (bár megvallom. nem különösebben kedvelem őket), hanem
az ellen, hogy ezek kiszorították a válogatott kötetből. és már előbb a
köztudatból az olyan típusú és 'igényű költeményeket. amelyeket a Sar
lósboldogasszony kötetből az imént cirn szerínt idéztern.

Hadd mondjam meg magyarán. Szerétnék nem ugyan tiltakozni az
ellen, de mindenesetre makacsul ellene mondani annak, hogyaköltőről

olyan képet rögzítsenek meg akár hívei is, és akár a költő iránt való ra
jongásból is, amely nem felel meg a teljes valóságnak, s arcának még
csak nem 'is pusztánegyík felét, hanem egyik felének' egyík, nem is leg
szebb és nem is legjellemzőbb mosolyát mutatja. Magam 'ÍS jelen voltam
olyan előadó estén, amikor a szűnní nem akaró tapsra jól ismert, elnéző,

csupa-szeretet mcsolyával azt kérdezte: "Hát mit mondjak még el ?" csak
úgy zúgott rá, egy ajkról, egy szívből a válasz: "A Tojást!" "Az Ibo
lyákat ll) "A Samu bácsit l" "A Tera nénit !" - Nos, én most, ünnepron
tóként, mást szeretnék közbekiabálni A Sarlósboldogasszonyt kívánom,
meg a többit: azt, ami abba a bizonyos Vörösmarty-Madách vonalba
esik, ellenkezve és ellentétnek. a teljesség ésa teljes igazság, igazabb
igazság kedvéért és nevében.

Mégha lesznek is, akik megrónak érte. Mert mindig szót kell emelni
ellene, bármily népszerűtlen dolog, ha egy költöt - bár szeretetből 
kisebbnek látnak valódi arányainál.

Szerétetből se lássák olyannak, mintha valamiféle katolíkus bieder
meier lírikus lett volna.



Nem teljességében látni akarni: nem volna-e méltánytalanság az
iránt, aki maga mindig a teljességre törekedett, és a katetikus iroda
lom teljességeert szállt síkra ? Nem tudom, ísmeruc-e, elegen és eléggé
ismerik-e azt "a katolikus irodalom problémájához" hozzászóló Egyete
messég és forma című tanulmányát, amely a Vigilia 1965. évi husvéti
számában jelent meg. Olyori írás ez, amelyre bízvast ráillik, hogy a maga
területén és szempontjából nálunk "alapvető" volt; alapvető ma is, és
ha talán már nem is annyira katolíkus irodalmunk, mint inkább kateli
kus közönségünk érdekeben javasolnom kellene valamit, azt javasol
nám: legalább ötévenként egyszer közöljék le újra ezt az esszet.

Persze ennek igazi jelentőséget is csak a körűlmények ismeretében
érthetjük meg igazan. Az úgynevezett "fehér irodalom" még szilárdan
tartotta bástyáit és tömör hadakkal rendelkezett. Hires eset: rnikor a
Nemzeti Ujsag közölni kezdte Sigrid Undset Krístin Lavransdatterját,
egyes fölhánorodott olvasók botránkozó leveleire a lap kénytelen volt el
állni a folytatástól. Persze míndig voltak, vannak és lesznek fölháboro
dott és ráérő olvasok, akik botrankozó leveleket írnak, míg viszont aki
nembotránkozik meg, aligha ragad tollat, közölni a szerkesztöséggel, hogy
nem botránkozott meg; nem is ez a jellemző, hanem oa botránkozás rner
téke és ereje, súlya, hatalma. De megbotránkoztak nálunk, bőven és
alaposan Mauríacon is, Bernanoson is, még Claudeion is; erkölcstelen
nek minősült minden olyan könyv, amelyet nem lehetett "a fehér leány
szobák lakóinak ártatlan kezébe adni"; s ha kedvem volna hozzá, akár
saját pályafutásomból is idézhetnék szemléletes példát, azokból a viha
rokból, amelyeket első regényern, a Keresztút kavart, olyannyira, hogy
az erkölcs szígorú őrei egy kerek esztendőre mindenféle katolikus sajtó
termékből száműzték nevemet, személyemet és írásaimat. Hagyján; ezek
a mesterség kockázatai és veszélyei; akinek kemény a foga, előbb-utóbb

megbirkózik a kemény dióval is.
Ez persze kemény dió volt, és föltörésében kevesen végeztek alapo

sabb munkát Sik Sándornál. Míkor a Vigilia megindult, nem éppen a
"fehér irodalom" programmjával. korántsem fogadta osztatlan lelkese
dés. Homályt kellett oszlatni, és erre a munkára Sík Sándor mindig kész
volt: - így született meg és látott napvilágot ez az úttörő tanulmány.
Kiindul egy "sernmítmondónak látszó meghatározásból", hogy tudniillik
"katolikus irodalom az, ami katolikus is meg írodalom is egyszerre", .5
aztán ezt fejti ki, olyan okosan és lendülettel, hogy bízvást odaállithat
juk munkáját Maritain kitűnő katolikus művészetelméleti műve, az Art
et scholastique mellé, amelynek tételeivel és eredményeivel egyébként
konklúzíóí egybehangzanak. csak néhány mondatát ídézem, részben azo
kat, melyeket ő maga kiemelt, dült betűkkel szedetett; s amelyek akkor
meghökkentők, szinte forradalmlak voltak "fehér" katolíkus irodalmi
köztudatunk számára (s ki tudja, sokak számára nem azok-e ma is), de
amelyek nélkül épkézláb írodalom nem, legföljebb csak önáltató hami
sítás vagy jószándékú, de irodalmon kívüli hitbuzgalom lehetséges. Te
hát: "A katolikus irodalom mindenekelőtt: irodalom." "A katolikus író
nak semmi jussa más elbírálásra, mint más írónak; a mesterembertől

sem fogadnánk el silányabb munkát, ha tudnók is róla, hogy napí áldo
zó." "Az író elsősorban művész." "Az a katolikus művész, aki megértette
a talentumokról szóló példabeszédet és megtanulta az állapotbeli köte
lességről szóló morális tanítást, tisztában van vele, hogy ha művészete

rovására akarna szent eszmékért harcolni (hogy kevésbé előkelő megal
kuvásokról ne is szóljunk), ugyanazt a bűnt követné el, mint a pap, aki
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egy politikai gyűlés kedvéért haldoklót engedne szentség nélkül meg
11d.ifl~,. Vd;;;Y d.Z anya, itKi cselédkézre hagyja gyermekét, hogy jótékony
egyesületexban munkálkodhasson. Az íronak, amikor ír, legelső katoli
kus kötelessége: a tóle telnetó legjobb művésznek lenni." &: "Az írót
is köti az erkelesi törvény, de. amíkor alkot, akkor író médjára tartozik
megvalósíteni ezt a törvényt. irói moráljának főtörvénye azt parancsol
ja neki, hogy rnondja, amit Isten rnondanía adott, tükrözze, amit a va
lóságból lát, fejezze Ki, amit érez és gondol; éspedig - minthogy a tíz
parancsolat tiltja a hazugságot -- mondja, tükrözze, fejezze kí híven és
becsületesen, megalkuvás és színlelés nélkül azt és úgy, amint látja és
érti és gondolja."

Nem folytathatom az idézést a végtelenségig. Mindez 1935-ben je
lent meg; mintegy fölénk terítette ezzel a maga köpenyét, tekintélyét
is, oltalomnak meg-megújuló víharokban; és mí is elmondhatjuk, hogy
igy vagy amúgy, mindnyájan ebből a "köpenyből" bújtunk ki.

Szegeden volt egyetemi tanár, mikor Pesten fölém idézetett a Ke
resztút miatt a botrankozás jégesője. Akkor még nem volt az az atyai
barátom, aki lett; szinte kicsit megfélémedve tiszteltem benne a profesz
szort, Hogyan, milyen alkalomból találkoztunk? Erre sem emlékszem
már; csak arra, ahogy két kézzel megfogta a kezemet, rám mosolygott,
először életemben azzal a bíztató mosolyával, és azt mondta: "Sose bánd.
Csak csináld tovább."

Nem bántam; próbáltam mindmáig tovább csinálni, úgy ahogy
mondta.

• ••
És folytathatnám tovább, jegyzetlapot jegyzetl.ap után, egészen ad

dig a szívszorító délutáníg, amikor utoljára láttam. Vézelayből, Párizsb61
jöttem meg; másnap délután D. K. fölhívott: keressem föl hamarosan, ha
még életben akarom találni.

Beszéltem hozzá, olyan megfélemedett-halkan, ahogy hajdan a pro
fesszorhoz szóltam, a kezdet kezdetén. Nem tudtam, érti-e, amit mondok;
hogy egyáltalán magánál van-e. Váratlanul rám nézett, arcán kirajzoló
dott valamí mosolyféle, és kezét, mely teste mellett pihent a takarón,
egy egészen kicsit megemelte, azzal a tehetetlen mozdulattal, melyet
olyan jól ismert nála mindenki, aki ismerte. Hát így van... És mon
dott valamit, nagyon-nagyon halkan suttogva; de ezt megértettem. Ugyan
azt mondta, amit, egy nappal előbb, vagy talán utóbb, Ortutaynak. Ezt
mondta: "Nekem is nyomdában van egy verseskönyvem."

Hirtelen félre kellett fordulnom, hogy ne lássa, ha egyáltalán lát
még, a szemembe szökő könnyet.

Még csak ezt: néhány nappal a temetése után találkoztam egy költő

barátommal, aki nagyon szerette. Azt mondta, meg-megrángó arccal:
- Tudod, mí a borzasztó a halálában? Az, hogy nincs. Mert elég

volt tudni, hogy van, és jobbá lett az ernber tőle.

A nagyon megterhelt fa nem gondolkozik már azon, mi a jó és mi a rossz,
már csak a gyümölcsre van gondja, amelyet szerteágazó karja hoz. ~

Boldogok, kik súlyos teherrel vannak megrakva és hordozzák a szeretet
gyümölcseit,

8 nem mozdulhatnak többé, mert a gazdag súly alatt a fa összetörik.

PAUL CLAUDEL gondolataiból
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