
Csanád Béla

A KATOLIKUM SIK SÁNDOR KÖlTÉSZETÉBEN
A költő teste egy éve tért nyug.alomra a Farkasréti temetőben. Egy

éve már, hogy fizikai közelségének varázsa csak emlék; szellemi közel
sége azonban egyre erősebb és hatékonyabb tudatunkban és életünkben.
Szavainak, mozdulatainak, egész megjelenésének és lelkiségének derűje

eltűnt, s nagyon sokáig érezzük még, mennyire szegényebbek vagyunk
nélküle. A gyászon túl itt az ideje, hogy azt a Művet, amelyet örökül ha
gyott ránk, amelyben önmagát hagyta ránk, jobban és igazabban megís
merjük és értékeljük. A jövő számára csak ez maradt belőle, a Mű, Egyéb
rnunkáit, lelki hatásait asszimilálódva más lelkekben ugyan felfedezhet
jük még egy ideig, de ami igazában, változatlanul ő, lelkének része, ami
mindig ellenőrizhető, kímeríthetetlenül élő és ható valóság belőle: az a
Mü, s ebben első helyen költői munkássága. Vétkes hanyagság volna ezt
az örökséget hasznosan nem kamatoztatni vagy gazdag értékeinket el
tékozolni.

Egy-két tanulmány persze nem elegendő Sík Sándor életének és
munkásságának a felmérésére. Előbb-utóbb valakinek meg kell írnia
életrajzát, majd alapos kiértékelését lelkipásztori, tanári és irodalmi te
vékenységének. Mindhárom vonatkozásban mérhetetlenül sokat köszön
hetünk neki.

Mint lelkipásztor ezreknek volt Istentől megáldott lelkiatyja. A mo
dern keresztény lelkiség kialakításában honi viszonylatban oroszlánrész
az övé. Minden konferenciabeszéde, egész papi egyénisége lényegében a
mai tanúságtétel feladatát sugalmazta az istenhívő embereknek: azt, ho
gyan kell pozitív, optimista lelkülettel helyt állni a mai életben, az em
beriség jelen gondjai, körülményei, hajlamai és tervei ismeretében. A
maga körében Sík Sándor igazolni akarta saját életével és tanításával
a keresztény' ernbereszmény életrevalóságát, a segítőkészségben, a szo
cialis szeretetben, az igazsagosságban és a tárgyilagosságban megvaló
suló humanizmusát, Hogy ez mennvire sikerült neki, mennyire nem, el
döntik majd életének és lelkipásztori munkájának szakavatott ismerői.

Mi kortársai, többé-kevésbé tanítványai csak a legnagyobb megilletődött

séggel tudunk szólni a hála és köszönet hangján nevelői, lelkiatyai, lelki
pásztori törekvéseiről, s nem hallgathatjuk el .azt a gondolatot: egy ki
esit előfutárja volt a konstruktív, huszonharmadikjánosi lelkiségnek.

Tanulmányom azonban nem a lelkipásztorkodásáról akar szólni, nem
is a költőket és tudósokat nevelő egyetemi tanárságáról. Mindkettő külön
fejezet életében. Ez alkalommal irodalmi munkásságának, még szűkebbre

véve: költészetének értékeléséhez sz,eretnétk: néhány lényegesnek látszó
szempontot felsorakoztatni. Úgy gondolom, most még korai lenne végleges
itéletet mondani Sik Sándor kőltészetéről. Egyelőre meg kell elégednünk
részletfelismerésekkel. Annál is inkább, mivel a kritikának - kifeje
zetten a "katolikus" kritikára gondolok - a teljes értékelés előtt végle
gesen le kellene számolnia bizonyos előítéletekkelés gátlásokkal, amelyek
eléggé mélyen feLszívódtak a krítikai köztudatban és zavarják a józan
ítélkezést.

Egyik ilyen gátlás: a franciásság túlburjánzása irodalmi szemléle
tünkben. A francia mintát szinte egyedüli kritériumként emlegették né
hány évtizeden át a katolikus szellemű magyar irodalomban. Ha az olvasó
kézbe veszi a második világháború elötti Vigilia példányait, azonnal meg-
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csapja az a francia import levegő, amely elárasztotta irodalmunk kato
likus berkeit. 1938-ban ugyan egyesek felemelték szavukat a franciás
ság túlzásai ellen, köztük Rónay György, a francia kultúra és irodalom
egyik legkiválóbb ismerője és propagátora, figyelmeztető szavuk azonban
szinte teljesen hatástalan maradt. A magyar katolikus irodalom meg
újulása idején a "franciásság" nagyon ismenthetőnek és helyénvalónak
látszik, sőt politikai magatartásként is rokonszenves a közeli német ve
szély idején a szabadabb, haladóbb francia szellem pártolása. Nem is a
francia irodalom megbecsülését és elismerését kell kifogásolnunk ma sem,
hanem a túlzásnak látszó jelenségeket, amikor például a francia írók pél
dáját és mértékét teszik szinte egyedüli kritérrummá, és magyar írókat,
költőket mindenestül csak Mauriachoz, Claudelhez. Emmanuelhez visze
nyitanak. Sík Sándor mindig mértéktartóan távolmaradt a túlzó rajon
gók körétől, ahol az epigonizmus és a sznobizmus veszélyei leselkedtek
az írókra. Ö, a magyar írodalomtörténet tudósa, a modern magyar iroda
lom legjelesebbjeinek, Adynak, Babitsnak. Kosztolányinak, Juhász Gyu
Iának, Szabó Lőrincnek, József Attilának kortársa és barátja soha nem
kötelezte el magát idegen tájakon, A nézeteltérések idején, a népiek es
urbánusok küzdelmében, Kelet és Nyugat irodalmi vitájában az egyol
dalúság helyett inkább a harmonizáló, egyesítő feladatokat hangsúlyozta
alapmagatartásának, katolicitásának szellemében.

Irodalomtörténeti tudása és egyetemességre való törekvése óvta meg
attól is, hogy túlbecsülje a dolgokat túlanalizálő, osak a problémázásért
problernatizáló katolikusok szerepét, Gyökerében konstruktív le1külete
még a verselemzésben is a harrnonizálásra, mások gazdagítására ösztönöz
te. (Hogy élveztük diákkorunkban ezeket az elemzéseket!) A klasszikus
lélekalkathoz sorolta magát. "Az ilyenfajta ember látja, érzi, átéli a prob
lémákat, de nem képes nyugodni addig, míg meg nem találja, ha nem is a
megoldást (az igazi problémák megoldhatóik-e a földön ?), de legalább
a megoldáshoz vezető ösvény nyílását. Atszenvédi az emberi lét diszhar
móniáit, de született hajlama és fékezhetetlen szenvedélye van a harmo
nia kiküzdésére" - írja magáról Takács Ernőhöz fogalmazott levelében
(Vigilia, 1964. január). Ez a lelkület vitte arra a magatartásban megnyi
latkozó meggyőződésre, hogy nagyra 'kell ugyan becsülnünk a francia és
más nemzetiségű konvertiták mélyenlátását, sokszor zseniális igazságmeg
ragadását, de az atyai házban nemcsak tékozlásból megtérő fiakat kell
ünnepelni, hanem az ott született, hűségesen kitartó gyermekeket is sze
retni kell, ezek többen vannak, mint amazok, s ezeknek nyilván mások
a kérdéseik, gondjaik, Iátásmódjuk, aminthogy mások élményeik és kö
rülményeik. Nagyon jól tudta Sík Sándor, hogya francia katolíkus iro
dalom jórészt más összetétélű talajból táplálkozik, más életfeltételek' sze
rint növekedett, mint a miénk, ezért másként kell elbírálnunk. Bár ezek
ről a problémákról nem sokat beszélt, még kevesebbet írt, de ahogy köl
tészetét megalkotta, s ahogyaVigiliát szerkesztette éveken át, - ez na
gyobb tanítás volt, mintha köteteket írt volna ezekről a dolgokról. Sem
miképen sem szahad abba a hibába esnünk, hogy költészetét tőle idegen
szemlelettel vizsgáljuk.

A másik akadály lehet Sík Sándor költészetének teljesebb értékelé
sében az a bizalmatlanság vagyelőitélet, amellyel egyes kritikusok visel
tetnek a papköltők, általában a papirók iránt. Ö nem szerette ezeket az
elkülönítő hangzású szavakat: "papköltő", "papíró", s joggal idezenkedett
tőlük, mert az irodalmi közgondolkodást és itéletet mellékutakra terelték.
Jól tudta, hogy katolikus írónak lenni részesedést jelent Krísztus ke-
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resztjének sorsában, de a kicsinyes külőnbségtevésektőlmindig irtózott.
Miből származik ez a bizonyos előítélet papok rnűvészetévelszemben ? Ta
lán azokból az esetekből, amikor egyesek összetévesztették a műfajokat,

összekeverték a lírát a prédikációval? Ez a tévedés kétségtelenül bosszan
tó hiba, főleg szakernberek szemében, de ez a hiba legfeljebb egy a költé
szet ellen sokféleképpen elkövethető vétkek közül, s nem szükségszerű

következménye a papságnak, Gyakori érv papok művészete ellen, hogy
élményvilágukból kiesik az emberi élet jelentős területe: a szerelern és a
családi élet. Ez az érv már elgondolkoztatóbb, de Sik Sándor szellemében
legyen szabad azt válaszolnom erre: a szerelem, a családi élet csak egyik
része az emberi életnek, s nem feltétlenül mindenki számára a leglénye
gesebb. Egyébként is a földön nincs olyan ember, aki egymagában töké
letesen megélné az emberi élmények ősszessógót, s ezt ki tudná fejezni.
Sokfélék vagyunk mi emberek. s az emberség egyetemes hivatását, életét
részletekben valósítjuk. A sokféleség. ,3 sokszínűség teszi lehetövé a vál
tozatos, sokszínű irodalmat, ,a konkrét febtételek szerint alakuló kísérle
tezéseket, új utakat és eredményeket. Különben is a P'lP nincs kiűzve

teljesen a családi élet Ismeretéből. s a szerelern és a családi élet élmé
nye helyett más, olyan élményeket tud átélni, amelyekre viszont a nem
papok képtelenek. S ezek az élmények nem kevésbé egyetemescélúak,
rnint a szerelem, sőt bizonyos értelemben egyetemesebb voriatkozásúak,
hiszen a papság hivatásszerűen, tehát lényegileg emberhez-rendeltséget
jelent sokkal szélesebb körben, mint a családi élet. Ezt az igazságot nagy
szerűen bizonyítja Sík Sándor költészete, annak elsősorban tartalma és
célkitűzése. A pap és művész "kettőssége" egészen más problémákat vet
fel, amint látni fogjuk, Sík Sándor életében is, az élmény és annak kife
jezése vonalán. Ez a probléma azonban nem megoldhatatlan, s a vele
való birkózá s. ha eay életen át is tart, új színekkel gazdaaíthatia a kö'lté
szetet. Pap költészetének megítélésében tehát a papság ténye sokkal inkább
magyarázó, megértető. a teljes értékeléshez vezető szempont, mint bizal
matlanság és előítélet.

Sík Sándor költészetének megértésétől semmi sincs távolabb, mint a
Ieszűkített, 'részrehajló, egyoldalú ítélkezés. Ez a költészet ugvanis - az
egész művct tekintve - az egyetemesség lírai kifejezése. Katolikus, ,8

szó igazi, tehát általánost, teljest, egyetemest jelentő, nem elkülönítő,

nem megkülönböztető értelmében. Egvetemes és általános költészet ez,
tartalmában és céljában egyaránt, legalábh is szándékilag az, ha a k ife
jezése ennek a szándéknak nem is sikerült mindig maradéktalanul. Ö
maga vallotta költészetéről: "Semmit sem értett meg írásaim lényegé
ből, aki meg nem érezte bennük ezt él törekvést: a lényegre, az egészre,
a legnagyobbra. Törekvést mondok, a siker mórtéke más kérdés: de a
törekvés, a jóakarat - ösztön, elszánás, munka és szcnvedély - egye
nes, tiszta és fenntartás nélkül való,"

Az egyetemes látás költészete

OlA költő arra született, hogy lásson és szeressen. és ezt a látást és
szerelmet beszélje", - olvassuk él költő vallomásában. Az egyetemes
költészetnek. amit Sík Sándor szándékolt, első feladata, hogy látásban,
tehát tartalomban és igazságban egészet adjon. Hivő ember számára ez
a feladat: Istent látni és megmutatni önmagában és teremtményeiben. A
teológia nyelvén: Isten transzcendenciáját és immanenciáját látni és el
beszélni, - ez a katolikus költő első feladata. Ez a feladat persze rem
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jelenti azt, hogy kifejezetten míndig Istenről kell szólnia, "Ha igaza van
Sprangernak (aminthogy igaza van) - írja a költő -: .vallásos ember'
az, aki mindent egységesen. az egészre vonatkoztatva fog fel, akkor a
vallásos ember költészetének nemcsak az lesz a tárgya, amit közönsége
sen .vallásos költészetnek' szoktak rnondani, hanem elvileg és kötelezőleg

és magátólértetődőleg - már amennyire egy ember ezt megközelítheti
-: minden, mert míndennek vonatkozása van az Egészhez, Istenhez. És
ez a vonatkozás oly mély, olyan lényegi, olyan nem-is-lehet-másként,
hogy ki sem kell mondani, rá sem kell mutatni, mégis benne lesz az él
ményt vissziaadó alkotásban." A hangsúly tehát az Egészen, illetve az ah
hoz való vonatkozásori van. Ettől a látásmódtól, ettől a szernlélettől függ,
hogy valaki katolikus költő-e vagy sem.

Természetesen, a "világnézet" önmagában még senkit sem tesz köl
tővé. Minden igazi iköltészetnek egyik jellemzője azonban az a sajátos
szemlélet, ahogy a költő az embereket, a dolgokat, általában a világot
látja: egyrészt, mit lát meg belőle, másrészt, hogyan látja. Minden íróra
jellemzően rávall az a tény: miről, milyen tárgyakról, témákról, milyen
emberi és dologi kaposolatokról ír, vagyis mit vesz észre magában és
maga körül. A másik jellemvonása az írói szemléletnek: hogyan látja
meg a tényeket. a dolgokat, mit vesz észre bennük és hogyan ítél róluk.
A látás tehát ,feszültséget jelent a tárgyi valóság és annak szubjektív fel
fogása között,

A teljességre törő költő esetében, - a fentiek alapján ez világos -
a szemléletben fontosabb a hogyan, mint a mit. Szélességben (horizontá
lisan) ugyanis lehetetlen az egészet, él telieset látni. Bármennyire is gaz
dag a témaköre egy-egy költőnek, előbb-utóbb be kell ismernie, hogy a
lehetőségek egyre gazdagabbak és kimeríthetetlenebbek. S ha esetleg
maguk a dolgok látszanak is, a közöttük lévő kaposolatok aligha látha
tók meg és rnondhatók el teljesen. A látás teljessége tehát sokkal inkább
mélységben (vertikálisan) valósulhat meg.

Kinek-kinek tudásától és hitétől függ, mit lát magasnak és mélynek.
Természetes, hogy ,1\ vallásos ember a teljes magasságotés mélységet Is
tenben látja, szemlélete tehát theocentríkus, azaz ístenközpontú. A dol
goktávlatai szerinte csak Istenben nyílnak meg, s csak Benne nyerik el
végső értelmüket. Az Isten mindennek a magyarázata ebben a szemlé
letben, s ezért, aki Istent látja, s a dolgokat ISItenben látja, az lát a leg
nagyobb mélységben és magasságban.

Talán mondanom sem kell, milyen nagy szerepe van ebben a szem
léletben a keresztény mísztikának. Prohászka misztikájából sokat tanulva
ifjú korában misztikus látásmóddal kezdte el költői működését Sík Sán
dor. Első kötetében (Szembe a nappal, 1910), zsengéinek ősszefoglalójá

ban még szirnbolikusan jelentkezik a rnísztíkus élmény. Szembenézett a
nappal, s többé nem tud másként nézni a világba, csak abban a fényes
ségben:

Amerre fordulok, a rét rezgő füvén,
És felhős ormain a ködlő messziségnek:
Ezer picike Nap, ezüst ezernyi fény

Szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek.
És lzitnil és belül, örökre, szüntelen,
Orvénylik és dalol a tüzes Végtelen.

(Belenéztem a Napba)
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Később a szímbolum kissé realizálódik, második kötetében (A belül
valók mécse, 1912) még csak saját magára vonatkoztatva:

Minden az enyém és bennem a Minden,
Osszefog mindent ez a szerelem.

(Mennyegzős ének)

Egy-két évi stagnálás után a Csend (1924) című kötetében kezd ki
bontakozni a misztikus élmény, főleg az Aldás ciklusában, még mindig
inkább megfogalmazva, mínt esztétikai, költői realitással. de egyre többet
bízva az átélés és a lírai kifejezőképességsodrára. 1922-ben írja a követ
kezőket, mintha jelenésben isteni szavakat hallana:

Bélyeget írok nyugtalan szem"dre,
Hogy bármit nézel. nézvén meg ne áUhass,
Amíg a látás hozzámig nem ér.

.És törvényt írok szomjazó fülednek,
Hogy semmi hanogal meg ne békélj,
Míg ki nem hallod, hogy rólam beszél.

ifAldás)

Igen, ez a lényeg számára: addig menní a dolgok, a lét bensejébe, míg a
látás Istenig nem ér, s úgy beszélni, hogy semmi hang meg ne nyugtassa,
amely nem az Istenről beszél. Theocentrikus költészet ez a legigazibb
teológiai értelemben. S jól tudta Sík Sándor, hog)' ebben a legmélyebben
katolikus költői szemleletben nem voltak elődei nemcsak e hazában,
de világszerte sem, legalább egy évszázadnyi távolságban, Mindszenty Ge
deon kísérletét is ideszámítva. S nem csodálkozunk, hogy a hozzá sokban
hasonló törekvósű Harsányi Lajos "közvetlen" elődjének Dantet tekintet
te, már ami a szemlelet lényeget illeti. Bár Sík Sándor sok ösztönzést ka
pott Prohászkától. - ezt mutatja modern misztikájuknak hasonlósága
és az az apró adat, hogy Prohászka nacvra becsülte A belülvalók mécse
című kötetet - mindkettőiüket úttöröknek kell tekintenünk. s indítá
saikat jelentősnek érezzük, különösen manapság, amikor a vallásos élet
ben egyre növekszik a misztika becsülete.

A Csend után következő kötetek, a Sarlósboldogasszony (1928) és a
Fekete kenyér (1931) egészen az öregkori líráig a legreálisabb szemlelet
képviselél. Néha még ezekben is kisért a pátosz, a hirdetés varázsa, de
már szimbólumai is egyetemesebbek, általánosabbak. az eddigieknél sok
kal nagyobb ,a "közönséges" realitások szerepe, és tudatosan kiszélesül
hum.anizmusa a "közörs Végtelen" (Ember) gondolatában és a "kettős vég
telen": az Isten és az ember együttlátás3ban:

N em osztom ketté Isten-adta részem:
Az élő életet,
Istent és embert akarom egészen.

(A püspök)

Ezt a kettős végtelent énekli az embertelen háború idején, a náci
kegyetlenkedések, deportálások idején is, az ember méltóságát a legmaga
sabbra emelve, míg végül a békés élet kivírágzása után öregkori Iírájá
ban színesedik legszebbre a hangja. Ez az öregkori líra bizonyítja, hogy
csak a realizmus tiszteletével lehet feljutni a legnagyobb teljességre. Te
remtő és teremtmény, élet és halál, természet és természetfeletti, tárgy
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és fogalom egyűttlátása, az egyetemes látás ihleti a modern katolíkus líra
egyik legszebb versét, A Mindennevű nagvszei-ű misztikus ciklusát. É:r
dekes, hogy ezt a művét nem vette fel kötetébe az Úszi fecske válogatása
kor, pedig 1949-ben Írta. Talán féligkésznek gondolta? Így rendkívüli
a vers, egyszerűségében,közvetlen csiszolatlanságában. Az egészet kellene
közölní, hogy értsük, miesoda mélységekig jutott el a misztikában a köl
tő. Talán ez a rövid önálló részlet is jól érzékelteti:

A minap egy kutya jött be a szobába.
Egyenpsen hozzám.
A téremre tette szelíden
Az első lábát.
És fölnézett rám szeliden:
.Nem lehetnél hlíségesebb?
Én mindvégig hűséges vagyok."
Le kellett siitnöm a szememet
És májdnem hangosan kimondtam
A szentpéteri szót:
"Menj ki tőlem Uram ..."
De Te jobban tudod. mit gondolok,
És nem mentél ki tőlem.

Merész kép: egy kutya hűségében meglátni és megláttatni az Isten hű

ségét. Kép s ugyanakkor nem csak kép: valóság. Nem csoda, hogy pan
teizmussal gyanúsították már e1ső verseinek megjelenésekor. De panteiz
musról szó sem lehet műveiben, annál inkább a misztikus Isten-élmény
és teremtésélmény kifejezéséről. Sik Sándor nem azonosítja a vilázet
Istennel, de szenvedélves szintetikus szemlélettel mutatja meg a szürke
látszat mögött meghúzódó kapcsolatokat és mélvségeket, Első éveiben
még nem találta meg saját hangját, ezt a misztikát nem is becsülte sokra,
később azonban már "teológiai érvelésének" a módja is misztilkus lett:
nem az objektív, logikus osiszoltságú vagy kinyilatkoztatott érveket emeli
ki élményeiből, hanem az exisztenciális bizonyságot:

Akit szereitem, - őt - meg - őt,

Meg őt, ó mennyi drága főt,

Testvért, barátot, eszmetársat !
Lehet-e, 110911 töhbé ne lássak
Csak egy lelketlen szemfedőt?

S a millió.~zoros csodát,
Az Isten ízét, illatát,
A kozmoszt, melynek boldog tükre voltam,
S a másik kozmoszt; amit eldaloltam,
Ne látnám többé odaát?

Hisz látnom itt sem 1)Olt elég
A dnl90k innenső felét.
Könyvben, imában, emberekben,
Etnie! akartam, egyért verekedtem:
A iuiséért, a teljesért.

(A mátrai temető)

fme, itt is az egvetemességnek, a teljességnek beléje oltott ösztöne szólal
meg érvként és bizonyságként l

Ennek a mísztíkus szernléletnek a problematikája is szinte a rnisztíka
tankönyveibe illik. Leggyötrőbb kérdése és az arra adott válasz is tipiku-
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san mísztíkus: nem volt-e máltatlan és hűtlen a kegyelemhez? az él
ményeken túl hol a kézzelfogható bizonyság az alhagyatottság érzéseí kö
zött? S a válasz nem lehet más, csak .a még nagyobb odaadás, a még
nagyobb szeretet, a még nagyobb élmény az akarat teljes Iángolásábari:

De nem hagytalak-e Téged el én,
Szómmal, amelyből kialudta fény?
Szívemmel, amely csupa seb,
Elmémmel, amely űrnél üresebb ?
S nem hagytam-e el Veled együtt Azt,
Aki az űr fölött virmszt ?
Mit felelek, hisz nem tudok felelni:
Mit felelhet a Mindennek a semmi!
Akarom élni az egész hitet,
Szeretni, ahogy Isten szeret,
Es bízni, bizni akarok,
Abban, amit a Krisztus hozott.
Nem érzem, nem is gondolom,
De akarom, akarom, akarom.

(A néma miatyánk)

Az egyetemes szeretet költészete

A misztika Prohászka szerint: "Isten mély megérzése a világhan sa
lélekben; megérzése a mély kapcsolatoknak a Iét és Isten között, kapcso
Iatoknak, amelyek közelséget, egyesülést, életet mondanak." A mísztiká
nak ez a felfogása morális feladatokat hordoz magában, feladatokat, ame
lyek a szerétetben valósulnak meg tökéletesen. Thomas Merton, a modern
mísztíka tekintélyes mestere írja egyik könyvében: "Isten nem egyedül
miérettünk adja nekünk az ő örömét. S ha tudnők Űt egyedül magunkban
bírni, egyáltalán nem volna a miénk. Bármilyen öröm, ami nem árad ki
lelkünkből és nem segit másokat is az Istenben való örömhöz, nem Is
tentől van." S egy másik helyen: "Minél inkább azonosulunk Istennel,
annál azonosabbak leszünk azokkal, akik Vele azonosak. Az ő szeretete
fog élni mindnvájunkban, Az Ű lelke lesz egyetlen életünk. Mindnyájun
ké és Istené. Egymást és Istent ugyanazzal a szeretettel fogjuk szeretni,
amellyel Ű szeretett mindnyájunkat és önmagát. Ez a szeretet maga az
Isten."

A misztikus akárhonnét indul ki, mindig a szeretethez jut. A szere
tet az életeleme. S hogyha hozzá még költő is, az emberszíveket egyesítő,

"köZJérthető nyelvet" is a szerétetben találja meg.
Sík Sándor költészetében lépten-nyomon a szeretet egyesítő ereje

nyilatkozik meg, kimondva és kimondatlanul. Emberszeretetének alapja:
minden ember valamiképen "azonos" Istennel, minden emberben Isten
lakik, amint szép verse, a Szentségtartók hirdeti:

A templomtól a temetőig,

Temetőtől a templomig
Ha járok, mást sem tesz a szívem:
Mindegyre csak ta l á l k o z i k.
A legtöbben visszaköszönnek,
Van, aki tovább megy ridegen,
Van aki bambán visszabámul,
Csak egy nincs köztük: idegen.
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A templomtól a temetóig,
Temetőtől a templomig
Minden kis házhoz nagy közöm van:
Minden házban ember lakik.
S ha embert látok, Isten szólít,
Meg kell előtte állanom,
Mert szentségtartó minden ember
S mind::m h1z tabernák1l1um.

Ez a tény, hogy míndnyájunkban Isten lakik, az emberiséget "szent
családdá" alakítja át, amelyben Isten él és működik. Ebben a közösségben
a létalap a szeretet, sőt Sík Sándor gondolkozásában a lét és a szere
tet között egyenlőségi jelet is húzhatunk.

Én te vagyok és te vagy én.
Nincs más igaz a föld színén:
Mind, ami az Egyből 1)aló,
Egymásnak szivére való.

Atyámfiai. gyerekek,
Csak egyet tudok: szerctek:
Irryátok fel a fény szavát:
Vagyunk: szeressiink! Nincs tovább.

(Szent család)

Mivel az egész természet az egész teremtett világ- részesedik valami
képen Istenben, a misztikus költő az egész világ-ra kiterjeszti egységesítő

szeretetét. Szeritferenci áhitattal szemléli és öleli lelkéhez nem csak az
embereket, hanem az öSI3ZetS teremtményeket, fűveket, fákat, hegyeket,
állatokat. A testvériség kőrét kiterjeszti az embereken túlra. Nagysza
bású ciklusa, A hetedik nap dallama az Isten hetedilmapi, "pihenő", meg
nyugvó örömével veszi számba a teremtett világot; s ebben a határtalan
örömben ,a "bizalmas, otthonos világ" úgy tárul eléi'e. hogy megérti az
embereket éppúgy, mint "a tekerődző kövér gilisztát". s ,.testvérek va
gyunk", - kiábtja a hangyák felé. Mindcnben felfedezi a rokonságot, a
hasonlóságot, s végül félelmetes egyszerüséggel mondja ki a testvériség
summáját:

Mind egyek vagyunk:
A Centrumtól egyforma messze és
Egymáshoz egyformán közel. A Szem
Mindnyájunkon egyformán ra,it pIhen,
A Szív egyformán mindnyá,illnk ieié
És mindnuájunkból egyformán pIheg.

Ez a szeretet nem póz, s nem csak intellektuális élmény. Akik a költő

életét ismerték, tudják, hogy a gyakorlatban is mennyire .a szeretet em
bere volt. A hetvenedik születésnapra írt köszöntőjében vallotta Ortsüau
Gyula, hogy nem lehet elfelejteni annak a szegedi tejnek az ízét, amit
Sik Sándor számukra rendelt és fizetett hosszú időn keresztül, egyetemi
éveik kezdetén. Akik ismerték, tudják, hogy inkább hibázott túlság-os
megértéssel és segítőkészséggel, mintsem valakit is szeretet nélkül bo
csásson el. Ez a szolgáló szeretet emésztette fel sokszor idejét és fizikai
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erejét. Olyanok is gyakran akadtak, akik visszaéltek szeretetével, ki
használták önző módon. Ezeket is tovább szerette.

Mert nincsen megállás a kegyelemben
S töredék minden, csak a Szerelem nem.

(Keresztút. XII. stáció)

Néha szemére vetették, hogy esztétikai meggyőződése ellenére egyes ke
vésbé sikerült verseket favorizált a sikerültebbek kárára. Erre is a sze
retet vitte rá: azt akarta adni, amivel úgy gondolta, [obban szerethet.
Gyakran az az érzésünk, hogy némely sorokat vagy egész verseket csak
azért írt le, csak azért szavalta el, mert ezek által akarta kifejezni sze
retetét. Számára a költészet is a szel'etet gyakorlótere lett néha, s ezt a
szándékát az egyszeru emberek tömegei meg is értették, Abban a mód
ban is, ahogyan a dolgok fölé hajol, ahogyan kiárasztja lelkét az emberek
felé, ahogyan ír róluk, a jóakarás és [óoselekvés szenvedélye izzik. A leg
szebb isteni erény ez a szeretet, mert míndenben az Istent látja s minden
ben Öt szeréti.

De mondd meg, Uram:
Behunyhattam-e szemem előlük,

Mikor belőlük Te néztél reám?
Bedughattam-e szavukra fülem,
Amikor Te búgtál bennük
Kimondhatatlan sóhajtásokkal ?

Becsapták néha? Lehet. Csalódott olykor? Előfordulhatott. Tévedett egy
szer s másszor? Valószínű. Egy azonban biztos: tudatosan, meggyőződés

sel vallotta a szeretet nagyságát s üdvözítő voltát, s joggal hitte, hogy
benne is. a végtelen isteni szeretet működik, s költészetében is az Isten
beszél:

Egyszer a Könyv felüttetik
S vonatik minden ember felelőre.

Miruleneques szó megmázsáltatik
S a nagy Verdikt elmondatik felőle.

Ott, ott talán majd kiderül azért,
Hogy olykor nem is ő beszélt:
Az Isten szólt belőle.

A forma teljességének kérdései

(lsten szólt belőle)

Idáig eljutva Sík Sándor költészetében egy kérdés merül fel ben
nünk: vajon az egyetemes látás és az egyetemes szerétet már egyetemes
költészet? "A művésznek egy a kötelessége: a ,lelke Istenéhez' való alá
zatos és odaadó hűség: minél tökéletesebben azt és úgy adni, ami lelkét
eltölti" - írta a költő a Vigilia 1935. évi husvéti számában, A katolikus
irodalom problémájához című jelentős tanulmányában. Az eddigiekben
azt bizonyítottam, hogy a lelke legmélyéig katolikus misztikus valóban
azt adta, ami lelkét eltöltötte. Előbbi kérdésünk tehát az egyetemes köl
tészet hogyan-ja körül mozog. Sík Sándor tanulmányaiban ismételten
felbukkan ez a probléma: hogyan lehet az egyetemes szándékú költésze
tet formailag, esztétikai teljességben megalkotni. Mint tudatos rnűvész,

esztéta és irodalomtörténész, elvileg választ tudott adni a kérdésre, gya-
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korlatnag azonban csak sok év után tudta megoldani a felvetett prob
lérnát, akkor sem mindig hibátlanul. Olyan kérdések is felmerűlnek itt:
miben áll az egyetemes forma? hogyan viszonylik az egyetemes látáshoz,
életformához a teljesnek művészi kifejezése? egyáltalán lehet-e egyete
mes formáról beszélni? Sik Sándor esztétikájaban a művészi forma kér
dése az élmény és a kifejezés egységének a kérdése. Az alap tehát az él
mény, vagyis az élet, amely kisugárzik a műre, az alkotásra. "Amit Isten
élní adott, megélni a maga módján és a maga mértéke szer-int egész-em
ber módra, és abból ambt megélt, megalkotni a Művet a maga mód ia
és mértéke szerint legtökéleteesebben: ez az író dolga - nemeslevele
és felelőssége", - írta Takács Ernőnek. Az élmény még önmagában nem
forma, nem műalkotás, Szerínte a forma a "szellemet életté váltó anyag,
az anyagban jelentkező szellem. Érzéki valóság, amely több önmagánál,
jelentés, élet, lényeg, amely érzéki átéltségben jelentkezik". Az egyete
mes igazság és szellem konkrétumba való őltőzése, valamiféle inkarnáció
történik a műalkotásban. A forma tehát, amely a dolog lénvesrét teszi
(költemény esetében: a nyersanyagot. a szavakat költészetté lényezíti)
nemcsak művészi élmény. A rnűvészi forma kérdése ,a kifejezés (érzékel
hető anyag) kérdése is: a kettő, a művészi élménv és kifejezés egysége,
teljessége teszi a műalkotást művé, Ilyen értelemben tehát formai tel
jességről csak akkor beszélhetünk, ha a kettő egységben van. Cvakorla
tilaga művószí élmény kifejezése nem más, mint .•megörökítése" a szén
nek, a művészí élménvmek. A költő feladata tehát az, hogy mindenkor
jelenvalóvá, létezővé tegye a megélt szépet, tehát tartásitsa az élményt,
azaz kifejezze s ne csak elmondja, elbeszélje vagy leírja.

Ha valamit kifogásolhatunk Sík Sándor költészetében. úgy azt hoz
hatjuk fel, hogy nem minden versében él ezerves egységben az élmény és
annak kifejezése, főleg fiutalkori lírájában. Első éveiben inkább csak el
mondja, leírja az élményt, rnint tartósítja, "örökíti". Ezt a korszakát
maga a költő is így ítélte meg a már idézett levelében. A Szembe a
Nappal és A belülvalók mécse misztikus nyelvéről mondia, hogy az a
nyelv nem volt egészen az övé. a sajátja csak később alakult ki. A ciklus
minden verse őszinte ugyan (élménvből fakad), de "az élmény csak egy
szimbólummá vált képfátyolon szűrődik át benne", os "valami van benne,
ami nem egészen szerves, a kifejezés legtöbbször egv-két fokkal hango
sabb, színesebb, igényesebb ,az élménynél". Az ún. hazafias verseiről pe
dig azt írta, hogy ezekben sikerült legkésőbb eljutnia önmagához.

Természetesen, az "igazi" forma tc1jC'.sség,';ben is vann-ik fokozatok
minden költő művében. Ahogy HZ élmény mélyül, gazdagodik. színesedik,
ugyanúgy a kifejezésnek is mélvülnie, .gazdagodnia, azaz fejlődnie kell.
A forma teljessége mélységbcn és magasságban kimeríthetetlen. Sík Sán
dor költészetében nagyaránvú fejlődés mutatkozik ,a Szembe a Nappal
kifejezési kísérletéről A 1VIindennevű teljességéig. A fejlődéssel, gazdago
dással egyenlő arányban növekszik azoknak a költeménvelenek a száma,
amelyek nem szorulnak kölcsönvett, "mások élményeiből született for
mákra".

A formai teljességig, az élmény és a kifejezés ezerves egységéig el
jutni, Sík Sándornak drámai küzdelmet jelentett. Ez a küzdelem abból
a "kettő&ségből" származott, hogy művésznek és papnak kellett lenni,
még pedig drámájában is szintézíst teremtő, klasszikus Ielkialkata sze
rint: mindig és mindenben, egyszerre kettős küldetéssel, Nem az élmény
szabadságában ismerte fel paradox helyzetét. ahogyan legtöbben gondol-
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ják papművészek esetében hanem a kifejezés nehézségeiben. így foglal
ta össze problémáját: "minden élményemben benne lévén mind a kettő, a
művész is, a pap is, hatni akar, érvényesülni kénytelen az élmény kife
jeződésében is mindkettő. És itt kezdődik a dráma. Amíg az élmény be
lül marad a lélekben, nincs kettő, csak egy, - egy gondolat, egy érzés,
egyirányulás -, de mihelyt onnan kilép, mihelyt alakot ölt, azonnal két
féle arcot ölt", s "hogyan találhat művészi formát ,az az élmény, amely
mindenestül, szervesen és töretlenül művészi élmény ugyan, de ugyan
akkor nemcsak művészi élmény, hanem más is". Mi ez a más? Az em
berek javára, hasznára tovább adandó isteni ajándék, tehát úgy kell ki
fejezni, hogy megértsék és átvegyék, hogy gazdagodjanak, megszentelőd

jenek általa az emberek. "A formálast ez az önkéntelen, legtöbbször nem
is tudatos törekvés a legmélyebben érinti" - írja. A teljességet így,
horizontálisan is szándékolja: "az előbbiek után alig titkolhatom: végső

- elérhetetlen, de szüntelcnül sarkantyúzó - célom: mindent elmori
dani és lehetőleg mindenkinek." Ebben a szándékban nem nehéz felfedez
ni az általa sokszor hangoztatott teljes katolikum irodalmi vonatkozásait.

Formai problémáira a megoldást a fogalmak tisztázása és végül a
tények hozták meg. Felismerte, hogy a pap és a müvész hivatása nincs
ellentétben egymással. Az a küzdelem az egyensúlyért. ami végig meg
marad az ember lelkében, még hasznos is lehet: új színnel, új zamattal
gazdagítja a költészetet. S úgy gondolom, felismerte - fel kellett ismer
nie - azt a tényt, hogy az embereket a költészet által nem csak úgy
szolgálhatja, hogy szinte fizikailag minden ernber számára érthető ver
seket ír, - ez lehetetlen lenne, az érthetőség egyébként is eléggé relatív
dolog -, hanem sokkal inkább úgy, hogy tanuságot tesz a Szépségről

és Igazságról, s ezzel lehetőséget ad az embereknek a gazdagodásra, a
tökéletesedésre, ahogyan a kegyelmi eszközök is részben csak lehetőségek.

Az egyetemesség, a teljesség a most és mindenki által nem értett művek
kel is valósul, hiszen az időben és térben egyetemes emberiséget és köl
tészetet szolgálja mindenki, aki igaz emberi élményeket fejez ki. Az em
beri egyetemesség kollektíve épül fel, tudván azt, hogy senki sem egész
világ, s az Istenből is - legyen szabad így mondanorn -cs,ak része
ket látunk és "valósítunk" meg életünkben és költészetünkben. S min
denki külön világa alakítja ki az egész, a teljes világot. A költészetben
is, ahogyan Sik Sándor mondja magáról:

Szüretelő /oádamba összehoztad
A nyártól ami gyönyörű telik,
A tarka ősz csorgó gyümölcseit
És illatát egy visszatért tavasznak.

Egy emberélet minden illatát:
Ezt, ezt sóhajtom a verseken át
Az eljövendő emberebb világnak.

Testvéreim, akik a vizözönt
Túlélitek, itt egy világ lcöszönt
Hús-vér oszlopairól Sziriátnak.

(Sziriát oszlopai)

---'-..oll·"IIlI_-
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