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Az istengyermekség élménye
József Attila és Sík Sándor költeményeiben

József Attila és Sík Sándor - két mer6ben különbözö költ6i pályát futott be, költésze
tük egyetemessége, gyermeki 6szintesége, valamint az istengyermekség békéje utáni
vágy azonban számos megnyilatkozásaikban rokonítja 6ket.

Sík Sándor és József Attila istenes verseinek legszembetún6bb közös sajátsága,
hogy Isten nem mint a történelem ura, fényesen uralkodó "király", nem mint bíráló,
szígorü atya, hanem mint játszótárs, barát, mint gyengéd szülö jelenik meg bennük.
József Attila Isten 1 költeményét így kezdi:

"Hogyha golyóznak a gyerekek, S ha egy a szemét nagyra nyitja,
az isten köztük ott ténfereg. golyóját 6 lyukba gurítja."

József Attila a vers második sorában a ténfereg igével hökkenti meg olvasóját, de
egyben bizalmas, emberközeli kapcsolatba is hozza Istennel. Az ember, a költ6 is
hasonlóképpen viszonyul Istenéhez az Isten 2 versében.

"Én már fiatalember lettem, De ha Néki valami kéne,
a boltba gyerek megy helyettem. a boltba én futnék el érte."

A költ6 csupa olyan "tényt" közöl Istenéröl, amely nem fér bele a róla alkotott
konvencionális képbe. Az isteni gondviselés is hasonló módon jelenik meg a költe
ményben:

"de nagyon ügyel a világra.
A lányokat 6 csinosüia,
friss széllel arcuk pirosítja.
6 vigyáz a tiszta cip6re,
az utcán is kitér eMre..."

Szabolcsi Miklós Érik a fény című kötetében egyenesen kópé-istennek nevezi e ver
sek istenét. Nem kevésbé intenzív, de más jellegű az Istenhez való közelség, az inti
mitás Sík Sándor költeményeiben. Istenképe a szülő-gyermek viszony különféle szi
tuációkban megfogalmazott módozataiból bontakozik ki. Az Isten érkezése című vers
ben Isten mint édesanya jelenik meg. A fészekr61 című költeményében a fiókáját félt6
és hívogató anyamadár alakját ölti fel. Különösen gyakran jeleníti meg Istent szelíd,
féltő szül6ként:

"Játszottam megint a kifent késsel, "Apró lábaimmal megsimulok szépen
S amikor az ujjam majd megvágtam, Az Isten ölében"
Jóságod kézen legyintett lágyan..." (Az Isten ölében)

(Te vagy a jó)

"Halkan, halkan, mint beteg fiúnak
Agya mellé simul édesanyja,
Úgy az lsten: csak hogy egyszer itt volt"

(lsten érkezése)

Sík Sándor gyermeksége az érzelem és érzékiség gyermeksége, az önmagában és
önmagától létezni képtelen gyermek odafordulása, felajánlkozása Istennek. Igy válik
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az Ó Istene e felajánlkozást mindig elfogadó szelíd szülövé, s miként József Attila
pajtás-istene sem mentes a szűlöí vonásoktól, Sík Sándor szül6-istene sem mentes a
társi-pajtási mozzanatoktól. Ez a sokszínűség a minden emberi kapcsolatok koncent
rátumában, az Istenhez való viszonyban fejez6dik ki.

A költemények voltaképpen olyan szicuációs játékok, amelyekben a költ6k külön
bözö helyzetekbe helyezik és láttatják gyermeki önmagukat és Istenüket. A költ6k
többnyire szerves világgá fejlesztik a maguk alkotta szituációt, megmaradnak a hely
zet teremtette keretek között, részleteznek, kifejtik az alaphelyzet adta vázlatot.

József Attilla vers-szituációiban a játékosság, Sík Sándoréban a drámaiság dominál,
mely alól talán csak A várásr61 és A sétálásr61 című költemény kivétel.

A versekben keveredik a köznapi és a magasztos, amely antropomorfizált istenké
pet eredményez, gyakran földhözragadt vonásokkal rajzolja meg az Isten-portrét:

"Megválogatnám a portékát, S mielMt akármitelhoznék,
ahhoz mennék,ki olcs6bbért éd. hosszan,sokáig alkudoznék."

. Osten 2)
A játékosság mellett e József Attila-versek stilisztikájának legfontosabb eleme az

egyszerűség és a dalszerüség, Egyszerűség jellemzi a gondolatok fúzését, a mondat
szerkesztést, a rímelést. Csupán maga a szituáció meghökkent6: a ténferg6 Isten, vagy
a "Néki" boltba szaladó fiatalember, a szituáciö kifejtésében már nincsenek szokatlan
képzettársításos költ6i képek, a megrajzolt jelenetek, s a kifejezések, a lexikológiai
anyag meglehet6sen köznapi. Következetes logikával, id6rendiséggel vagy mindket
t6vel meséli el, mit tesz Isten, mit tenne, avagy mit csinálnának 6k ketten, együtt. A
mondatok tagolása kevés kivételt61 eltekintve következetesen követi a verssorokat.
Nem alkalmaz szokatlan szórendet, vagy sorok, versszakok között áthajlást. Az Iste
nem című költeményben e szabályos szerkesztettség még inkább hangsúlyossá válik
a sajátos jelentéstartalmú alárendel6 összetett mondatok ismétl6désével: "Ha rikkancs
volna..." "Hogyha meg szánt6vet6..." "Ha cs6sz volnál..." "Ha neoetnél..." A Sík Sándor
költemények drámaiságát a költó-gyermek és Istene megbomló harmóniája, eltávolo
dások és egymásra találások, konfliktusok és kiengesztel6dések adják. Ezek a versek
több-kevesebb variációval egy elég pontosan körülírható szerkezeti formát követnek.
E forma legtisztábban A látogatásr61 című költeményben lelhet6 fel.

"És akkor némán, nesztelen És úgy sírtam keservesen.
Bejötte1, betetted az ajt6t S te jobb kezed fejemre tetted
És megálltál szemben velem. S megsimogattál csendesen.

Néztelek és az ajkad lestem, Csak el. ne menj. Csak el ne hagyj.
De te csak néztél sz6talan. Hova'leszek nélküled? Nem eresztlek!
És akkora lábadhoz estem. Foglak én Uram,hogy enyém maradj."

Az els6 versszakban megjelenik az Isten, a második versszak a kiengesztel6dés
előtti feszült csúcspont, majd a második versszak utolsó sorával megkezdődikélkien
gesztelés a kiengesztel6dés "rítusa", az utolsó versszakban pedig elhangzik a kíván
ság. Más költeményekben megtalálhatjuk a még logikusan hiányzó szerkezeti elem, a
csintalansággá szelídített engedetlenség leírását is.

"Én Uram, Istenem, velem mit tettél!
Már újra megintcsak megszégyenítettél.
Századszor is újra Te vagy a j6,
Én a rosszkisgyerek, vessz6zni val6

Ficánkoltam megint lábbal, kézzel,
Játszottam megint a kifent késsel,
S amikoraz ujjam majd megvágtam
J6ságod kézen legyintett lágyan."

(Te vagy a jó)
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