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Sík Sándor:
A keresztút

Péter egyszer megkérdezte Jézust: Hogyan mondhatod,
hogy neked szenvedned kell? Jézus így válaszolt:
Hiszen aki nem érti keresztjét, az egész küldetését nem

érti.

A szenvedéstörténet a Getsemáni kertben kezdődik: Jézusnak be
kell töltenie az Atya akaratát. Jézusnak mint embemek a földön
végig "kellett" jámi ezt az utat, mert így élte meg teljesen a szent
háromságos élet titkát, mert így vált teljesen eggyé az emberiséggel.
A teljes eggyé válás, a mindent odaadás maga a szentháromságos
élet.
Az Olajfák hegyén árulja el Júdás Krisztust. Sík Sándor Júdás című

verse a szörnyű árulás gyötrődésétmutatja be:

És földrevágta sikoltva magát
És üvöltött az egész éjen át.
A harminc pénzt taposta két sarokkal,
Bomlott haját szaggatta két marokkal.

A másik férfi, aki meghatározó szerepet tölt be Jézus közelé
ben: Péter. Juhász Gyula Simon Péter című versében a bibliai tör
ténetet írja le. Mikor Péter harmadszorra is megtagadja Jézust,
megszólal a kakas. Ekkor Péter még nem siratja tettét, de már
harmadszor nem mer visszanézni a Mesterre. Sík Sándor Péter si
ratása című szonettje folytatja Juhász Gyula versének gondolatát:

Csak az a könnyes két szem. És nem volt semmi más:
Csak {j volt és a Krisztus. És az a villanás,
Melyen az örök titkok minden rejtelme rezgett,

A szenvedéstörténet kezdetén Pontius Pilátus magatartása is
meghatározó volt Jézus sorsára. Pilátus mindent elkövet, hogy ne
kelljen elítélnie Jézust: megostoroztatja, húsvétkor felajánlja, hogy
szabadon bocsátja, de a nép Barabás nevét kiáltja. S amikor ki
mondta az ítéletet, "mintha mosakodna, / Úgy dörzsöli Pilátus a
kezét", tudja, hogy Jézus ártatlanul kerül a keresztre.

Jézus Pilátus palotájától a Golgotáig cipeli a keresztet, ezt az
utat nevezik Keresztútnak. A körülbelül másfél kilométeres utat a
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hagyomány szerint Szűz Mária is végigjárta Jézus feltámadása
után. A középkorban alakult ki a keresztút mai formája a tizen
négy stációval. Manapság emlegetik alS. stáció t, azaz a feltáma
dásét. Azoknak, akik nem juthatnak el Jeruzsálembe, többféle
"Keresztút"-at építettek, s minden katolikus templomban megta
lálható kép vagy dombormű formájában.

A Keresztút keletkezése Sík Sándor A Keresztút cÍI1'\ű versciklusában, amelyet 1950 és
1952 között írt, a szenvedés útját járó Jézus 14 stációját mutatja be
az ítélet meghozatalától kezdve egészen a kereszthalálig. A költő

nem köti magát a formákhoz. mindaz, amit leír, elmélkedések so
rozata. Személyes sorsát is belelátja, saját szenvedését és magá
nyát, az emberek iránti szeretetét, hitét egy jobb világnak az eljö
vetelében. Azonosul a szenvedő Jézussal, átadja magát neki, meg
teszi azt, amit minden embemek saját magának kell megtennie,
mert nem teheti meg senki más helyette.

Az Istennek tetsző embert mindenekelőtta hit jellemzi. Kempis
Tamás Krisztus követése című művének IV. könyvében ezt írja:

Hitedet fogják számon kérni tőled

és igaz életedet,
nem elméd járását és Isten titkainak mélységét.
Ha azt sem érted, azt sem fogod föl,
ami alattad van,
ami fólötted van, hogyan érthetnéd?
Vesd alá magadat Istennek, alázd meg értelmedet
a hit eUm,
akkor megkapod a tudás világosságát hasznod
és szükséged mértéke szerini.

A kereszt vállalása

lKempis Tamás:
Krisztus követése,

Ecclesia, 1976, II. 12.

A II. stációban Sík Sándor személyes sorsát jeleníti meg, azt,
hogyan fogadta el és vállalta a keresztjét. Az ember bármerre in
dul, mindenütt a kereszt várja. Hol testi fájdalmakon kell úrrá
lennie, hol a lelkében dúló zaklatottságot kell elviselnie, vagy ép
pen úgy érzi, Isten hagyja el, vagy felebarátja "veti próbára". A
szenvedés elől nem lehet elbújni, bárhol járunk, biztos, hogy ránk
talál, megerősíti a lelket "a bennünk munkálkodó kegyelem".'
Mindig van olyan, mikor kedvünk ellen valót kell eltűrnünk. Jé
zus azt mondja, majd megmutatja, mennyi mindent kell Őérte el
szenvedni!

Bizony, ha valami jobban
és hasznosabban szolgálná
az ember üdvösségét, mint a szenvedés,
Krisztus megmutatta volna szavával
és példájával is.
(Krisztus követése II. könyv 12.)
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2A Katolikus egyház
katekizmusa, Szent

István Társulat, 1994,
531, 2715.

Aki vállalta a keresztjét, annak végig kell járnia az utat. Sík
Sándor visszagondol, mennyire félt a fájdalomtól: "És dideregve
bűnbánón vacogtam /Hogy nem birom." (A keresztút, n. stáció).

Látja elhaladni a "Fájdalmas Embert", s ő is akkor érti meg a
kereszt üzenetét, mikor Jézus szemébe néz, akár Zakeus a fügefán
Rónay György írásában, "szemMI szembe" akarta látni Jézust. A Ke
resztút V. stációjában Cirenei Simon is - miközben jobban meg
nézi magának a férfit - egy pillanatra Jézus szemébe néz. Simon
nyomban megérti a titkot, önként vállalva cipeli tovább a keresz
tet.

Mi is ez a titok, az egymásra nézés pillanata, a szemlélődés, az
énről való lemondás? "A szemlélődés a hitnek Jézusra szegezett
tekintete. Ez a ráfigyelés lemondás az "én"-ről. Az ő tekintete tisztítja
meg a szívet.,,2

Terhe alatt a szörnya fának,
Terhe alatt a tenger bűnnek,

Mik láthatatlan madarakként
A két keresztes ágon ülnek,
Terhe alatt a világ elejéttJl
Világ végezetéig minden rossznak:
Az Úr leroskad.

A mottók szerepe E fájdalmas sorok a III. stáció mottój át alkotják. TIzennégy stá-
ció közül nem mindegyik tartalmaz mottót, vajon miért? Úgy
gondolom, Sík Sándor a stációkon belül is megkülönbözteti a
szenvedés fokozatait, s mottót azok elé tesz, amelyek számára
mélyebb tartalmat rejtenek. Az I. stáció mottóval indul, hiszen Jé
zus kálváriája kezdtJdik: Pilátus halálra ítéli, s ezzel kezdetét veszi a
beteljesedés felé vezető út, szenvedés a kereszthalálig. A II. és III.
stáció, amikor Jézus vállára veszi a keresztet, elfogadja sorsát, s az
egész emberiségnek példát mutatva elindul, s el{Jször esik el a ke
reszttel. Nem maradhat mottó nélkül az V. stáció sem, mert meg
váltó tett volt Simoné is, aki átvette Jézustól a keresztet és helyette
hordozta. A VIII. stáció, mikor Jézus vigasztalja a siránkozókat.
Nem az jelentősebb, amikor Veronika nyújtja a kendőjét (a VI.
stáció nem kap mottót), hanem, amikor Jézus vállalja a keresztha
lált a bűn eltörléséért, 6 szenved a legeslegjobban, s mégis 6
nyújt vigaszt a kesergőknek: "Ne sirassátok az Ember Fiát: Tima
gatokon sírjatok."

A mottó már csak a XII. és a XIII. stációban jelenik meg, ami
kor Jézus meghal a keresztfán. Beteljesedik, aminek meg kell lennie,
majd "drágalátos szent testét" leveszik a keresztrtJI.

Sík Sándor a III. stáció első versszakában párhuzamba állítja az
emberek gonosz, gyarló viselkedését Jézus szeretetének nagyságá
val: .Patkök alatt és korbácsok alatt / Arccal csókold a véres sa
rat". Ismét döbbenetes példája ez annak, hogy a szerétetből hűség
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3Sík Sándor:
Kereszténység és

irodalom, Vigilia, 1989,
89.

A IV. stáció

születik. Az ember pedig hűtlen, a rossz annyira elhatalmasodott
benne, hogy eltompultak az érzékei. Ha nem tud rátémi a szere
tet ösvényére, amely lelkét felemelné, inkább lerántja a mélybe:
"Nem tűrjük el, hogy föntebb légy minálunk. I A magunk
szennyes szintjére cibálunk."

S az ember csak vétkezik tovább, "zuhognak" a bűnök:

Az én bűneim ülnek a kereszten:
Esned kell, Uram, mivel én elestem.
Én voltam, aki elgáncsoltalak.
6 hogy szeretlek, - ó hogy bántalak!

Szeretni és bántani egyszerre, hogyan lehetséges ez? Valóban
szeretet-e az, ami béntja a másikat? A költő így teszi fel önmagá
nak a kérdéseket: "De hogy bánthatlak, hogyha úgy szeretlek?
lÉs ha bántalak, hogyan szerethetlek?"

"Lehet-e Istenben vágyó szeretet, elfogadó szeretet? Kaphat-e
az Isten önmagán kívül mástól, terembnénytől?" - teszi fel a
kérdést Sík Sándor Szeretet az Isten című prózai írásában. "Vágy
szeretetről földi értelemben nem lehet itt szó. De azért valamiféle
elfogadó szeretet mégiscsak van Istenben irántunk. Nem monda
ná különben, hogy gyönyörűsége az emberek fiaival lenni: ezt a
gyönyörűséget mégiscsak valamiképpen "kapja" az embertől."

Szalézi Szent Ferencnek van egy merész és megkapó gondolata: a
"kölcsönös tökéletesítés" munkálkodik Isten és ember között.
"Nem úgy kell ezt érteni - írja Sík -, mintha Isten valami töké
letességet nyerhetne az embertől, hanem, hogy az embert semmi
sem teheti tökéletessé, csak az isteni jóság. Ebből folyik, hogy az
isteni jóság nem talál alkalmasabb tárgyat, amelyen tökéletességét
külsőleg is kifejezhetné, mint emberi voltunkat: ez nagyon rászo
rul a jóságra, de egyszersmind megvan a szükséglete és képessé
ge a jó befogadására. Az isteni jóság pedig végtelenül nagy és
megvan benne a hajlandóság, hogy jóságát közölje."3

"Minden bizonynál bizonyabb hívásod." - döbben rá Sík Sán
dor, a III. stációban megy a maga útján, "mint az alvajáró", keresi
önmagát.

A Iv. stáció az egyetlen, amely kétsoros versszakokká változik, ér
zékeltetve a Keresztút folytonosságát, lépéseit. A csontig kínzott,
"véres, verejtékes" arccal, fején töviskoronával keresztfáját cipelő Jé
zus szenvedése láttán az anya érzéseit így írja le a költő: "A szemé
ból mennyek mosolyognak / De szívében hét tőre pokolnak."

S ahogy megy utána a nép, Sík nemcsak Jézus terhét látja, ha
nem a "Tenger ember, férfi, gyerek, asszony" terhét is: "Véres taj
ték veri ki a mesgyét. /Valamennyi viszi a keresztjét."

A stáció végén kegyelemért könyörögve kiált fel mindenki ne
vében: "Hétfájdalmas, nézz ide miránk is, / Krisztus Anyja, légy
a mi anyánk is!"
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Cirenei Simon alakja

János szerepe

4A katolikus egyház
katekizmusa, im. 157,

719.

Az V. stáció Cirenei Simon tettét örökíti meg, akit - ahogy a
mottóban írja Sík -, "kényszerítették", hogy "Segítsen az Isten
Fiának / A keresztet hordoznia." Rónay György Cirenei Simon cí
rnű írásában lírai szépséggel írja le a tragikus találkozást: "... az
ember jóformán föl sem ocsúdik még a találkozás váratlanságá-.
nak meglepetéséból, és máris ott van a kereszt a vállán. Nem úgy,
mint egy darab fa, amit le lehet dobni. Hiába rázza a vállát: ez a
fa odaforrt hozzá. Azt lehetne mondani: olyasformán, mint ma
dárra a szárnya. Csak éppen repülni nem lehet vele. Legalábbis
pillanatnyilag".

A VI. stáció egyedülálló módon három nyolcsoros, keresztrí
mes versszakból áll. Ez a stáció, rövidsége miatt, épp csak egy
mozdulat, mikor Veronika kendőt nyújt a "kegyetlen / Kínzástól
éktelen" arcú Jézusnak.

Nemcsak az ember akar hasonlóvá lenni Istenhez, hanem az
Isten is azonosulni akar teremtményével, "egyet", a bűnt kivéve.
Sík Sándor a VII. stáció második felében önvizsgálatot tart: "Ó,
Uram, én éppen csak abban az egyben hasonlítok Hozzád: /
Hogy el tudok esni, hogy újra csak el tudok esni."

Jézus olyanná tudja formálni az embert, amilyenné akarja, de
türelmesen vár, hogy önként ajánlja fel akaratát. Sík rájön, hogy
mindig kerülő utakon közeledett Jézushoz, s amit igazán akart,
ami a "legjobb" lett volna számára, azt rosszul csinálta. Csinálta,
"csak éppen háttal".

Az utolsó két sorban a költő könyörög Jézushoz, hogy állítsa
föl őt, hiszen, ha valaki elesik, fel is kell tudnia állni. Ahhoz is
kegyelem kell, hogy a porból, a sárból, a bűnből az ember újra
feIkeIhessen, majd elinduljon:

A mindent fogja benned, ki mindent újrakezd.
Zuhanj reánk kereszt,
Hogy véres két karoddal lelkünket átölelje
Az elesés malasztja, a fólkelés kegyelme.

A bűnöst, ha szívből megbánja hibáit, újra visszafogadja Isten,
mint a tékozló fiút. A szívben még ott a szomorúság a gyengeség
miatt, hogy újra elbukott, de ezeket a szenvedéseket úgy kell el
fogadni, vagy még inkább szeretni, mint olyan körülményeket,
amelyek között jobban meg tud nyilvánulni Isten ereje. Hiszen Is
ten ereje a "gyöngeségben nyilatkozik meg" (2Kor 12, 9).

Két férfi a példakép: János és Cirenei. Simon, aki vállalta a
sorstól kapott áldozat szerepét, és János, aki "több mint próféta"
(Lk 7, 27): a Szentlélek szól benne és általa Ifa próféták nyelvén".
"János az utolsó a prófétáknak ama sorában, ahol az első Illés.
Bejelenti, hogy Izrael vigasztalása a küszöbön áll; ő a közelgő vi
gasztaló »hangja« (Jn 1, 23). Ahogy az Igazság Lelke, ő is »azért
jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról (Jn 1, 7).,,4
János szerepe tehát ezért nagyon fontos.
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Jézus
keresztrefeszítése

SEliade, Mircea: VaUási
hiedelmek.éseszmék

története, Osiris, 1995,
II. 318.

A XI. stáció Jézus keresztrefeszítése. Jézusnak meg kellett tapasz
talnia mindent, ami ebben a földi világban az emberi szenvedéshez
hozzátartozik. Megtagadták, egyedűl hagyták, kinevették, megaláztál<:

Egyedül lenni: emberek között
Elátkozott,
egyedül lenni: az Isten elfjtt
Elkárhozott,
Egyedül lenni: önmagadnak is
Csak undora, -
Hát ezt is, ezt is megtapasztalod.
Ember Fia!

Mircea Eliade Vallási hiedelmek és eszmék története című művé

ben így ír a kereszt lényegéről: "A Keresztet, amely a Jó és a
Rossz fájából készült, a Világfával azonosítják vagy azt helyettesí
tik vele"; halhatatlan növény, amely "az ég és a föld közepén szi
lárdan tartja a Világmindenséget" - lIa Kálvárián ültetett életfa".
"A Kereszt révén valósu} meg a kapcsolat az éggel, s ugyanekkor
az egész világmindenség is »megváltódik«." "Miután Jézus Krisz
tust a Világ Közepén feszítették keresztre, ott, ahol Ádám terem
tetett és nyugodott, vére "Ádám fejére" hullott, megkeresztelte, és
megváltotta bűnétől. És miután a Megváltó vére megszabadított
az eredendő bűntől, a Kereszt a szentségek forrása lesz."s

Érdekes Reményik Sándor A kereszt fogantatása című verse,
amelyben arról ír, miképpen fogant meg a libanoni cédrusban a
feszület. A Szentlélek elmondja a fának, hogy éppen Máriától jön,
s "Csírázik immár az Isten fia", majd megáldja: "Megáldalak:
légy terhes a kereszttel/Légy te is áldott minden fák között".

A Kereszt már áll a Golgotán, "Alul halálos gyűlölet, / Fölül
halotti csend." - írja Sík Sándor a XI. stációban. Jézust már a
"föld kiveti" magából, már nem kell a földieknek, de az ég sem
fogadja még be: "Egyedül vagy a puszta végtelenben!", s ekkor
felhangzik a kétségbeesett kiáltás: "Én Istenem, én Istenem, Miért
hagytál el engem?"

Jézus egész életének legmegrázóbb titka ez a felszakadt felkiál
tás. "Kiáltanál az értő ég felé, / De nincsen ég" - írja később,

ugyanebben a stációban a költő, nincs kihez fordulnia, mindentől

és mindenkitől elhagyatott az ember és az Isten. Hogyan hagy
hatta el az Atya a Fiát? Hogyan hagyhatta el Isten az Istent? Má
ig sokat vitatott kérdése ez a kereszténységnek. De Isten nem
hagyta el Jézust, hiszen Jézus maga is Isten. Ez a kiáltás Jézus
emberszeretetének csúcsa: így magára vette azok sorsát is, akik a
bűnben vagy Istentől távol gyötrődnek. Jézus a bűnök súlyának
terhe alatt az istennélküliség fájdalmát is átérezve kiáltott fel. Ez
a kiáltás jelzi, hogy nincs olyan bűnös vagy "Isten nélküli" em-
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meg ne váltott volna. Nincs többé olyan fájdalom, amelyben Jé
zus titokzatosan jelen ne volna.

Isten annyira szolidáris volt velünk, bűnösökkel, hogy "saját
Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta" (Róm 8,
32) hogy "Fia halála által kibéküljünk vele" (Róm 5, lD).

Jézus halála A XII. stáció az, amikor Jézus meghal a keresztfán. A gyermek
végső átadásával mondta ki: "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet"
(Lk 23, 46). Sík Sándor is azonosulni akar az Atyával, hiszen "El
telt, letelt, betelt" az élete.

Igen, Uram, közel a nap,
Talán az óra, tán a pillanat,
Amikor félrebillen a fejem,
Amikor én is beteljesedem.

Elsősorban magának Istennek az ajándéka, hogy az Atya saját Fi
át adta nekünk, hogy kibékítsen önmagával. Jézus Isten irgalmából
mindnyájunkért megízlelte a halált, engesztelésül és elégtételül.

"De beteljesedem-e én magam?" - hangzik a költő személyes
kérdése. Vajon hogyan végezte a neki szánt, személyre szabott
feladatot, s elvégezte-e egyáltalán, vagy csak ő hitte azt? Az élet
vége felé felmerül a kérdés, mivé lett Jézus tanítása az emberben,
cselekedett-e úgy, ahogy ő tanította?

A dallamot ha meghal is, ne bánjad,
Ha csonka is; elég volt önmagának.
De mivé lett az Úr lehelte zsoltár:
Nem amit zengtél, hanem ami voltál!

A XIII. stáció: Mária
fájdalma

A XIII. stációban Mária ölébe veszi Jézus testét. Sík Sándor Má
ria szerepébe bújva elmélkedik, végiggondolja az életét, felidézi
Jézus gyermekkorát. Mária hiába szidja fiát, nagyon jól tudja,
hogy Jézus mindig igazat szólt, és soha, még gondolatában sem
lett volna képes arra, hogy őt megbántsa:

Mikor hűvös szókat mondtál,
Értettem én, hogy mit mondtál.
Mikor mondtad: "Nincsen anyám!" 
Úgy értetted: "Tudod, anyám!"
Mondtad: nincsen közöd velem, 
Megértettem: egy vagy velem.

Mária mindvégig megmaradt hitében, sohasem ingott meg,
még a végső megpróbáltatásnál sem, amikor fia meghalt a ke
resztfán. Ezért tiszteli az egyház Máriában a "hit legtisztább meg
valósulását." "Engedelmessége által Mária a saját és az egész em
beri nem üdvösségének oka lett - írja Szent Iréneusz. Vele több
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495.

régi atya is állítja: amit Éva engedetlensége összebogozott, azt ki
bontotta Mária engedelmessége. Amit a szűz Éva megkötözött hi
tetlenségével, azt Szűz Mária feloldotta hitével. ,,6

A siralom továbbszáll, újra meg újra felkiált valaki: "Temessük
el, temessük ell", hogy "Hozzá ne férjen a gonosz világ, Mely ki
vetette magából." (XIV. stáció). Jézus a "szívekben élt, a millió
szor milliók szívében" - írja Sík Sándor -, de "Hol vannak a
szívek?" - kérdezi.

Valami kozmikus vezényszó
Lüktet a légen át:
Mintha fölkeine az emberiség,
Temetni a Krisztust.

"Temetni a Krisztust." - erős, többértelmű kijelentés ez, hi
szen Krisztust nem lehet eltemetni, öröktől fogva létezik, nem le
het lemondani róla, mert: van. Sík Sándor csodálatos szavakat ta
lált a bűnben maradt, kísértésekkel cimboráló, magányos, s mégis
soha el nem hagyott emberiségre, mikor "megváltott" de "vissza
váltatlanított" emberiségnek nevezi. Jézus megváltotta az embere
ket, de most már rajtuk a sor, hogy visszakerüljenek a Paradi
csomba.

A XIV stáció befejező soraiban Isten türelme is "feszült a pat
tanásig":

Feszült inakkal áll az Angyal.
Szemei mint a villám, ruhája mint a hó,
All, vár és alig-alig győzi kivárni
A Harmadnap hajnallatát.

Az ember életét, szenvedését titokzatosan hordozza Jézus, ami
azt is jelenti, hogy maga Jézus is titokzatosan itt van az ember
szenvedésében. "Isten emberré lett, hogy az ember Istenné le
gyen" an 10, ll). S ezzel az ember szent meghívást kapott, hogy
éljen Isten békéjében, fogadja el a kegyelmet, s Jézus lelke mun
kálkodjék benne.

Sík Sándor most megjelent két kötete:

A szeretet pedagógiája Válogatott írások (Vigilia, 1996) 480,- Ft

A magam módján Válogatott versek (Új Ember, 1997) 680,- Ft
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