
RÓNAY LÁSZLÓ 

Sík Sándor és József Attila 

Nemzedéknyi különbség volt köztük, ízlésük, lírafelfogásuk, társadalmi szem-
léletük, meggyőződésük és jövőképük ugyancsak elválaszthatta volna őket 
egymástól. A szerzetesrend védettségében és biztonságában élő, életét Isten 
ügyének szentelt pap, illetve a létbizonytalanságban, szegénységben küsz-
ködő poéta életformája sem mutat rokonságot. Személyesen egyszer talál-
koztak, ennek történetét Sík Sándor írta meg.1 A Baumgarten-díj kiosztása 
utáni vacsorán kerültek egymás mellé. „A társalgás nehezen indult, de csak-
hamar összemelegedtünk" - írta Sík. Együtt indultak hazafelé, és késő éjsza-
káig kerülgették a rendházat. Közben József Attila, ritmikai elveit, a versek 
nyomtatott közlésének módjáról kialakított véleményét fejtegette. Elmélete 
„nagyon eredeti és tudományos szempontból is egészen komoly" volt, így 
Sík felajánlotta, dolgozza ki, s disszertációjaként nyújtsa be neki. Melléktan-
tárgyai francia irodalom és neveléstan lettek volna. Amint Sík írta: „a szege-
di egyetem mintegy jóvá tehette volna azt a fájdalmat, amelyet okozott". 

A költővel Sík Sándor már korábban is bensőséges kapcsolatba került - a 
versei révén. Szegedi egyetemi előadásai során négyszer is szólt József Atti-
la lírájáról, felolvasva néhány szívéhez közel álló művét. A hallgatói hozzá-
szólások nyomán élénk eszmecsere alakult ki a professzor és növendékei kö-
zött, „gondolkodásmódok és... ízlések csaptak össze, de a költő mindig 
győztesen került ki. A legtartalmasabb és legtanulságosabb hozzászóló... 
Radnóti Miklós volt." 

Az élő irodalmat nyilvános előadóesteken is megismertették a diáksággal 
és a városi érdeklődőkkel. Az egyetem legjobb szavalói tolmácsolták a verse-
ket. „Ezeknek az óráknak (Sík »gyakorlatokként« indította őket) legfelejt-
hetetlenebb élménye József Attila Ódája volt, amelyet a később oly tragikus 
sorsú, nagy tehetségű Horváth István mondott el megdöbbentő erejű művé-
szettel." 

Amikor három évvel Sík Sándor idézett írása után a kiadóhivatal munka-
társaként olykor én vittem az Egyházügyi Hivatalba a Vigiliát cenzúráztatni, 
néha módom volt Sík Sándorral beszélgetni, kérdezgetni költőkről. Emlék-
szem, milyen csüggedten legyintgetett Majakovszkij hallatán. József Attiláról 
annyit mondott , nagyon szereti istenes verseit, kivált a Csöndes estéli zsoltárt, 
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mert - amennyire emlékszem, így mondta - „most is zsoltáros időket élünk". 
Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy azokban az években fordította újra -
az 1945-ös római kiadást követő Zsoltárok Könyvét. Volt alkalma a javítgatás-
ra: hét év telt el, míg zsoltárfordításai 1961-ben végre megjelenhettek. A Csön-
des estéli zsoltár hangvétele nyilván azért is megragadta, mert néhány gondo-
lata („Ó, Uram, nem bírom rímbe kovácsolni dicsőségedet. - Egyszerű ajakkal mon-
dom zsoltáromat.") saját lírájában is megfogalmazódott - természetesen nem 
azok, amelyek József Attila versében mintha az Esti kérdésre visszhangozná-
nak: 

Tudom, h o g y zöldéi a fű, d e n e m értem, 
minek zöldéi , meg kinek zö ldé i . 

Mielőtt rátérnék Sík Sándor József Attila-képének ismertetésére, röviden 
szólnom kell arról is, hogyan jelent meg a fiatalabbik költő alakja Sík Sándor 
Vigiliá]ában, hiszen egy-egy ilyen tanulmány, közlemény is jelezheti, mikép-
pen értékelte a főszerkesztő József Attilát. Mint ismeretes, Sík 1946-tól 1963-
ig, haláláig volt a folyóirat főszerkesztője, tehát végigélte azt a korszakot is, 
amelyben jórészt a forradalmár-proletár lírikus működésére helyezték a 
hangsúlyt, tehát József Attila átpolitizált képe jelent meg különféle tanulmá-
nyokban, könyvekben, de még az iskolai irodalomkönyvekben is, költészeté-
nek legjellemzőbb jegyeit tehát aligha lehetett tárgyalni. 

A Vigilia publikációi közül az első jelentősebb Megyer Józsefé.2 A költő 10 
éves halálévfordulójára készült tanulmány. Szerzője piarista paptanár volt. 
1900-ban született, 1972-ben hunyt el Nápolyban (1949-ben hagyta el Ma-
gyarországot). Sík szívesen foglalkoztatta a rend írástudó tagjait, elég csak a 
kiváló történészre, Balanyi Györgyre hivatkoznunk. Megyer József is közéjük 
tartozott.4 

Megyer tanulmánya voltaképp a költő kisajátítása ellen íródott. „A befoga-
dását - írta - sokak számára bizonyos leegyszerűsítés, kisajátítás nehezíti 
meg. Mert neve egyelőre jel és zászló: Az új rend zászlaja. Pedig József Atti-
la nem csupán munkás költő, vagy a proletáröntudat énekese. Ilyesfajta kor-
látozást költői egyéniség nem ismerhet." 

Érdekes, amit József Attila azóta igen alaposan föltárt játékosságáról, gyer-
mekiségéről írt. Franz Hals Bolondját asszociálva idézte a költő Ki-be ugrál]át, 
s keresetlen egyszerűséggel így fogalmazott a „Ha majd egész valómmal 
kacsintok" sorra utalva: „József Attila... remek típusképet adott ebben az 
egyetlen sorban. A festményen gitárt tart a kacsintó őrült, itt verset ír." 

Istenes verseiről is eredeti a mondanivalója. A Csöndes estéli zsoltárt európai 
műveltségű lírikus önvallomásaként értelmezte, s elgondolkodtató jellemzé-
sét adta olyan versekkel, mint az 1924-ben írt Isten, a Nem emel föl... és a Bukj 
föl az árból. Ez utóbbit úgy jellemzi, mint a felelősséggel író költő imádságát. 
Ugyanakkor fölhívta a figyelmet arra is, hogy József Attila saját természete 
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szerint váltogatta az imádság hangnemét: ilyen típusú költeményeiben a ka-
masz, a suhanc, az utca fia, a város peremének kifutója szólongatja a rejtel-
mes Urat, kinek nyomait „tettenéri szívében". (Ezt a témakört Sík Sándor fej-
tette ki részletesen a költőt is elemző akadémiai székfoglalójában.) 

Lábán Antal jóakaratú figyelmét megköszönve József Attila lemásolta és 
átadta a Collegium Hungaricum igazgatójának két verses kéziratát. Ezeket 
tárgyalta Kunszery Gyula József Attila ismeretlen verskéziratai című tanulmá-
nyában. Kunszery ennek a bécsi szabadverses korszaknak egy addig ismeret-
len 9 soros darabját méltatva megjegyezte: a vers formája oldott, de „a sza-
bad ritmus mellett feltűnik - bár diszkréten, nem túlságosan kiexponáltan: -
a rím". E megfigyelést árnyalta, finomította Rónay György.4 Mielőtt meg-
fogalmazásából idéznék, közölném az ominózus 9 sort: 

Pucér csapat dobog a dombon, 
Keresztülgázol kertemen. 
Belénevetnek k u t a m b a , 
Hogy kékje nyugtalan legyen. 
Szépek, erősek, e g y m á s húsát 
Jóltépett lombokka l verdesik -
Ugrándozza tok csak magosra 
S a friss széllel 
Gyertek el újra kertemig. 

A kiemelt sorokra célozva írta Rónay György: „a r ím megjelenésén túl 
érezni vélem a ritmus sűrűsödését, kötődését is... szinte hangjára-találásnak, 
a józsefattilai sajátos versritmus egyik első, szép megszólalásának érzem ezt 
a kis költeményt... Ez már a szabad lüktetésben is kötött ritmus és már jel-
legzetesen saját hang: józsefattilás lüktetés és zene." 

József Attila halálának 20. évfordulóján bízott meg Sík Sándor: próbáljam 
meg felkutatni élete vagy halála néhány még élő tanúját. Szárszón akkor a ré-
gi parkban (ma parkoló) állt a költő szobra, én még a réges-régi sírját is lát-
tam az azóta ugyancsak bezárt temető kerítése mellett. Konzervdobozban 
mezei virágok virítottak a kereszt nélküli sírhalmon. Ismertem Bóza bácsit, a 
baktert, láttam a vasúti térképet, amellyel holttestét takarták le. A régi állo-
más egészen más volt, mint a mai, ha vonat állt bent, csak a sorompón és a 
kocsik között lehetett átjutni a balatoni oldalra. Horváth néni volt az élő tanú, 
ő mesélt a partról a mai József Attila Emlékmúzeumba felköltözött családról 
és a költőről, akiről persze nem is sejtették, hogy író; azt tapasztalták, hogy 
különös ember különös szokásokkal. Úgy emlékezett, hogy éjszaka ki-ki-
ment a házból, általában nyugtalanul járt-kelt, kicsit tartottak tőle. Amikor 
megírtam azt a pár emléket, Sík Sándor megdicsért, ami határozottan melen-
gette egyetemista szívemet.5 
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Sík egyébként nagyra értékelte József Attilát, akire - mint ezt Előd István, 
jeles teológus, a tartományfőnök barátja elmondta - Szerb Antal is felhívta a 
figyelmét. Az 1940-41-es tanévben Újabb magyar remekművek elemzése címmel 
tartott kollégiuma során6 beszélt is róla. Jegyzet is maradt fenn erről, gépelt 
formában. A fedőlapra Sík írta föl a kollégium címét, s az elemzett szerzők, 
például Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Erdélyi József, Reményik Sándor és Mécs 
László nevét. József Attila iránt érzett megbecsülését jelzi, hogy a második 
nemzedék még élő költői mellett őt is elemezte, s úgy jellemezte, mint „egé-
szen eredeti, új stílű, igen jelentős költőt", aki nélkül „hiányos volna ez a 
sorozat".7 Sík bevezető méltatása szerint József Attila tudatos szocialistának, 
marxistának vallotta magát. „Utóbb kiemelhetik a szorosan vett szocialista-
ságból, de nem a szocializmusból" - írta. Maga az elemzés az akkor hivata-
los szerkezeti beosztást követi. Az életrajz után egyéniségéről, költészete fő 
eszményeiről és lírájáról, témáiról szólt részletesen. A következő forrásmun-
kákat használta: a Cserépfalvinál 1938-ban Németh Andor gondozásában 
megjelent Összes verseit, az 1940-es, Bálint György összeállításában kiadott, a 
költő műfordításait is tartalmazó kötetet, József Jolán 1940-es „megrendítő" 
életrajzát, a Szép Szó József Attila-emlékszámát, Halász Gábor Nyugat-heli 
cikkét, az Irodalomtörténet 1938-as bibliográfiáját és Sándor Pál Az igazi József 
Attila című füzetét. 

A gépelt kéziratban nagybetűkkel szerepelnek a versillusztrációk. József 
Attila témaválasztásai közül Sík a költő szegénységével magyarázta a sivár, 
olykor „visszataszító" képek és jelzők nagy számát. Illusztrációnak a Szám-
vetést olvasta föl, annak jelzéséül, „mire viszi az életsorsa az embert". A mar-
xizmus ideológiájától való eltávolodása jelének látta, hogy „szocialista kifeje-
zéseit utóbb megváltoztatja". „Elmélyül az emberiséggel, a nyomorral való 
együttérzés, szocialista filozófia bőven van bennük, de annyira tiszták, és a 
tendencia annyira lehámlik róluk, hogy ezek a legjobb versei." Itt Л város pe-
remén részletes elemzése következett Baróti Dezső szerint, valójában Sík fel-
olvasta a költeményt, s néhány szóval jelezte értékeit, mint ahogy nagyra 
becsülő hangsúllyal szólt a Hazámról is. Ennek utolsó részét mutatta be hall-
gatóinak. Egészen biztos, hogy a Kiáltozást is felolvasta: „a meztelen lélek, 
amelyik szemben áll a sorssal, az őrületen keresztül látva, hogy mi lesz a sor-
sa, és didereg és reszket" - fűzte hozzá. „Azt hiszem, érzi mindenki a tudat-
hasadást is, de azokat a legmélyebb mélyeket is, amelyekből a vers szól. -
Nem tudta megkapni a szeretetet életében: higgyük és reméljük, hogy talán 
halálában az, aki benne örökkévaló, megkapta." 

Ezzel a szép, hívő gondolattal fejezte be méltatását. Ha összehasonlítjuk e 
rövid portrét a Gárdonyi, Ady, Prohászka középső fejezetével, szembetűnő Sík 
belső fejlődése: megértő és nyitott lett olyan jelenségeikre is, amelyeket Ady-
nál még kárhoztatott. Mély beleérzéssel szólt József Attila sötét, pesszimista 
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és forradalmi életérzéséről. „Ez a világ, amelyből ő csak rosszat kapott, hogy-
ne lenne rossz?" - veti fel Sík Sándor. 

Ha a tanulmány vezérfonalát keresnénk, a szeretethiányból születő költői 
szemlélet különféle megnyilvánulásainak nyomon követésében jelölhetnénk 
meg. Az elemző, aki a zsidótörvények miatt maga is légszomjjal küzdött , 
meg tudta érteni a szeretetlenség hálójában vergődő költőt. Sőt, azt is megér-
tette, hogy kitörési kísérletei közben néha a gondviselésben is kételkedett. Ha 
Sík ekkori verseit és naplójegyzeteit olvassuk, nagy ritkán azokból is hason-
ló hangokat hallhatunk. 

Sík Sándor itt röviden foglalkozott József Attila istenes verseivel. Eszmé-
nyeiről szólva filozófiai iskolázottságát, tömör gondolatiságát emelte ki, s 
Bergson hatására hívta fel hallgatói figyelmét az Eszméletből fölolvasott stró-
fa alapján: „Voltaképp egy bergsoni gondolatot fejez ki: nem a világ van, 
hanem a folyamat." Ugy vélte, hogy József Attila filozófiájából következően 
inkább játszik Isten fogalmával, de végighúzódik líráján az Isten utáni vágya-
kozás (A kutya című költemény befejezése és a Kiáltunk az Istenhez bevezető 
soraira hivatkozott). Az 1924-es Isten című verset „hatalmas, fölséges kép-
nek" minősítette, a vers szerinte „ebben a nemben a leghatalmasabbak közé 
tartozik a magyar irodalomban". 

Ezt a tömör jellemzést növelte akadémiai székfoglalója önálló fejezetévé.8 

A székfoglalásra írt hatalmas méretű összefoglalását nem olvasta fel teljes 
terjedelemben: az alapfogalmak tisztázása után bemutatta a Vörösmarty és 
József Attila istenélményét tárgyaló részeket. Irodalom és spiritualizmus vi-
szonya régóta foglalkoztatta. Az induló Vigiliában közölt A katolikus irodalom 
problémájához (Egyetemesség és forma)9 azért keltett nagy feltűnést, mert nagy 
hangsúlyt helyezett a színvonalra, és meglehetősen élesen határolódott el a 
máig dívó „sekrestyeköltészettől" (Thurzó Gábor kifejezése). A bűn problé-
májával azonban ekkor még nem vetett számot teljes mélységében. Árnyal-
tabban és teljesebben fejtette ki a témát Irodalom és katolicizmus címmel.10 

Ebben a természethez való közelséget a Teremtő világával való írói szembe-
sülést is bevonta a jelzett témakörbe, s itt is hivatkozott József Attilára: 
„nagyban és egészében... bizonyos, hogy a népi irodalmi törekvések szer-
vesség-érzéke és a közösséget eleven egységben látó emberábrázolása, még 
ha sokszor program és törekvés marad is - legtöbbször egyenesen felszaba-
dító hatással van a keresztény olvasóra." Itt már azt is kifejti, hogy a bűn és 
a bűnösség irodalmi ábrázolása nem kelthet kételyt a hívő olvasóban. Ennek 
inkább az a kötelessége, hogy a maga számára feltárja az eltévelyedések oka-
it, s így szilárduljon meg hitében. Ezt a felismerést fejtette ki később az iroda-
lom lelkiéleti jelentőségéről írt tanulmányában, a Szent Jeromos barlangjában.11 

Mindezeket előrebocsátva szólunk röviden a székfoglaló József Attila-
fejezetéről, amelyet 1948. január 6-án mutatott be népes hallgatóságának.12 
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József Attila - „Az Ady utáni nemzedék legnagyobb költőtehetsége" - is-
tenélményét Adyéval hasonlította össze. Rokonságukat abban látta, hogy ez 
az élményük egyéni, sokrétű, mégis közvetlen és bensőséges. Ám erősebb-
nek látta a különbséget: József Attilából hiányzott a szimbolizmus kísérteties-
sége: az ő istene „emberarcú", s ahol „lázadó szóval támad ellene, átérzik a 
hit és imádat konvertált élménye". A fiatalabbik lírikus ilyen jellegű élménye 
átfogja egész költészetét, s hogy nem lett életét alakító, azt életviszonyaival 
magyarázta. Neveltetése, görögkeleti vallásos élményei nem alapozták meg 
istenképét, azt magától küzdötte ki. Élete centrumába állította a szépséget, a 
tudományt, a szociális problémakört, a lélekelemzési, a „mamát", a szerel-
met. Ezek nem valláspótlékai voltak, az Isten-élmény valamennyi hátterében 
fölsejlik, „egyben-másban Istenhez is hasonlított" - írta magáról, s ez a tudat 
ösztönei mélyén munkált, kitörölhetetlenül. 

Istenhez közvetlenül fohászkodó költeményeiben érezni az istengyermek-
ség hangját, egyfajta bensőséges közvetlenséget, amely korai verseit ugyan-
úgy áthatja, mint a késeieket. Mindennek mélyén „áhítatos meghúzódás" rej-
lik, ami a hívő Istenhez simulásának analógiája. Forrása a szeretethiány, amit 
életében sokszorosan megtapasztalt, amelynek orvosságát a gondviselő, 
mindenkit számon tartó, a szeretet eszményét nyomatékosító Isten adhatta 
számára. A szeretet iránti vágy azonban nem nyafogóvá, passzívvá formálta: 
„József Attilában ennek a szeretetvágynak aktív oldala, az adni vágyó erősen 
nemes ösztöne semmivel sem volt kevésbé erős." Ennek bizonysága szociá-
lis költészete, a szegények és elnyomottak iránt érzett részvéte. Istentől a 
„maga szeretet-energiájának örökös megújítását" remélte. Élménye - han-
goztatta az elemző - reális volt: szerves, konkrét, azaz a mindennapi élet 
mozzanataiba ágyazott, földiesen megfogható formákban (itt az Isten [Hogy-
ha golyóznak a gyerekek] című versére hivatkozott, mint „e kétféle megjelenési 
forma szintézisére"). 

Sík Sándor részletesen elemezte, hogyan szövődött bele ez a mot ívum Jó-
zsef Attila forradalmi költészetébe is, miképp hatja át szerelmi líráját is. 
Amint mondja: a szerelmi élményben Istent látja megnyilatkozni, Istent, aki-
hez „örök, legigazibb szerelme" fűzi: 

Hogy tebenned jött most e lém, 
Azt is lá tom -
Ő az én örök szerelmem 
S a halá lom. 

(Bibliai) 

József Attila istenélményének Sík szerint az egész költészetére ugyancsak 
jellemző intellektualitás is fontos eleme. A való világ varázsának mérnöke-
ként formálná világát, de ezt a vágyát elfojtja érzelmi telítettsége, gyermeki 
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kiszolgáltatottsága. Még forradalmi verseit is kereszténynek értelmezi, mert 
a programszerűségnél erősebb benne a várt és szétosztandó szeretet, a közös-
ségre találás vágya, amikor felolvadhat az „istenporban". Forradalmi költé-
szete ezért is feszíti szét e líratípus szokványos kereteit, s átlép az értelem és 
a mindenség „metafizikai rétegeibe", ahol a mindenséggel mérheti magát, s 
az említett közösség tagjaként fölverhetné a lélekben a lelket, pontosabban a 
lelki többletet. Társadalomformáló verseiben célja és programja is gyakran 
„Isten-víziókba" cseng ki, mint a Kövek megrázó látomásában. „Kollektív 
költészetének" legmélyebb gyökereit a Nem én kiáltókban mutatta meg Sík 
Sándor, elsősorban abban a szimbolikus részben - A kutya című verset idé-
zi - , amely az ember Isten-szomját fejezi ki, s az Istenhez kiált fájdalommal 
(Kiáltunk Istenhez). 

A Nagyon fáj ciklus „halálos élményének" a bűntudatot vélte Sík Sándor: 
ez a bűntudat jelzi a beteg lélek „megrendítő bomlási folyamatát". Az utolsó 
korszak Isten-verseiben az Úrhoz való kétségbeesett kapaszkodás a vezér-
szólam, mint a Nem emel föl vagy a Bukj föl az árból könyörgő soraiban. „Úgy 
érzem - írta Sík befejezésül - , mintha ezzel a sóhajjal ajkán halt volna meg 
József Attila, aki »országos volt a pusztulásban«, de aki »egyben-más-
ban/Istenhez is hasonlított«, és aki »tetten érte szívében az Istent«." 

1 József Attila emlékezete = SÍK SÁNDOR, 
Kereszténység és irodalom, 1989, 371-374. 

2MEGYER József, József Attila, Vigília, 
1947, 290-297. 

3 Megyer Józsefről: Catalogus Religioso-
rum Provinciáé Hungár iáé Ordinis Schola-
rum Piarum 1669-1997, 1998, 253. 

4 Az olvasó naplója, Vigilia, 1960, 753. 
5 RÓNAY László, Húsz éve..., Vigilia, 

1957, 364-365. 
6 Kézirat alapján: Vigilia, 1984, 405-412. 
7 A kollégiumról: BARÓTI Dezső, Sík 

Sándor, 1988, 243-257. Baróti Sík Sándor tanár-

segédeként talán részt vett az első előadáso-
kon. 

8 József Attila Isten-élménye, Vigilia, 1948, 
582-589. A székfoglaló teljes szövege = SÍK 
Sándor, Kereszténység és irodalom, 1989, 
257-370. 

9 Vigilia 1935, 2. sz„ 9-30. 
10 Lásd: Katolikus írók új magyar kalauza, 

szerk. ALMÁSI József, é. п., 291-347. 
11 Vigilia, 1951, 621-631. 
12 A székfoglalóról és fogadtatásáról: 

RÓNAY László, Sík Sándor, Bp., Balassi, 2000, 
150-155. 

396 


