
Iásról, mílyen problémákat jelentettek Radnóti életében és költészetében,
s hogy végül is nem adtak, nem adhattak meaedéket a hitleristák s a
nyilasok elől a költőnek - az már nem ennek az emlékezésnek a lap
jaira tartozik.

Sorjázhatnám még az emlékeket - de csak ezt a néhány képet akar
tam most kiragadni a multból, egyetemi tanárságának legelső éveibőL

Első szegedí tanítványai között voltam, doktori disszertációmat Néki ké
szítettem nagyaggodalommal és mértéktelen göggel, Az ifjonti gőgöt Ö
is nyesegette, tapintattal, iróniával, segített az idő is. A mulandó gőg

mögött éber maradt az aggodalom: később is, hány tanulmány, könyv
írása után is megmaradt: vajon mit szól ehhez a "Professzor Úr" ? Most
is, hogy ezeket a sorokat kopogom az írógépen, elevenen munkál bennem:
oly rég nem találkoztunk, hosszú hónapok óta, oly sok elvi, meggyőződés

beli különbséget állított közénk az élet s teremtettünk magunk is - va
jon szeretettel fogadja-e ezeket a hevenyészett, vázlatos sorokat? Soha
sem tagadtam ezeket az elvi különbségeket, de sohasem szégyelltem a
hálát, amit máig megőriztem tanáraim, professzoraim iránt. S ez oszlatja
el aggodalmamat: akkor sem zárt ki "Sík tanár úr" a szívéből, most het
ven évesen is bizonyára csak a megértés s a szeretet parancsol Néld. A
megértés és a szeretet, amely lényének is, költészetének is legbensőbb,

legjellemzőbb vonása.
Hadd emlékeztessen ezekre a vonásaira ez a néhány mondat.

Sándor István

A KÖLTŐ

Tizenkét verseskötetével - drámái, elbeszélései, műfordításai, irodalom
történeti, pedagógiai és vallásos műveí hosszú sora ellenére - a köztudat el
sősorban lírai költőnek látja Sík Sándort. Az emberi életmű természetesen sok
kal ezervesebb és bonyolultabb egySlég, semhogy a lírikusnak illyen egyolda~ú

kiemelését ne kellene erőszakoltnak tartanunk. A költő, aki verseilben megnyí
latkoziík, esztétíkájáoan nemcsak a szépség filozóflkusan elvont elméletet, de
a művészí teremtő munkámak műhelytitkait is sok finomsággal bontja ki; s
vajon nincs-e köze mindezekhez lírikus adottságaínak ? Drámái - a Salamon
király gyűrűjétől az Egig érő toronyig - az emberi szenvedélyek rnily gazdag
regiszterével s a költői nyelv mermyi érzelmes kifejezésteljességével árulják el:
itt költő beszél! Pedagógiai és lelkipásztori s'ilkere~ben pedig éppúgy jelentős

szerepe van annak, hogy ismeri az ember érzésvilágát, mínt annak, hogy tud
az emberek nyelvén szólní: nem egyszeruen a hivatal begyakorolt módszereit
és szólarnaít veszi igénybe, hanem egyéni képességeit, Iíraí erejét, költővarázsát

kamatoztatja, A tétel természetesen fordítva is áll: egyéb irányú tevékenységei
nemcsak Iírájának témaköreit, de jellegét is befolyásolják. HJa míndezek elle
nére elsősorban költői mívoltában vésődik Sík Sándor kortársainak emléke
zetébe, ennek magyarázata egyszerű: jelentős költőegyéníséggel, különős tehet
ségű Iíríkussal állunk szemben, akinek lényeges mondanívalóía van, s mondani
v>aJ.óját a legváltozatosabo hangszerelésben, megragadó művészí erővel és öt
letességgel tudja közkinccsé tenni.

Sik Sándor ahhoz a kölrtőnemzedéklhez tantozik, amely az 1900-as évek má
sodík felében a magyar líra nagy forradíalmát hajtja végre. Babits, Kosztolányi,
JUhász Gyula, Tóth Arpád, sőt Gellért Oszkár és Füst Milán is, éppúgy, mínt
Harsányi Lajos és Sik Sándor "Z lIlIlO-as évek szülöttei s voltaképpen csak az
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úttörő, Ady maga, látta meg néhány évvel koráJbban, a hetvenes évek derekán,
a napvílágot. Messze vezetne az okok kutatása, amelyek e nemzedeket éppen
liriikussá fonriálják s hozzá még a líra forradalrnárjaívá, akik "új időknek új
dalaival", a modemné fejlődő ország Ielkívídágának merészen újszerű tolmá
csolásával lettek korszakalkotó jelentőségűvé, Eredményeík kétségkívül széles
európai, sőt vílágperspektivát tételeznek fel: tudomásul veszik és mélyen át
éliJk korunk szellemi törekvéseit, magukévá teszik kultúráját, vívódnak társa
dalmi viszonyaink ellentmondásosségával éppúgy, mint az összeomlás felé tartó
nemzet kibogozhatatlanná vált problémáival. Mindezeken felül pedig nagy ér
zékenységű, befelé élő egyéniségek, sajátos érzelem- és képzeletalkattal, de
egyben a megmutatkozás, az önfeltárás állandó nyugtalanságával s erőteljes

versteremtő hajlammal, amely a hagyományos irodalmi formák egyre újalob
felbontására és átfogalmazására készteti mindannyiukat.

Bátorságuk, arnel'lyel témáikhoz nyúlnak, problémáiklat csontig elemzik,
s a közöny, a megalkuvás, a felületesség, a langyos középút konvencíóit a val
lás, a nemzet, a társadalom kérdéseiben felszámolják - e polgári kényelem
hez szekott korban valóban meghökkentő. Úgyszólván nincs is verseskötetük,
amely vihart ne keverne, fellépésük éveiben s hozzá még nemcsak a szemben
állók, de az egy hitet, azonos társadalmi-politikai nézeteket vallők táborában
is. Az új zengésű, új konstrukcíójú, hangulataiban és képzettársításí teohníká
jában, nyelvkezelésében és verselésében arinyira szekatlan költemény ugyanis
mint rnűalkotás is problematikus: - feltörésre váró dió. Az elragadtatott hí
vek és elJkJ€seredett ellenzék szócsatáiától hangos a sajtó, Magyar földön a vers
soha addig annyira közügy még nem volt, mínt e nemzedék Indulásának
éveében.

Sik Sándor első kötete, a Szembe a nappal 1910-'ben jeilent meg, s mint-o
egy félszáz verse közül nem egyen még a zsengék kiforratlanságaí is szem
beötlenek, A maga egészében a gyűjtemény mégis igen figyelemreméltó. Szím
bolíkus formanyelve, hangulatidéző művészete csakúgy, mint érzéseinek köz
vetlen áradása, Iírájárrak személyessége szokatlanok a magyar loatolikus köl
tészet konzervatív közönségének, amelytől elsősorban várhat vísszhangot, A
költőnek, aki nem a Iogilca szerrvtelenségével morzsolgatja végig a dedukciólk:
láneszemeít, hanem Istennel való találkozásáról, a zene és a képek nyelvén,
forró bensőséggel, lírai módon beszél, éppúgy meg kell küzdeníe az értetlen
ség ellenállásával, mínt kortársainak, Konzervatív részről kézenfekvő igy a
modernízmus, a panbheízmus, sőt a szabadszerelem vádja is, amely a kötet
osztályrésze lesz. Pantheizrrius - mert Isten jelképeként a Nap, a Hegy, a
Tenger jeleniJk meg verseiben ; modernizmus - mert a fogalmilag körülhatárolt
"Iste,n" helyett a végtelen Szerétet valósága jelenti a költőnek az Örökké
valót; s szabadszerelem - mert a "hajnai! szerelrneseként' testvéri öleléssed
karolja át azokat, akikben, mint benne, az optimizmus, a remény, a jövő

akarása él:'
Azt szeretem, ,aki nevet,
Akinek rózsaszin az arca,
Aki örül, aki kacag,
Aki dalolva megy a harcra.

Talán fölösleges bizonyítanunk. mennyíre a kifejezés újszerű költőisége ma
gyarázza egy kevésbé fogékony, ízlésében bárdolatlanabb és konzervatívabb
csoportnak álílásfoglalását Sík Sándor első verseível szemben.

Nem kisebb bizalmatlanság fogadja azonban a költöt a másik oldalon, a
Nyugat frontján. Bár Ady által polgárjogot nyert a Iírában az Istennel vias
kodó bizonytalanság, hit és hitetlenség közt tétovázó vergődés ("Nagy Isten
hit és örök kétség Kik körmüket egymásba vésték: Ady, te vagy" - vallja
eITŐl maga), a megtalált Isten dicsérete Sík Sándor módján ezen az 01da100



pusztán "a kányilatkoztatott vallás tejszagú misztfkumainak" felmagasztalása
ként hat. S hozzá még az ifjú Iköltő mindjárt címadó költeményében a nap
keltét, az egészséget és életégerrlést hirdeti - mint vélik, a Nyugat halállsej
:telJmes, pesszírnísta szemdéletének programmszerű ellentéteként :

MegviUan a fény és föLkeL a Nap.
Bíborosan és aranyosan.
Ifj,an, tüzesen és szereLmesen.
És én, kitárt karrai és szívvel,
Ifjan, tüzesen és szereLmesen,
Nézek szembe a Nappal.

oE vélekedés nem kevésbé felületes és elhamarkodott. Az elfordulás a déca
dence nálunk is adott jelentőségétől, s a "józanság káJbultjaitól" - valóban
programmszerű. De a kötetbe foglail.t versek kivitelezése igazoíja azt is, meny
nyire egy nyelven beszél Sfk a Nyugat jeles íróival s mennyí készséggel Uall1UI
tőlük.

Ma, egy fél évszázaddal megjelenése után a kötet egy kissé már 'az íro
dalomtörténeté. Gondosabb kutatással körmyű volna kielemezni, milyen iro
dalmi hatások, íhletések serkenttkvajakrtják írói egyéníségét. Meglepő. rneny
nyire távol marad költészetétől Míndszenty Gedeon, a 19. százlad napköltője,

8Ikirő1 ugyanebben az évben könyvet írt. Annál mélyebben ihleti viszont a
század magyarságának vallásos lángelméje, Prohászka, a maga költői dükció
jával, istenkereső szenvedélyével és rajongó természetszeretetével, anneíly a
nagy .hegyck geologiai alkatában éppúgy a Teremtő ujjának érintését fedezi
fel meghatódva, mint az elhagyott madárfészekben. Talán szabad a költő ké
sőbbi idevágó nyilatkozatát ismételnünk: "A mísztíka nyelvét szenvedélyesen
átélt olvasmányok, elsősorban a nagy egykorú zseni-élmérry, a legnagyobb ma
gyar misztílkusnak, Prohászka püspöknek hatása adta számba." Másik i'hletője,

Ady főként nyelvét, verstechnikáját, de szimbolikus versépítő módját is befo
lyásolja s hangulatlírajának sejtelmesen 'borzongató darabjain különösen érez
iteti natésát, Utóbb Prohászkához hasonlóan Adyval is alapos tanulmányban
foglalkozik: úgy véljük, e dolgozatainak első előmunkálatai ifjú éveiig nyúlnak
vissza. Kapcsolata Adyval mindenesetee elgondolkoztató: Ady felszabadító és
serkentő hatása Harsánybhoz hasonlóan az ifjú Sík költészetében is nyomon
!kisér'hető: meg kell éreznünk, hogy Ady kifejező művészete rendkívüli lehe
rtősétgeket nyujt olyan lírai mondanivaló tolmácsolásához, amelyek más esz
közökkel úgyszólván megragadhatatlanole és megközelfthetetlenek. S a két
kortárs melíett a zsoltárok, a Grál-legenda, Maeterlmok ihletése egyfelől, s a
kuruc költészet, Kölcsey, Vajda és a líl'ikus Madách a másík oldalon, - hogy
CSIaIk a legszembetűnőbbekre utaljunk hirtelenjében,

De van e kötetnek egyéb tanulsága is. A modor, amely Prohászka, Ady és
ábtalában a modern Líra hazai és Ikülföldi rnestereí nyomán Sjk Sándor költé
azétében kialakul, sokszor még modor, köntös, nem a költő természetes maga
tartása, nem a költő maga. Hangsúlyozott modernsége a kezdetnek ezekben
az éveiben némileg még "stílusromantika", tudatosan vállalt szerep, költői

WikJalJmazJkodáJs a kor izléséhez, ícodalmí igényeihez. Versfonnák eoppant sokfé
leWigét próbálja ki, nem egyszer bravúrosan, s különböző témájú verseinek
hangvételében hasonló változatosságot, rugalmas nyelvi, magatartásbeli alJkail
mazkodó készséget figyelhetünk meg: ifjúi erények és ifjúi híányosságok, A
kő1tő tisztálban van erejével, de látja-e már a maga sajátos feladatait?

Néhány versének hangulatteljessége azt mutatia, hogy legaIáJ1Jbis köze! jár
a feladatdk Ielísmerésénez. A természetnek az Istenre utaló pronászkai funk
ciója mellett Sík Sándor számára van már ekkor is egy sajátos további jelen
tásége: a noldból, a napból, mezőből, hegyekből valami hívogató erő, halil
g'U,lat árad, amel,. különös, bensőséges kapcsolatot létesít vele, a mindenség
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Nem tudom ki, nem tudom hof1y,
AtkaroU két meleg karral
És kezem kezébe vette.

A versek egy harmadik csoportjában az Isten és a lélek bizalmas, szeretö ta
lálkozásaí GcÖ'Vetkeznek, 'a "tJheoriának", az Isten Játásának boldog percei Q

szen:tEk-szentje rejtekén, a hétlakatú vasajtó megett, - a megtisztult lélekben.
Az ágyam szélére leültél.
Jól láttalak a szikra túznél,
Mely két szemedből égetett
És föl(Jyu.1totta a lelkemben
A hamvadó nagy tüzeket.
Néztél, néztél Te mindig engem
És én csak Téged néztelek.

Küiön téma: aJkilk nem keresik Istent s a "kerrté&en kívül maradtak' s ismét
külön téma: a "jegy€SlSég" a maga boldog élményeível. Egy következő verscso
kor az elhagyott világ s a levetkezett régi én kísértő, visszahívó próbálkozá
·sairól számol he, s végül a ,,mennyegzós énekv-ben az tstennel : egy6'iiÜló
lélek ujjongása van soron, hogy B€Il1JIle rníndent rnegtalált:

Én a kelyhemet fenékig iszom,
Mind a két karom ölelésre tárom.
Mindent, ,ami van, mindent, ami jőn,

Mindenkit idelenn és odafönn:
Jegyajándékul nekem adja Párom.

egészéoe vonja, II világegyetem egységébe öleli családtag, testvér gyanánt,
hogy otthonám találjon s megbékélve elpihenjen. MadácIh verse, a Dalforrás
vet fel hasonló prob"1émát: "Nem is tudom már, lelkern hol végWdilk., Vagy II

nap fényének hol kezdete." Az ifjú Sík Sándor verseiben hasonlóan vissza
térő téma:

. Én nem tudom, a Napból fakad-e a fény,
A tüzes, imádságos és szerelrnes,
A sivatagra és az én szívemre?
Vagy belőlem forrásozik a nap?

Bármily romanbikus e koncepció, a természet előtt k.itáruló, pihenni keblére
térő költő fejlődese szempontjából nem csekély jelentőségű. A nagyvárosi em
ber általános nosztalgiája a természet után e koncepcióban biÍZOiIlYOS értelem
ben programma válik: el nem szakadni a természet valóságától, meg-megújuló
kapcsolatokat létesíteni a bogarak és bocik, erdők és hegyek, virágok és ríbísz
kék vílágávat. Mintha magja is érezné, hogy az álmok, sejtelmek, borzongások.
az esti ,féilJhomály hangulatai nem az életnek azt a teljességet jelentik, amelyet
áhít, s az irodalom, a könyvek, a kerdivat szűrőién át hozzá szívárgó benyomá
sok csak elmosódott árnyképek abból az Univerzumból, amelyet ta. maga egé
szében szeretne birtokba venni. A romantika rnélyén, íme, a realizmus csírát
nyugtalankodnak. •

A belülvalók mécse 1912....ben a maga újabb félszáznyi versével más úton
segíti közelebb önmagához. Az új könyv jelentős részét egyetlen nagyarányú
lírai kompozíció, az ifjú szív Istenhez való viszonyának, e szent kapcsolatnak
első sokoldalú kibontása foglalja el. A "belülvalók" ennek az élménykörnek
történéset ra "mécses" - a költészet hátortalan fénye, amely az emberi szív
rejtekét felderíteni hivatott: "tüzénél tágult szemrnel láss ősi titkokat". EI
hagymí egy eszménytelenné lett világot, a sivatag magányába térmí, levetkezní
és elhagyni még régi énünket is, felismerve, hogy immár idegen tőlünk, s ön
magunk mélyén találni meg igazi önmagunkat - ebben foglalható össze e
titkos történések első szakasza. Aztán a "könny születése" van soron, amelyet
elkövetett bűnünk felett ejtünüc - hisz "a könnyben van az élet", záporozása
jelenti megérkezésünket egy új, tiszta világba, ahol lehajlik hozzánk az isteni
szeretet:
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Szegényes vázlatunk alig sejteti, mennyí drámaisággal allítja elénJk a költő

az önmagából Istenhez emelkedő lélek sokféle küzdelmét. Mennyi változó szín,
hangulat, az érzések hány árnyalata hullámzik e versoíldusban sajátos, játé
kos dinamikával. Ennyi személyességgel. ily lírai közvetlenséggel katolíkus költő

nem írt még magyarul a "be!übmlókról". Hadd idézzük A hűséges hűtlenségről

szóló vers soradt: O én erősen tartalak,
De hogyha néha megszédülten
Megroskadok és megcsuklik a lábam,
S megperzselem az ujjamat,
Nem, nem az ujjamat, a lelkemet,
Ugy-e tudod, hogy az nem én vagyok?
Hogy én akkor is, ott, az éjszakában,
Amely rámhull és eltemet,
Akkor is, mikor elsodornak
És visznek haragos habok,
U gy-e Te tudod, hogy mindez hiában, 
Hogy én akkor is a Tied vagyok?

A költő, ime forróbban, feszítő élményként éli át az Istenbe-kapcsolódás
megrendülését. semhogyu versben más lehetne, mi:nt önmaga.

Utóbb mégis némi elégedetlenregigei gondol e cíklusára: "a kifejezés - ez
éppen benne a fiatalos! - sokszor egy fokkal hangosabb, igényesebb az él
ménynél". Az új világ új jelenségeinek tolmácsolásában azoniban az elevenebb,
tüzesebb színezés úgyszólván elkerülhetetlen. Az író előzményként egyedül Pro
hászkára támaszkodhat hazájában, mondanívalójához a nyelvei és formát maga
teremti. Hellyel-közzel más témakörű kortársainak stílusszíneit is Igénybe ve
szi. A kölcsönzött színek, a zsoltárok, Verlaine és Poe, s másrészről Vörösmarty,
Kosztolányi, Babits, Ady ösztönzései míndenesetre halványuló árnyalással.
rníndínkább Sík saját rnodorához hasonírva zománcozzák a kompozíció egy-egy
részletét.

Szokás e kompozíciókkal kapcsolatban a mísztíka emlegetése; úgy véljüik,
nem egészen [ogosan. Sík: éppen bensőséges, férfias Isten-szerelme által talál
kiutat ~ szetáradó hangulatok parttalanságában. A mísztika nyelvén szól ugyan,
ha szabad e szóval egy irodalmi stílusnemet és ízlést illetnünik, de vallásos
élményeit forróságuk ellenére bizonyos racionális mértéktartás és egyensúlyo
zottság jellemzi, s költőisége nem téveszthető össze azzal a megszállottsággal,
amely a misztiikusok lelkiéletében törvényszerű.

A "belülvalló" történések hasonló ciklusos ábrázolásaí következő köteteiben
is nyomon kísérhetők: a költőnek sajátos igénye időről-időre felfrissülni a Vég
telenség tengerében, számot adni a meditációkkal megközelített Isten hozzánk
hajló szeretetéről, az áldásról. amely e szeretetből emberségünkre harmatoz, A
Tenger, a Meditációk, az Aldás megannyi szírnfónikus költemény a lélek és az
Is1JeI:J. feszültségelekel terhes, újból meg újból megújítást. korrekeiét követelő

kapcsolatáról. Csak a hang tisztul és egyszerűsödik, vetkezi le hogy úgy mond
juik "irodalmiasságárt", míntha a szerétet kiteljesedésével már csak egyedül
a lényeg megragadása volna fontos, és ehhez képest háttérbe szorulna minden
k'ifejezés,beli széndékoltság:

Mi vagyok én, hogy nekem megjelensz?
Hogy arcot öltesz értem, fehéret és puhát,
És hogy kezet nyujtasz felém, símogatót, édesanya-kezet,
És moeotuoasz, mint emberek mosolyganak,
És szólsz szelíden, mint egy édes jó barát,
S akarod, hogy ne féljek tőled, hanem leüljek bátran lábaídhoz
És engeded, hogy megcsókoljam a kezed
(Magdolnának a kertben nem engedted I)
És azt mondod - csodás titok I - hogy gyönyörűségénvelem idóznöd !
Én édes, édes jó Uram,
Hogyan lehet? Honnan van ez nekem?

86



A katolikum első igényesebb jelentkezései ezek az ifjúkori alkotások - ha
sonlóak Harsányi Lajos ekkori rnűveihez - modern irod:almunfkban. A Költe
mények c. kötet bevezető verse 1916-bain mégis. elégedetlenkedve mérlegelí,
amit nyujtanak. Édes a dal, olvassuk, "ezü8ltös éjjeIen, Ha könnyező szív bá
natát zokogja" ; csodás, "ha titkon, nesztelen, A mélybe száll, rejtett lélekzu
gokba". De beérheti-e ennyivel a megnehezült történelmi atmoszférában? A
válasz határozott:

Aprókká lettek e csodák nekem,
Törpélli őket férfiénekem.

Ha eddig mínt költő a műértő "finom kevesekhez" Igazodik, ha halk szóval az
ő ,,sápadt dalukat" mondja, most a horizont szélesen kitárul: "Testvéreim", 
"magyarok" - hangzik az eddég szokatlan megszólítás mindjárt a kötet elején.
A történelmi idő, az Európára rontó világháború a maga vészterhes előzmé

nyeivel, pusztító vérözönével és birodalmakat daraboló következményeível a
költöt mélyebb hívatására döbbenrti.

Egy villanásban elémbe viharzott
A testvérarcok számtalanja mind.
Arcok, halvány és könyörtelen arcok,
Mikről a halál sápadt jegye int.
S láttam, miket ástak keserű harcok,
Ránccá fagyott tengernyi néma kint.
:És én kitártam karom, ajkam, lelkem,
:És minden lelket magamhoz öleltem.

Mint alakul át a "remete" prófétává, vagy mínt a költő szerényerr fogalmazza,
az éjben járóknak világító, "istenk:ü1dötrte" szentjánosbogárrá - tanulságos és
hosszú folyamat,

A szoros műgondú, zárt felépítésű költemények után, most szembetűnő

gyakorisággal törnek fel a költőből a lázasan áradó, jambikus aláfestésű sza
badversek. Altalában nagy verseit nem olvasmánynak szánja, zengésüle rneló
díája, gondolatfűzésük rrtmusossága, a mondatszerkezetek fel-felgyorsuló, hol
megtorpanó dinamikája szerves tartozéka itt a költői hatáselemek rendszeré
nek. Ezeket a retoríkus mozzanatokat azoniban kiegyensúlyozza a hang sze
mélyessége. A közösségí érdekű mondanívalót Sík Sándor egyénd témakezelés
sei, friss invencióval formálja újjá és élményszerűvé a maga számára: Istenhez
vagy népéhez szólva is ő beszél, a maga módján, többnyire párhuzamosan in
duló, vagy párhuzamos ktcsengésű szerkezetí egységek szer-int tagolja rQ0n
danivalóját, s éles hangsúlyú zárógondolattal fejezi be a költeményt. Komor
tónusú költemények ezek, olykor explíkatfv részletező előadásuk, máskor zsú
Ioltságuk próbára is teszi az olvasot: de nem kétséges, hogy költőíségük, bá
tor probléma-felvetésük. és őszinte szenvedélyességük ma is megragadó hatású,

A világméretű küzdelem embertelenségei közt magyarságunkkal együtt em
berségünk értelme is mélyen foglalkoztatja képzeletét. Az emberi szenvedés,
nyomor, elhagyatottság; a "jámm", amelybe a kizsákmányolás kényszeríti em
bertestvériinket - egy-egy versének témája vagy színező eleme gyanánt eddig
is felbukkant. Az a tény viszont, hogy még a farkas sem pusztítja saját faj át,
csupán az ember lesz embertársainak farkasa - a tébolyult öldöklés éveiben
minden alkalmi tapasztalatánál megrázöbb és keserűbb. Az emberiség a k:öl,ro
szemében testvérek családja, a háború szőrnyű önellentmondása, hogy ember
voltunkkal állít szembe, holott emberek vagyunk, hogy magunkra üt vissza II

másra emelt ököl, s visszájára fordul minden erkölcsí fogalom. Megoldás ? Az
elvi megoldás rnindenesetre készen áll: az öldöklés hősíességét a szerétet hő

siességére váltani át:
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Testvérek, merjünk hősök lenni már,
És merjük már megmondani magunknak,
Hogy sebet kapni fáj,
És sebet adni táj,
És minden fájás fáj mindenkinek.
Testvérek, merjünk hősök lenni már,
Acélozzuk karunkat ölelésre,
És merjük már elsírni azt a könnyet,
Embervoltunk, embernagyságunk könnyét!

Egyéni életprogramm gyanánt innen következik az embertnevelés igénye. Egy
, új arcú ifjúság formálásán dolgozik.

A férfí-temperamentum sajátos kirobbanásának lehetünk tanúí a nagy
lélegzetű versekben. Hosszú évek lázas korszakát követi ezután természetes
visszahatásként a csend költészete. A szív meggyorsult dobogása lassanként
régi ritmusába tér, s velük újjászületiik Sík nangulatlírája, A prófétáló nagy
költemények tövében a Csend 1924-!Jen, majd a Sarlósboldogasszony 1928~ban

megjelent kötetének tanusága szerint a fákról, bokrokról, virágokról, csíbékről,

csdgabígákról szóló versek megbékéltető tarkasága, A természetnek ezekben a
versekben határozott funkciója van: békét, nyugalmat sugároz egyszerűen az
által, hogy a költöt a nagy történések zajlásából kívezett. Másféle kapcsolat
ez a világ és a lélek között, mint pályája elején: a megpróbáltatásoloban férfivá
érett költő tísztábban, plasztikusabban érzékeli a dolgokat, s nemcsak hangú
latában olvad eggyé velük, hanem megérti, amít eszmeileg mondani tudnak. A
versekben igy jelenik meg a reflexió:

Jó volna lenni búzavirág-módra:
Vlni tövemen csendességgel,
És napra, rétre, aratókra
Rámosolyogni halkan, kéken,
Békességgel.

Nem lenne közöm semmi, semmi
Tevés-vevéssel, hangossággal:
Csak lenni, szépen, csendben, lenni,
És dícsérni a boldog Istent
Boldogsággal.

Különös, harmatos poézissel áthatott költészet ez, fomnailag is fínoman CSIi
szolt, s olykor a világirodalom nagy dalköltőíee, Goethére, Heinére emlékeztet
üdeségével. Különös varázsukat soloban magyarázza, hogy a történelem véres,
gyilkos képei után a természet tiszta, békés szépsége a maga ősi tündöklésében
tárul szemünk elé.

Az élmény mélyebb, rnínt a látszólag igénytelen versek sejtetnék. A termé
szet példát is szolgáltat, amely követésre sarkal. A virágokhoz és csigabig,áJk
hoz hasonló természetességgel kellene az embernek is vísszatalální az elvihez,
amely embersége mélyén rejlik Ez az igény hozza létre legharmoníkusabb,
leggazdagabb kötetét. amely Fekete kenyér címen 1931~ben jelent meg. Hadd
idézzük egyik bevezető verséről a jellemző szavakat:

Embernek lenni!
Csak-embernek, semmi egyébnek,
De annak egésznek, épnek.
ru« szülte földnek
És Isten-lehelte szépnek !

Lerázom magamról a port,
Amit a századok ajka rámlehelt,
Ledobom a palástot,
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Amit a Hivatal rámtekert,
gs az apostol könti)sét is szétnyitom,
Amit szent ujjak tűztek össze vállamon:
Nézzétek, itt vagyok.

Lepletlenül, akár egy fiatal fűz a márciusi szélben,
Amint a földanya megformált a mélyben,
Amint elgondolt az Isten öröktől való villanatában,
Fogantatásom titokzatos pillanatában:
Én, ember, egy a millióból.

Az új gondolat, új program gyökerében alakítja át Sík Sándor költészetét. A
háJborús éveklben követett gy.alkorlatával tudatosan szakít: "Ne várjatok éntő

lem prédikációt És ódát és okoskodáet ne várjatok" - olvassuk az idézett
versben. Mit nyujthat igy, ami változott'szemleletének megfelel? A válasz ké
:oon:fekrvő: "Hát egyet rnondok: magamat." Igy alakul e szorosan szerkesztett
kötet a maga teljességében egyetlen lírai kompoziclóvá:

Hát itt van, nesztek.

Talán egy dalba menekiilt: regény,
Talán egy tépett lap történelem.
Talán egy üvegszilánkon a fény,
Egy vízcsöppben a tenger,
Egy paTányban a Kettős Végtelen:
Az Istien és az ember.

Az önteltárulás új formája ez, más, rnínt a korábbiak: az érzések finom inti
mitásai, a "belülvalók" rejtelmei helyett az emlékezés mágíájával egy ember
élet lényegét idézni fel és foglalni össze a bölcsőtől a delelőíg, ahová ekkortájt
érkezik.

Kerete, foglalata az a gondolat, amelyre a könyv eimében is utal:

.Engem magnak vetett a MagvetlS
gs kenyérnek, annak is feketének.

Mint hajt kJ. és bont kalászt a mag, s hogyan kel a tészta, mínt sül a kemen
cében a kenyér, s kerül a meleg cipó a család asztalára: az allegóriává széle
sülő hasonlat öleli át a fejezetekibe és alfejezetekbe csoportosuló verseket. A
,,mag" a gödöllői gyermekkor világa, a nagymama és a szülők, majd a szemí
náríum, a prefektus s az egész üjúságot körülzengő rapszódia a maga mélyen
zengő hármas vezérmotívumáJval: Ecclesia - Ezer év - Tudomány. Azartán az
új fejezet - "a tészta", az érés, a kenyérkelés időszaka: az egyetem, a tudás
mámora és Riedl FJriígyes, a "ket testvér": filozófia és theológla és Schütz
Antal ; majd a versek, a Iliagy ihlető, Prohászka s az egykori ifjúsági folyóirat,
a Zászlónk, amely az első költeményt szárnyra bocsájtja, s nyomukban az
Isten érkezése, a primícia ("Most áll az illanó Idő"). A harmadik rész címe:

. ,,KemenoéIben": az izzó, lángoló kor balvégzetű esztendei. Az irodalmi élet
nyüzsgése, a nyomortanyák, a véres utca, a háború "földindulása" a maga tör
1lénelmi következményelvel, s a gond, hogy minden hiálbavaló volt, a szörnyű

'leekéből nem tanultunk - "ezen a népen, jaj, nem lehet segíteni!" S végül
e kemencéből kiJkerült ,.meleg cipó" költészete: egy-egy színfolt a munkából és
szolgálatból, amelyet a tanár, a pap, a berát testvéri szívvel végez s e mun
kában boldognak érzi magát, A ribiszke piroska, lrerek, fanyar gyiinWl.csét is
lef067Jtja a mohó gyerek - s édes gyümölcsnek lenni mégis:

Fekete-piros, fanyar-édes
Zubogó véT lesz.
Szeleburdi gyerekkacagá&,
Lánt/csilingelés, anyakéz-símooatás,
Ajándékozó fé'l1imozdulat,



Piros dallam öZelő ég alatt.
Szemben tűzpiros mosoly,
Teremtő titkok üszke:
Az lesz, ha meghal, a csepp ribiszke.
Meghalni, gyümölcsnek, gyönyörű mégis!

Igy akarok én is! Igy akarok én is !

A kötet úgy hat, rnínt egy számvetés, lezárása a multnak és távlatbontás
a jövő felé. Kétségkívül van valamelyes köre Kosztolányihoz. Am Sík vissza
fordulása a multhoz éles tisztaságukban idézi az emlékeket, kemény körvona
lakkal rajzolja a rnultba merült alakokat, [eleneteket, s a változatos képek
mozaíkjában ábrázolt élet balsejtelmek nélkül csillog, nem kfsért rajta az
árnyék, amely Kosztolányi alkotásaira fátylat vetett: a percről-percre közelgő

halál. Inkább a költő optimizmusa vonja be verőfényével a kötetet. Valami
eredendő, kiirthatatlan derű a sajátja Sík Sándornak, amely a kísértő legcsüg
gesztöbb benyomások között is sugárzik. Nem egy verse igazolja: tisztán látja,
amit az idők méhében az emberi gőg, a bűn és az oktalanság érlel. Alszeghy
Zsolthoz írt versében például az összeomláshoz közelgő Európa mesteri kór
képét vázolja fel:

Ez a rozzant, vén Európa-bárka
Addig irtotta legénysége színét,
Addig gyilkolta kapitányait,
Addig baltázta önnön padozatját,
Addig aludtak a kormányosok:
Léket kapott eltömhetetlenül.
Arad a szennyes sósvíz. Hasztalan
Gép és szivattyú: süllyedünk ! De hagyján,
Nem nagy kár érte! Ami drága volt
A rakományban, régen kidobálta,
És ez a rozzant vén jószág sokáig
Már úgy se birná a kalozkodást:
Ifjabb hajók járják az óceá~t.

De van ereje hozzá, hogy még a süllyedő hajó utolsó perceiben is hinni tud
jon hivatásában, - abban, hogy érdemes az égiek felé bocsátani a "csodaváró
rneztelen imát": "Mentsétek meg lelkeinket". S tegyük hozzá: érdemes szeretni
az embert, ha emberséget elveszti is.

A Magányos virrasztó kötete 1936-'ban s 1940-ben Az Isten fiatal, valamint
összes versei következő évi kötetében a még meg nem jelent aj versek cik
lusa - ennek a küzdve-küzdő, bízva-bízó szemléletnek szélesebb kibontakozá
sáról beszél. Az idő sürget, feketébe vonja a láthatárt, a világtörténelem vál
sága másodszor tépázza meg a költő nemzedékét. A barbár korban nem kisebb
tét - a költészet, a szépség és a szellem forog kockán, s velük együtt értelmét
veszti emberségünk. A költő éppen mint ezeknek őre, mínt "magányoo vir
rasztó" lép elénk az erőszak és gyűlölködés éjszakájában.

Ha én elhallgatok,
Elalusznak a csillagok,
A piros hajnal szederjesre kékül,
Elapadnak a fellegek,
És a megalvadt tengerek színérül
Az Úrnak lelke visszalebeg.

A nagy versek kora jött el ismét viharzó szenvedélyekkel, a történelmi hely
zet és a problémák mélyreható elemzésével.

A kűlönbség a multhoz képest mégis nyilvánvaló. A költő immár nem az
emberr.' nevelhetőségébe vetett bizalommal beszél, inkáJbb korának lelkiismeretét
óhajtja megmozgatni, amíg lehet, s míndenek felett a maga igazolását keresi;
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ha magányosan is, de helyt~Hl a virrasztó, teszi, amit kell, és vállalja, amit
hűségéért várihat. Mert a hűség kockázata nem veszélytelen többé, s jogos a
kérdés:

A Káinok kifen t baltái közt,
Homlokodon az Abelek jegyével:
Mi lesz veled, te máshonnan való?

Sajátos hősi magatartás ez: az érzékeny, senkit nem bántó, szépségre, testvéní
ségre és istenszeretetre vágyó, fegyvertelen ember szembenézése a diktátorok
embertelen hatalmával, a tömegember rnithoszokkal vak1ká tett oktalanságával,
a techníka gyilkos gépezetével. Mindezekkel dacolva a költőnek csak nem-et
szabad mondani:

Nem, ó Bálvány, mi nem bálványozunk.
A nwnoton litániából
Mellyel hozzád hunyásznak híveid,
Egeket vívó diszhar1nÓniával
Harsan ki férfiénekünk.

Páthosz és gyűlölködés nélkül, az értelemre és katolekumra támaszkodva ala
kul ki ez a "politikai" költészet, mint a harmincas éveik. imperialista hatlaJ.mi
rendszerei ellen felsorakozó magyarság állásfoglalásának dokumentuma.

A nagy verseket itt is körülzsongják a költeménnyé krístályosodó termé
szeti képeik, hangulatok. De mínt a háború után, 1945-1ben megjelent első kö
tete, Győzöd-e még?, mutatja, - a reflexió, ez az Arany Jánostól nyert örök
sége, itt önmaga ellen fordul. A költő nem a nagy Egésszel, az Univerzummal
való kapcsolatát keresi többé, nem is a szépség mámorát, a csend hangulataít,
fl nem is a dolgok tanítására figyel. JÓVlal többre vágyik, mínt eddig bármikor:
értelmét akarja kíkapcsolnt, eszméletének rémeit levetkezní. "Már zúg a víz
özön, De én még nem akarom hallani" - olvassuk a jellemző sorokat. "Igy
vagy amúgy, ránk dönti a házunk, De mí ne bánjuk. mi csaJk furulyázzunk" 
halljuk ismét. A sütkérező picike hangya példája is követésre ösztönöz:

Sütkérezem illatos irtáson,
Nehéz fejem moha közé ásom,
Nehéz gondom a patakba ejtem,
Nehéz -ember-voltom is felejtem,

Több ez, mint a pihenés vágya, amely évenkénti ritmussal vakácíóra falura
hozza: a minde:nrt feledtető természet békéjétől megmámorosodva, nemcsak az
élet gondjaitól, de az élettől magától is szabadulást keres. "Most kellene áment
mondani" - halljuk a Hargitán ; s készen a válasz máskor, máshol is a kér
désre -:.. mit mondanál, "ha ablakodat megkoccantaná a Hűvös Angyal":

Semmit sem mondanék.
El sem köszönnék, mint egy átfutó
Nyáréji vendég.
Még kalapot se vennék,
Mint aki csak a szomszédban lakó.
Szökellenék, mint lomha tél után
A nap, a fú, a fürge szél után
A mámoros csikó.

A háJború örjöngő em:bertelenlkedései közepert mégis talál egy új érzést
és újmuzsikáJt Sflk Sándor, amelyet eddig kevéssé ismert. Városi ember, köl
tészéte uroánus jcöltészet, Am a szegedi őstelevényen, ahová hivatala köti, a
fulusi ·nyéÚ'ak csendjében, ahová pihenni jár találkozik a magyar a parasztság
gal. és annak hagyományos kultúrájával. Verseilbe finomán beleszövödnek a
BaI"tólk, Kodály és iskolájUJk nyomán szárnyrakelt népdalmotívumok: F;rdó
szélén estvéledtem, Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek, Magas a rutafti,
ága. elágazik, Ors~á.9úton lánYOk mennek, Süss fel nap, Szól a kakaS már.Da1-
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lamuk követésre indítja a költöt, új, népi lejtésű versformáKJhoz vezeti el. Más
kor a falusi élet képei inspirálják, kivált a székely falvaJké; temetőjük, papjuk,
havasi szállásuk, kokoíszás kászuik csak úgy, mínt a történelemben kíformá
lódott életbölcsességük megragadják képreletét s az egyszerű, kemény, mun
kával sűrűn kitöltött falusi élet - akár a természet - meghatja és megví
gaszta.1ja. Mert ebben a nehéz dolgú világban emberség lakik, s "embernek
lenní de jó, de jó l"

Eddigi utolsó könyve, a Tizenkét csillagú korona 1948-baJn úgyszólván a
maga teljességében ebből a népi inspirációIbólszármazik. Egy Marcaliban töl
tött dunántúli nyár eszmélteti a költöt a népi Mária-tísztelet hagyományos for
máinaJk: költőiségére. A paraszti jámoorség' bensőségét csodálva úgy érni, "ez
az a föld, ez az a táj, ahol az ég-WId összeérnek", - szi,get - "ahol elfelejt
zakatolni És fenekedni az idő". S így magától értődően veszi át a tipikus népi
szemléletet, amely sajáot viszonyai közé helyezi a szentírásí eseményeket. "Mi
asszonyunk, te itt lakol" - zendül fel bevezetőül a téma, aztán a részletek:
egy rneleg trágyapárás építmény - a "betlehemi csöpp alkol"; a "félhajas tető

alatt, ahol harsog a gyaluforgács" - a názáreti ács farag; Badacsony és Szíg
liget integet a távolból, mínt Tábor hegye; a nagy tó - TiJbériás, "a fövenyen
hálót egyenget Tizenkét hallgatag halász?"

P;s téli estén fonogatván,
Az asszonyok közt ül a padkán
Asszonyunk Szűz Mária.

Utólbb a kötet tematiMja kitágul: a lorettói litánia egyes szól<m~tásai formá
lódnak verssé, majd a rózsafűzér s a keresztút Máriára' vonatkozó utalásai; de
vers szél a "kegyes iskolák királynőjéről", a Magyarolk NagyassZO!l1yáról s a
világ népeinek annyiféle kultuszát ihlető "igazi Máriáról" is. S befejezőüI bá
tortalan fohász a Szűzhöz:

Egyet kérek: ha önfeledve
Jézuskát ringatod öledbe,
Akkor mit szépséged sugallt,
Zümmögd el neki ezt a dalt.

A tiszta zen.gésű kötet üde poézisével túlmutat önmagán: érezzük, a köl
tőnek van még rnondanívalöía, fmss ötletessége, eleven alkotó kedve nem fo
gyatkozik

Sík Sándor életművét legkevésbé sem tarthatjuk lezártnak. Am eddig
verseskÖ!l1yveinek tisztes sorával is irodalomtörténeti rangot és jelentőséget biz
tosít magánalk. FérfJias érzéseinek friss, tis7ita áradásával, egészséges képzele
tével, gondolatgazdagságával. és ezeroldalú formaművészetével a modem ma
gyar lí:ra századeleji forradalmárjeinak nemzedékében külön világot képvisel.
Modem hangszerelésű költészetének jelentős szerepe van annaJk a folyamatnak
kilbonrtakoztatásáJban, amely hazánkban a ,,katolikus köl<tés·zet"-et egyetemes
érdekűvé emeli, periferiális jellegének, gettó-helyzetének levezetéséhez segíti
s számára teljes polgárjogot szerez az irodalomban. Europa egykori lírai tö
rekvéseinek s a magyar vers multjáIliaik sokoldalú ismerőjekénrt, "poeta doctus"
ként, tudatos műgonddal alkot, s költészete szervesen kapcsolódik Ady front
jának formaí-sbilárís eredményeíhez, eszmei inspirációihoz is. Elméleti felké
szültséglénél azonban jelentős szerephez jut Iírájának kiformálódásálban önkén
telen és gyors lírai reagáló készsége, amellyel hazája és az emlbe:riség nagy
eseményeire CSaIk úgy, mínt a természettől és egyes emlberektől kapott apró
benyomásoícra válaszol. Műfaj és tónus szempontjából versmegoldása'inJak igen
széles skáláját alakítja így ki, s hajlékony dialektikálval smn V'itába. a változó
történelmi konstellációkban felvetődő korpoblémákkal, Vallásossága nem el
méleti ballaswként nehezedik költészetére. hanem mint Istenbe vetett bizalom,
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mint a maga apróságának átérzéséből fakadó alázatosság, s rmnt minden em
berre, sőt minden teremtményre szétáradó, míndent ölelve tartó szeretet szí
nezi Iíráját, Költészete a kezdet évtizedének romantikus stíluskísérleteiból ki
bontakozva, a harmincas években a tömör kifejezésteljesség klasszdcizáló esz
ményét tűzi ki maga elé s ennek jegyében érleli ki legmaradandóbb alkotá
sait. Ez a Iíra azonIban erőteljesebb, gazdagabb, áradóbb és színesebb, semhogy
az irodalmi stflustörekvések, művészí Irányzatok bármelyikével jelezhetnők ál
talános [ellegét. A költő a maga útját járja. Nem több és nem kevesebb: költő.

Hatásának kulcsa ebben keresendő. S amint maga szomjasan szívja magába
a szépség ígézetét Európa és hazája multjának és jelenének legkülönbözőbb

költőiből, amint saját pályája is szervesen ágyazódtk a század irodalmi fejlő

désének egészébe - hatása is egyetemes. Meaterének nem egy ifjú tehetség
választja, főként pályájának szegedi szakaszán, s nyilván nemcsak Sík, a
professzor járul hozzá esztétikai szemléletük. ízlésük alakításához, hanem Sílk,
a költő is jelentős indításokat ad az ifjú poétákriak. E hatások pontosabb Ie
mérése még előttünk áll, de semmiképpen sem mellékes feladat.

Kardos Klára

A PROFESSZOR

"Uram, csak szívem maradihassongyermek !" Szekatlen .)rönyörgés egy
újonnan kinevezett egyetemi professzor ajkáról! A vers vallomása szeránt ez
zel fordult Istenéhez, amikor 1929. december 27-én az aiklkor alig negyvenéves
pesti piarista tanárt a szegedi egyetem magyar írodalomtörténeti katedrájára
állították. Nem szívesen ment; attól félt: nem tud eléggé közel maradni az
emberekhez, tanítványaíhoz:

Hány ember volna ,boldog lllhelyemben!
Hány volna hétszer :különb ide nálam !

tn ;nem ilLkartam, Jsten látja lelkem !
Nekem jobb (Volt a i(}yerekek közt,
- Verebecskénekverebek közt 
Bukfenceznem és csiripelnem.

Itt komolyan kell sz6ljak komolyoknak.
ülök egy .nagy, ;magas katedrán,
Sokvárakoz6 sum mered rám,
ts 6raszám Isem mosolyognak. (tletem 'útja közepén.)

Persze kár volt félnie: em a gyermeki szívet, ezt az érző, melegen emberi
szívet lehetetlen volt meg nem érezni benne mindenkinek. És tíz év múlva,
amikor ötvenedik születésnapját ünnepelték a szegediek, már úgy vette elő

ezt a verset, mint "beteljesült [óslatot": "És lesz a lelkekben is otthonom. Jó
ernber itt is van elég, Mi aszivélt tárja ki eléd, S csak megérzik, hogy a szí
vern hozom!"

Megérezték ezt már a kisemberek - azok, aikiket abban az időben a ,,ka
tedra magasából" nem egy professzor észre sem vett. Az utcán kis vírágárús
lány kínálja neki csokrát. Megszólítja, eloeszélget vele, aztán a bámuló lány
marlkába nyom egy húszfilléeest - és meghagyja a virágját. Amikor megér
kezik az órám, az első örömet a Szulkováthy-téri rengeteg épületben a kaipus
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