
A KÖLTt) VALLOMÁSA M(1VÉSZETtRt>L
SíK SÁNDOR KIADATLAN LEVELE TAKACS ERNÖHOZ

Sík Sándor hátrahagyott feljegyzései közül került elő itt kÖ2lÖlt 1rása.
Annak a levélnek első fogalmazványa ez, amelyet a költő Takács Ern6
höz, a Szerit István Társulat akkori igazgatójához intézett az "összes
versek" készülő kiadásával kapcsolatban. Sik Sándor később sokat esí
szolt, rövidített rajta és szó volt arról, hogy rövidített formájában, ,,Az
olvasóhoz" címmel, előszóként kerül a gyl1jteményes kötet élére. Közzé
tételére azonban végülis nem került sor. Mi itt a legelső változatot kö
zöljük, amely a maga spontán áradásával mindennél jobban vaLl sík
Sándornak, a költőnek ~ondolatvilá~áról és Ars poeticájáról.

Kedves Barátom,
mikor fölvetetted előttem azt a gondolatot, hogy a tervezett "válo

gatott versek" helyett ezt a teljes gyűjteményt adjuk az olvasók elé, az
első perctől kezdve úgy gondoltam, hogy a versek sora ott fog kezdődní,

ahol - mint mondani szokás - ,,oa költő már megtalálta önmagát",
vagyis, hogy csak azokat a köteteket adjuk ki újra, amelyeket szívem
szerínt ma is nundenestül vállalni tudok. - a többi elmarad, v,ag'J füg
gelékbe kerül.
. Legfőképpen az első kötetet, a Szembe a Nappalt szerettem volna
mellőzni. Nemcsak azért. mert tartalmának jórésze zsenge, félig gyennek
kori versekből áll: a kispapi nevelés a mélység irányában gyorsabba, de
a dolog természeténél fogva más irányokban lassabb üteművé teszi a fi
atal lelek fejlödését. Sokkal inkább azért, mert ez a kis kötet annak
idején annyi megütközést és félreértést okozott. hogy azt "írói sorsom"
máig sem tudta egészen kiheverni. A legtöbb ember az első olvasott
könyv alapján alkot magának képet az íróról, és ha az első benyomás
kedvezőtlen, nehezen vesz kerebe másik könyvet: az első itélet perdöntő

marad. Ez a könyvecske pedig jobbra is, balra is bőséges botránkozást
keltett. Egy derék katolíkus folyóirat modernízmust, panteizmust, sót
szabadszerelmet talált benne, a Nyugat krítíkusa pedig "a kinyilatkoz
tatott vallás tejszagú misztikumait" vette benne gúnyos tolla hegyére.
Az előbbiért a legilletékesebb helyről kaptam teljes elégtételt, és a kato
likus közönségreIgazán sohasem volt okom panaszkodni: kezdettől máig
szüntelenül megérezte, hogy amit lelkemből vettem, az ö lelkéből való;
három évtizeden át sohasem nélkülöztem részéről - elsősorban a fiatal
ja résreről - oa. termékenyítő vísszhangot, Nem csekély örömmel tehetem
hozzá: a protestáns testvérek részéről sem éreztem soha mást; azok kö
zött, akiktől a legmélyebb, leglélekindítóbb megértést kaptam, megha
tottan kell emlékeznem Vargha Gyulára, Harsányi Kálmánra, Reményik
Sándorra.

Nem így a másik oldalon. Karinthy Frigyes,a Nyugat idézett. krí
tikusa, évekkel utóbb nevetve biztosított ugyan, hogy idézett gúnyolódá
sa "irodalompolitika" volt, amelyet egy percig sem vett komolyan; de
komolyan vették mások, olvasók és írók, akik csak ebből a kritikai kro
kiból ismertek és ítéltek meg. No meg abból a végzetes dicsőségből, ame
lyet én sem kerülhettem el, hogy sokaknak, akik egy vagy más okból
nem tudták elfogadni Ady Endrét (legtöbben közűlük valószínűlegmínd
kettőnket csak "irodalompolitikai" kritikákból ismertek), másokkal együtt
én is kapóra jöttem a vele való szembeállításra, - ugyanakkor, amikor
iskolában és pódiumon sorozatos előadásokbanhirdettem korszakos ttaiY-
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ságát, Csoda-e, ha sokan máig sem tudták ezt elfelejteni (a feledtetésre
alkalmas könyveket, v,::L~C~el, e5,)' l~~L.ü.k a 1'2.6i cathoU..:,;, i,,~n lcguntur
elv alapján el sem olvasta) és ellenszenvvel néznek rám? Es most, ha
netalán kezükbe találják venni az új könyvet, megint ezekre a versekre
nyissanak? - Elvégre a legtöbb ember az elején kezdi olvasni a köny
vet -- holott az ,,igazi" versek vagy száz lappal utóbb kezdődnek!

Míndezt meg kellett írnom, hogy megmagyarázzam, miért kardoskod
tam minapi beszélgetésünkkor annyira az első kötetek elhagyása mellett.
És mégis: azóta elmélkedvén, beláttam, hogy Neked van igazad: a köny
vet az elején kell kezdeni. Már első érved lefegyverzett: ha a Szembe a
Nappal ilyen kétoldalú megütközést keltett, ez már maga is azt bizo
nyitja, hogy volt benne valami új, valami más, a megszokottba bele nem
illő, tehát legalább is viszonylagos, történeti érdeke van, és ez egymaga
is elég ok rá, hogy ne mellözzük, El kellett fogadnom azt a megjegyze
sedet is, hogy az olvasókra, sőt a kortárs irodalomra tett hatás szempont
jából a kiérett alkotásokkal egyenrangú vagy akár még fontosabb lehet
a fiatalkori lendület, a kiforratlan, de erőteljes hang, a mondanivaló vagy
a kiállás újsága, és hogy az ún. modern katolikus líra elindításában alig
hanem nagyobb részük volt ezeknek az egészséges kamasz-hangú, kur
jongató zsengéknek, mint későbbi testvéreiknek, amelyeket talán nagyobb
bizalommal mernék az Idő szerkesztői ollója alá eregetni. Elvégre: a köl
tőnek nincs joga lemondani múltjáról. Annál is kevésbé, mert írók és
olvasók egy része nem hajlandó megfeledkezni róla, hogy az ún. modern
költészetnek vannak a Nyugattól független kezdetei is, - másik résre
pedig még mindig nem ébredt rá, hogy a modern Iírának ez a másik
próbálkozása művészí lényegében ugyanannak a szellemnek elindulása,
mint amely arnott szólalt meg.

És másik érved is meggyőzött. A hűséges olvasó, aki évtizedeken át
vele él az íróval, szereti, magába éli verseit: most, amíkor kezébe kapja
a rég elfogyott kötetek annyiszor sürgetett gyűjteményét, joggal köve
telheti tőle régi ismerőseit, kedves verseit - és az olvasó válogatasi
szempontjai ritkán azonosak az íróéval. Még az olyan verset sem szabad
elhagyni, mint A Hajnal szerclmese, - ez a Halál rokona ellenpárjának
készült gyerekarcú programvers (amely különben éppoly kevéssé jellem
ző rám, mint a Halál rokona az igazi Adyra) pedig nyilván legelsőnek

kerülne a papírkosárba, - de mit szólnának ehhez a komáromi diákok,
akik a legforróbb cseh időben érettségi dolgozatot írtak róla és benne
élték ki akkor dacos fiatal magyarságukat. A Ketten a Mesterrel persze
hogy nem emeli a könyv esztétikai színvonalát, - de az a paptestvé
rem, aki megírta nekem, hogy ennek a versnek köszöni papi hivatását,
biztosan ezt fogja benne keresni legelőször. Abban is ig.azad van, hogy
a Belülvalók Mecsét is hozni kell, mert nem szabad szegényíteni amúgy
is gyér misztíkus Iíránkat.

Legnehezebben a fiatalkori ún. hazafias verseket hagytam benne a
könyvben. Ebben a fajtában sikerült legkésőbb "eljutnom magamhoz",
ezek tartottak meg legtöbbet tartalmilag a szerencsétlen régi szavaló
hazafiság emlékéből. formailag a századeleji epigon-költészet hangjából.
Bizonyos, hogy az érzés ezekben sem csinált (ha a köntös olykor az is),
ennek a korai költészetnek kamasz-frissesége ezekben is benne van és
- ennek a Zászlónk huszonötezres olvasótábora éppen elég bizonysá
gát adta! - egy közösség lelkét fejezték ki ezek is, - de mégis hiány
zik belőlük nemcsak az "igazi" sajáthang. hanem a mélyebb és reális
magyarságélmény is.
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Th ezzel kapcsolatban itt hadd térjek rá másik megjegyzésedre, ar
ra a nehéz kérdésre, amelyet ct. B~lülü(j:t5k l'vlécs8vt:l kapcsolatban vetet
tél fel és amelyre akkor nem tudtam olyan világosan megfelelni, aho
gyan most látom a dolgot. Ih a Belülvalók Mécsét, amelyet a magyar
katolicizmus legkülönbjei a magukénak éreztek (Prohászka püspök is
evvel kapcsolatban mondta nekem legmelegebb szavait), ha még ezt sem
érzem az ,.igazinak", - kérdezted, - akkor hát tulajdonképpen mit tar
tok igazinak? míben látom hát igazi hivatásomat? Megtagadom-e ver
seim első alapos vizsgálójának. Várdai Bélának megállapítását, aki el
sősorban ".az istenszeretet énekesét" látta bennem?

Erre a kérdésre nem könnyű és nem is egyszerű megfelelni. Persze
hogy nem tagadom meg ezt a gyönyörű jelzőt. Igen, hiszem, hogy egyik
oldalról a lényeget fogta meg abban, amit szerettem volna, amire töre-.
kedtem, illetőleg annak, amit a szív bősége magától sugallt a számnak.
Igen, egyik legfőbb és legsajátabb ,küldetésemnek (adottságnak, nem sze
repnek !) éreztem a teocentrikus életérzés magyar Iíráját alkotni meg 
és erre (hogy Mindszentyvel szóljak) "én magarn előtt példát nem ta
láltam".

Ennek az alapélménynek. amely elkezdődött akkor, mikor az első

dadogó verssorokat leírtam, és tartani fog, remélem Istentől,. utolsó
órámig,e1ső tapogatózó kifejezési kísérlete a Szembe a Nappal,első

megtalált formája a Belülvalók Mécse. Első, de még nem az igazi, mert
a misztika nyelve, amelyen szól, nem az én természetes hangom. A misz
tíka -a szó közönségesen használt értelmében - tőlem idegen; az én
kapcsolódásom Isten és az isteni dolgok felé az értelem és a művészi

élmény útja, nem az eksztatikus érzésvilágé: a misztika nyelvét szenve
delyesen átélt olvasmányok, első sorban pedig a nagy egykorú zseni-él
mény, a legnagyobb magyar misztikusnak, Prohászka püspöknek elemi
hatása adta szájamba. Köntös ez: egyéni, mert (azt hiszem) sikerült egé
szen magamhoz idomítani, - a nagy indító csak a forrásra mutatott rá,
ahonnan az anvagot lehet beszerezni; új köntös, mert költészetünkben
igazán semmi előzménye, de mégiscsak köntös: az élmény' csak egy szim
bólummá vált képfátyolon szűrődik át benne. (Ami ebből a szimboliká
ból szervesen élő - a lélek mlnt kiszverok Isten előtt - az meg is ma
rad, vissza-vissza is tér míndvégíg.) Nem akarom azt mondaní, hogy ez
a költészet nem őszinte; amennyire meg tudom állapítani, nincs benne
semmi, ami lényegében átélt, őszinte, jóhiszemű és igaz ne volna; mín
denesetre innen van nemcsak a színjátszáson, de még a pózon is: de
mégis: valami van benne, ami nem egészen szerves, a kifejezés Ieatőbb

ször egy-két fokkal hangosabb, színesebb, igénvesebb az élménynél. Áll
ez bizonyos fokig még a következő Isten-verskompozícióra. a Tenger
cíklusra is, amely úqy gondolom. nagy léoés az elmelvülés felé, de nem
jelentős a forma átbensőségesedésének útján. Az "igazi" - úcv tetszik
nekem - a Meditációk-ban és az Aldásban jelenik meg és mélyül. gaz
dagodikés - legfőképpen - bensőségesedik és ezvszerűsődik végig, va
lamennyi kötet Isten-versein át rnqi~. és nagvon félre kellene ismernem
magamat. ha a mainál megállna. Mert ez az istenélmény legbelsőbb lé
nyeze szerint eleven, válto·zó. fejlődő: drámai. Az Emb~r harca az An
gyallal, arnelv minden nap más, minden órában változik a módia. rit
musa, győzelmei és kudarcai, nekíkeseredései és elernvedései. heurékai
és ellenmondásai, kétségbeesései és uijongásai. Mindez beleíródik a ver
sekbe, de azt hiszem az utolsó kötetekben már nem szorul máshonnan
való szimbólumokra, mások (pl. misztikusok) más dimenziójú élményei-
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ból szöletett formákra: megtalálta a m~a igen-igen, nem-nem-jét. (Mi
lyen síralmasan szegény istenélményük és vallásos irodalomismeretük
lehet azoknak, a jeles kritikusoknak, akik Ady nagyszerű Isten-verseitől

elragadtatva, kijelentik, hogy ő egyetlen vallásos költőnk, mert csak az
az igazi vallásos költészet, amely ezt az élményt fejezi ki, - míntha az
Istennek nem ezer arca volna, az Istennel való harcnak nem ezer módja,
az örök zsoltárnak nem ezer hangja volna, és mintha nem volnánk akár
ma is egynéhányan - lényegben talán minden igazi költő ! - akiknek
egész életét ez a harc és ennek a zsoltárnak éneklése tölti ki !)

Már most ezt a Iírát lehet "az Isten-szeretet költészetének" nevezni,
hiszen lényegében az, - lehet vallásos költészetnek nevezni, hiszen leg
mélyén a vallásos élmény hullámzik, - lehet katolikus költészetnek is,
hiszen a katolíkus áhítat telt színei,az Egyház-élmény konkrét és szer
ves életgazdagsága. az isteninek és emberinek a katolikus kereszténységre
jellemző egysége, az egyetemes emberi testvériség katolikus meleze jele
nik meg benne. De mindezek ellen a eimkék eUen tíltakoznom kell, - a
katolikum és a művészet nevében egyformán ! - ha úgy akarnak velük
minősíteni, hogy elkülönítenek. hogy a mást kizárják, hogy csak azt
akarják felismerni, amit a címke köznapi értelme hangsúlyoz.

Mert az Isten-szeretet már mívolta szerint nem tud osak Isten-szere
tet lenni. "Aki azt mondja, hogy szereti Istent, felebarátját pedig ~löli.

az hazudik" - mondja Szent János. De aki Istent szereti, az nem szo
rul Szent Jánosra, hogy ezt megtanulja: megmondja neki a saját szíve.
Abban a költészetben, amelyet a mély vallásos élménv, az "Isten-,szere
tet" hoz létre, szükségszerűen benne van (legalább emberi mazátólérte
tődésben és művészí akarásban, - hogy mennvire sikerült me~,~reztetni,

az már más kérdés l) az emberszeretet, ,az élet-szeretet, a mínden-szere
tet: a fenntartás nélküli egyetemes szerétet. Az Isten nem csak a temn
lomban van jelen, hanem a tengeren és a Három Csúcs dolomit-oltárán,
a kisgyerek arcán és a rút ember homlokr'edőiben.vaheverő kutva 8'Le
mében és a harangvirág kelyhében, a keréknyom pócsolvavizében és a
háború ferte1mei közt is, csak meg kell látni. ts a költő arra született,
hogy lásson és szeressen és ezt a látást és szerelmet beszélte. - Ha i~,aza

van Sprangernak (aminthogy igaza van): "vallá.sos ember" az. aki min
dent ezvségesen, az egészre vonatkoztatva fog fel, akkor a vallásos em
ber költészetének nemcsak az lesz tárgya, amit kö'Zön.*",e;en "valláJS06
költészetv-nek szoktak mondani, hanem elvilea és kötelezőlea és mazá
tólértetődőleg - már amennvire egy ember ezt me~kö7."'1ítheti -: min
den, mert mindennek vonatkozása van az E~észhez. Istenhez. ts ez a
vonatkozás olyan mély, olyan lényegi, olyan nem-is-lehet-másként, hozv
ki sem kell mondaní, rá Bem kell mutatni. méaís benne lesz az élrnénvt
visszaadó alkotásban. Az i~azi vallásos költészet akár ki se eitse Isten
nevét, ki se mondja a vallás szavait, akár tökélet~en mellőzhetl a jám
borság, ima, erény, ezvház motívumait: mézis vallásos lehet: a leve~Őle

.az, a láthatatlan vezetősueara. észrevétlenül veleesengő mélvsézi rezo
nancíája, ,,,Katolikus" - semmit sem fe;tpgettp.m szóban és írásb-in több
ször és szívesebben l - művészi vonatkozásban is ezvetemest jelent:
egészt, nem részt, - telíessézet, nem félséget, - kitárulást, nem elzár
kózást, - közeledést, beleélést. szerétetet. mezértést, nem llvan,<tkvást,
félelmet, védekezést, - erőteljes. lendületes, vidám és forró igent, 
nem vérszegény nemet, aggálvos féligent, ütődött talánt.

Ez az eszmény, a cél, a Törvény, amit egészen elérni nem adatik a
földön, de ami felé törekedni: ez a mi létjogunk és írói programmunk,
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küldetésünk, szenvedélyünk. Semmit sem értett meg írásaim lényegéből.

aki meg nem érezte bennük ezt a törekvést: a lényegre, az egészre, a
legnagyobbra. Törekvést mondok, a siker mértéke más kérdés: de a tö
rekvés, a jóakarat - ösztön, elszánás, munka és szenvedély - egyenes,
tiszta és fenntartás nélkül való. "Kinek-kinek saját ajándéka van Isten
től", mondja az apostol, mindenkinek másként méretett a tehetség foka
és másként az élet-tartalom gazdagsága, amelyből az alkotás anyagot
merít ; azért senkinek sem korlátlanok a lehetőségeí, sem a művésziek,

sem az élménybellek. De azt, amit lsten élni adott, megélni a maga
módján és a maga mértéke szerint egész-ember módra, és abból amit
megélt, megalkotni a Művet a maga módja és mértéke szerint legtöké
letesebben: ez az író dolga - nemesleve1e és felelőssége. Az igy született
Műben benne lesz az igazság és a teljesség, az ember és az Isten, a "ket
tős végtelen", akkor is, ha egy kis négysoros dalról van szö, mert ez az
igazi költészet lényege, és a magunkfajta ember igazán különbre fordi
taná a drága időt haszontalan versek firkálásánál, ha azt nem volna
kénytelen érezni, hogy erre az igazira van küldve, és "keble Istene" azt
nem súgná, hogy a küldetettnek ".adatni is fog abban az órában".

Az ilyen költészetnek - megint a szándékról beszélek, nem a meg
valósulás mértékéről ! - nemcsak a mélység és magasság, hanem a szé
lesség irányában is "nagy" lirának kell lennie. Ha igaz, mínt Hugo Victor
mondía, hogy "minden Istent rejt", akkor a magunkfajta embernek le
hetetlen nem érezni a leküzdhetetlen szenvedélyt: megtalálni Istent min
denben, - tehát megnézni. tapintani, meg-élni, "versbe venni" mindent.
Sok szín, sok dallam, sokféle ember, sokfajta táj, - sok ~ondolat, sok
érzés, sok törekvés, - témák, rítmusfaiták, műfajok, BŐt stílusok gazdag
változatossáca: erre törekedtem míndia, ösztönösen előbb, utóbb tuda
tosan. Míndíg fojtogatott a mondanivaló bősége. Sohasem volt időm csak
kis részét is megírni annak, ami kavargott bennem. Persze, hog'y az Ilven
fajta ihlet nem fért el a lírában. A g-yermekkori eposzok és tragédiák
után novellák, utóbb regények szegödtek a versek mellé (hiába kapod
fel éber kiadói tekintetedet: a Hét szép histórián kívül fiókban maradt
"zsenlték"!), mígnem a drámában, az irodalmi essavben és a szónoki be
szédnek ezv magamhoz idomitott nemében sikerült megtalálnom a szer
vesen ..nekern való" formákat. Nem véletlen vaz sem, hog-y imádságos
könyveket és ezvházi énekeket és cserkészvezetők könyvét irtam, és azt
hiszem. ha a körülménvék nem kényszerítenek is bele (jóformán akara
tom ellenére) mesterségszerűen a tudománvos munkába, akkor is meg
irtam volna a manarnét Prohászkáról, J(dyról. Pázrnánvról, Zrínvirő1. Ab
ba a nazv esztétikai munkába, amelyet úgy sürgetsz. már akkor bele
fogtam. míkor még- álmomban sem fordult meg a feiemben, hogy egy
szer professzornak kell lennem. De hiszen szlnműveimről is többen mond
ták már, hogy szín00dilag lpgfőbb nehézsézük a túlsásosan gazdag cse
lekrnénv: és most. hosv vélriggondolok rattuk, rneclenetve ismerem föl
legközösebb ..vónalukat": valamennyi hősöm sokféle lehetőséget harcol
végi~. míg eljut a vézső (trag-ikus vagy rrrisztikus) teljességig. Hát per
SZl'. hozv ezt a g.azd.att.s4got szomíazom a Iírában is - már amennyire ez
a líra szűkebb keretei között lehetséges. Nacjaink költészetében - mely
nek lírája mínden egyéb dicsősége mellett éppen ezen a téren a régi na
gyokhoz, egy Vörösmarty, egy Petőfi lirai kozmoszához képest viszony
lag oly szegényes - talán ez sem egészen érdektelen törekvés. Ennek az
emberi és művészi teljességre szemjazásnak kell meggyőznie a fogékony
olvasót - és itt a hozzam közelállók nevében is szólok -, hogy semmi
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Bem volt idegen tőlünk, ami a mai ember "szívébe fölh.atott", ami ma
irodalmat és lelkeket mozgat. Ezért félrevezetők az olyan kötöttséget tár
sító (egyébként jogosult) mínősítések, mint papköltő, katolíkus költő, val
lásos költő - olyan dologról, ahol a lényeg éppen e megszokott kötött
ségek ellentéte.

Kötetlenség, szabadság, teljesség, végtelenség -- szinte látom ajkad
ra tolulni a szót: romantika, misztika, Hát akkor mégis a romantika: a
Szembe a Nappal és a misztíka: a Belülvalók Mécse az igazi? Akármi
lyen szégyenletesen hosszúra nyúlt ez a levél, mégis meg kell még tol
danom, mert ezt a félreértést is el kell oszlatnom.

Mikor szabadságot és teljességet mondok, akkor ezen kitárul"ist és
megértést értek, a belső átélés elvi és szenvedélyes egvetemességét, de
nem formátlanságot. Ha típusról kell beszélnem - oly divatos ez ma -,
akkor a klasszikus lélekalkathoz kell soroznom magam. (Ugy-e nem kell
mondanom, hogy ezt a szót most nem értékjelző. hanem típusjelölő ér
telemben használom l) Az ilyenfajta ember látja, érzi, átéli a problémá
kat, de nem képes nyugodni addig, míg meg nem találja ha nem is a
megoldást (az igazi problémák megoldhatók-e a földön? 1), de legalább a
megoldáshoz vezető ösvény nyílását. Atszenvedi az emberi lét diszhar
móniáit. de született hajlama és fékezhetetlen szenvedélve van .30 har
mónia kíküzdésére. Amit lát, hall, annak ösztönösen megéli a másik ol
dalát is, az igazzal szemben álló másik-Igazat, a féligazság igazvoltát is,
csorbaságát is, kiegészítő másik felét is, de leg-nagyobbnak a folytonos
színtézist érzi, legdrámaibbnak aszembefeszülő töretlen erők szüntelen
újraszülető egyensúlyát, legizgalmasabbnak a rendet, legtitokzatosabbnak
a formát.

Forma! Ha már ezt a szót leírtam, nem állom meg'. hogy el ne sír
jam előtted - mikor találok megint valakit, aki előtt elsirhatom 
minden poéták legnagyobb keserűséget: az emberek nem érzik a lényeget
verseinkben. Hiába tesszük bele e~ész lelkünket. a legnazvobb, a hason
Iíthatatlanul nagyobb része annak, amit beleadtunk, elvész számukra,
mert a legtöbbnek nincs érzéke az iránt, ami a lényeget hordozza ben
nük: a forma iránt. Szemmel és ésszel olvassák azt, ami fülnek és szív
nek készült. A ,.gondolatot",a "tartalmat" mégcsak észreveszik valahogy
(valójában ebből is csak azt a keveset. ami egyszeri és felületes "értel
mi" figyeléssel fáradság nélkül "m'1gától" kivehető), a képi világot már
vajmi kevesen, a zenét alig egynéhányan. Olyasféle ez. mintha a szőlő

nek csak ágaiban és leveleiben gvönyörködnék valaki, a virágát csak
messzíről nézné (ugyan hányan tudják, milven csodálatos illata van köz
vetlen közelből a szőlő virágának !),a szőlőfürt znmatáról, must édesságé
ről, nemes bor mámoráról sejtelme sem volna. így talán érdekli őket a
vers (főleg ha "érdekes" a témája l), talán "tanulnak" is belőle, még tán
lelkesednek is érte, de arra .a szóval le nem írható átlányegülésre, ami a
jó vers átélése, 'arra az emberi elmélyülésre, kitágulásra és fölmagasodás
ra, amit az igazi művészet igazi befogadása megadna nekik, arra .a ki
nyílatkoztatásra, amelyből dallamon és értelmi Ielgvúláson át a Legna
gyobb villanna meg előtte, a legtöbb ember sohasem ébred rá. Csoda-e,
ha a nagy tömeg szívesebben adja oda szívét (és fülét) olyan verseknek.
amelyek a nehezebben hozzáférhető Kettős Titok (az Isten és önmagunk)
helyett kőnnyű és banális "nemes gondolatokat", még könnyebb nép
szerű agitáclót és prédikációt, vagy legeslegkönnyebb s szentirnentálls el
érzékenyülést hoznak.
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A költők egy része megalkuszik evvel a ténnyel, másrésze kevély ön
magábavonulással felel- rá, a többség pedig egyszerűen belenyugszik a
megmásíthatatlanba. De mit tegyen a magunkfajta poéta, aki nem tudja
magát elszánni a kompromísszumra és sokkal jobban szereti az embere
ket, semhogy lenézhetné őket. És aki kettős küldetés ösztönét, szerivedé
lyét és felelősségtudatát hordozza: amint nem tudja eliojtani magában
a költöt semmiféle életmegnyilvánulásáb:m, az oltárnál és a katedrán
sem, úgy lehetetlen nem lennie papnak - emberek értésére, szelgálatára.
segítésére, az Ige hordozására és kegyelmek közvetítésére rendelt szolgá
nak - akkor is, arnikor a Dallarn mámora emeli önmaga fölé. Persze hogy
bennem ez a kettős hiv.atás tökéletesen és szervesen egy' (e nélkül tragé
diára vinne !); lírában, drámaköltésben. régi nagyok szelleme újraélésé
ben, vagy imádságban, gyóntatásban. igehirdetésben - egyformán ugyan
abban a kettős kimeríthetetlenségben lélegzem és dolgozom: Isten és az
emberi lélek csodáiban. Ebben azonban bennefogl:altatik egy bonyolult
és súlyos művészi következményekkel terhes paradoxon - minden em
beri életnek megvan a maga paradoxona, amely drámaivá teszi, az én
életemé ez -: minden élménvemben benne lévén mind a kettő, a rnű

vész is, a pap is, hatni akar, érvényesülni kénytelen az élmény kifejező

désében is mindkettő. És itt kezdődik a dráma. Amíg' az élmény belül
marad, a lélekben, nincs kettő, csak egy - egy gondolat, egy érzés, egy
irányulás -, de mihelyt onnan kilép, mihelyt alakot ölt, azonnal kétféle
arcot ölt. A lélek önmagában sem nem pap, sem nem költő, hanem én,
amely mindkettő egyszerre és ezvszerüen -, de ez az én valami szemé
lyes, egyetlen és egyszeri jelenség, az emberek pedig - zseniális bele-élő

tehetség vagy nagyon hosszú tanulmány nélkül - az egyetlent nem ké
pesek észrevenni, csak annyit belőle,amennyi a megszekott típusokba
beleillik. Már pedig a megszokásnak egészen más a művész és egészen
más a pap típusa. Messze vinne ennek a paradoxonnak az életben való
megoldásáról beszélni (hiszen ennek a munkáia nyilván egy egész éle
tet betölt és a művelet próbáiát maid csak az Utolsó ítélet fogja szolgál
tatni). A költői alkotás oldaláról nézve azonban ez a paradoxon, azt hi
szem, egész életmunkám középoonti formanroblémáját veti föl. Nem olyan
jelentéktelen kérdésekről van itt szó, hogv lesz egy lírai vers prédikáció
is, úgy, hogy mégse legyen prédikáció, hanem líra, vagy hogyan lehet
egy prédikáció líra úgy, hogy mégse legven líra, hanem prédikáció (Isten
mentsen meg bennünket a prédikáló költőktől és a lirizáló egyházi szó
nokoktól!) -, ettől egyszerűen az ízlés és a mindennani okosság is elég
volna visszatartaniaz embert. A probléma mélyebben feksúk: hogyan ta
lálhat művészi formát ez 37. élmény, amely mindenestül, szarvesen és
töretlenül müvészí élménv W:(Y3n, de ugvanakkor nemcsak művészi él
mény, hanem más is. Az Ilyen ernber élményében u. i. eredendően majd
nem mindig benne van egy közögségi elem: ezt meg kell osztanom má
sokkal! Ahozvan a ..vallásos ember" többé-kevésbé állandóan Isten je
lenlétében él és mindent nem rá vonatkoztat, hanem vele való vonátko
zásban fog fel: a ..napi ember" többé-kevésbé mindent Isten és az em
berek (akikhez küldetve érzi magát) jelenlétében él át. Ez épn úgy meg
érzik az alkotáson, mint a föntebb fejtegetett "vallásos" jelleg, és épp
úgy mint az. legtöbbször csak a levegőben, a színárnvalatokban, a hang
súlyban. Az alkonyról vagy a virágról szóló vers egyszer csak azt mond
ja: "jaj de szép !" - máskor- (talán még többször) azonbon kimondatlanul
is benne lesz: "jaj de jó volna, ha ti is látnátok l" Az Isten-vers sokszor
csak arról beszél, amit egy (talán hosszú és gyötrelmes küzdelem után
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megérkező) kegyelmi pillanatban Isten felvillantott előttem magából, de
máskor ott van a sorok közt (mert az élményben is ott volt): ,,0 ha min
denkinek megmutathatnálak l" Nem szándékosan van ez benne akkor
sem, nem tanítás, vagy tanulságként (sohasem akartam verssel taníta
ni, - mindig nagyobbat akartam l), csak mint önkénytelen megnyilatko
zás, mint egyszerű, becsületes és naív - a tiszta lírában mindig van va
lami naiv l - önkifejezés.

De a formálást ez az önkéntelen, legtöbbször nem is tudatos törekvés
a legmélyebben érinti. Aki prédikálni akar a versben, az megengedheti
magának, hogy rétorikával építse fel a verset (ez sokkal könnyebb és
biztos hatásu): kiszámított gondolatmenettel. ellentétekkel, csattanókkal ;
megengedhet magának banális vagy féligigaz frázisokat, túlcsigázott vagy
zavaros vagy lapos képeket, stb.: az ügyes szónokíasság, főleg jó előadás

ban, mindezt eltakarja, sőt az átlagos olvasóra jobban is hat a puritán
művészí kifejezésnél, amely irtózik három szóval mondani azt, amit ket
tővel is meg lehet mondani. Az írói lelkiismeret számára ez lehetetlenség.
Viszont a művészi önérzetének tornyába vonult homo aestheticus keres
heti a csak azért is egyéni kifejezést, a mindenki másétól különböző él
ményárnyalatot és a mindenki másétól különböző szót, Én ezt sem tehe
tem: én nem különbözni akarok (úgy sem lehet, hogy ne különbözzem),
hanem hasonlítani; nem elzárkózni, hanem kitárulni; nem eltitkolni, ha
nem megmutatni, együtt-látni, együtt-érezni, együtt-énekelni. Persze ezt
sem úgy akarom, mínthaakarhatnék mást is: ez vagyok, "nem adhatok
mást, mint mi lényegem l" Én nem nézhetem le a "tömeget": nekem az
nem profanum vulgus, hanem testvérek családja, felebarátok gyülekeze
te, Isten országa, Krisztus élő teste, akikért vagyok, akikkel egy szellemi
hús-vér vagyok. Ha én azt akarom mondaní, ami bennem él, akkor úgy
keN mondanom, hogy ők is azt hallják belőle, mert ez is benne van ma
gában az élményben, nem is a mondanivalóban, hanem az érzésben,
amely a rnondanivalóban él, amely a mondanivalót - a maga szimbó
lumául - megteremtette. Az én törvényem is - mint minden becsületes
művészé - hűnek lenni "keblem Istenéhez": tisztán azt mondani és tö
kéletesen úgy, amit és ahogyan bennem él; de ezen túl virraszt bennem
egy más törvény is, a testvériség törvénye, amely ,azt parancsolja, hogy
nekik széljak - és ez az erkölcsi törvény számomra rnűvészi törvény
is, mert ez a nekik is az énemben van benne. Én nem félek a hagyo
mánytól, sem tárgyakban, sem gondolatokban, sem formákban; nem ke
rülök ej;{y képet, egy jelzőt, vazv akár ej;{Y rimet sem pusztán azért, mert
már leírta más is; szuverénül felhasználom, ha ez mondja azt, amit mon
danom kell - ha nem érezném erősebbnek és gazdazabbnak magamat,
semhogy az effélétől ún. "eredetiségemet" vagy ".egyéniségemet" kelljen
féltenem, igazán nem fognék tollat a kezembe.

A korai reneszánsz mesterei minél többféle alakot, tárgvat, tR. iat fes
tettek rá a képre, hogy "megmutassák, rní mindent tudnak". l!:n azért
beszélek sokféléről, azért használok a klassztkusvgörög' verstől az ún. sza
bad versig minden ritmust, mert sokféle a mondanivalóm és sokféle em
bernek szerétném elmondani. Persze, mivel pedig' mégiscsak minden
egyes mondanívaló szükségképpen egyszeri, egyéni módon bukkan föl az
egyéniségből. természetes, hogy minden egyes ritmus, strófa és sorfajta
egyéni modulációkat ölt. És még egy szenvedélyes titkot! Bármilyen ne
héz is megvallani, mikor annyira elmarad tőle az ember: az előbbiek után
alig titkolhatom: végső - elérhetetlen, de szüntelenül sarkantyűzö 
célom: lehetőleg mindent elmondani és lehetőleg mindenkinek. Am bi-
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zonyes mértékig igazat kell adnom Kodály Zoltánnak, aki egyszer .azt
fejtegette előttem, hogy a magyar vers még nem találta meg igazi és vég
leges ritmíkaí formáját: még legnépiesebb költőink is csak verseik ki
sebb részét írják "nemzeti" versidomban, - a "nép" pedig az idegen rit
musú verset nem érzi versnek. Aki tehát mindenkihez szeretne szólní,
meg kell próbálnia a mindenki füléhez szólni. ~ csakugyan: meglepődve

ismertem fel utolsó köteteimben - mint nem egy kitűnő kortárs költő

nél is - ezt a (tudatossá válása előtt csak annál jellemzőbb, mert ösz
tönös) kettős törekvést. Az egyik az idegen elvű ritmusfajoknak száz év
óta folyó, de egyre határozottabb átmagyarositása; a másik - és ez a je
lentősebb - a magyar népi ritmusfajoknak a túlságosan egyszerű, .naív,
csak-dalszerű zeneiségből való kiemelése, a "mag.asabb" irodalmiság, sú
lyosabb mondanívalók, bonyolultabb érzések hordozására való alkalmas
sá formálása felé. Bizonyos, hogy itt még nem sokkal jutottunk túl a
kezdeten, a kísérletezés állomásain - a "nép" és az "értelmiség" közti
szakadék mindenben sokkal tátongóbb nálunk, semhogy a költészet a ma
ga szerény eszközeivel még igazán áthídalhatná ! -, de napjaink nagysze
ru magyar műzenéje bíztat, és mí el akarjuk végezni a magunk nap
számát!

Ennek a szent napszámnak azonban háromféle munkát is el kell vé
geznie. Az irodalom népi elmélyítése (amelynek az imént említett ritmi
kai próbálkozás egy aprócska mozzanata) a feladatnak csak egvík résre.
Ma ez a Iegsürzetöbb, mert legelhanyagoltabb munkatér, Irodalmunk
nagv szerencséjére azonban époen ma egész sereg kitűnő írónk van, aki
a falu, a tanya, a puszta világából jött, és így tehetségén kívül már szár
mazása. ~ermekkora s küldetéstudata is ennek a nagyszerű feladat
nak szelgálatára predestinálja. Ám akár a nagy európai irodalmak, akár
a Ieanazvobb mázvar nénlesek (Petőfi, Aranv), .akár Kodály és Bartók
szimbolikus példáit nézzük: mindegyik sokszoros bízonvsázot tesz róla,
hogy a n'l\tY nemzeti művészet nem épülhet meg népi alapok nélkül, de
nem is állhat meg ez alapoknál. sót már az alaookba is kénytelen bele
építeni olyan elemeket is, amelyek úg'Y nemzetíek, hogy nem egyszer
smind néníek is. A német nemzeti irodalomnak a Faust éonen olyan
szerves része, mint a néodalszerű Goethe-versek, Petőfi költészetének a
német ritmusú Szeptember végén vacv a dickensi és Victor Hugo-i ih
letű Apostol épnen úgy, mint a Reszket a bokor; Kodály magyar zené
jének a gregorián ihletű Tantum ergo-k és az alkaiosi ritmusú Magya
Tokhoz nem kevésbé, mint a Psalmus Hungaricus. A .anélv magvarság
nak" nemcsak a népköltészet lehet forrása. ihletője. útmutatója; hanern
- ha csak halálosan meg nem akarja csonkítani őnönmazát - az éppen
nem mindenestül nénies Pázmánvok, Csokonaíak, Petőfiek, Arariv Já
nosok és Ady Endrék, sőt az alig vagy ezváltalán nem néoies Zrínyiek,
Berzsenvíek, Kölesévek. Széchenviek, Vörösmartyak, Eötvősök, Kemé
nyek, Madáchole és Prohászka Ottokárok is. Ha a "földből született" ma
gyároknak legszentebb feladata az előbbi források nyitogatása: azoknak
a magyar íróknak. akiknek nem adatott meq .a népi származás, de akik
mióta a Miatyánkon és a Boldoaasszony Anyánkon édesanvánktól be
szélni megtanultunk, azóta szüntelen a magvar lélek és szellem ez óriá
sainak levegőjében "élünk, mozzunk és vagyunk", szinte magától adódik
kőtelességül, hozv ennek a másik ..élő vizek forrásának" szentelt medrét
óvjuk az elakadástól. eliszapodástól, élősdi-növényzet elburjánzásától.
~ még valami vár mindnvájunkra: egy harmadik feladat is: embe

rebb ember, magyarabb magyar! Mélységes meggyőződésem, hogy ez a
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