
Rónay László

SÍK SÁNDOR HELYE KORÁNAK KÖLTÉSZETÉBEN
- Észreoételel: egy téves vélekedéshez -

Bóka László szellemes mondása juthat eszünkbe, amikor A magyar
irodalom töTténete című új kiadvány hatodik kötetét forgatjuk: "Az iro
dalomtörténetírás a felfedezés tudománya." S ugyanígy: az irodalomtör
téneti művck olvasása is felfedezés: új és új ismeretekkel gazdagítja a
kor történetébe rnélyedőt, rejtett összefüggéseket emel ki, s ismerteket
helyez új megvilágításba. - Az új írodalomtörténeti szintézis valamennyi
kötetére érvényes ez, de kivált a Iegutolsóra, a hatodikra, amelybe a je
len század huszas éveitől kezdődő irodalom történetét zsúfolták az írók.
Valóban "összezsúfolták", hiszen a magyar írodalomnak kétségkívül ez
a legbonyolultabb, Iogcllentmondásosabb s új irányzatokban leggazda
gabb korszaka, Még élnole azok, akik immár e korszak "történeti szemé
Iyeivé" váltak, és élnek azok az olvasók is, akik most végleges és hiteles
értékeléseket kapnak kedves íróik ról, kedvenc könyveikről.

Igaz, az irodalomtörténet, mint általában a történet - azaz az em
beri alkotások, tudatformák változásait rögzítő tudomány - sosem lép
ihet fel a "véglegesség" igényével. Részint azért, mert a jelenségek fej
Iődése oly bonyolultan megy végbe, s a tudat fejlődese olyan ugrásokban
következik be, hogy annak tükröződését nyomon követni igen nehéz fel
adat. Másrészt: a magyar irodalomtörténetírásnak ma is meglévő káro
san ható öröksége a jelenségek egymás mellé rendelése, "dobozoláiSoa".
PintéT Jenő hatalmas - IS nem mindig haszontalan - irodalomtörténe
teit jellemezte ez a kényelmes rendszerező elv, s mintha az irodalomtör
ténetek egy része ma is szívesebben követné az ő megoldását, mint Hor
váth Jánosét, aki hatalmas vállalkozásában elsők között mutatott példát
az irodalmi jelenségek szintózisére. Talán az esszétől való félelem is sze
repet játszik ebben, hiszen a "dobozolás", a hivatkozások tömege - első

látszatra - sokkal tudományosabb. Persze - bocsánat a profán hason
latért - a nagy "rakodás" közben lesznek dobozok, melyek eltűnnek, s
lesznek olyanok is, melyek többször kerülnek a szerkesztő kezeügyébe.
S lesznek irók, akik "elvesznek", s lesznek, akik sehová sem férnek be,
mert nem lehet végérvényes és megnyugtató címkével jellemezni mű

vüket.
A magyar irodalom történetének hatodik kötetében sok olyan jelen

ség adódik, amely nem végleges még. Veres Péter figyelmeztetett először

a Népszabadság ezévi március G-i számában arra, milyen nehéz ren
det tenni a ma is élő és ható irodalmi jelenségek között anélkül, hogy
összes történeti összefüggéseiket feltártuk volna. Veres Péter a népi iro
dalom értékeléseinek egyes kérdéseível kapcsolatban bírálja az új iroda
lomtörténet koncepcióját. Rendkívül érdekes, s minden idők irodalom
történetírása számára hasznos megfigyelése az, amely szerint a jelenségek
véglegels igényű értékelése szükségszerűen az adott történeti helyzet el
szürkítésével, néha meghamisításával járhat. Egészen biztos, hogy az
adott történeti körűlmények között egészen más akusztikája lehetett egy
műnek, mint mondjuk harmínc-negvven évvel később. (A népi írókat pél
dául senki nem nevezheti fasísztának azért, mert Gömbős Gyula "szocia
Iizrnusa" felé tapogatództak. Mint ahogy a portugál hivatásrendiség irá
nyába történt Irodalmi kísérleteket sem szabad Portugália mai helyzete
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és Solazar mai diktatúrája szempontjából megítélni.) S éppen ennek a
"történeti hiteInek" nevében kell vitatnunk az új irodalomtörténet egyik
fejezetét, azt amelyik - Sík Sándora-ól szól,

Már maga az a tény is ellenvetésre adhat okot, hogy Sík Sándor eb
ben a kötetben szerepel. Költészete ugyanis nagyon sok rokonvonást rnu
tat a Nyugat nagy nemzedékéével. különösen Kosztolányiéval (akivel
egyébként nagyon gyakran együtt publikáltak az .elet hasábjaín), Persze,
nem szabad a modern magyar irodalomtörténetet csak a Nyugat körére
szűkíteni. A Nyugat 1941 augusztusí számában Sik Sándor Összes költe
ményeiről szóló recenzió így ír ezzel kapcsolatban: "A fiatal Sík Sándor
a tizes években feltörő magyar .dinamizmus' költője. Ma már az is mind
világosabb előttünk, nem egészen helyén való az a szemlélet, amely a
rnodern magyar irodalmat a Nyugat íróira korlátozza, s abban, ami a
Nyugaton kívül, vagy éppen ellenére volt, hajlandó csak maradiságot,
epigonizmust, dilettantizmust látni. Ha az új irodalommal kapcsolatban
csak a Nyugatról beszélünk, túl e hatalmas munkát végzett folyóiraton
oly ősszefoglaló fogalomnak kell vennünk, amelyben a folyóiraton kí
vül febbukkant ,új' is elfér. Bele kell helyeznünk Sík Sándor egész pályá
ját is, IS hogy mennyire, csak most, összes versei megjelenése után esz
mélünk rá igazán."

Dinamizmus és "szocializmus"

A század első évtizedeinek szellemi mozgalmaíban kétségkívül je
lentős szerepe volt a naturalizmus egyfajta romanticizálódásának, amely
olyan művekben is érzékelhető, mint például Móricz Sáraranya, de leg
végletesebben talán Szabó Dezsőnél fejeződött ki. Egészség, vitalizmus
erő jellemezte ezt az irányzatot, s éppen úgy meglelhetjük nyomait Szabó
Dezső ziháló mondataiban, mint Kassák Lajos némelyik költeményében
(például a Himnuszban.) Maga az alkotás is erőkifejtésnek érző

dik némelyiküknél s ez a futurizmus hatása is - s majd
mindegyikükre jellemző a Kristálynézők e mondata: "Hegyeket
hítt ki bajvívásra, és mikor eltemették a sziklalavinák, akkor is érezte,
hogy valaki, éppen. ezért, mert egész laviriának kellett megmdulnia, hogy
eltemesse." S ugyanez a végtelenbe tárulkozó indulat, világmegváltó ih
let szülte Szabó Dezső első rnűveit, és a fiatal Sík Sándor első verseit.
Első kötetének címe - Szembe a nappal - is erre az ihletkörre utal.
Ezek az első, friss, ifjonti magabiztosságban fogant versek a "hajnal sze
relmesének" vallják költőjüket, aki nem "a halál rokona", hanem így
ír - az élet nevében:

Az én emberem a gyerek,
A nagyszemű, nevető gyerek,
Akiben szűz minden-csírák,
Ezer erők rügyezve kelnek.

Karinthy, sokat emlegetett, és Sík Sándorhan élete végéig fájdalmas em
lékeket ébresztő krrtikájában idegenkedve utasította el "az univerzális
életnek ezt a lázas lüktetését". Pedig a világnak ez a lázas átélése, amely
Bokszer a szigorú renddel és rációval szemben is az élmény és érzéki ih
letés primátusát hangsúlyozta, nemcsak a fiatal Sík Sándor költészetét
jellemezte. Ez az életteljesség, dinamikus látás hatotta át Prohászkát és
éppen ez a Prohászka hatott nagyon sok tekintetben a feltörekvő fiatal
nemzedékre (mint azt Bóka László is írja) .
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A költő hivatása - a "dinamizmus" gondolata ezerint a valóság tel
jes átélése, megláttatása és ezen át a közösség szolgálata. Ez a gondolat
adja meg e művészi felfogás "irányzatosságát", Sík Sándor a katolíkus
szolgálatot, Kassák a szocializmust, Harsányi Kálmán a nemzet erkölcsi
és művószi felemelését, Szabó Dezső pedig az egész magyar szellemi élet
átalakításának programját vállalta. Babits egyik fiatalkori, Juhász Gyu
Iának írt levelében arról vall, hogy "az iránymű" nem művészet, A ma
gyar dinamizmus írói enriek éppen ellenkezőjét vallották - világirodalmi
példák egész sorát állítva érvelésüle igazolásául. "A művésznek nincs joga
amagányhoz - írja Szabó Dezső -, inkább az egész életet kell átzú
gatnia maga felett."

Ezt a felemelkedő ívet, a magyar expresszionizmusnak ezt a korai
kivirágzását vágta ketté az első világháború. A költők horizontja beszű

kül, felszárnyaló ihletük íve megtörik, hangjuk elbicsaklik. A sokféle,
kűlönböző irányba induló írói pálya közelít egymáshoz. A metafizikaí el
mélyedés korszaka, az önvizsgálat magyar irodalma következik, Sík Sán
dor két kötete, a Csend. (1924.) és a Sarlósboldogasszony (1928.), mintha
Babits két nagy művére rímelne, Az istenek halnak, az ember él-re és a
Sziget és tenger-re. lVIindkettejük költészetének alapmotívuma a meta
fizikai elmélyedés, az ember sorsának és hivatásának vizsgálata. Itt ért
véget valahol a magyar dinamizmus költészete. Az expresszionizmus még
visszasejlik majd Sík Sándor egyik legjelentősebb kötetében, a Fekete
kenyérben, de ennek vizsgálata eredeti célunk tól messzire vezetne.

A versek vallomása

Sík Sándor 'tehát,ha más csillagzat alatt indult is, mint a Nyugat
"nagy nemzedéke", egy idő múltán közeledett nagy kortársaihoz. Az iro
dalomtörténetben mégis külön fejezetbe kerültek, s ez talán helyes. De
Sík Sándort abba a "dobozba" száműzni, amelynek felirata: "konzervatív
irodalom", már az elmondotta:kból is nyilvánvaló: teljes képtelenség. S
még inkább csodálatos, hogya többi között Herczeg Ferenc, Tormay Ce
cíle, Surányi Miklós és Gulácsy Irén neve került az övé mellé, míg kézen
közön elmaradt Harsányi Lajos életműve, s az egész kötetből kifelejtő

dik. Mert ez a konzervatívság mégis azt jelzi, hogy a kor irodalmát csak
a Nyugat alapján térképezték fel, s az esztétikai s történeti kategóriákat
a mából alkalmazták.

Nem tudunk egyetérteni Sík Sándor költészetének esztétikai megíté
lésével és rnéltatásával sem. "A gyönyörű szándék - olvassuk az új iro
dalomtörténet hatodik kötetében -, az emberi magatartás, és nem any
nyira a költői teljesítmény biztosított Sík Sándornak előkelő helyet a ma
gyar szellemi életben különösen a huszönötéves ellenforradalmi rend
szer idején." Az irodalomtörténet írója nyilván megfeledkezett arról a
Kossuth-díjról. melyet már nem a végi rendszer idején kapatt költő ér
demei jutalmául, De nem vette vallatóra elég gondosan Sík Sándor köl
tészetét sem. Mert ebből nagyon is híven, s többnyire magas esztéti
kummal bontakozik ki annak a korszaknak az életrajza." Mintegy hang
ütéséül ott a horatíusí epodosz-forditás, mely ékesen szól Sík Sándor
"közérzetéről":

Hová rohantok, jaj, hová, gonosztevők?

Mért vontok újra kardokat?
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A fordítás dátuma: 1921. október 23. Aznap volt IV. Károly második
puccskísérlete ...

Nagy jelentősége volt Sík költői fejlődése szempontjából 1924-25-00
római útjának. Az ott szerzett élményekről ad számot a "Roma aeterna"
ciklus költeményeíben. (A versek a Sarlósboldogasszony című kötetben
jelentek meg 1928..,ban.) Ezek a költemények nem igazolják az irodalom
történetnek azt a vélekedését, hogy Sík Sándor költeményeiből a harc és
a küzdés hiányzott, mert mindent túlságosan készen kapott, semmiért
sem kellett megharcolnia. A ciklus 'egyik legszebb verse nagypénteken
született Palestrina "Miserere"-jének hallgatása közben. A hatalmas szen
vedélveket felkavaró, szörnyű tragédiát kifejező zenemű a költő képzele
tében az otthon képét idézte fel, a hazai élet kegyetlen fájdalmát és sok
sok keserűséget:

Ami él bennem, egy sikoly:
I{önyörületességed sokasága szerint
Könyörülj I könyörülj I könyörülj I
És én, üvöltő Tantalus,
Ajakig állván a fekete vízben
Az égre feltátongok szomjasan,
S minden inammal fölfelé feszűlve

Harapni tudnám a fehér eget,
A tiszta levegőt,

A szűz napot.
Hints me,g és moss meg, Isten, engem,
Adj lelket újra szálegyenest,
Egyenesítsd meg újra
Én tiszta-könnyű szép mag,amba.
Régi magamba v.isszasajgó
Hozzádfehérlő lelkemet!

A költemény alaphangulata és költői helyzete később - a magyar tör
ténelem újabb viharos korszakában - zeng vissza: Babits Mihály Jóná
sában. Hogy Sík Sándor mennyire tisztában volt a magyar társadalom
nagy részének nyomorúságával, embertelen helyzetével, annak egyik leg
szebb bizonysága ugyanebben a kötetben a "Lámpák" oímű költemény,
amely k örképnek, lázító és vádoló helyzetképnek íródott, akár egy év
tizeddel később József Attila "Hazám" című szenettciklusa.

Két8égtelentény, hogyaSarlósboldogasszony című kötettől figyel
hető meg Sik Sándor költészetének, versépítkezésének új vonása, amely
néha valóban úgy hat, mintha a vers lezárását nem előzte volna meg
az érzelmi katharzis, miriden túl könnyen, egyszerre következik benne.
A költő néha míntha túl könnyedén elégedne meg a mondanivaló peda
gógíkus kifejtésével, s a többit a pillanat ihletére bízza. (A köztudatban
- és ezze] a problémával egyszer szembe kell nézni - éppen ezek a
versei élnek és hatnak ma is inkább, pedig aki csak ezekből ítél, soha
sem ismeri meg" ennek a költészetnek az igazi mélységeit.) A lírai pilla
natképek is igen hatásosak néhol, például a "Hó a hegyekben" című

versben:

A nyár, a szénaillatos még ittalttdt az este;
Reggelre ,már a hegyeket az őszi hó meaeste.
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..I-L e.: re nyár is el1'epült!" - hallom anyám szavát.
S rezzenve látom homlokán az élet-ősz havát.

Ö rámnéz, s látom ajkain, imádkozik magában.
Es dérbehajló homlokom végigsimítja lágyan.

A lírai pillanatképek közül is kiemelkedik a "Gyere/kek az utcán" círnű

ciklus, amelyben a mindenütt, de kivált a gyermekek között jelenvaló
Krisztus képmását rajzolja meg. S talán nem kockázatos az a feltevés,
hogy ez a költemény, vagy legalábbis ennek valami kötetlen emlékképe
tér vissza József Attilánál az "Isten" (II.) című versben.

Sík Sándor emberi nagyságáról igen szép szavakat olvashatunk az
új irodalomtörténetben. Ö azonban nemcsak emberi tekintélyével, har
colt a nemzetiségi és faji megkülönböztetés ellen. Amikor Farkas Gyula
rengeteg vitat kiváltó, alapvetőerr helytelen kimdulású irodalomtörténeti
műve, Az asszimiláció kora megjelent, Babits Mihály, Schöpflin Aladár,
Bóka László és Illés Endre bíráló méltatásaí mellett olvasihatjuk Sík
Sándor irónikus költeményét is:

Bizony a vér 'se szin turáni:
Kerűlközött egy-egy Gvadányi,
Pázmány neméből németek,
Egy Zrinyi is, ki hősi horvát
Rögön emelte daca tornyát,
Volt rác is, tót is, egy sereg,
Mint ama Petrovics-gyerek.

Sík költészetét is átformálja a közelgő háború. Hangja megkeménye
dik, verseiben gyakoriak az időszerű célzások, Az értelemhez írt hatal
mas ódájában (erről az új irodalomtörténet is említést tesz) az emberi
rációt szeretné a világ vezérlő elvévé tenni, kis zsánerképeit pedig nagy
távlatok irányába tágítja. 19,11 júliusában írja az "Egy fiatal német ka
tonához" címzett költeményét, melynek félelmetes látomásában már ott
izzik a későbbi embertelenségés haláli. félelmetes látomása:

Mi az az irtó, siketoat: erő,

Ami elkapott, szép felebarát,
Homl nem hallod csi.zmás, menetelő,

A Kantok és a Schillerek szavát,
A Két Kőtáblát a világ felett,
Csak az egy iszonyú szí,rénát,
Mely kiszúrt szemű farkas ként terel
il meggázolt Európa tetemén át.
Fölötted dögsasok, lépted nyomán hiénák.

Nem érzed-e szegény arcod kirriit,
Boldogtalan, a dermesztő szelet,
Amely a föld fojtott ereiből

Kúszi!c fcZéd sárgán: a gyűlölet.

A szabadság elfúlt párája ez.
Mely arcod körill méreggé fagyott.
Ö, látom és a szívem dermedez:
il jeges égre hulló csilLagok
lrják a szörnyű ultimátumot.
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/1 sirúsó a pU.va.TOctn kopog.
Indultok az öngyilkos győzelemre,

És én, siratlak, szép ártatlanok.
A Kőtáblák mozdithatatlanok!

(Milyen félelmetesen igazolja ezt a látomást Heinrich Böll egyik-másik
novellájal)

Tóth Árpád figyelt fel elsőnek Sík Sándor költészetének folytonos
klasszieizálódására és bukolikus motívumkészletére. (Ez a bukolikus ih
let - részben az expresszlionizmu:sellenhatásaként - a Nyugat harma
dik nemzedékének költészetével találkozott és azt erősítette fel bizonyos
pontokon. Sík Sándor és Radnóti Míklós költészetének kölcsönhatás"
ilyen szempontból is feltétlenül vizsgálatot érdemel. Kettejük emberi
kapcsolatainak minden mozzanata sem végképpen tisztázott még.) A
klasszicizálódó költészet bukolikus motívumkészlete a harmincas évek
végén keserűvé válik, sötét színekkel, a magány fojtogató érzésével telik
meg. (S ebben is találkozik az akkor-i költészet fő vonulatával.) "Fölbu
kik a nap IHová lett arany.a?1 Hová lett meleze?" -kérdezi keserűenaköl
tő a "Felhők háromf'elől" című versében, mclyet közvetlenül a német-i-szov
jet háború kitörésekor írt, Érzi, hogy .LL pusztulás egyre közeledik, s a düle
dező világban a költőnek kell őriznie az emberi tisztaság és a humaniz
mus eszményét (az ember azembertelenségben gondolat új változata ez):

A bíró majd egykor fejedre is
Szentcnciái mond. Addig: légy nuuttui,
rJuy.<;ern lehetsz más: költő és keresztény,
EmbertelenüL ember. Úgl} legyen.

(Elmbertelenül ember)

Sík Sándor világháborús költészetében minduntalan új és új motí
vumok bukkiannak fel, amelyek azt igazolják, hogy együtt élt .:12: ese
ményekkel. A német hadijelentések visszatérő, sztcrootíp kifejezésére
célozva adja ezt a cimet egyik költeményének : "Mint a szél-pacifikálta
fák." Versei egyre konkrétabbak. képei mozzanatnyiak, személyesek, fe
szültséggel telítettek. Ez a konkrétulá.s kétségkívül felveti azt a nagyon
izgalmas kérdést, hogy mi lehetett ekkoriban Sík költészetének mintája.
Alighanem jogos az a feltételezés: ahogy Erdélyi és Illyés népi ihletésből

táplálkozó költészete megtermékenyítette Babitsot a "Versenyt .az eszten
dőkkel" korszakában, ugyanúgy Sik Sándorra is hatott a fiatalok vers
építkezése, elsősorhan József Attiláéés Radnótié. A "Varjak" című vers
mozzanatokból összerakodó képsora jellegezetesen józsefattilai hatásra
utal:

Didergő, mocorgó szívemen
Kuporog a bánat hidegen.
Oda is nő, má'r ha senki
Hamarosan el' nem hessenti.

A második világháború utolsó esztendeiben Sík Sándor költészete meg
keményedik. Nyíltan beszél azokról, akik az embertelenség szolgálatába
álltak:

Kivül az ordas-léQiók.
Az emberhús-veszítők
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Benn a megőrült háza-nép,
A Krisztust újrafeszítöic.
Cseppenként véreztet i el
A százgyökérű szív őt.

(Éjszaka 1943-ban)

Ennek a korszaknak szinte záradékaként felcsillan a remény, az újra
megtalált dalformában. Ez azonban már Sík Sándor költészetének új tá
jaira vezet. De talán ez a néhány jelzés is igazolja azt a véleményünket,
hogy Sík Sándor "közéleti" költészete egyáltalán nem korzervatív, ha
nem aktuális, s a világ nagy problémáira is válaszolt.

Volt azonban Sík Sándor poézisének egy másik forrása is, melynek
megítélésében szintén nem lehet mindenben egyetérteni az új írodalom
történet meglátásaival. Eszerint Sík Sándor istenélménye túlságosan egy
síkú, problémátlan, készen kapott lenne. Pedig ez a költészet már ős

forrásaiban is belcgyökérzik a katolikus költéGzet századeleji európai
hagyományaiba, elsősorban Claudel hatalmas ívelésű zsoltáraiba. Kétség
telen, hogy Sík Sándornak néhány ilyen jellegű verse is magán viseli
az előbb említett pedagógíkus célzatot és a versek zárlata is túlságosan
apologetikus. Költészetének második korszakában azonban tudatosan sza
kított régebbi versépitkezésével, s új korszeru istenélményt sikerült ki-
J' .rejezrne.

Az istenélmény

Sik Sándor istenélménye akkor válik igaztn élővé, az ernber i létet
is á talakítóvá, amikor azt fejezi ki, hogy az embernek is közre kell mű
ködnie az isteni tervek megvalósításában. A magunk Iehetőségei között
is arra kell törekednünk - írja -, hogy mindig úja t és jobbat alkossunk:

S most nézz fel a kékbe: még 'nem vagy a túlé,
De itt sem egészen a rőtt nap alatt:
Nincs fontos a földön és nincsen a napban,
Aminek odatárd szabadult magad.at:

Csak az új. csak az új, csak ez új feladat!
(Nézz fel a kékbe)

Az utolsó, "nagy versek" korszaka ez, a kései kivirágzásé, amelyik
Sík Sándor költészetét igazán kiteljesítette s szembesítette nagy kérdé
sekkel. (Sajnálatos, hogy az új irodalomtörténetben erről a korszakáról
egyáltalán nem vettek tudomást. Legalábbis a bíbliográfiában utalás sem
történik az Aldás című kötetre, amelyben Síknek talán legjobb verseit
gyűjtöttékösszehalála utám.) Itt, ebben a fejlődési szakaszban talált visz
sza a magyar irodalom nagy hagyományaihoz, s ekkor vált a Nyugat nagy
nemzedékének egyenrangú társává.

Verseinek eddig is jellegzetes közegót adták a kozmíkus víziók, a ha
talmas távlatok, a csillagok közelségc, Deezekct is ekkor tölti meg iga
zán élettel. S ez érthető: hiszen az öregedő költő, aki megtapasztalta
szenvedései közben a síron túli világot is, hatalmas szirrtézis megalko
tásán munkálkodott, mely .azemher számára új távlatokat nyit:

Mínt alvó kisded ajkán a tej,
Az ima gyöngye ajkamon remeg.
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(A néma Miatyánk)

Hold és hegyek, ercfök és csiüaqok.
Fogadjátok be testvér lelkemet!

(Hold a Csóványes felett)

Az évek múltával úgy mélyül ez a költészet, úgy válik egyre
emberibbé, hogy misztikus vonásait sem veszíti el. Az Angyal megmutatta
neki a teljes világot, s rá kellett eszmélnie, hogy mindennek van visszája
is. A negativ jelenségek humanizálásának vágya szélesítette ki költemé
nyeinek mondanivalóját és formakincsét egészen új irányba. Hangját
sokszor elszorította a halállal szembenéző ember félelme, de ez tette köl
tészetét igazán emberivé és hitelessé. Sokszor megszédült a hatalmas táv
latok láttán, de éppen ez növeli verseinek mondanivalóját egyetemessé.

"Azelőtt tudtam, k,i vagyok /most nem tudom" - írja egyik utolsó,
megrendítő őszinteségű költeményében. S míntha éppen ez a költői "nem
tudás" nyitotta volna meg számára az igazi költői tudás végtelen táv
latait, a végtelerregyszerűséget, alázatot, az emberséget és a szolgálatot:

Irtam, daloltam a tőlem telőt:

Egy pohár vizet ért-e más előtt?

A túlvilághoz is ebben a szellemben közeledett. Utolsó verseiben. már
ki-kihagyó, elfúló lélegzettel, de az akaraton nyugvó hit talán soha nem
érzett erejével írja:

Akartam élni a.z egész hitet,
Szeretni, ahogy Isten szeret,
Es bízni, bízni akarok,
Abban, amit a Krisztus hozott.
Nem érzem, nem is gondolom,
De akarom, akarom, akarom.

Utolsó beszédeiben a szeretetről szólt, Utolsó költeményeit a szerétet ih
lette, Mert a szeretet és humanizmus - néha harcos humanizmus volt ez!
- kezdettől vezérlő elve volt alkotásalnak. S ez is óvta és óvja alkotását
attól, hogy konzervatívnak lehessen nevezni ...

-
Ha az isteni életre egyszer rátaláltunk és azt megismertük, a belőle merí

tett szeretetet is kell nyilvánítanunk. A szeretet nem hatolt belénk, ha nem
tűnik elő minden cselekedetünkből. A szeretet és a tűz lán,gja nem tűri, hogy
elrejtsék, vagy eltitkolják. Ahol ezeretet van, ott szükséges, hogy tevékenyen
működjék is. Minél bensőségesebb, annál tevékenyebb. Miként a szetetet az
életet belsőleg megújítja, ugyanúgy külsőleg is átalakítja. A szeretet nem is
mer színlelést. Akármit is tesz, minden cselekedete a legbensőbb életérzésből

fakad. Aki szeret, annak őszintén: cselekedetben és igazságban kell ezeretnie.
Ahol az igazság és az őszinteség hiányzik, szeretet sincs. Ha pedig a szetetet
őszinte, akkor senkit sem zárhat ki megnyilvánulásából. Ahol a szeretet va
lódi, ott egyúttal egyetemes, mindenre kiterjedő. Mint a nap, amikor sugarait a
,földre bocsátja, kiönti fényét minden irányban, így tesz az igazi szetetet is. Lé
nyege az örök élet. Minden a halál, a mulandóság, a romlás martaléka lesz, csak
a szeretet nem.

"Mindaz, aki nem cselekszik igazságot, nem Istentől való, de az sem, aki
testvérét nem szereti" (1 Jn. 3, 10). Minden bűn az igazi szeretet hiányában
gyökerezik. Bármit is vétkezik az ember Isten, a felebarát és önmaga ellen,
azért teszi, mert hiányzik belőle az igazi szeretet. A felebaráti szeretet életünk
próbaköve. Aki nem szeret, bűnt követ el; aki ezerei, nem vétkezik.

Martin Deutinger
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