
:Rónay László

A FIATAL 'SíK SÁNDOR

A századfordul6 látszatnyugalma alatt a tehetetlenség és kétségbe
esés izzik. A magyar szellem legjobbjai érzik nemzeti történelmünk foly
tonos hanyatlását. Érzik a nemzetiségi és a szociális kérdések megoldat
lanságát, de nem találják azt a formát, a kifejezésnek azt az útját, ame
lyet szembeszegezhetnének a korszak üres konzervatívízmusával, és
megoldhatnák legalább a legégetőbb társadalmi nehézségeket. Innen fa
kad a korszak folytonos nyugtalan vibrálása. tehetetlenség-érzése, ha
lál-sejtelmei. A nemzet önmaga sírját ássa - villan fel sokszor a láto
más - s nincs olyan kéz, amely más munkát adhatna neki. Az eszmék
és ábrándok jóvátehetetlenül porba hullanak. Reviczky írja a Te
deumban:

Hány magas eszme, mennyi ábránd
kél s száll szívembe szerteszétl
De egynek sem tud adni hangot,
Oly árva sokszor a beszéd.
Ügyetlenül vergődik. itt lent
A messzeszálló gondolat.
Visszhang a vers, érzelmeinknek
Majd mindig csonka hangot ad.

A költészet és általában a művészetek nem találják rendeltetésüket,
nem érzik maguk körül azt a közeget, amely létezésük értelmét adná.
Zempléni Arpád már 1891-ben látta, hogy a kifejezés új eszközeire Lenne
szükség, amelyek képesek ismét mozgósítani, együttérzésre hangolni az
olvasókat. "A költészetnek - írja a többi között -, ha létjoga van, meg
kell találnia korszerű formáit, eszközeit és képeit, és azokat ebből a kor
ból, ebből az életből, mely a réginél sokkal élénkebb, drámaibb, kell me
rítenie." Újiból és újból felvetődik a költészet "ért,elmének" kérdése. Re
viczky az "Osztályrészemben" "hasztaLan kutatja" a vers, a "dalba ol
vadás" hasznát, s kortársai is mindúntalanazt érzik, hogy "oél és érte
lern nélkül lebegnek a levegőben". Csak közvetlenül a századforduló ide
jén tudatosodik a változás eddig körül nem határolt igénye, amikor a
legjobbak felismerik, hogy az irodalmi konzervativizmus ellen vivott harc
voltaképpen a politikai konzervativizmus tagadását is jelenti. Ignotus már
"írói szabadságharcról" beszél Hadi készülődések című írásában, s az al
kalmilag egybeverbuvált folyóiratkísérletek is mind az irodalom szabad
sága nevében szervezkedtek. Ennek nevében indult 1909-ben a katolíkus
Elet, s hogy mermyire nem tisztázódtak még az irodalmi frontok, s
mennyire az új, modern irodalom megteremtése az elsőrendű kérdés, ar
ra mi sem jellemzőbb, mínt hogy az Élet munkatársaí között ott találjak
Kosztolányi Dezsőt és Juhász Gyulát is.

A par exellence katolikus irodalomnak nem voltak tudatosan meg
őrzött "hagyományai". Előbb ínkább meg kellett harcolni azokkal a te
hertételekkel. amelyeket a külső szemlelő "hagyománynak" vélt: a prob
lémátlansággal, ,a gyermekességgel, amely 1901 környékén olyan szembe
tűnően jelentkezett például a Quo vadis láz ürügyén. A lengyel Sienkie
wicz regényének magyar nyelven való megjelentetése valósággal társa
dalmi eseménynek számított, s mindenki, aki lelki táplálékra vágyott, úgy



érezte, hogy ebben a műben maradéktalanul megkapja azt. Ignotus ha
talmas tanulmányban figyelmeztetett arra, hogy a lelki élet problémáit
és megoldásait mélyebben kell keresni és csak mélyebben lehet megtalálni.

Prohászka Ottokár volt az, aki meg akarta teremteni ennek a lelJkj
igénynek filozófiai tartópilléreit. Korán felismerte a századforduló újat
akaró és új irányba tapogatódzó hajlandóságát, s már 1901-ben így fo
~almazta meg - a bergsoni vitalizmussal és általában a kor bizonyos vita
lista és íntuicionísta filozófiai törekvéseivel egybehangzóan - várakozását:
"A szél fordul. Az egyoldalú, szétszedő, analizáló irányzat háttérbe kezd
szorulní, s az ember nem csak tudni, hanem élni akar: élni akar erő- és
életteljességben. Azért kiindul, új világot s bele új embert, új típust, új
ideált teremt."

Prohászka kísérlete

A századforduló katolíkus irodalmának történetét. de a századfor
dul6 egész katolíkus szellemíségét sem érthetjük meg a maga teljességé
ben, ha nem teszünk kísérletet arra, hogy Prohászka letagadhatatlanul
nagy hatásának okait és mikéntjét magyarázzuk. Ez a hatás jóformán a
harmincas évekig tart - igaz, egyre inkább konzervatívelemekkel fű

szerezve. (Ennek a konzervativizmusnak a problémájára itt, témánk ke
retei között éppúgy nem térhetünk ki részletesebben, mint Prohászka
politikai magatartására, szerepére az úgynevezett kurzusban, majd kiáb
rándulására a lwrzusból sem, mindez, ahogy szocuilis szemléletének elem
zése is, külön tanulmányt kívánó téma.) Sik Sándor például még 1928
ban is azt írta: "Prohászka legnagyobb egyetemes jelentősége az a nagy
szerü szintézis, amellyel harmonikus egységbe foglalta az egész tradicio
nális kereszténységet és a húszadik század egész eleven kultúráját".
Prohászka történelmi szerepében, eszmei irányulásában a húszas években
egyre több negatív vonási érezni, ekkor már a "beilleszkedés" program
ját hirdette, a század első éveiben azonban még dinamíkusan eredeti mó
don sürgette a "változást". úgy gondolta, hogya fennálló társadalmi szer
kezetet csak úgy lehet megváltoztatni, ha lelki síkon megújulás veszi kez
detét. Irodalomeszrríényének elsősorban a transzcendentális világrendbe
olv:adó, és azt kifejezni igyekvő írások felelnek meg. Ű maga egyébként
nem akart "íro" (szépíró) lenni, más céljai voltak. Az E:lővizek forrásá
ban (megjelent: 1927.) írja: "Ez a könyv lelki olvasmány. Él ugyan az
irodalom eszközeivel, de relsősorban nem az irodalom a célja, hanem a
lélek. A lélekformálás mestereínek sosem voltak szépirodalmí céljaik. Va
lami mást tudnak ők, tudják a Iélekszervezés ismeretlen fonálvezetékeit,
ismerik a belső életjárásnak finom ösvényeit, melyeken Istenhez talál a
lélek." A lélek "kifejezése" természetesen átlelkesült vállalást kíván az
írótól, dinamikus, sosem csüggedő és mindig mindent újra kezdeni tudó
nekílendülést, "folytonos rohamozást", melynek végén az ember felismeri
a világban a míndíg jelenlévő és alkotó Istent. Prohászka csak ezen a
"misztikussá magasodó" úton tudta elképzelni az élet megváltoztatását.
Törekvésének voltark szociálís vonatkozásai is. Figyelmeztetett a kapita
lizmus elembertelenedésére. úgy vélte, küzdeni kell ez ellen, és meg kell
találni a "szociális kiegyenlítődés" útját.

Mindezt mai ízlésünk szerint sok stiláris ballaszttal mondta el Pro
hászka. Akkor azonban ez a stílus találkozott a kor szellemiségének bí
zonyes dinamikus törekvéseivel, ennek is szerepe lehetett nagy hatásá
ban. Ez a stiláris dinamizmus (illetve részben expresszionízmus) más-más



világnézeti töltéssel - a kor más íróinál és műveiben is megfigyelhető.

Így például Szabó Dezsőnél. ,aki kezdetben éppen emiatt az erőteljességé

miatt rokonszenvezett (az utóbb megbélyegzett) futurizmussal, s aki ké
söbbennek az "erő-stílusnak" egyik legjellegzetesebb - és legmodoro
sabb - művét alkotta meg Az elsodort faluban (1919.), melynek beveze
tésében olvashatjuk ezt a jellegzetes mondatot: Ebben a korban "min
den egy végtelen szánalomba, egy kétségbeesett, felszabadító akaratba
gyűlt". - És bármennyire más világnézeti póluson állt is, az Eposz Wag
ner maszkjában (1915.) Kassákjának stílusát a maga módján színtén az
expresszív erőteljesség, dinamizmus és nyelvi erő jellemzi, amikor "nyá
jakat terelrte az úr elé" és a "tüzek himnuszát énekelne".

Ez az "erő-stílus", stiláris-érzelmi dinamizmus, az expresszivitásra
való törekvés is egyik megnyilvánulása volt annak az újszerűségnek.

melyre Ignotus utalt Irodalmi modernség című cikkében (1908.), amikor
arra figyelmeztetett, hogy az új költői nemzedék más utat keres, s közben
lassan rálel a kifejezés új lehetőségeire ... "Vannak íróink, akiknek más
mondanivalóik vannak, mint elődeíknek, s ezeket'más módon mondják
el ... Vian közönség, mely másképp érez, mást keres, másra kiváncsi, mint
apáí, .s ,a hozzá való szólásnak másféle idegbeli Iehetőségei vannak, mint
voltak tegnap."

A "másképp-érzés" egyik módja volt a dinamikus érzés, és Sík Sán
dor első kötete, a Szembe a nappal (1910.), ennek jegyében áll, nemcsak
címével utalva a dinamikus-expresszív stílus kedvelt hajnal- és nap
kelte képeire, hanem mottójával is, amelyben mintegy az "alkonyi" Ady
ellenpózát is felveszi:

Hasad a hajnal.
Az álmos, sziirke sivatag főlött

Megvillan a fény, és fől/cel a Nap.
Bíborosan, aranyosan,
Ifjan, tüzesen és szerelmesen.
Én, én kitárt karnil és szívvel
Ifjan. tüzesen, szerelmesen
Nézek szembe a Nappal.

Amikor a Szembe a nappal megjelent, már kialakultak az irodalmi
arcvonalak. A Nyugat jelentette a modernséget, és minden más' "konzer
vatív"-nak számított, Az irodalmi forradalom bef.ejeződött, az esztétikai
.Jrátvédharcok" folytak, a klasszikus és modern ízlés ütközött egymással.
Ekkor lépett föl a fiatal Sík Sándor, és még teljesen meg sem emésztett
aktív-dinamikus irodalomeszmény hangján -r-r- és Ady halálhangulatával
szemben - a szeretet vigasztalását hirdette:

Csaló a könnycsepp. Hazug a halál.
Látom a lángját egy nagy fényességnek.
A szereiet nagyobb mint a halál,
A szeretet az élet, élet.

(Síró testvéreknek)

Prohászka hatása érzik elsősorban Sík Sándor témáiban. Prohászka
ekkor már szembefordult a Nyugattal, és általában elítélte a modern
költészetet. "Vessünk egy tekintetet - írja - a legmodernebb irodalomba.
Hiányzik belőle a fluidum, mely a költőnek lelkes, rnélyen érző s a
világot harmoníoe felfogó lelkéből árad, s melynek rezgéseitől ész, szív,

599



kedély átszellemül. Higgyétek el,a poétáítok gladiátorok, akik problé
márkkal küszködnek, de azokat megoldani nem tudják, s ez a tehetetlenség
mint sötétség s mint borzongás, fagyos érzés van kiárasztva műveikre. Itt
nem a seív, hanern az ész dolgozik; itt nincs lendület, hanem fáradságos
díalógizálás, okoskodás ... Nézzetek bele a borongós Ibsenek. a nyávogó
Maeterlínckek, a mérges, dühös Zolák lelkébe: múhelyt fogtok látni, ihol
fáradságosan dolgoznak, érveket csattogtatnak. Kérdezzétek meg őket, hogy
ugyan szerétik-e alakjaikat? Szeretnek-e, amikor írnak? Atszellemült-e ke
zeík között az élet? Dehogy, ők okoskodnak, krítizálnak, analizálnak ..."

Nem csoda, ha a prohászkai értelemben szerétetet és misztikus oda
adást hirdető költő jelentkezését, noha természetélménye újszerű volt,
a Nyugat részéről inkább ellenszenv, mint elismerés fogadta. Részben itt
lelhetjük meg (és részben a Nyugatnak a "dinamizmusból", mint stílus
ból és magatartásból való idegenkedésben. amivel nem sokkal később

Kassákot is nézték, Babits híres bíráló tanulmánya szerint) Karinthy
Frigyes sokat emlegetett elmarasztaló krítíkájának forrását. "Jóleső és
szimpatikus nekem Sik Sándor fiatalos lelkesülése: de hatni rám soha
nem fog a művészi fölény erejével, s lelkesíteni nem tud, míg nem ta
nulja meg óvatosan nyúlni a szavakhoz. Ha folyton dobalja : végtelen,
végtelen, mélység, magasság, mint valami akrobata, aki ezer kiló feliratú
súlyokkal labdázik: - végre mégis csak hólyagoknak kezdem érezni a
súlyokat és ez a szó végtelen úgy hat fülembe utóbb, míntha azt mon
daná ön: mákosrétes."

Sík Sándor első kötete sokféle képben és variációban szólaltatja meg
a szerétet és a természetélmény hangjait, ezek a költeményei azonban
többnyire megfakultak, részben a megfogalmazás túlzott ezvenetlenségeí,
részben a dinamikusari felnazyított képek miatt. Költői Iejlődése - és a
magyar katolikus költészet fejlődese - szempontjából azok a versei a
jelentősebbek, amelyekben megkezdi harcát saját formanyelvéért, míg
végre - talán a Sarlósboldogasszony idejére - megleli majd azt a for
manyelvet és lírai magatartást, amely igazán népszerűvé és elismertté
tette.

Harc a formáért

A formáért való harc a hagyomány számbavételét is jelentette. Ebben
a vonatkozásban jelentős műve volt a verseskötetével egyidőben meg
[elent irodalomtörténeti írása, a Mindszentu Gedeon élete és költészete.
Mindszenty középszerű költő volt, de egy-két költői eljárása, képe tanul
ságul szolgálta költő Sík Sándor számára. Megtanulhatta Míndszentvtől,

hogy a katolikus költőnek sem kell hittételeket, vagy éppen koreszméket
elvont, általános formában megverselníe, hanem egvéniségét kell 'bele
vinnie a költeményekbe, és így átlelkesítenie, felizzUania a képeket, ,.Ű

már - írja Mindszentvről - nem vallásos költeményeket ír. hanem lel
két, egvéníségét önti dalaiba." Mindszentv példája figyelme:zJteite arra is,
hogy a költőnek meg kell találnia helyét és szerepét kom eszméi és eszmé
nyei között. Amikor Mindszenty egvik levelében a ,.kor hívásáról" beszél,
Sík Sándor talán első költői korszakának egyik legsúlyosabb belső kérdé
sére kap buzdítást. Hiszen valahol, leglbelül ő maga is szerette a modern
költészetet, s ha Prohászka szava ideig-óráig el is riasztotta a modern
ségtől. mégis, megindul verseiben az anyag - a sorok, a képeik, a hangok
"'- átformálódása, egyre többször érhetjük tetten, amint egy-egy modern



képpel játszik el - részben Harsányi Lajos példája nyomán - egyre több
szrimbolisztikus elemet visz be újabb költeményeibe.

A belülvalók mécse (1912.) ennek a kö1tői útnak, és formakeresésnek
egyik első dokumentuma. Legfőbb jelentősége talán az, hogy S~k Sándor
nak ebben a kötetében sikerül meghódítania a keresztény költői hagyo
mányt, de úgy, hogy közben személyes tartalommal telíti a bibliai képe
ket, s amint szabadon, kötetlenebbül közeledik a hagyomány felé, olykor
már saját kora króníkájává is teszi:

Bétellet a harag kelyhe
És eljött a bosszú napja.
Ass.'l:ú porban sírok, sírok,
Arva templom árva papja.
Feleletképp a romok közt
Sivatag szél búgva repdes,
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
Térj meg a te Istenedhez!

(Jeremiás)

. Ennek a jelenre utaló, komoran színezett, biblikus pátosznak pél
dáit láthatta Adynál is. Már a Szembe a nappal stílusán és "ellenpózában"
is érezhető Ady hatása. (Harsányi Lajos figyelmeztet kiadatlan önélet
írásában, hogy a fíatal katolikus irodalomnak indulása pillanatától jelen
tősebb ösztönzést adott Ady, mint Prohászka.) A fehé?' koszorúk títka
versépítése például jellegzetesen Ady példáját idézi:

Soha-soha még ilyen éjszakát.

A teleholá fönn.1ár az égen.
Fehéren.
Ezüstfehéren, aranyfehéren,
Némafehéren hinti sugarát.

De a külsőséges igazodasok rnellett akadnak olyan sorok is, amelyekben
- mint a Szürke délután-ban - az Ady-élmény lejjebb hatol:

Ott kinn a ködben valaki zokog.
Neked is fáj az élet, bús rokon?
- Szótlan benéz ez ősz az ablakon
S halványan, könnyesen rámmosolyog.

Végeredményben azonban inkább a szimbólumok felületén mozog, s a
nagy problémákra még többnyire' patetikus-retorikus választ ad, mint
sem valóban igazat, mélyet és megéltet. A szoeiális élmény már ekkor is
jelentkezik költészetében, verssel fordul az "én édes, édes jó testvéreim"
hez, de a kosztolányis hangütésű költemény nem tud igazán a probléma
mélyére hatolni. (A Selmecbányán írt Bánya című ciklus is ezért
erőtlen.) Ahol pedig igazán ráérez a szociálís kérdésekre, ott el
sősorban 'az imádság vigaszát hirdeti. Az ima, elmélkedés, az istenközel
ség az ő számára természetes volt, és vígasztalása eleven erő, de míndez
verssé válva és mínt a társadalmi ellentétek megoldásának módja már
nem elég radikális orvosság, kivált egy Ady mirid forradalmi bb hangja
mellett.
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A gondolat mély tisztaságához még nem mindig találja a megfelelő

költői formát sem. Még hajlamos .arra, hogy túlírja témáit, s ott is szí
vesen magyaráz, ahol a kép vagy a jelkép önmagáért beszél. Egy-két
helyen azonban már szuverén szabadsággal kezeli a szírnbólumot, sikere
sen vonatkoztat el. Ilyenkor születnek azok a versei, melyek méltón illesz
kednek a kortárs-kórusba:

Megúnom olykor a világot,
M egírtózom az emberektúl,
Fekete hoUók, búsak, némák,
Lelkem megszállják seregestül.

Lelkem megszállják seregestül.
Megülnek mint egy száraz ágon.
Meg se rezdül az ág, csak elnéz
Havas, kietlen pusztaságon.

Havas, kietlen pusztaságon.
S egy emlék száll, egy fürge dallam:
S egy perc alatt elsuhannak
Fekete hollók hosszú rajban. (Hollók)

Ady hatását jelzi, hogya korai versekben folyvást visszatér - ellen
tétes előjellel--, a "viz-élmény". Előbb' csak mint külsődleges elem, mint
körül nem határolt parttalan tenger, amely a költő t, a .,fehér virágot" rin
gatja csendesen; később a "sebes hab hányja ladikját", dc ő "versenyt
dalol a vésszel", és kezét a kormányrúdon nyugtatva visszakiált: "Atko
zDH, aki visszanéz l" Aztán már rejtelmes, meg nem határozott őseiemmé

válik a tenger (vagy éppen a Vág, amelynek "ritmusairöl" első kötetében
egÉ'''-z ciklust írt). A tenger örvényei jelképezik számára "az örök titkot",
amelyhez - úgy érzi - egyr,e közelebb jut.

A kuruc-téma is felvillan verseiben. de nem az a keserű, torkot szo
rító élmény - sem, mint Adynález inkább a századvég, EndrődiSándor ku
ruclírájára visszhangzik, legalábbis a kezdeti versekben. A Kuruc tábori
dalban, azonban már sikerül rálelnie a korszerűbb önkifejezési formára:

Kassa városában íraték ez ének,
Mikoroti diákok utána jegyzének
Tizenkét esztendőt tizenkilenc száznak.
Isten oltalmazza mi szegény hazánkat.

A világháború közeledtével Sik hangja elmélyül, formálása, stílusa
pedig "nyugato.sa:bbá" válik. Egyre gyakoribb [elzője a .,holt", színei is
tompábbak, vissza-visszatér az éjszaka, az "ezüst-hold" képe, amely fel
váltja a korai versek aranyló napját. Önmagát is betegnek, fáradtnak
érzi: És én a lelkét szívom a rámlobogó dalnak, /Fekvén ravatalán az
álomtalan ágynak,/ Némán és nyomorultan, mint egy szegény faág 
írja A beteg panaszkodikban. Úgy érzi, hogy összeszorul körülötte a vi
lág, "sük'et fülek, csüggeteg éjszakák" veszik körül, s 1912-ben nyíltan
kimondja:
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Imhol szeméten ül a beteg magyar,
Nyaldossa ebként üszkösödő sebét,
Vakarja lomhán, rossz cseréppel
Undok ezer nyavalyás fekélyét. (Jeremiád'



A "felelősség" lesz verseinek visszatérő motívuma, de érzi, súlyos
teher. hárul a költőre, aki az apostolhoz hasonlóan elárulja a mestert, ha
nem emeli fel szavát. Az "oszlop mellett megtántoruló" és "halkan síró"
Péterben önmagát formázza, amint ködös tekintettel,' elcsukló hangon
néz a fekete Iábhatárra, ahol villognak már a háború tüzei:

Földindulás van, édes feleim,
Ropog a vén föld korhadt gyökerében.
Röt lánggal ég körül a szemhatár
Véres villámok csattogó tüzében.
Mindenfelől döbbentő vad sikoltás
Bódult fülünkbe rettentőn riad.
Csitt, [eleim; én [eleim:
a Kéz mozdult meg a talpunk alatt.

Az els6 világhá.ború

A világháború első éveiben ismét fellángolnak az irodalmi viták.
Ezeknek politikai hátterük van: Rákosi Jenőék most mándenkire tüzet
nyítnak, akí ellenzi a háborút, akli békére vágyik. A "nyugatosokat" "koz
mopolita csordá"-nak nevezik, egy magát meg nem nevező hardas új
ságíró pedig így ront neki a költőknek: ,,8 míg odakünn megtalálta magát
ismét az ezer év előtti daliás magyar, lézeng itthon kettő-három nyomo
rult, magyarul dadogó, de Isten tudja, hogy mícsoda szerzet, aki így nyá
vog belé ezekbe a világverő. minden férfilelket felemelő legnagyobb na
pokiba". E "hitvány nvávogók" közül ekkor mondja el Babits a Zeneaka
démián a hatalmas Húsvét előtt békekönyörgését. Ady pedig il fekete
Húsvét"';ban a végzettől kéri számon az idők rettenetét:

Beteg szívem most be tele-nagy,
Milyen jó volna máskor élni.
Máskor s tán máshol,
Mert itt mindent letép a Fátum:
Fényes Húsvét, be fekete vagy.

Egyes katolikus lapok is örömmel fogadták a háborút - mint ahogy
az első években majdnem mindenkiben erősebb volt a nacionalista ér
zés, mint a tiltakozás -, Sí!k Sándort azonban rémlátások gyötrik, és ha
lottakat vizionál. Mint tábori lelkésznek, alkalma volt közelről is megta
pasztalni a háború rémségeit, ezért is érezzük hitelesnek például a Fe
hér rózsák a Dunán látomásos jelképiségét:

Bús vizeken, holt vizeken
Esteli fázó fény remeg.
Hidegen, halkan, jönnek, jönnek,
A hűlt szívek és holt szemek.
A megfagyott szép mosolyok.
Havas habok zuhogva hozzák.
Haj, hóvá halt melódiák,
Téli rózsák, hócsipkerózsák!



Költészetét kezdettől jellemzi az ódai hajlam. A háború felszaba
dítja ezt az ihletet, bizonyos módon "igawlja" is, nem osak ódaiságát,
hanem a képeket fölnagyító költői látását is, a háború olyan élmény, ame
lyikhez ez a hang és látás illik, ez az ódaiság és ezek a hatalmasra mé
retezett látomások. A folyó eimű versben, 1914. márciusában még csak
mint távoli vízió jelenik meg egy "néma idegen, aki integet értünk", a
Magvető-ben aztán határozottalbban körvonalazódík alakja, szerepe. fé
lelrnetesre, misztíkusra növeli a költői képletet:

Jön.
Na.gy néma árnyék óriás lovon.
A verejtékes nehéz éjszakában
úgy nyúlik el rettentő köd alakja,
ú.gy ölel körűl mindent hidegen,
Mint a szívet a halálfélelem.

Valóban: saját rettegését, iszonyatát vetíti ki a költő. tárgyiasítja,
alakot, kiterjedést ad neki, s az egyre növekszik, hiszen "könnycseppek
ködéből", a háborús félelemből nőtt ekkorára.

Ahálborúról kezdetben nem voltak egyértelmű élményei Sík Sán
dornak. Néhány hónapig talán hatott rá is a hivatalos propaganda. Éb
redés című darabjában még érezni a nacionalista ízt, a meglehetősen naiv
történetet nyilván háborús buzdítónak szánta, és a fiatal Morvay meg a
tanára, Tóth Gábor hősiességével akarta igazolni mondanivalóját, Az
anyag öntörvényeazonban a szándék ellen fordult. A dráma legélőbb

sZf"'eplője, a haldokló káplár az, aki felveti a kérdést, mi értelme van az
egésznek, miért kell egyáltalán fegyvert fogni. A válasz azt jelzi, hogy
Sík Sándorban. ha öntudatlanul is, de már érett a háború tagadása, s
már érezte, hogy az értelmetlen vérontás rnögött imperialista hatalmi
harc rejlik, A Solamott király gyűrűje (1916.) eímű misztériumjátékának
király-alakjá/ban mindenesetre sejthetjük, hogy a hatalom és a totális
kiszolgáltatottság gondolata ott kísértett benne ekkortájt.

Összes verseitben (1916.) szerepelnek műfordításai is. A későbbi je
lentős himnusz és zsoltár fordítások első prózai ezek a jobbára alkalmi
magyarítások. Egy remek telitalálat: Assisi Szerit Ferenc Naphimnuszá
nak adekvát fordítása, de nem kevésbé mélyről fakadó hitellel tolmá
csolta a De profundist. s mellette a 78. zsoltárt, a háború idején való
imádságot. Ha némelyik megoldása talán sötétebb tónusú is az eredeti
nél, annak a magyarázata a kor, amely. valóban átéltette a fordítóval a
zsoltáros igazságait.

A háború idején érdekesen változott Sík Sándor népszemlelete. A
pécsi gyalogezredben nagyon sok egyszerű parasztemberrel ismerkedett
meg, s egyre inkább ráébredt arra, hogy ezeket az embereket nem a hábo
rú érdekli, hanem az otthon hagyottak sorsa. Egyre érlelődött benne a
felismerés: az ő sorsuk króníkásává kell válnia. S ha meg lis őrzi ódai
modorát, kifejezésmódja lényegesen egyszerűsödik, és sajátos népiesség
gel igyekszik egyszerű érzéseket egyszerű formában kifejezni. (Ennek a
"népiességnek" a világháború első éveinek költészetében divatja is volt.)
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Mmt például a NépjőlkeU5k címií versében 1915-ben:

Most is tudom, hogy hallgatva pipáltok:
A lelketek, jól látom, messze jár.
Az a szép nagy hegy nem a Fruska GÓ'ra,
A baranyai drága szép határ!
Kend, András bácsi, most Vázsnokra gondol,
(A felesége tudom, nagy beteg,
A mai levél csupa szomorúság.)
M eg hogya szőlőt azt ki metszi meg!

Ez a szándékos egyszerűsödés természetesen magával hozott olykor pró
zai laposságet is, amikor nem telítődött kellő lírai töltéssel. De a sikerül
tebb versekben a költő szerencsésen egyesíteni tudta azt a felismerést,
hogy ez a háború nem a népé, egyrészt az ódai szárnyalással, másrészt a
kifejezés egyszerűségével, olyan emlékezetesen szép darabok születnek,
mint például az Ady híres ".gyürkőzzJánosaihoz" - de más hangszerelésben
szóló Magyar óda 1916-ban:

Roncsolt kezedben mázsás régi szablya;
A régi jó vas csak előkerűltI

Es húsod is a régi nyűg harapja,
Es fojtogat a régi keserűd.

Karddal karoti a sors betűit rója,
De amit tesz, másé a gondolat:
Melled sövénye más vetését ójo.
S honn recseg a föld tennlábad alatt.

Adynál: Bajban van a messzi Város /gyürkőzni kell a Halállal/ gyür
kőzz, János, /rohanj János!

1916 novemberében már "minden emberhez" fordul Sík Sándor, s
rá akarja ébreszteni őket esztelemégükre és bűneikre:

Sírjunk, testvérek!
Kik a teremtés emberkoszorúját
Szennybe tapostuk: nincsen más reményl
A bukott földnek mása nem maradt.
Ez tán még felhat a fekete égre,
Megharrnatozza fertezett szívünket,
Es lehetünk még egyszer emberek!

Ady is a "megcsúfolt emberről" írt a Nyugat 1917 október elsejei szá
mában, az emberről, aki a magafűtötte "vad pokolba veszett ebként be
lerohant".

A Nyugat márciusi számában Babitsból kiszakad a rettenetes ki
áltás: "l!:s ha hasztalan lima, sírás-mi káromolni/ t ud u n k még, fér
fiak! Ma már /hiszűnk káromlani érdemes! alvó magasságot a sorsban".
Erre válaszol Sík Sándor: "Csak egyet kérek Istenern JAtkot ne engedj
ejtenem!" Pedig ő maga is tudja, érzi, hogya pusztulás elvégeztetett. De
a pusztulásba nem lehet belenyugodni. Vörösmarty zilált lélekkel vias
kodott annak idején a nemzethalál látomásával, s most Sík Sándor - aki
annyira szerette Vörösmartyt - is így ír:



Nem nem! Most aludni nem lehet!
Hiába függöny és hiába zár:
Az ablakon, a szörnyű zárt szemen
Benéz, rám néz az őrült éjsZ(lka.

(Éjszaka 1917-ben)

A végletek között vergődő költő bizonyára észre sein veszi, hogy ezek
a kétségek és szenvedések csiszolják kí igazán Iíráját s a háborús évek
végere már készen volt a hang, amely olyan póztalan egyszeruséggel tisz
tán, szépen ível majd föl a Sarlósboldogasszonyban.. Előbb azonban még
meg kell érnie az utolsó nagy vereségeket. s megírja a Sikoltást:

Feketén dördül a vérveres égbolt:
Vagy leszel tenmagad, vagy - elég volt.

Magyarok, magyarok, harsan az óra:
Feltámadásra, vagy búcsúztatóra.

Egy hónappal később a már-már szólní sem tudó végsőkig elkesere
dett Ady megírja a világháború nagy tanulságát, az Odvözlet a győzőnek

cimű verset, utolsó kerek vallomását, egy élet áldozatának. tanúságát.
Amíkor Sík Sándor megjelenteti következő nagy versét, A rokkant énekét,
Ady már halott. Halálával a modern magyar költészet fejlődésének első

szakasza is lezárult. Ami ez után következik, már egy új korszak új hang
ja, amely külön elemzés témája kell hogy legyen. A katolikus irodalom
és általálban a katolíkus költészet is új utat kezd ezekben az években, és
ez az út Sík Sándor költői fejlödésének, gazdagodásának állomásait is ma-
gával hozza. '

E

NEGYVEN UTAN

Nem igen volt az alvással bajom,
s most gyakran ébredek a esimdre éjjel.
Fekszem néha órákig s hallgatom,
hogy ketyeg óránk m'eglódult szeszéllyel,

s mint nyöszörög álmában asszon'yom,
vagy alszik békés, csöndes pihegéssel.
Már a hajnal szürkül az ablakon,
eb vakkant, járdán siető köhécsel,

hosszan sipol távolban egy vonat.
Verset formáló s nehéz gondokat
forgatok fejemben, vagy semmiséget.

Amit Kosztolányi irt egykoron,
bevált, végleg túl az ifjúkoron,
általlépve a hClitár negyvenévet.
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