
KARDOS KLARA

A HETEDIK NAP DALLAMA
Ha más azt mondja: föld!
Hadd énekeljem én:
Föld, föld, nyújtózzál ég felé!
Ha más azt mondja: ég!

Hadd énekeljem én:
Ég, ég, hajolj a fQld fölé!
S ha más azt mondja: vég!
Hadd énekeljem én a véges-arcú végtelent,
S a véglet, mely a végtelenbe -nő!

(A kétarcú angyal)

" ... egyik legfőbb és legsajátabb kűldetésemnek éreztem
a theocentrikus életérzés magyar líráját alkotni meg 
és erre én magam előtt példát nem találtam."

(Levél Takáts Ernóhöz)

I. A MINDENNEVO

Fogalmi tisztázás

Mísztíkus volt-e Sík Sándor mínt költő és mint ember? Sok és ellentmondó
vélemény hangzott már el erről aszerint, hogyan értelmezte a nyilatkozó a misztika
togalmát;

Ha a mísztíkát, a misztíkus élményt a szó hagyományos, klasszikus, szakszerű

értelmében értjük (a lélek és Isten egyesűlése, amelyet Isten közvetlenül, eszközök
nélkül hoz létre),a Nagy Szent Teréz, Keresztes Szerit János vagy Lucie Christine
módíán, akkor világos, hogy Sík Sándor nem misztíkus, Sem önvallornásalból, sem
viselkedéséből, sem verseiből nem következtethetünk ennek még a nyomára sem. El
lenben nemegyszer mondta az ellenkezőjét, Amikor a halála előtti évben verseiról
beszélgettem vele, szó szerínt így nyilatkozott Primicia című verséről: "Éppen azért
nézem egy kicsit hűvösen a verset, mert magasabb hangon szől, mint az élmény,
Amivel nem azt akarom mondani, hogy nem igaz, de rnísztíkusabb, mint amilyen a
valóságos élmény. Én nem vagyok mísztíkus." Ezt hangsúlyozza a Takáts Er:nőhöz

címzett nagy művészi önvallomásban A belülvalók mécse című kötet ciklusaira vo
natkezólag is, ahol az ifjú költő a nagy misztika ősi, a kereszténységben az Énekek
énekére visszamenő szerelmi szókíncsével próbálja megalkotni a kegyelem költésze
tét. Az élmény magja igaz, de a kifejezés még nem hiteles, nem saiát-arcú, Éppen
azért, mert hagyományos eszközökkel próbál k'fejeZl11lÍ egy nem-hagyományos, ha
nem modern elményí tartalmat, A más-jellegű élménynek meg kell találnia saját
formáját, s ezzel művészí és lélektani igazságát: "Valami mást, valami mást, Va
lami csontág-úlat akarok!"

Maga Sík Sándor háromszor tárgyalta elméletileg a rnisztíka kérdését. Két
helyen: a Prohászka-tanulmányban és A misztika útjai Istenhez című konferenciá
ban a hagyományos értelmezés kerertein belül marad. Akadémiai székfoglalójá
ban azonban Sprangerra hivatkozva kifejti, hogy a szónak van egy tágabb értelme
is, az ún. immanens misztika: "az ember megéli az abszolútumot, éspedig nem
csak mint a létnek, hanem mínt az értéknek teljességet." Ez a fajta mísztíkus
"pozitív és aktív módon viselkedik a tapasztalatr világgal szemben, igenli
és alakítja."
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Mi a misztika? Isten "tapasztalati", azaz élményi megismerése. Ez történik
a hagyományos értelmű mísztíkában - közvetlenül, eszközök nélkül, passzíva:
Isten "beöntött" kegyelmével, amint a szakkifejezés mondja. Miért ne történhetnék
ugyanez közvetve, a világon, mint eszközön át, a lélek aktív tevékenységével ?
Hiszen a hivő számára a világ is Isten műve, a teremtésből "O néz reá", O szól
feléje. 'I'ehét a természet világa és az ember is lehet, s hányszor lesz is eszköze
Isten "megtapasztalásálllak"! Szent Pál az areopágoszí beszédben egyenesen azt
rnondja: az Isten azért telepítette e világba az emberiséget, hogy "őt kitapogassákf l)
és megtalálják. hisz nincs messze egyikünktől sem: benne élünk, mozgunk és
vagyunk" (Csel 17,27.). Es: "Nem míndegy-e az óceánnak, Hogy kádba merik-e a
vizet, Vagy metszett billikomba, Vagy akár egy horpadt gyűszűcskébeis?" (Bocsásd
meg). Isten teljesen úgysem közölheti velünk magát, hisz végtelenűl nagyobb
nálunk: míért vetné meg ezeknek a Hozzá képest ugyancsak szerény, de nekünk
cseppet sem közömbös közegek "gyűszűcskéit"?

De ha a teremtés világa közvetítő lehet Isten felé, miért ne lehetne az a
"másodlagos teremtés": az emberi alkotás, a kultúra és civilizáció világa is?
Hiszen az ember a keresztény teológia szerint a teremtés művének folytatója. Hogy
a munka és a technika világa is közege lehetaz Istennel való élményt kapcsolat
nak, azt (elméletileg is, gyakorlatilag is) nem kisebb név fémjelzi, mint Teilhard
de Chardné. M6g világosabb. hogy iJymódon nézve a művészet is lehetséges
alanya a mlsztíkának, Sík Sándor beszél "a versben élő Véatelen't-ről (Unor:ák),
és Búcsú aszavaktól című versében így sűríti képbe ezt: "Kit a tudós csak elta
karna névvel, Istent tapintom ujjatok hegyével." A diszkurzív értelem: a <tudo
mány és a' miszitika világa természetesen két külön, egymással nem interferáló
terület. (Viszont éppen ezért ki sem zárja egymást, éspedig nemcsak a hittudós 
pl. Aquinói Szerit Tamás -, hanem még a profán szaktudós - Teilhard - esetében
sem.) De hogy a tudomány mögött álló ember, ha egész ember, hogyan viszonylik
a miszzlkához, arra nem kisebb tanút idézhetünk Albert Einste-nnél : "A lezmélyebb
és legnemesebb érzés" amelyre képesek vagyunk, a mísztíka átélése. Egyedül belőle

csírázik az igazi tudomány. Aki nem ismeri ezt az érzést, aki már nem tud cso
dálkozni és önfeledten tiszteletbe merülní, az lelkileg halott." Csodálkozás - kell-e
anyanyelvibb szó a művésznek? Hisz ez az alapérzése. A Hat szenett a csodálko
zásról alábbi soraira akár azt is mondhatnánk; hogy ezt a modern értelmű mísz
tikus élményt fejezik ki:

S egy messze lá'ng mindig megújít engem
S a Teljes Fény elönti hom!okom.
S én úszom, úszom és csodáUwzom.

Elményi jegyek

A misztikus életérzés három [ellegzetességét jelölhetjük meg:
1. A világ transzparenciája. Teilhard óta szeretik ezzel a - nagyon szerenesés
szóval kifejezni azt, hogy a misztikus látás lényegileg transzcendens: a világ

neki közeg, amelyen át Isten nyilatkozlk meg.
Ez nem annyit jelent, hogy a világ nem fontos, - hol az a művész, akinek

nem volna döntően jelentős művészetének, élményeinek anyaga? -, inkább azt,
hogy még sokkal jelentősebbé válik, hisz valami önmagánál nagyobbat tükröz.
Tehát fontos önmagában, de nem önmagáért. Idevág Prohászka meghatározása: "A
misztika az Isten mély megérzése a világban s a lélekben; megérzése a mély
kapcsolatoknak a lét és Isten közt." Vagy Sík Sándor nyelvén: "Csoda leskel a
parányi földön Minden kis fűszál megett... És a dolgok, ha rám néznek, Mind
áttetszőíl) fátylakká enyésznek, S rám a titkok szeme néz." (Erdő). Ugyanígy az
emberekről: "Minden lépésem hozzájuk vezet, És rajtuk, bennük ahhoz, ami Más,
Minden ember jelkép és látomás." (A l1akéta útja). Elvileg fogalmazva, a Takáts
féle levélben: "Ha igaz, mint Hugo Victor mondja, hogy »minden Istent rejt«,
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akkor a magunkfajta embernek lehetetlen nem érezni a legyőzhetetlen szenve
délyt: megtalálni Istent mindenben .. ."

2. Pozitív jelleg. A misztika lényegében szeretetvíszony. A misztikus szeretí
Istent, akit a világ tükröz, de szereti tükrét, a teremtést is. Vonzó, testvéri,
kedves számára a világ, "mosolygó csoda", ahogy az imént idézett Erdő című

vers mondja, Semmi sem idegen, semmi sem közönyös vagy távoli, minden össze
függ a lélekkel, a lélekben egymással. (Vö. Gárdonyi, Ady, Prohászka 347.) A költő

"minden valók testvére" (Mint a Mátra), "bizalmas, otthonos világv-ban lakik, ahol
"minden hangra hang, Meghitt, meleg, testvéri hang felel" (A Hetedik Nap
Dallama). És élete végefelé' ezzel a képpel jellemzi a dolgokhoz való viszonyát:
"KeresztnP-1)ükön hívom immár, S círógatorn a dolgokat" (Megint csak a napot
L~em). Ha "az a végső, az a mély-én" nem búgna a szívében, akkor szinte . úgy
látszanék, "Mintha nem is futó vendég: Mintha végképp itthon lennék" (Úszi
fecske). Elvileg így ír erről a Takáts-féle levélben: "Abban a költészetben, amelyet
a mély vallásos élmény, az »Isten-szeretet« hoz létre, szükségszerűen benne van ...
az emberszeretet, az élet-szeretet, a rnínden-szeretet: a fenntartás nélküli egye
temes szeretet. Az Isten nemcsak a templomban van jelen, hanem a tengeren és a
Három Csúcs dolomítoltárán, a kisgyerek arcán és a rút ember homlokredőíben, a
heverő kutya szemében és a harangvirág kelyhében, a keréknyom pocsolyavizében
és a háború fertelmai kÖZít is, csak meg kell látni. És a költő arra született, hogy
lásson és szeressen és ezt a látást és szerelmet beszélje."

Karakterisztikus módon a "jóra váltott rossz világot" emlegeti. A világ
Isten tükre, tehát jó: a mísztikus számára, s kétszeresen is a művész számára nincsen
rút és nincsen rossz, illetőleg azon át is eljut a szépig és jóig, a közösig és a ter
mészetfölöttiig. Az Invokáció egy szőrös herny6hoz már címében is jellegzetesen
festi a naturális síkról való fellendülést, az esztétikum közegén át a tiszta termé
szetfölötti látásig:

Ahogyelnézem, nem is csúnya:
Finom bársony rajta a gúnya.
Ej, testvérkém, minek a szó itt!
Majd' csak elleszünk a gubóig.

Nem tudja elrúgní magától a világot, mert akármilyen hitvány, "csak az enyém
§s csak az Istené" (Csillag), s ehhez a művészi-erkölcsi hitvalláshoz legsötétebb
pillanataiban is hű maradt: "Tudod, Uram, hisz Te teremtél, Nincs több szívem ennél
az egynél, És ez - pusztuljon bár bele - Ha méreg is, A föld ízével van tele"
(Ne aludj, Uram!).

3. Végül a mísztíka sajátsága a dinamika, a centrifugális jelleg. Hiszen a
középpont kívüle van, s ez a Középpont húzza maga felé. Tehát kilendül a világon
túlra, helyesebben: a magához ölelt világgal együtt tart dinamikus lendülettel az
Isten felé. "Amore trahítur" - mondja Szent Agoston.

A dinamika persze kétirányú: az ember fölfelé tör, Isten pedig elébe jön,
lehajlik hozzá. Csak magában egyik sem lenne teljes. Sík Sándor egész költői

alvatását sűríti a tanulmányunk mottójául idézett néhány sor.

Aki által teremtett mindent

Lehetne természetesen vitatkozni rajta, meanyire jogosult mindezt továbbra
is a mísztíka névvel illetni. De nyilván nem é: l elnevezésen fordul meg a dolog;

,és az is világos, hogy lényegében ugyananna" az alapélménynek a változatairól
van szó.

Elvileg nem kevesebbet jelent ez, mint hogy aza ,;teljes fény", amiről a költő

beszélt, egyre vakítöbb világossággal önt el bennünket éppen a természet foko
zódó meghódítása, a technika és tudomány, az ember világának fejlődése során.
Nincs hát miért félnünk a vílág "des,zakralizálódása", a "mítoszfosztás" folyama-
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tától, vagyis attól, hogy a világnak egyre inkább a profán, önálló, öntörvényű

jellege domborodik ki. Ellenkezőleg: objektív ismereteink gyarapodásával fokozato
san elhalnak azok a mítíkus elemek (babona, démonízmus, animizmus), amelyeket
a primitív felfogás olvasott bele a világba. Ugyanakkor éppen mqrt ma sokkal
többet tudunk míndenről, éppen mert sokkal jobban látjuk a minket körülvevő

világ sokrétűségét és saját "manipulációs" képességünk kiterjedtségét, - egyre
fogékonyabbá válhatunk az Einstein említette "csodálat és önfeledt tisztelet" át
élésére, egyre inkább megsejthetjük a természet önmagán túlmutató [ellegét; "Ú
érteni, megérteni: Mily édes, milyen isteni!" (Angelus).

Sík Sándor életműve valósággal belénk énekli ezt a modern misztikát, még
pedig lírikus létére is többnyire a szemérmes rejtőzködés ámyalatával, abban a
stílusban, amelyet legszebben ő maga jellemez: "Ittlétedről csak annyi hoz jelen
tést, Mint a virágzó szőlők illata."

Próbáljuk vezetésével egy kicsit bejárni ezt a "virágoskel'tet".

II. VIRÁGZÚ SZeLÓK ILLATA

Ketten a Mesterrel

A szoros értelemben vett és a "világ-misztika" között helyezkedik el az a
réteg, ahol az ember a vallás, a kultusz "közegén" át kerül kapcsolatba Istennel.
Tehát Isten élmény! megtalálásáról van szó a kegyelmi eszközök: az imádság,
keresztény embernél a szentségek, stb. útján. Nyilvánvaló, hogy Sík Sándor költé
szetéből nem hiányozhatnak a pap kőzvetlen,'hivatásából fakadó kegyelmi élményei.
De éppen csak hogy nem hiányoznak. Nem ez volt istenéiményének elsődleges
területe. Ö maga utal erre a Bocsásd meg befejező részében. Valamivel nagyobb
számú az a vers, ahol nem mint "pap", hanem egyszerűen miltlJt hivő lélek tesz
lírai vallomást Istennel való közvetlen viszonyáról. A korai isrtenverseket már
említettük. Többször is próbálkozik egy ciklus keretében megénekelni az Istent:
Tenger (1913), Aldás (1921). Tanulságos lenne végigelemezni ezeket a vegyes értékű

sorozatokat abból a szempontból. milyen meredeken lendülnek magasba, amikor
közbe-közbe "ráhibáz" valamelyik valódi hangjára. (Pl. a Hajnal a tengeren
ujjongó optimizmusa, a Fogócska gyerekes kedvessége, a címadó Aldás dinami
kája.) Az érett költő két nagy vállalkozása teszi fel erre az igyekezetre a koronát:
A Mindennevű és a Hetedik Nap Dallama.

Ellenben már a korai időben feltűnik., közvetlen és tiszta ellenpontjaként
ennek a nagyon dinamikus természetnek (hasonló alkatoknál egyáltalán nem ritka
ez) az Istenben való csendes elpihenés élménye (A fés;,ekről,Jó nekem Uram, Elmél
kedés a csendességről), legtöbbször a kisgyermek és apja viszonyába öltözködve
(Elmélkedés az Isten kezéről, Aldás-ciklus, Te vagy a jó.) Lélektanilag nagyon ü
indokolt, hogy majd a Mária-ciklusban érik be végleg ez a hang (Bölcsességnek Széke,
Pitypang). Énjének gyermek:i oldala, "az ártatlanság és a béke iker imája" énekel
ezekben a versekben. Rokon ezzel egy másik jellegzetes hangja, amely az utolsó
húsz évben jelentkezik: valami meleg, népies közvétlenség. Első remeke az Erdő

szélén estvéledtem ("Édes Gazdám, ott felettem, Majd elleszünk immár ketten"),
további pályája: Megyen már a hajnalcsillag, vagy az "objektív líra" terén a népi
Máría-sírámok merész hangján szóló XIII. stáció. - Végül ez a csend-élmény a
szemlélődés nagy líráiába olvad. Már indulásakor olyan lélektani remeket hoz létre,
mint a Szabad ember éneke (1941). Aztán a hatvanas évelétől ez lesz az uralkodó
hang (Nézni, nézni, Mint a Mátra. A rakéta útja).

Különleges helyet foglal el a sorban a Szőlőhegyi szemlélődés. "Azt hiszem, 
mondta róla maga is, - a misztikus élmény van leírva benne, és én nem vagyok
mísztíkus. Hogy hogy tudtam ezt megírni, azt nem tudom." Mi most már talán
értjük. A vers nemcsak szókincsében, de ritmusában is tökéletesen adja a "méz
ízű kontempláció" hangulatát. a "belső ritmus tengerén" való lengést, s utolsó
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szakaszaiban képszerű és képen-túli egyszerűséggel azt, amit az imént elméletileg
próbáltunk körüljárnít

Magadban is, ,kívüled is:
Valami von, s te is, te is
Valamit mintha vonnál.
Belőled árad és beléd,
És olykor mintha értenéd
És odahaza volnál.

JVlintha belőled nyúlna ki
És megölelne valaki,
S míg ujja szíven ér,
Békesség minden és derű,

És olyan-olyan egyszerű,

I\1int egy karaj kenyér.

A másik oldalon ott állnak a barokk gazdagságú és tcljességű, dinamikus
mozgalmasságú nagy versek (Hiszek; Imádság a hegyen, Túl a borókán, Ments
meg Uram), meg egy-két olyan, amely valóban a modern lélek istenéiményének
bonyolultságát hordozza (A magányosság toronyablakából, Kétélű kard). Ez a sok
oldalúság oda utal bennünket, amit ő Pázmányról írt meg: "lVIi fogta össze ilyen
termékenyegyensúlyba ezeket az egymásnak feszülő erőket? A felelet nem
lehet kétséges. Személyíségének összefogója, egysége, stílus-elvett), centruma: a
lelki élet, a vallásos mélyvílág, az Istenbe kapcsolódó kegyelmi élmény." Erről szól
különben egyik nagy költői-lélektani önvallomása, a Hetes fogat.

A kozmosz, melynek boldog tükre voltam

De Sík Sándor misztikájának legigazibb területe a természet - testvér - mű

vészet ,;háromsága". Verseinek számszerűen is a nagyobbik fele ún. "természet
vers". Ezt igen egyszerű életrajzi tények magyarázzák: természetközelben élt
gyermek- és ifjúkora, meg az, hogy férfiéveiben főleg vakációs útjai alatt írt. A
fiatal költöt meg is vádolták panteizmussal.

De úgy tetszik, e "panteizmus" területén is megkülönböztethetünk két hatá
rozott árnyalatot. Az egyiket allegorikus látásnak lehetne mondani: a jelentés
elem, vagyis az egész-vonatkozás, a transzcendencia annyira eluralkodik a termé
szeti képben, hogy színte már csak az a fontos, a kép nem önmagáért él. Egyik
legtipikusabb megjelenitője Reményík Sándor. Ezzel szemben a szimbolMcus látás
ban, amelyet Sík képvisel, a jelentés-elem nem a kép mellett vagy fölött, hanem
magában a képben van jelen; a gyönyörködő hűséggel ábrázolt, konkrét természeti
valóságból önként bomlik ki a "több".

Ahelyett, hogy a természeti képet allegorizálná, Sík Sándor inkább az elvont
fogalmakat érzékelteti eleven természeti. képekkel. Már első kötetében is: "Úgy
tele vagyok végtelennel. Mint éjszakával a szoba. Úgy színig zsong a Végtelenség,
Mint mézes kaptár csorgó csendjét Mámoros méhek kórusa" (Nocturnum).

A Csend című kötettől seregestül idézhetnénk az ilyen panteísztikus-szim
bolikus, többnyire idilli hangú verseket (Harangvirág, Búzavirág, Csigabiga, Balatoni
csend stb.). "Az alvó míndenségben Csak hárem szív van ébren, A Míatyánk az
égben, A csalogány, meg én" - cseng ki a Lombzúgás. Évtizedek távlatából
visszhangzik rá a Fülemile a hegyek közt, ahol már nemcsak együtt virrasztanak,
de együtt is énekelnek: "Szólongassuk együtt, Két hangra szeressüle A Minden
adót" . .. Az 1946-os Hajnali madársz6-ban pedig ezt az üveghangú zenét még
transzcendentálisabb borzongásúvá teszi a szomjúhozó világ aláfestő gordonkaszó
lama: "Csak a hangjuk harmatozott A szomjas éjszakában És valamit hozott,
Valamit ami nincsen, Amiért sír a világ ..."

Ebben az idilli-otthonias hangulatban a költő belesimul a természetbe és szíve
túlárad a boldogságtól: "Alattam a végtelen Alföld, Fölöttem a végtelen ég,

'Sztvemben a végtelen Isten: Mondd, mondd, több kellhet-e még?" - Máskor az
együttérző részvét tárja ki szívét a transzcendens élménynek (Tikkadt levelek,
Elégia egy hernyórágta" tölgyesben). Hogy hogyan tud megjelenni a kicsinyben a
legnagyobb, arra az EmLékezés egy néh,ai ökörfarkk6r6ra két sorát idézzük, ahol a
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növénykét lekaszáió "köZÖlllYös kéz" "Meggyl1kolt egy míníatűr világot, Az Isten
ségnek egy lakóhelyét."

Másik jellegzetes hangja a fenség, a nagyság megérzése a természetben. Főleg a
hegyek és a fák foglalkoznatják. "A nagy hegyeket nézem áhitattal, És geríncük élő

hullámain Rajtuk látom még éppen hogy kihűlten Mintázó meleg ujjaid nyomát."
Már a korai Hegyek ciklusban éretten áll előttünk ez a szemlélet. Az "égre húzó
bükkfa szálak szövetség-sátra" lombja közt járkálva emberebbé lett; ő is "a földből

szívta gyökerét És a felhőkkel jeleket cserélt" (Búcsú a bükköstől). A szemlélődés

élmény zeng vissza a Hársfák méhzümmögésében: "Tanulj a hárstól Illatot teremni,
A csend dalának élő kelyhe lenni, S búgni, mint a hárs!"

De a legtisztább művészet az, amikor a szimbólum önmagáért beszél, sugá
rozza a "mélyek és a magasok varázsát." A Ribiszkében még a refrén fonja össze
költő és gyümölcs érő sorsát. Később már elég egy rövidke utalás:

A fiatalra fürdött nyugaton
Lobog a nap a párás kék alatt.
Rám tűz. A súlyos túz-fejék alatt
Meghajlik homlokom.
Elfogadom, Uram, elfogadom.

(A messze húzott zivatar nyomában)

Végül már ennyi sem. kell. A Hőscincér csak leírja az egyik csápia híján eről

ködő kis állat hasztalan fölfelé-kapaszkodásának szívfájdító Iátványát, s a vége:' "És
lassan míntha mérhetetlen Vílágbánat lehelne meg, csak nézem, nézem tehetetlen
S le sem törlöm a könnyemet." Csak a "világbánat" sejteti a szentpáli "két
ember" önmagában reménytelen küzdelmének élményét, az egész bűnbeesés-utáni
világ tehetetlenségét, de míndebből egy szó sem hangzik el. - Olykor tisztán
formai elemek lendítik ki a metafizikumba a "leíró" verset: ilyen pl. a korai
Fehér rózsák a Dunán h-a11iterációja, vagy a Tiszavirág lágy Intonácíója: "Szint
áll a folyó libegése, Hullámot alig vet a mély, Alig érzik a szél pihegésé, Az ég is,
a föld is alél."

Természetlírájában a mísztíkus életérzés fejlődését röviden így foglalhat juk
össze: Az Imádság a hegyen-típusú versektől, ahol a részleteiben átgyönyörködött
és megelevenített természet mínden mozzanata "egy zsolozsmába olvad fel Te
hozzád", egyenes az út a teljes eggyéolvadást képviselő nagy ciklusokig ("Dere
karnban érzem a karcsú nyárfák Sudár szökését, ájtatos fenyők Imája bennem ...
lelkem szírmaín Ibolyaillat ..."), és végül a részleteket egybelátó monumentális nyu
galomíg: "Állan,i némán, mim a Mátra, Nem nézni előre, se hátra. Nem erőlködni

befelé sem, Csak bámulni alétezésen."

Szent család

Költészetének másik nagy témája: "az ember, a testvér." Embertárs és Isten
összekapcsolódásának ismét sokféle árnyalata van. Lehet úgy, hogy Istent akarjuk
közvetíteni az embereknek. Ha ebben a szándékban az Isten országának terjedése,
az üdvözíteni akarás az uralkodó, akkor az apostol, a misszíonáríus - ha a kül
detés-Ielleg, akkor a próféta típusához jutunk. A misztikához szükséges "hőfok"

akkor alakul ki, há egyenrangú tényezőként szerepel itt az ember iránti szeretet,
vagy legalább rokona, a részvét, a "szánom a sereget" lelkülete. Sík Sándor kez
dettől ennek a lelkes, egyélőre még naiv és tárgytalan küldetéses emberszeretetnek
jegyében lép fel. "Én édes, édes, szent testvéreim l p, hogyha egyszer - lelkeket
a lélek - Mindnyájatokat megölelhetnélekl" - kiált fel "a kapuból", a szerzetház
és az élet kapujából, és "a dalos élet evangéliumát" akarja a szívekbe vetni. A
Fákl-ya, a Kenet vagy a híres szentjánosbogár-mottó különböző képekben mínd
ezt a hivatást fogalmazza meg. Később is vísszacsendül: "Hátha egy éjjel felkö-
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nyökölsz rája; Versre, tücsökre, szellőmuzsíkáral Hátha kihallod, hátha meg is
érted: O üzen érted." (Doromb). Egyedülállónak érdekes a korai versek közt a
Tűzvész. Itt ui. a "lélekmentés" alapmotívuma egy valóságos élmény erőtől duz
zadó képeibe öltözik (egy tűzesetről van szó, ahol ő cserkészeivel oltani segített), Leg
egyénibb színe ennek a tendenciának az, hogy az Istenben harmóniát lelt lélek
saját boldogságát szeretné megosztani társaival: "En látok, ti is lássatok!"

A Fekete kenyér ajánlásában már bocsánatkérő-halkan, belülről sugárzóari
jelenik meg a boldogság motívuma: "Vedd testvérszívvel ezt az éneket, És bocsásd
meg a boldogságomat." Az emberi szenvedés és bűn láttán érzett tehetetlenség
átélése olykor eljuttatja a keserűségíg: "Es hányszor nem lehet segíteni!" - de
ilyenkor is tudja, hogy valamit még lehet: közösen "kiáltozni emberen-túlra." 
Végső beérett gyümölcse ennek a fejlődésnek az a lelkület, amely konferencia
beszédeit diktálta: "Mikor ott áll az ember a szószéken és látja maga körül és
maga alatt azt az arctengert és érzi maga felé áradni azt a szent és szenvedélyes
vágyakozást az után, ami a legnagyobb, és beszélhet az ember arról, amit szeret,
azoknak, akiket szeret, úgy ahogy a szíve mondja, ahogyan adatik, - mert ilyen
kor igazán érzi az ember, hogy adatik! - ez talán a legnagyszerűbb dolog a
világon" (A többi néma csend című novellában), Nyilvánvaló, hogy konferenciái
nak fő vonzóerejét éppen ez a szenvedélyes átéltség, és a kettős szerétet
genezis adta.

Másik, a misztika szempontjából sokkal termékenyebb lehetőség a képmás
je1.legből fakadó élményvilág. A keresztényemberfelfogás szerint az ember Isten
hasonmása, a teremtett világban elsődleges tükre. Itt mindenekelőtt nem hagyhat
juk említés nélkül, hogy' ez tág teret nyit önmagunk mísztíkus megélésének is,
hisz én is képmása vagyok a nagy Te-nek, sőt mivel "... közelebb vagy hozzám,
mint énmagamhoz énmagam vagyok", azért talán legközvetlenebbül magamban
"érhetem tetten" az Istent:

Lélegzetem a te lélegzeted,
Agyamban vmódzol, véremben áradsz,
Szivemben sírsz, dobogsz és dübörögsz,
Hei hánykolódik bennem szenvedéfy.
A Mindenségnek Mozgatója bennem!

Micsoda képtelen, boldog csoda: "Hogy bennem, ki magamnak szűk vagyok,
Elfér a Fértelen, a Végtelen!" (Imádság a heg'yen). Mégis: éppen mivel önmaga
mat ismerem a legjobban, túlságosan sok zavaró körülmény "esikazza" ennek az
élménynek tisztaságát, s ritkán ment bizonyos öniróniától. Kitúnően ragadja meg
ezt a hangulatot a Mindennevű egyik része:

Ma volt a legnehezebb,
Tükörbe néztem, 'Úgy esett,
S Te onnan néztél vissza rám.
És' belém állt az értetlen csodálkozás:
De, Uram, ezt ·-az ötletet!
De, Uram, tisztesség ne essék szólván,
Jobbnak gondoltam, az íziésedetl

A fejlődés első, legtermészetesebb állomása itt: nagy emberekben, zsenikben,
szeritekben "fedezni fel" és szeretni az Istent. "Ez nem a nagyobb, ez a Más! Ez a
kinyilatkoztatás!" Végpontja viszont az, amikor a velem együtt élő "kisemberben"
tisztelem, érzem, élem az Istent: a fiatal fiúban, aki a zsúfolt villamoson átadja a
a helyét (H. N. D.), vagy az öregasszonyokban. az anyátlan világ anyáiban és őrző-
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angyalaiban. Ez a feilMés természetes a síksándort alkatnak, hisz mély hite és
köztudomású eiYéniséitisztelete egyformán ide mutat:

Minden kis házhoz nagy közöm van:
Minden házban ember lakik.
S ha embert látole, Isten' szólít,
Meg kell előtte állanom,
Mert szentségtartó minden ember
S minden ház tabernákulum.

(Szentségtartók)

Harmadik válfaja az "ember-misztikának" a közösségi élmény. Sokszor megénekli
a lelki, baráti közösség istensugárzó erejét: "A harmadik az Úr Jézus velünk, Ki
összefogja két rneleg kezünk." A Koszorú Jelkigyermekeivel való kapcsolatának sok
oldalú jellemzése. A házasságról szóíó előadásaiban, konferenciabeszédeiben bőven

szél arról, hogyan lesznek a házastársak kegyelemeszközök egymás -szárnára, kap
csolatuk pedig Jézus és az Egyház jegyességének típusa.

Még egy küiön kis csoportról nem te.edkezhetünk meg itt: a gyerekekről. Sík
Sándor mint. ígazi piarista nagyon szerette a gyermekeket, és boldogan csodálta
bennük Isten közelségét, A gyermek "fri~s antennaja minden szeretetnek" (Mo
solygó gyermek). "a kisdedek szemeből ma is a Jézus mosolyog" (Kegyes Iskolák
Királynője). A gyermek mosolyából ugyanaz szól felénk, ami a nagy fák lomb
jából: valami "az ősi sugaiomból", "S rajtuk keresztül hozzánk is lecsillan Egy-egy
sugár a mindenségen át" (Fák és gyere.cek). De tudnak ezek a "fürge fiúk, eleven
virágok" az emberség Istenből való nagy példá vá is nőni, mint Agoston Están,
vagy az önfeledten játszó KecskepásztQrkák: "Jön-jön a vihar, nincs hova bújni,
A világ készül özönbe borulni: Kisfiúk, ketten öklömnyiek, Akár az Isten, csak
építenek." Erdekes összevetni ezzel a kb. húsz évvel későbbi rokon-képet a
lhmaennevű-boL itt nem a Játszó gyermek nő Isten-szrmboiummá, hanem Isten,
"k.csinyedik" homokban játszó gyermekké. "Látod, mit építek? Máskor mást épí
tetLern, Naprendszert és esigauíga-názat. .b.:píteni jó! Gyere, építsunk együtt!"
(Srílusbelileg sem esünk ki egy p~llanalra sem abból az egyszerű iyereknyeivből,

amelyen nyilván a Kisjézus is beszélt!)
Ennek az iránynak k.teliesedése azonban lfuresztény ember számára a Titok

zatos Test közösségének mísztíkuma: az a reális, eleven kapcsolat, amely a Test
tagjait összefűzi egymással és Istennel. Hogy Sík Sándor mélyen, élményszerűen

behatolt az Egyház mísztikájába, arra - az eddigiek után ez már nem is meglepő

- nem verseiben találjuk a bizonyítéket (az Oda az Egyházról nem tartozik java
versei közé>, hanem egész sor konferenciájában. Költészete viszont arról vall,
mennyire eggyé tartozónak tudta magát azzal a Testtel, amelyről épp manapság
annyi szo esik, s ame.y nem míndenestül vág egybe az egyház jogi kereteivel:
minden jóakaratú ember közösségével, "Atyámfiai minden messzeségben, A szorn
széd házban, szomszéd tartománycan Más vuágrészben, más csillagvi.ágban, Isme
rősök és ismeretlenek ..." - veszi számba a "tarka szép családot" a Hetedik Nap
Dallamában. 1941 sötét esztendejében Jó emberek eimmel írt verset, s ebben szinte
apokaliptikus arányúvá nagyítja fel azokat az egyszerű embereket, ahol "még
otthon a mennyekre méltó három szentség: Jóakarat, rneleg mosoly, szép szó."
Szerény mécsesük "Bederengi a fekete földet: így az égre Valahogy csak vísszatün
dökölhet." Sót egyenesen azzal végzi, hogy most, m kor Istent még "a próféták
szava ís gyalázza: Ti vagytok még Az Úristen önigazolása." De legforróbb érettsé
gében a Szent család-ban érhetjük tetten ezt az élményt. ,,0 én családom, szent
család, Fejed ha mellém hajtanád!" "Én te vagyok és te vagy én. Nincs más igaz
a föld színén: Mind, ami az Egyből való, Egymásnak szívére való."

A költőnek azonban van még egy sajátos területe ezen a ttokzatos közösségen
belül: a művészi lálmén'll közössége. Unokák círnű versének témája az, hogy fiataloktól
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hallja egy "majd félszázéves'' versét. ts bár akkor, amikor Inta, teli élménye,
volt ("őt búgta mínden ídegem"), mégis a közben eliteit idő és a rokon lelkekben
folytatódó titokzatos élet teszi most igazán teljessé. "Most tükrözi teljes egészem,
S azt, ami énemnél nagyobb." A befejezésben tisztán kicsendül az élmény egész
távlata: "Köszöntlek táguló szívemmel, Körém gyülemlett unokák: Ú gy adta Isten,
hogy ti bennem, Én bennetek növök tovább. Hát kéz a kézbe: ünnepeljük, Egymás
arcáról föileheljük, Amely ma köztünk megjelent, A versben élő Végtelent."

A versben élő Végtelen

Ez már átvezet bennünket a művész Iegsajátosabb misztikai területére: művé

szet és természetfölötti kapcsolatához. Aránylag ritka Sík költészetében a közvetlen
művészí élmény' megéneklése. Főleg a római időszakból sorolhatunk ide néhány
verset; ezek közül A Dioskurok: templomát szerette legjobban, amelyben különben
már, ott zeng ez az alapelrnény : "Es emberkézzel Isten írt ide." "Ember, a
szépség a hazád!" - tágul ki a látóhatár a Mozart, hegedűverseny című versben, ahol
a zene hallgatása közben "a boldog Isten arca" vetődik a lélek vásznára. Annál
maradandóbb, mert formai elemekként szövődtek poéz.sába a magyar népdal elemei.
Főleg a negyvenes évek közepetől egyre közvetlenebbül törnek elő címekben,
mottókban, dallam-emlékekben mind egyéni, nemzeti, természetfölötti élmények
hordozói.

De persze elsősorban saját művészete: a költészet, a szavak területén éli át a
természetfölöttivel való közvetlen kapcsolatot. Mindörökké fiatal című versében,
amelyet nagyon szeretett és gyakran előadott, nagy távlatokba kísérhetjük a köl
tészet, a ritmus útját, az afrikai gongtól Dávid háríájáíg, Jálnos evangelista szár
nyalásától a "keruook testvéri zengzeté'i-íg, Es mí más a Hetedik Nap Dallama,
mint az Istent, világot, embert összefogó ritmus! Ahogy Isten őbeléje lehelt lelket,
úgy lehelte ő azt forrón tovább költészetének anyagába, a' szavakba, amikor a
"dadogó világra" hozta alkotásait. A "szó kegyelme" ismertette meg vele "izzó
titkát az emberi tudásnak", "Mindent, amit az ember szíve rejt, S a másvilágból
remegő delej t" (Búcsú a szavaktól). Amit itt az élmény nyelvén mond el, azt tudo
mányos fegyverzetben bizonyítja az Esztéti,ka befejező részében, kimutatva, hogy a
művészet m.nden mozzanata föltételezi az Abszolútumot, és hogy "az esztétikai
Abszolútum mínden posztulátumát legtökéletesebben a keresztény istenfogalom
elégíti ki", a teremtő művész-Isten és az emberré, "mű"-vé lett Második Személy.
"A keresztény ember számára a művészetben és az esztét'kumban sem adatott
más név, amelyben üdvözülnünk lehetne." A Parttalariba merülő művészi élménynek
ez a lobogása járta át egyetemi és egyéb irodalmi előadásait, híres verselemzéseit;
ez a "másvilágból remegő delej" adta hallatlan vonzóerejüket annyiféle rendű és
rangú ember számára.

Utalnunk kell itt egy szóval drámai műveire is. Maga mondja többször idé
zett önvallornásában ; "Valamennyi hósöm sokféle lehetőséget harcol végig, rníg eljut
a végső (tragikus vagy misztikus) teljességig." Főleg két hősére jellemző ez a
misztikus kiteljesedés. Az egyik Alexius, akinek ajkáról a nagyszerű szeretetprog
ramot halljuk: "Szeressetek, nagyon szeressetek... Szaressétek akisgyerekeket ...
az ég madarait ... a dalt ... a fákat ... Símogassátok meg az árva bárányt S a kis
csikónak cukrot adjatok." A másik: István király, akinek sorsát így sűríti Keresz
tény trag:kum című tanulmányában: "A hős, aki egy isteni szó, egy mísztikus kül
detés, egy nagy eszme terhét hordozza, és akit ezért az emberek nem képesek
megérteni, aki küldetéséhez hű marad a - legalább földi értelemben, legalább
halála órájában - teljesnek látszó bukás-g;" De nem valódi misztikus teljességbe
torkollik-e a Testvérek Péterének alakja is, amikor a zárójelenetben kirohan a
lángok közé, hogy saját életét áldozatul dobva megvigye a jajgató sebesülteknek,
tek'ntet nélkül arra, hogy az ő emberei-e, vagy a vele szemben álló hatalomé, 
Ő, a kiközösített pap - a vallás végső vigaszát?
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Ablak a Végtelenbe

Hátra van még végül, hogy a "másodlagos teremtés"-nek legsajátabban és
legáltalánosabban emben vílagara: a tecnníxaí kultúrára vessünk egy pillantást
művészetében, Ami magát az alkotó folyamatot, a rnunkát illeti, elég néhány mon
dásra hivatkoznunk a konferencíákból: "A munka Isten képe bennünk." "Isten
dolgozik a v.lágban az ember által." "Rokon vagyok mindennel, ami van a
világon, szeretem és részt akarok venni az evilági munkának minden részében."
Egész élete a pecsét rá, hogy ezt valóban csinálta is. Ezért küldí így az aratókatt
hAz Isten hív, induljatok", ezért látja úgy, hogy a -v.zsgálat után a doktor kezére
"angyal csorgat szentvizet" (F01·dits. fiú, a rádión), és a kivágott fát az emberkéz
"szentséggé avatja: háznak, bölesőnek, ágynak" (Elégia egy hernyó-rágta tölgyesben).
"Munkátokat Illatosítsa meg A szépség és a jóság" - kivánja az ébredóknek
(IUatok).

A technika új meg új csodáinak természetfölötti jellegű átélése sem hiányzik
költészetéből: a rádió, amelyen egyszer talán megszelal majd "az Ismeretlen Hul
lámhosszú Allomás", az autó: "M nden repülés az enyém!" (Az autó éne,J:e), a
helytállás hósi szírnbólumává magasodé telegráfpózna (Az avélember), a szó fele
lőssége mint Atommag, utolsó verseiben főleg a rakéta, az űrutazás képe (A rakéta
útja, Vzenet, Ne félj, stb.). Mondanunk sem kell, hogy a Sik Sándor-féle alkat
szívből javallja ezt a fejlődést is:

Ha 7l4pba, holdba lóne.",
Or1llj a szép erőnek:

Minden javára munkál

Az Istent Izeret6nek.
(Ne félj)

Természetesen hiába keresnók költészetében a "technika misztikájának" teil
hardi mélységű átélését. De van egy részlete a Mindennevú-c1k1usnak, amely a
maga nemében egyedülálló. A modern "anyagélményt", a táguló mlndenség szé
dületes látóhatárainak harmóniába elvadását - nemcsak tartalmában, hanem rit
musában is - úgy tudja lefesteni, hogy az embernek valóban az jut eszébe: ha
Teilhard verset írt volna, valahogy ilyenformán hangzanék.

Könyv a térdemen,
A kCinyvben ábra, számokkal és görög betűkkel:

Ablak a Végtelenbe.
Itt illsz az ablakban, melll.'!ttem
ts fljlemelt Ujjad iltemén ringatod
ts szertehajtod, egyre sebesebben,
ts össze/ogod, egyre szorosabban,
Napok, ·714prendszere,lc, galaktikák és mindenségek
IJ;s atomok és protonok és protonnál is ~tomabb pontok
Mirtádokszor miriádjait.
Főlemeled karodat.

ts eltl1ntk az AnlllZg IZ Hullámzt:fs végtelenében,
1'.eejted karodat,
IJ;s elp:hen a Hullámzás az Anyag végtelenében..
IJ;s eltu'nök én is, elpihenek én il
Arjdn az Vtemnek,
Amelll innen, térdeimr6l
Mozgatja a Mindent.

683



A csillagok dala

Isten tehát Sík Sándor számára - és a hivő modern ember számára 
valóban a "Mindennevű". Már többször idézett nagy ciklusában, a Hetedik Nap
Dallamában, amelyet 16 esztendőn át hol félretett, hol megint elővett s több vál
tozatban is kidolgozott (végleges formája: 1958), világosan végigkísérhetjük a köl
tészet eszközeivel az Isten felé közelítés útját. Az első rész: Az üvegtenger. CA
képet nyilván Vinkler László Apokalípszís-festménye ihlette, amelyet nagyon sze
tetett és ágya fölött tartott.) Az "elkerülhetetlen Part fokára", vagyis a termé
szetfölöttivel és a világgal való szembenézésig elérkezett ember "az általtetsző

kettős végtelenség" közepéri úgy érzí : "magányos hang s rokontalan." A világot
mozgatö és igazgató Törvény "vak óriása' nem elég neki. De hát "EI tudsz gon
dolni pálcát, Amely nem kéztől járja ritmusát? A pálca táncol, mert táncol a kéz,
l$ táncol a kéz, mert dalol a szív." Nem a szokásos "oksági istenbizonyításról"
van itt szö, hanem a világot összefogó Ritmus, az "értelmes, érzelmes Végtelen"
ujjongó fölfedezésérő!. A II. részben (Az égő rózsa) a képzelet visszalendül a
míndenség kialakulásának látomásáig, de még mielőtt az ember elcsüggedlletne
saját parányiságától. átível az előző gondolathoz: nem közönyösen forgó gömb
a világ, hanem a végtelen Művész alkotása, márpedig nincs művész, akinek nem
volna életre-halálra fontos, amit alkotott. "Szeretet szülte, szeretetre szülte. Művész

is. mú is: színíg szeretet. Szeretet: él és árad és teremt, Szeretet: égés gondol
és ölel." Most már megérzi a. természetben és önmagában egyaránt jelenlevő

istenit (III. Virágzó szőlőkillata) és végül (IV. Tarka szép család) fölfedezi,
átélí az egész teremtés fölséges egységét. Nem hiányzik innen az Isten "kitelje
sedésének" merész, mélyen mísatíkus eszméje sem, amint Angelus Silesíusnál, vagy
akár a "krisztusi szenvedést kiegészítő" Szem Pálnál találjuk. - nem hiába veszi
Páltól még a képet is: "ElmOllldhatatlan sóhajtozásokkal Fohászkodol bennünk
magad után, Te, aki én vagy és mi és ti és ők, Mindenben én és mindenben
nem-én ..."

Ez tehát - vallja a költő - a Hetedik Nap Dallama: így találja meg egymást a
teremtéséf befejezett Isten és a teremtés végső korszakában kiteljesedó ember:
Valóban így áll előttünk a kettő viszonya A Mindennevűben. "Mindennevű,
hogyan szólítsalak?" - ismétlődik meg a mottóban Nagy Szent Gergely kérdése.
amit már az 1913-as Tenger-ciklusnak is élére tűzött. Ime a kutya, "aki" bejön
szebájába. "A térdemre tette szelíden Az első lábát És fölnézett rám szelíden: Nem
lehetnél hűségesebb? Én míndvégig hűséges vagyok." Az erdő: "Fuvoláz felettem a
lomb, Altass el engem." "Szeszélyes az erdei ösvény. Jöttem utánad. A patak vize
csillan. Térdelve hajlok fölébed. Oltsd el szomjúságomat." A "szép kerek gyűrkés

cipót" vivő mezítlábas asszony: "Teli a levegő kenyéríllattal, Teli a lelkem illa
toddal." - l$ amikor néhány évvel halála előtt, A mátrai temeic5 előtt állva eltű

nődik halálon, másvilágon, nem tudja ezt másképp elképzelni, mínt "némi, nézni,
egyre némi, Amit szeréttem egykoron. Akit szeréttem ...", Látni, élvezni odaát is
százszorosan ,ia milliomszoros csodát, Az Isten ízét, illatát."

Hisz látnom itt sem volt elég
A dolgok innenső felét.
Könyvben, imá,ban, emberekben,
Egyet akartam, egyért verekedtem:

A túls6ért, a teljesért.

"Ha meg nem hallod ezt a dalt, Az élet is mit ér? Egy percre csak, testvé
reim, Ezért a dallamért í" (A csillagók dala.).


