
NAPLÓ
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PUSZTA SANDORRAL

Aki kezébe veszi Sík Sándor Össze
gyűjtött verseit,* ha ízlésével. poézisről

va.iort Ieltogusával talán ellenkezik is a
gy,.Íjtemény nenány darabja, egy nagy
es gazdag egyéniség sugarzásáoan érzi
magát. ulyan egyémségében, aki a kor
adekvát nyelvén meg meree vallani val
lásos érzuletét, aki nem szégyellt vallá
sos költő lenni például a szecesszio idő

szakában, sőt, épp a szecesszió nyelvén
igyekezett kifejezni magát, tehát azt a
nyelvet beszélte, amit az induló Nyugat
körül tömörülő Iírfkusok. Ha indulása
idején nem függetlenedhetett is Ady le
nyűgöző hatásától, a későbbiekben, le
halkulva, megtísztulva, a saját végérvé
nyes költői arcát alakítgatva, már inkább
Nagy Zoltánékhoz hasonult; ugyanaz a
hang. ugyanazok a képek, csak az él
ménytartatom vegészen más. Talán itt,
ezen az egyetlen ponton lehetne vitatni
a versek gondozójának. s a kitűnően tá
jékoztató utószó írójának, Jelenits Ist
vánnak felfogását, aki példamutató szí
gerral és elvi szilárdsággal ítéli meg Sík
Sándor költészetet, teszi mérlegre a lí
rikus szerepét és maradandóságát. Pi
linszky Jánost emlegeti ellenpéldául. Vé
leményünk szermt azonban Piltnszky
már egészen más korszak. Sík Sándor
értékét és helyét elsősorban a maga ko
rának költészetében kell keresnünk,
olyasformán. ahogy Rónay György tette
a Nyugatban. az Összes versek megjele-

, nése után. amikor kifejezetten Babits ki
vánságára integráini akarta Sík Iírá iát
oda. ahová való: a Nyugatéba. Persze
talán igazságtalanság is mindezt elmon
danunk. hiszen a kötet sajto alá rende
zője - bizonyos versek tapintatos el
hagyásával, a költő saját jegyzeteinek
közlésével, a tartalomjegyzék rendkívül
szellemes, kitűnően eligazító megoldá
sával - elismerésre méltó munkát vég
zett. s ma-ra is hangsúlyozza, hogy az
Összegyűjtött versele nem a tudomány,
hanem az ol vas-ik igényét van hivatva
kielé~íteni. S ezek az olvasók bizonvára
meatalálják maid e kötetben kedves köl
tőiüket. századunk kimagasló egyénisé
gét, akinek a költészet csak egvfaita s
talán nem is a legfontosabb kifejezés-

rnódja volt. Meggyőződésem szer-int Sík
Sándor mindenkinek ad valamit. aki
hozzá közelít. Azoknak is, akik líráiát
vallat ják. A következőkben. az olvasó
szeszélyes jegyzeteiben. e líra talán túl
ságosan is gazdag tartományában kalan
dozva azt szeretnénk elmondani, mit
adott nekünk Sík Sándor.
Mindenekelőtt a részletek csodálatos

művészetét. Telve van szívdobbantó fel
ismerésekkel nagy költői találatokkal.
Hadd idézzük egyik kései versét, a
Mozart Hegedűversenyt:

Mozart hegedúverseny,
Ojsztrah játszik stradívartusán.
Alázd meg magad szeleburdi versem,
Némulj imára, szám.

Egy pillantás az emberarc mögé
Egy dobbanás az emberszíven át ••.
Ember a szépség a h;:lz~~!

Te nem lehetsz az ördögé.

Csak egy plftantás, befelé, magadra,
Ahol e percben búg a vegteten,
Még egy szfvdobbanás és megjelen
Lelked vászná';' a boldog Isten arca.

Az élmény sugárzása azonnal magával
ragad. Sík Sándor a személyes élménye
ket fejezi ki talán a legtermészetesebben.
Akár Ojsztrah játékát idézi, akár a cser
késztáborban eszmélkedik a haza jövő

jén. akár Rómában hallgatja a Miserere-t.
Ezt a személyes élményt igyekszik leg
több esetben egyetemessé tágítani. A ha
za perspektívájában. A bűnös ember lelki
állapota szerint. Vagy - legtöbbször 
a megtalált Istenarc boldog bizonyosságá
ban. Ezt a boldogságát, a hitnek ezt az
elemi élményét nem lehet elvitatni tőle,

még akkor sem, ha mai ízlésünknek ta
lán jobban megfelelnek a megszenvedet
tebb, ee;zisztenciálisabb mélyséaekbe ha
toló költői megoldások. Sík Sándor azok
közé a szerencsések közé tartozott. akik
nek lelke nem görgetett súlyos kétsége
ket. O nem a lét peremére szorulva me
ditált, hanem egy ihlető. új meg új fel
ismerésekre serkentő közösség tagjaként,
annak áramkörében építhette tovább tel
jes önmagát. Mint a legigazibb és leg
nagyobb keresztények, az élet minden
helyzetében megtalálta az ima lehetősé

gét. Az idézett versében például, amint

• Sik Sándor: ö.sz~y.jtöu versei (Sajtó alá rendezte: Jelenits Ist'Yán; Szent István Tár
sulat, 1976).
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felhangzik David Ojsztrah csodálatosan
szárnyaló hegedűhangja. magától érte
tődő természetességgel mondja ki: .,Né
mulj imára szám". Ha egy rózsacsokrot
lát (Egy rózsacsokorra - ugyanebből az
esztendőből). teljes hitel lel. megélt. sze
mélyes er'ivel monrlhat ia tanulsásrul : Mit
ad.htok. hát. ha adfli kí1,Ú·/t'Jk? I Egy kéz
szorítást, meg egy Miatyánkot.

Az isteni erő vonzásában minden más
[elem.ekteiennek Iácszix etette. Ezért írja,
hogy verse "szelellurdl", noha érzésunk
szerint ez a jeIZ0 semmiképpen sem a
Iegszerencsasebu, legxortorbb. De talán
épp ez visz a legközelebb Sík Sándor
költészetföltogásának megértéséhez. A
verset, a középkori költészet példájára,
tanítá műfajnak tekintette. Ez a peda
gógiai szándék hatja át majdnem mind
egyik költeményét, ez bukkan fel leg
több versének finoman árnyalt szőttesé

ből. Az idézett versben a második vers
szak utolsó két sora árulkodik erről:

"Ember a szépséq a hazád! / Te nem
lehetsz az ördögé."

Minden verse abban a biztos tudatban
szűletík. és arra akar tanítani, hogy a
világ szépsége mulandó, ezért kell az
embernek sokkal mélyebbre figyelnie ön
magába, ezért jó, ha meghallja azokat a
titokzatos hívásokat, üzeneteket. melyek
a másik világhoz kancsolnak. Bármilyen
látvány. a lesbanál.isabb kép is felrön
penti kéozeletét a "más planétára", mint
az Emlékezés eqy néhai ökörfarkleÓTóra
című versében írja:

.......................................... majd nemsokára

Befo~a(l engem ls egy más planéta,
OU majd egymásra Ismer és magára

Virágos kóró s fiatal poéta.

Krisztusi lélek volt, s ezt a lelkületét
fejezte ki közvetlen őszinteséggel költé
szetében is. A Mennyei Atyának - Jézus
figyelmeztetett erre - mindenre gondia
van a földön. Ebben a tudatban járt Sík
Sándor a termésvetben. s ez a meagyő

%ődése szabályozta képalkotását. Olvas
suk el az 19H augusztusában írott
Csonka füszálak bevezető négy sorát:

Járogatom a lekaszált rétet.
Fogadiatol< engl"m közibétek, .
Beszélgetni hozzárok hadd üljek,

Megcsonkított pici sajgó füvek.

Aki ezt a négy sort elolvassa, rögtön
ráismer Sík Sándor ihletének egyik for
rásvidékére, Szent Ferencre (nem vélet
len, hogy a Naphimnuszt épp ő fordítot-

ta le oly tökéletesen 1). Szentferenci lé
lek és egyémség volt. S Ienecett száza
dunk egYIK legjelentékenyebb gondol ko
doja, a maga modján a zsinat egyik elő

fu .ára, a magyal esztétika egyik legje
lentékenyebb alakja tszépen emlékezik
meg ilyen jellegű szerepléséről Szerda
helyi István A mag'JjJ,T esztétika törté
nete lapjain), a katolikus Iiraelméret
megterrnékenyítője: költészetében meg
maradt az egyszerűség, a "látó láttatás"
hívének.

Mai ízlésünktől és meggyőződésünktől

alighanem távolabb áll költészetének az
él rétege, mely a Diadalmas r.ilágnézet
prohaszkai ihletésében fogant. De tagad
hatatlan, hogy lírájának az a tartomá
nya, mely közvetlenül a korproblérnákhoz
illeszkedik, a mulandó aktualitásokon túl
maradandó elemeket is tartalmaz. Volt
hangja az igazi, a feszítő korkérdések
megszólaltatására, Nem véletlenül vette
fel saját versei közé a híres horariust
VJl, epedosz magyar fordítását .25 az
sem véletlen, hogy a második vitáahá
?orú idején jó néhány olyan költeményt
Irt, melvek azt érezteuk r nagyon is pon
tosan táiékozódott a világban - hogyne
táiékozódott volna jól a Szegedi Fiata
lok szeretett mentora: -. s melyekben
bátran kimondta, hogy a kereszténység
tól idegen és az ember rendeltetésén"'k
ellentmond. ami a világban történik.
Ezek a versek költészetének taián leg
maradandóbb darabjai. Azzá teszi őket

a finom természeti képekbe ágyazott,
vallomásos erejű könyörgés. az a csak
sejtetett, egyetemes igényű mondanivaló,
melvet máskor sokkal közvetlenebbül fo
galmazott meg. Idézzük a Jávor/át 1942
augusztusából :

Nézel az alkonyi t.tvolba.
A domb alatt egy jávorfa.
~ár sárgul a JODlbja.
A homlokod ősz

F'ürt,féfJl' zsibongva
BeJeborzol az ősz.

A hegyorom aranyat filstlil mé~.

Lent barnul az esteli hl1vlibSCJ:.
~f<gplhen a táncos
Ide-oda fény
A fácsk:l ráncos
Remegő teverén,

Hulló levelek közt milyen szép
Ez a méltó,ágos fényesséJ:I

Lám, benned is érik
A lomb! törvény:
Lehullani - végig
Tündökölvén.
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Ez a leheletnyi vers igazi remeklés.
Belehangzik a kor költészetének egye
temes kórusába, mely ugyancsak az el
múlás hangját zengette meg, s leggyak
rabban őszi és téli tájakról énekelt. De
Sík Sándor itt is egyetemes igényűvé

tágítja a verset: az utolsó két sor felejt
hetetleniiI szép, keresztény életelvvé ma
gasodó vallomásával.

Ebben a korszakában próbálgatja elő

ször az aranyjánosi hangot, rnely élete
és Iírája utolsó korszakának lett meg
határozójává. Az Űreg táltos 1942-b51
jellegzetesen ebből az ihletésból fakad:

Már csak amolyan zötyögősen baktat
Hámbakapott derese az Ilvítt fogatnak.
Okos gazdák Ilyet már mentire hagynak.

Váll'ta, előzés legényes szomja
Pókos Inát már Ingyen se vonja.
Dc Igen a Jászol .l.ó meleg alomJa.

Ebből a korszakból élteti tovább azt
a rnodort, mely az Imádság humorért tí
pusú verseknek lesz ihleti háttere. ~s

innen eredeztethetjük a bölcs belenyug
vásnak, az őszi túnődéseknek azokat a
hangjait, melyek át- meg átszövik kései
Iíráját.

Volt egyszer egy költő, aki úgy tudott
írni, hogy imádkozott. Ezért az égiek is
megjutalmazták, s megadták neki, hogy
utolsó verse, 1963 egyetlen múve a
Néma Miatyánk legyen, ennek a szép
életnek és sok tanulságut kínáló költé
szetnek míntagy összefoglalásául :

Akarnm élni az egész hitet,
S zeretní, ahogy lsten szeret,
Es bízni, bízni akarok,
Abban, amit a Krisztus hozott,
Nem érzem, nem ls Iton.lolom,
De akarom, akarom, akarom.

Puszta Sándor gyűjteményes kötete*
ugyancsak izgalmas számvetésrs ad al
kalmat, s hogy ezt ezúttal nem részle
tesebben, a költő rangját megillető ter
jedelemben tesszük, annak az a magya
rázata, hogy lapunk elmúlt évfolyamá
ban jelent meg róla Tüskés Tibor össze
foglaló tanulmánya.

Sok míndenben el lehetne ismételni
vele kapcsolatban, amit Sík Sándorról
írtunk. Puszta Sándor azonban nemcsak

egy belső ívet fut végig, annak külön
böző pontjait érintve, hanem alapvető

költői változásokra is képes. Aki figyel
mesen végigolvassa legújabb verseit, lát
hatja, hogy ez a költő mindíg meg tud
újulni, és hogy azok közül való, akik
nyitottan állnak a világ előtt. Ezt jelzi,
hogy verseinek formáját megtöri. hogy
egy sajátosan értelmezett szabadverasel
él, és nem maradt érintetlenül Ernesto
Cardertal hatásától sem. Sok mindent bíz
szívesen az elhallgatásra, erre a rendkí
vül finom és kifejező költői fogásra, Van
ennek az utolsó korszakának egy nagyon
szép ciklusa, a Feketehétfó, mely any
ja halálának élményéből fakadt fel. Mint
minden igazi költő, ó is ki tudja aknáz
ni a tragikus élményt, és felszínre hozta
a szenvedésből azt a lávázó, sok vál
tozatban készülő új at, amit az Iniciálé
hét sora teljesít be:

kezdő Inlelálék
madárfv
katedrálisok
földmél~'1 sugárzás

emléked golfáramal
ahogy
fölmelegítlk a csendet.

Talán még érezni benne Pilinszky János
ihletését; néhol kifejthetjük a vers réte
geiből e hatás pontos lenyomatait (Or
vosi lelet, Mint vagonlakó). Mégsem le
het kétséges, hogy költői továbbépülé
sének média csak ez lehet, a formáktól,
a rutintól való elszakadás, az új ösvé
nyeken való egyre merészebb emelkedés.
Az, ami olyan hibátlanul szép - és
eddízt Iírájához képest rneglepően új
szerű - versekkel ajándékoz meg, mint
például a Precízen:

az öröklétbe ez ts beletartozik

egyszer míkor késett a vonat
s az ll:lethl'z nem volt csatlakozás

s egyszer mikor oly pontos volt
mint a halcttaskocsi
mely ajtóm előtt megállt

Már-már végérvényesnek hittük Pusz
ta Sándor költői arcát. E szép válogatás
azonban arról győzhet meg. hogy az
igazi tehetség mindig kimeríthetetlen.

SIKl G~ZA

• puszta Sándor: A fények rézsüt esnek (Eee testa, 1976)
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