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Sík Sándor verseit olvasva

Sík Sándor egy 1941·ben Szegedról írt esszé-érvényű levelében nemcsak pontosan
értelmezi pályáját, addigi költészetét - két máig érvényes kulcsfogalommal is szolgál. A
levél nem a nyilvánosságnak készül (Thkács Emő, a Szent István Társulat akkori igazgatója
a címzett, s egy lehetséges Összes versek kiadásának keresik együtt végső formáját), Sík
azonban későbbezt a levelet összefogva, rövidítve Az olvasóhoz eimmel a gyűjteményes

kötet elé is bocsátja. Azt írja: nA misztika - a szö közönségesen használt értelmében 
tőlem idegen; az én kapcsolódásom Isten és az isteni dolgok felé az értelem és a művészi
élmény útja, nem az eksztatikus érzésvilágé; a misztika nyelvét szenvedélyesen átélt
olvasmányok, első sorban pedig a nagy egykorú zseni-élmény, a legnagyobb magyar
misztikusnak, Prohászka püspöknek elemi hatása adta szájamba." Szeretnérn továbbidézni
a levelet, mivel Sík Sándor a verssel való konkrét küzdelmére is magyarazatot ad: "Köntös
ez; egyéni, mert (azt hiszem) sikerült egészen magamhoz idomítani, - a nagy indító csak
a forrásra mutatott rá, ahonnan az anyagot be lehet szerezni; új köntös, mert költészetünk
ben igazán semmi előzménye,de mégiscsak köntös: az élmény csak egy szimbólummávált
képfátyolon szürödík át benne."

A két kulcsfogalom, amely itt mutatkozik, s a költő akkori elszántságára s tanácstalan
ságára egyaránt pillantást enged, a "köntös" és a "költészetünkben igazán semmi
előzménye".Sík igazán jól jellemzi a "köntös" fogalmával addigi költészetét, neki a vers
valóban inkább köntös volt gondolatai, tépelődéseiútrabocsátásához. Mélyebb elemzés
ben sem volna könnyűmegmondani, miért lehetett ez így, némi magyarázatot, úgy érzem,
az eddig idézettekból azért kapunk. S ehhez fontos a másik kulcsfogalmat is idéznünk, a
tényt, hogy a magyar költészetben a Sík-féle kísérletnek és magatartásnak nem volt "igazán
semmi előzménye".Az, amit katolikus költészetnek nevezhettek volna, a magyar lírában
valóban nem volt, Sík Sándor tehát valami nem vagy alig létező korszerűvé tételére kívánt
vállalkozni. Ha "előzménye" nem, néhány kortársa persze volt, szándékához azonban Sík
nem igazán talált bennük társra. Említsünk kettőt, Mécs Lászlót és Harsányi Lajost - az
adott időben Sík Sándornál mindkettő népszerűbb. Mécs összehasonlíthatatlanul. Mécs
azonban nem a költészet, a magyar katolikus költészet megújítasát kereste, ő hihetetlen
szociális és közéleti érzékenységgel megáldva ( s kivételes érzékkel a szerep iránt) egyszer
csak volt - s régi igazság, ami legjobb erényünk, abból származík leghamarabb a
hátrányunk is: kialakult benne az ismert publicisztikus hajlam, s az olykor a frázisokig
elvitte. Harsányi Lajosban sem jelentkezett következetes újító-hajlam, az Ady szimboliz
musán tanultakat alakította "hanysági" képeiben, s jelentős költővé válva túlságosan hamar
"klasszicizálódott". Nem szabad említetlenül hagyni persze Harsányinak a pasztorális
szolgálatából hozott tapasztalatait, ezeket úgy sikerült versbe emelnie, ahogyan Sík
Sándornak csak idősödő korában, s ha nem is Mécs szíporkázö módján, de kiállása a
háborús pusztítás, a mindennemű emberi barbárság ellen, ugyancsak pasztorális elhívá
tottságából eredeztethetően,rokonszenves közélettségére hívja föl figyelmünket.

Nem valöszínü, hogy Sik Sándorból hiányZott az a naivitás, amely végtére Mécs László
egész költészetét, jó és elmarasztalható értelmében múködtette. sik kései versei aztán
bizonyítják is - inkább arról van szö, hogy az újítás SZOkségességét annyira a
gondolatiságban, a gondolkodásban látta, hogy nem merte WIlalni tartalom és fonna
egységesítésének, szervessé tételének pedig e szinte kötelező keUékét; vagy legalabb
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ugyanazt a tartózk0d4st mutatta a költészet minden ősibb s irinyithatatlan megnyilvánu
lása iránt, mint ahogyan a misztikáholZ való viszonyában tette. Érdekes, hogy olvasóihoz
először igazán akkor került közel, amikor a Sarl6sboldogasszony verseiben "klasszici
Zálódásának" első jeleit megélte. S hogy nem bízott ezekben a jelekben, s ez a
"klassziciZálódás" nem válhatott költészetében folyamattá, mutatja, hogy rá következő

verseskönyvében, az 1931-ben megjelent Fekete kenyérben, addig nála sem igen
tapasztalható expresszionista, nec-expresszionista hanggal állt elő, s ez kellő ingerült
seget váltott is ki nemcsak olvasóiban - de a kritikában is. Ami visszatekintve már azért
sem érthető, hiszen arra az időre esik Szabó Lőrinc expresszionizmusa, sőt néhány
versben Kosztolányi átmeneti rokonszenvezese ezzel a Gottfried Benn szerint "sem az
Olürnposzra, sem más klasszikus tájra" fölérkezni nem tudó irinyzattal. Rónay György
inkább "jó, egészséges" ösztönt lát mindebben, óhatatlanul elismeri azonban Sík Sándor
(különben jogos) félelmét, hogy a kialakuló "klasszicizmus", ha nem ügyelünk, "egy
kettőre ál-klasszicizmussá szekott fakulní".

Sík Sándor pályáján a "klasszicizálódás" végül a köznapisághoz, az emberekhez. való
közelebb kerülését hozta. Nemcsak költészetének köre, láthatóan benne magában is
megnyilt az a kör, amely az irodalom- és hittudós szűkebb népszerűségébőlkilépni
engedte. Azemberi megnyilás, a közvetlen s napra nap táguló figyelem Síkéletének azzal a
szakaszával esik egybe, amikor a cserkészmozgalmon keresztül az ifjúság országos,
nemzetközi méretü sokaságához jut közel, alighanem a magáénál empirikusabb gondol
kodásmódokat ismer meg, egyszerűen olyan életmozgás is ráhárul, amely a természettel
való viszonyát színtén alakítja, más fénybe vonja. Mindez új mödon irányitja rá az emberi
egyszerűség jegyeire gondolatait, s ez a fölszabadulás sajnos egy-egy verssel még a
könnyebb népszerűség irányába is csábítja. Mindenképp meghatottá teszi - megérlel
azonban benne olyan költői hangnemet, amely később lírájának meghatározója lesz.

Ez a hangnem a negyvenes-ötvenes esztendőkfordulatára válik véglegessé - SíkSándor
lírájában ezt az időt alighanem cezúra-erejűnekkell tekintenünk. Annyi változás ment
végbe Sík Sándorban, hogy újító szándékkal teli éveit, amikor egyre folytatta párbeszédeit
Istennel, néha inkább csak monologizált, s közben Isten ettől csak nagyobb, határtalanabb
és megfoghatatlanabb lett előtte, papként is, költői hordozatában is most már olyan
köznapi. legmélyebbrőljövő igehirdetői gesztusban összegezhette, amellyel például a
mátrai élményú Csendes mise szundikáló nénikéjének három szöban megmagyarázza
Isten létének fölfoghatatlan titkát. Nem azért, mivel elfeledte a hittudományt, hanem mert
a bölcsesség s a tapasztalat megérlelte benne a három szöt s képessé tette a három szö
használatára a hangját. A költészetnek is végső soron ez a szándéka, célja, e szűkszavú

összegezés, erre Sík Sándor rádöbbent, s ha ez a költészet metafizikai töltésű, nagyobb
érdeke sincs, mint hogy egyre Isten felé, Isten titka és tágassága felé vonuljon, morzsányi
rezzenés-terét akár ebben a tágasságban megtalálja. Sakkor ez a három szö, vagyegy szö a
tökéletes prédikáció, az Ige megmásíthatatlan, az emberi beszéd legvillódzóbb szintjén, a
költészetben való meghirdetése.

Ahárom szöt a közvetítesre meg lehet találni, az egy szöt végtére nem - ez nemcsak Sík
Sándor költői útjának tanulsága. Az egy szö, még kimondásának pillanata előtt alighanem
föl is oldaná magát magában s megszüntetné a költészetet. A három szö emberi mérték (s
még nem körülírás) - pályája során Sík Sándor erre a bölcs belátásra is eljutott, s arra,
mivel az ember nem zseni, verseivel úgy használ igazán, ha emberi mérték szerint valósítja
meg. Erre a fölismerésre csak kétféle alkotó nem juthat, a rossz költő s a valóban zseni.
Előbbi mivel híjával van a kellő önismeret képességének (s így nem alkotó), utóbbira
rendkívüli törvények vonatkoznak, sugallásukra cselekszik, s az alkotó hagyományos
fogalmát, s a szó fogalmát nála valami mással kellene behelyettesíteni.
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Sík Sándor kísérletezésre, hagyományváUalásra is alkalmas jó költő volt - s az igazán jó
költők erénye, hogy pályájuk, vívódások, kudarcok után is, egyenletesen nyílik, halad egy
magaslat felé, a szemsajdító tisztaság s az észrevétlen megrendültség állapota felé. Rónay
Györgynek nem véletlenül jutnak eszébe Arany "őszikéi" Sík időskori lírájáról. A hasonlítás, a
rokonítás nem a teljesítmény milyenségét, hanem az állapot jellegér kívánja érzékeltetni. Sík
Sándor "őszikéinek" a sugallaton, a szépség viselésén túl, önmagukon túl látható egy
küldetésszerepük. S itt ér körbe véleményem szerint a Sík-féle líra. Az önismétlés veszélye
árán is egybe kell foglalni - a fiatalkori versek az Isten keresésével, az Isten-keresés
szorongató és katartikus élményeivel teltek és hatottak (vagy nem hatottak), a késeiek
szerényen s köntöstelenül jelenthetik, megtalálták: Isten jelen van. S erre nemcsak aJézus a
Mátrában, a Csendes mise, a Találkozás, s a valamennyiük árnyaltságából kikerülő remekmű
( mert véleményem szerint az ),A mátraitemetőa példa. "Valamivilágmegvető/Hajdani bölcs
szénégetöIÉpíthette e házikót magának:IHáttal fordult az útnak, a világnak,ISzemközt vele a
temető. IISzemközt vele, szemközt velemI Avatag sír. Úgy képzelem, I Hogy ő pihen tövén a
régi kőnek, I És onnan nézi házát az időnek IVégezetéig szüntelen." Sík Sándornak ebben A
mátrai temetőben a végérvényes fogalmazás, a tékozló villódzás és a gondolatiság egysége
ritka mödon sikerül - véleményemre még további bizonyosságot hozva hadd folytassam
azzal a versszakkal, amelyben a "bölcs szénégetö" példája önmagán túl a végső kérdések felé
fordítja a költőt: "Sa milliomszoros csodát,Iaz Isten ÍZét,illatát, IA kozmoszt, melynek boldog
tükre voltam, I S a másik kozmoszt, amit eldaloltam, I Ne látnám többé odaát?" Ebben a
strófában Sík öregkori költészetének summáját egy látszólag apró fogalmazás-különbség
láttatja különösen, s erre muszáj figyelnünk. Síknem azt mondja, "a másik kozmoszt", amelyről
dalolt, hanem "a másik kozmoszt, amit eldaloltam", s ez a státus-különbség az Istennel, a
költészettel s önmagával való viszonyának egységét, kölcsönösségét s tudatát jelenti; egyben a
viszony szintjét.

Sík Sándor költészetében "az Isten ÍZét, illatát" megtalálni egyenlő a követelődzés s a
röstelkedés elmúlásával. A párbeszéd innen inkább a részletekkel folyik, s a részletek kon
venciója, hogy elviselhetőbbnekmutassanak bennünket, s nekünk is elviselhetőbbé tegyék a
ránk mértet, Sík többször is idézett .rnosolygös derűje" innen származtatható. "Bocsássátok
meg énnekem, ti nagyhegyek./Kí ma vagyok és holnap elmegyek,/És szél se fújjalábaim porát,
I Bocsássátok meg gögöm mámorát, I Hogy úgy merek eszmét cserélni véletek, I Mint
egyenrangú kistestvéretek, I S úgy hallgatom kegyelmes hallgatásotok, I Mint akik közt
bizalmas egy titok" (Bocsássátok meg) Küzdelemben megszerzett alapállás, de szilárd (s
nem megrögzött), még akkor is, ha közben rajta az árnyék, amely A fordítottJónás próféta
keserves imafohászáig viszi: "Siess, Uram, ne késlekedj, / Mert halálosan fáj és fojtogat I Ami
belőled bennem fúl: az ének I Ó engedj énekelnem Ninivének!" A megnyugvás magatartása
tehát magába foglalja a szenvedést, a mindenkori igényt, hogy Isten számítson rám, s az ifjú
kori Sík-versek tájaira utaló vers,A kétarcú angyal izgatott gondolati készségét és késztetését.

Anélkül, hogy vitatnám Rónay György igazát, aki szerint Sík Sándornak, "ennek a mélyen
imádságos léleknek a lelki- és imaélete misztikus volt-e egyáltalán, s ha igen, mennyire és
milyen mödon" - s Rónay így folytatja -, "én - egyelőre, ellenkező adatok
fölmérüléséig - úgy sejtem, sajátos magatartása inkább a mély meditáció volt, mintsem a
misztikus értelemben vett szemlélődés" - mégiscsak megkockáztatnám szerény élmé
nyem kinyilvánítását, hogy Sík költészetének, főképpen az öregkorinak. olvasói számára
minduntalan támadnak olyan nyílásai. melyeken áthatolva, beférközve rátapadhatunk,
nem az eligazító fonalra, hanem túl a meditatív hajlamon. szemlélődési készségen.
eljuthatunk alkatunk szerint annak szférájába, amit mégiscsak úgy hívunk: misztikus
élmény. Nem a káprázat, a nyavalyatörősnek tetsző habogás szintjén persze, inkább az unio
mystica csöndes s igen szelíd megélése szerint. Ahogyan sejtésem szerint a kései Sík is
megélte, töprengő, bizalmas lelkülete talán vitte errefelé.
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