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"Kell az áldozat"
Sík Sándor és Radnóti lélekrajzához

"Senkinek sincs nagyobb szeretete annál,
aki életét adja azokért, akiket szeret."

(Paul Claudel)

Radnóti Miklósnétól tudom, utóbb - férje halálának bizonyossá válása után - Sík
Sándorhoz írott levelébőlis értesültem róla, hogy 1944 márciusában, közvetlenül a német
megszállást követő napokban a költő végső sebzettségében és tanácstalan kétségbeesé
sében az őt atyjaként szeretö professzorar kérte, látogassa meg. Katolikusok számára is
több mint elgondolkoztatóak lehetnek eljövetelekor "Miklós fiának" mondott szavai: "Kell
az áldozat." Mit érthetett ezen?

SíkSándor válogatott munkáinak - A kettős végtelennek - második kötetében jelent meg
először - Rónay György jellemzését idézve - "a kor gyötrelmeitől és a tajó személyes
élményektől remegő Szenvedésről, mely 1944. március 26-án a szegedi Miatyánk sorozat
záróbeszéde volt, De szabadítsd meg a gonosztol címmel." Vagyis míkor Radnótit fölkereste,
lelkében már ott élt a gondolat, sőt, bizonnyal már papírra isvetette mindazt, amit egyhéttel-a
tragikus március 19. után jónak látott hallgatóinak az áldozat szükségéről elmondani.

E történelmi mélyponton Sík Sándor beszédében az Úr imádságának utolsó sorát
igyekszik értelmezni. Megengedve, hogy a gonosz fogalma azonos lehet a bűnnel vagy a
földön az emberi rossz képében elszabadult sátánnal, egy harmadik értelmezés mellett
fejti ki érveit. Ez pedig a szenvedés. Amelynek rettenetes idejét éli a kor embere. E szörnyü
titokkal történő szembenézesre szólít, Az ettől való szabadulás természetes emberi
vágyáról beszél, amelytől Isten fia sem volt ment, midőn a Getszemani kertben a keserű

pohár eltávoztatásáért fohászkodott. Amely kérésben - emlékeztet Sík - "benne van a
megnyugvás az Isten akaratán".

Ezután az ember méltó szenvedését taglalja. Aki Cirenei Simon módján részese lehet
önnön passiójával a megváltás művének; ahogyan azt Szent Pál önnön szenvedésének
felajánlásával példázta. Majd jön a patetikusan, sőt, kétségbeesett pátosszal vissza- és
visszatérő kategorikus imperativus: "Engesztelés! - másokért szenvedni! És mennyire
ideillik a Miatyánk utolsó szava: az Ámen. ( ... ) -ügy van-, elfogadom, igaz, úgy legyen!"

Mindebben pedig nincs elvont moralizálás. Sík a gondolatait az adott történelmi
helyzettel igazolja. "És ma olyan időt élünk, amikor nem lehet kereszténynek lenni 
félek, hogy nem lehet emberhez méltó életet sem élni - bizonyos fokú hősiesség nélkül.
( ... ) amikor szembekerül mindenki a sorsával, és nem futhat senki a szenvedéstől ( ... )"
Sami okfejtésében a legdöbbenetesebb: noha csak a bűntelen ember - ha volna ilyen! 
mondhatná magát ártatlannak abban, ami a világban bekövetkezett, mégis az igazakra
apellál, az ő áldozatuk, ha kell, életáldozatuk engesztelheti meg Istent, s Jézusnak és Szűz

Máriának - az emberek felhalmozott szörnyű vétkei miatt - fájdalmas szívét.
Ha ez volt Sík Sándor mondandója - egy héttel az ország megszállása után - szegedi

hívei számára, mondhatott-e mást ugyanez időben "Miklós fiának"? Aki a professzor
távoztával úgy érezte - s ezt ki is mondta -, hogy most már fölvette az utolsó kenetet.
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Mielőtt bárki arra bátorodnék, hogy megítélje Sík Sándor szerepét, azt kell meggondol
nunk, hogy mondott-e bármi merőben újat Radnóti számára, vagy csak a benne régen
meglévő érzéseket, gondolatokat erősítettemeg.
Később bemutatandó konfessziója szerint Radnóti tizennyolc éves korától katolikusnak

érezte és vallotta magát. Verseiben ez időtől jelen van nemcsak az Új Szövetség, de a
katolikus hitélet megannyi motívuma is. Nem a tételes vallásosság szellemében, hanem a
természetes módon vállalt műveltségi és életérzésbeli örökség bizonyságaként. S ha
szigorú mértékkel mérve utóbb helyenként a profánságig, majd egy átmeneti időszakban
az ateisztikus lázadásig jut is el, e versek zömében is a keresés, az azonosulás szándéka,
vagyéppen a hit adományának elapadása miatti hiányérzés szölal meg. Mindenesetre eljut
a Krisztus-élmény - ellentmondásosságában is elgondolkoztató - kitüntetett vállalá
sához. Méghozzá kétszeresen. Először a kommunista Barbusse Jézus-könyvéből vesz
mottót első verseskötete, a Pogány köszöntő elé; majd egy hamvas szépségű versben
Jézushoz hasonlítja magát.

Huszonkét éves vagyok. Így
nézhetett ki ősszelKrisztus is
ennyi idősen; még nem volt
szakálla, szőke volt és lányok
álmodtak véle éjjelenként!

(Arckép)

Ezmár második kötetében, az Újmódipásztorok énekroen jelent meg, amelynek példányait
az ügyészség lefoglaltatta, íróját közszeméremsértéssel és vallás elleni kihágással vádolta. Az
egyetemről történő eltávolítást is jelentő ítélet jogerőre emelkedésétől Sík Sándor mentette
meg, avval, hogy - rendtársai véleményére is hivatkozva - levélben állította: az inkriminált
versek ValI.áSgYaIáZáS nem tartalmaznak. (Radnóti ekkorramár elhatározta megtérését, hiszen a
perben külön is szemére vetették, hogy más vallástiszteletének tárgyához hasonlította magát, s
ő ezt nem érezte "más" vallásnak. Ám félt az érdekből történő megkeresztelkedés 1átszatátó~

amely tiszta szándékát megcsúfitotta volna.)
Mint jutott el azokhoz a lelki és erkölcsi tényezökhöz. amelyek - 1942 elején - egy Sík

Sándorhoz írott, nagyon keserű levelében kimondatták vele: "Mélyen katolikus léleknek
tartom magam, talán Professzor Úr is annak tart( ... r, majd utóbb a meggyőződése

szerint immár semmi "hivatalos" védettséget nem jelentő keresztség felvételéhez, ezt
vizsgálni ezúttal nem feladatunk. ("Eretnek hadak között hűségrepéldakép" c. tanulmá
nyomban - Irodalomtörténet, 1984. 2. - tettem erre kísérletet.) E lelkiség talán
legfontosabb vonásának számbavétele nélkül azonban nem gondolható meg: mit jelentet
tek számára 1944 márciusában Sík Sándor szavai. Arról van szö, amit Rónay György egy
jegyzetében (Új Ember, 1962. 10. 2.) úgy fogalmazott meg, hogy Radnóti katolicizmusa
nem dogmatikai meggondolásokkal vagy "fülbemászó" katolikus hangok megszólaltatá
sával érvényesül, hanem olyan ember lényegeként, akinek sajátja a szenvedés és áldozat
katolikus élménye, ama "mysterium passionis", amely szerinte nem katolikusok számára
aligha felfogható. És tegyük hozzá, aki egyszer eljutJézus közelébe, vagykivált, ha azonosul
vele, az nem választhatja csak a születés, a karácsony ujjongó örömét (mily gyengéd
szeretettel érzékítette meg ezt az örömöt például Radnóti a Lapszélijegyzetek Lukácsboz
soraiban), és nem választhatja csak a tanító és csodatévő Krisztus befogadását sem.
Fogantatásában, születésében, földi életének minden mozzanatában ott kell tudjuk a
megváltás szent ám rettenetes beteljesedését, a nagypéntek tragikumát.

Nem véletlen, hogy Radnóti 1936-ban, új verseskönyve, a]árkálj csak, halálraítélt!
címével és benső üzenetével hirdeti, megföllebbezhetetlenül magán tudja az áldozati

/
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jegyet, s a kötet címadó versében - a kisdedjézus hasonlatot is segítségül véve :- fejezi ki
minden önigazolását: -költö vagyok,bűntelen és edzett a szenvedésre-, O,költő tisztán élj
te most, I mint a széljárta havasok I lakói és oly bűntelen, I mintjámbor, régi képeken I
pöttömnyi gyermek jézusok. II S oly keményen is, mint a sok I sebtől vérző, nagy
farkasok.

Egy esztendő múltán, a chartres-i katedrális láttán pedig így elmélkedik az írástudó
emberről,akinek kezében nem pusztító fegyver,hanem írótábla, fénye a szellem világa,és
a fizikai erőszak elpusztíthatja:IKőszentmozdul meg oszlopán, nyolc óra már, Ia tompa
fény hulló sotétre vár.IS hang szól magasból: testben éltem én, Ide mégsem test szerint
vitézkedém. IIEj leselkedik;a szent beáll a sorbaIholtkőnek ujra most. Az álla csoma. I
Vihar harapta ki, vagy uasfogu pogány? II Eltünt. I Kezében tábla volt és fény a
homlokán. (Chartres)

Ez a magatartásforma piedesztálra emelt, glorifikált. Magából a versből is egyértelmű. S
ezt hangsúlyozza még e vallomás ("testben éltem én, I de mégsem test szerint
vitézkedém") forrása; Pálapostolnak a Korinthusbeliekhez írott II. levele 10, fejezetéből a
2., a 3. és a 4. vers.

"Kérlek pedig, hogy a mikor jelen leszek, ne kelljen bátornak lennem ama bizodalomnál
fogva, a mellyel úgy gondolom bátor lehetek némelyekkel szemben, a kik úgy gondolkod
nak felőlünk, mintha mi test szerint élnénk.

Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek

lerontására ( ... )"
Az 1940-es évek elejétől már nemcsak lelki, hanem fizikai megpróbáltatások is táplálják

ama .rnysteríum passionis" élményét. 1940-es első, és még szörnyűbb, 1942-43-as
második munkaszolgálatáról megjelenő naplójában bőven olvashatunk. S az átélt borzal
makra igen tanulságos rnödon emlékezik Zolnai Bélának, másik kedves professzorának
1943. április 23-án, még mindig munkaszolgálatosként írott levelében, amelyben őt

keresztapjának kérte fel.
"Mintegy tizenöt esztendeje határoztam el magamban, hogy harmincnegyedik évem

betöltése előtt megkeresztelkedem. Krisztus harminchárom esztendős rmilt s még nem
volt harmincnégy, mikor megfeszítették - ezért gondoltam így... Tizennyolc éves
koromtól katolikusnak érzem és vallom magam. Spekulációnak vagy menekülésnek
valóban nem hihető ma már a megkeresztelkedés, hiszen semmi reális előnye nincs ...
Erdélyben raboskodtam... lapátoltam a szenet és cipeltem a cukorzsákokat, azóta itt
Pesten, egy angyalföldi faárugyárban lövedék ládákat csinálok napi tíz órán át ..." - (A
levélrészleteket közreadö Zolnai Béla az idézettekhez hozzáfűzi: ,,1943. május 2-án Sík
Sándor keresztelte. Még másfél évet élt.")

Vas István - aki utóbb hozzájutott az Újmódi pásztorok éneke egyik lefoglalt,
büntetőtörvényszéki példányához - a Mért vijjog a saskeselyű? egyik költőien szép
részletében azon tűnődött el, hogy a kötetben kék irónnal jelölt, inkriminált sorok láttán, a
kamaszos blaszfémiákban megbúvó gyöngédségre. vagy az Arckép emlékezetes soraiban
- "Huszonkét éves vagyok. Igy I nézhetett ki ősszel Krisztus is I ennyi idősen .. ." - az
azonosulás különös rnerészségére akkoriban fölfigyelt volna-e? Majd megvallja: "Később
sem vettem észre. Csak most, hogy a kék ceruzavonal mellett az öt sort nézegetem, [az
Arckép sorait,] látom derengeni mögöttük egy levélnek a mondatait ... " Sfelidézi mellé a
Zolnai Bélának írt, imént látott vallomást. Amelynek sorai úgy vetülnek rá az Arcképre,
mintha egy rnerész tárlatrendező Michelangelo ifjúkori, és síremlékének szánt, kései
Pietaját helyezné egymás mellé.
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Az igazak áldozata - mínt mondottuk -, SikSándor beszéde szerint az egyetlen út az en
geszteléshez. S ezt imigyen teszi érzékletessé: .,Az Isten tíz"~ megkönyörült volna szo.
domán, hány igazkell ahhoz, hogyezt a millió sok Szodomát az Úristen visszafogadja a kezébe?"

Azt, amit a Biblia Ábrahám könyörgésével példáz, Radnóti is mélyen átérezte. Másképp
nem fejezhette volna be a Nem tudbatom . . .-ot úgy, ahogyan tette. Irgalmat kérve a többi
néphez hasonlóan bűnös magyarságnak az igazak kedvéért. S nem egyszeruen a
-nagyszárnyú, virrasztó éji fellegtöl-, hanem attól, akit jelképez, akit takar. A Kinyilatkoi~

tatast hallgató Mözes előtt megjelenő felhő társa ez, "amelyben az Isten vala". (II. M.
20:21. ) Sa SikSándor fordította zsoltárok fellegének és védőszárnyának rokona. Amint az
Úr "Felhőt bocsátott oltalmul föléjük", (104. zsoltár). Vagy az 56. psalmus szerint:
"Szárnyaid árnyékában I Én lelkem megvonul, I Amíg a romlás elvonul." S a példák
szaporíthatók.

A német megszállással a költő - mint megannyi sorstársa - teljesen kiszolgáltatottáválik.
Egymást követik a zsidóellenes rendelkezések. Különféle ingóságok elvétele. a sárga
csillag viselésének kötelezettsége; az összeköltöztetések, majd vidéken a deportálások.
Radnóti a csillagviselés életbe léptetése előttinapon (április 4-én) VasIstván társaságában
búcsút vesz a belvárostól; felkeresi Sik Sándort is a piarista rendházban, aki mindkettőjü
ket megáldja; hogy aztán végsőbevonulásáig - a megbélyegző jegyviselését elkerülendő
- ne lépjen ki többé az utcára.

E teljes kiszolgáltatottságból tör föl a sem emlék, sem varázslat önnön sorsával
illúziótlanul számot vető, ám jövőbeli megigazulásában hívő, nagy vallomása.

Ebben az állapotban csak mintvégleg lezárult mültra tekinthet vissza egykorivédettség
érzésére.

Eddig úgy ült szívemben a sok; rejtett harag,
mint alma magbázában a négerlJarnamag,
és tudtam, hogy egy angyal kisér, kezében kard van,
mögöttem jár, vigyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban.

A gyermeket óvó őrzőangyal szerepe párosul itt a bibliai védettséggel. amelyrőlJózsué
könyve beszél, (5; 13-15) midőn Jerikho lerombolása előtt Józsuénak Isten angyala
jelenik meg", "meztelen karddal kezében". E védettséggel szemben azonban ott látjuk a
jelen emberét, a kifosztottat és védtelent.

De aki egyszer egy vad bajnalon arra ébred,
hogy minden összeomlott s elindul mint kisértet,
kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,
annak szép, könnyüléptú szívében megterem
az érett és tün6dIJ kevésszavú alázat,
az másról szó~ ha lázad, nem önnön érdekér6~

az már egy messzefényl6 szabadjöv6 felé tör:

A védtelenség és az alázat e megvallásánál érhető tetten a költemény felnőttsége.Jól
látja Bibó István (Confessio, 1979. 4.) a műben "a szemelvre szabott gondviselés
gondolatáról lemondó végsőbefejezés"-t, - ez is krisztusi jegy ("Én Istenem, én Istenem!
miért hagytál el engemet?" - Máté, 27; 46.) -, s az is bizonyos, hogy "jól érzékelteti a
vers, hogyan jut el valaki a vigyázó és bossZúálló angyalban bizakodástól az elmélyedtebb
hitig, amelyet a bossZú föladása és az alázat megjelenése jellemez".
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A felnőttségnek nem ellentmondóan az alázat és altruizmus e sorait olvasva ott érezzük
a testvériség Szent Ferenc-i megnyilatkozását; felötlenek bennünk Giotto fresköí (Szent
Ferencet kitagadja az apja; Szent Ferenc lemond a földi javakról; elajándékozza a
köpenyegét és társai; nem feledkezvén meg róla, mint verselte meg Radnóti már húsz
évesen a Madátprédikációt Az áhítat zsoltáraiból6. versében); és ,eszünkbe jut a k<)ltő

Assisi Szent Ferenc is, a Sík Sándor fordította Naphimnusz írója. Mert miről vallanak e
sorok? Az. alázatról, amelynek jelzői:érett - tehát tudatos, végleges; tűnődő és kevésszavú,
vagyis csendes. E csendes "alázat"-ra füzérrímszerű asszonáncban jön a válasz: "ha lázad". S
e csendes alázat értelmezője is e sor: "az másról szöl, ha lázad, nem önnön érdekéről." S
csak negymesszefényíö szabad jövő"-höz fellebbezhet. Mert néki immár igen véges az útja.

Semmim se volt s nem is lesz immár sosem nekem,
merengj el hát egypercre e gazdag életen;
szívemben nincs harag már, bosszú nem érdeke~

a világ ujraépül, - s bár tiltják énekem,
az új falak tövében felhangzik majd szavam;
magamban élem át már mindazt, mi hátravan,
nem nézek vissza többé s tudom, nem véd meg engem
sem emlék, sem varázslat, - baljós a menny felettem;
ba megpillantsz. barátom, fordulj el és tegyints.
Hol azelőtt az angyal állt a karddal, -
talán most senki sincs.

Légy alázatos, küzdj másokért, ne légy haragtartó, ne légy bosszúálló. Íme, az
evangéliumi lelkület, amely Radnótit ekkor már végérvényesen jellemezte. S ennek nem
mond ellent a Nyolcadik ecloga és a vonzáskörébe tartozó más kései versek (Negyedik
eeloga, Töredék) prófétai haragja, hisz mindaz már az egyetemes erkölcsi világrenden
esett rettenetes sérelmek miatt fellángolt költői-prófétai indulat, személyes bosszúhoz
semmi köze nincs. Végső eclogája pedig azt tanúsítja, hogy amaz elszabadult gonosz
okozta tengernyi szenvedés után krisztusi értelemben megújult világ, s benne szabad haza
várományosa immár a költő és a nép,

... eljön az ország, amit igért amaz ifju tanítvány,
rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat.
Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra,
már születőbenaz ország. Hogy mi a célja az Úrnak, 
kérdém? lásd az az ország. Útrakelünk, gyere, gyüjtsük
össze a népet, hozdfeleséged s mess botokat már.
Vándornakjó társa a bot ...

TISZtelt Olvasóink! A papírárak és nyomdai költségek emelkedése lapunkat sem
kímélte meg. Ezért mi is a lap árának emelésére kényszerültünk. Bízunk szíves
megértésükben és további támogatásokban. Köszönjük!
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