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"Esztétikai kozmosz"
Sík Sándor irodalomszemlélete

Az irodalom mibenlétéről kialakított nézeteket tekintve három nagyobb hagyo
mányt különíthetünk el egymástól. Az első, bizonyára a legtávolabbi múltba
visszavezethető,az irodalmat (a költészetet) valamiképpen az emberi lény transz
cendentális meghatározottságával és távlatával értelmezi, ennek a nézetnek a kép
viselői voltak a mindenkori vallásos gondolkodók, a nagy romantikus költők, vagy
éppen azok a filozófusok - Hegeltől Heideggerig és a franda egzisztencialistáktól
a perszonalistákig -, akik a költészetben az emberi lét végső üzenetét találták meg.
A második gondolatrendszert azok alakították ki, akik szerint az irodalom az em
beri történelem és társadalom tényeire és folyamataira reflektál csupán, kifejezve és
visszatükrözve ezeket a tényeket és folyamatokat. Ezt a nézetet képviselték a felvi
lágosodás filozófusai, a pozitivizmus és a marxizmus hívei, legátfogóbb módon
bizonyára Lukács György, aki ontológiájában megalapozta, esztétikájában pedig
még előbb kifejtette a "visszatükröződés" elméletét. Végül az irodalom mibenlété
vel foglalkozó harmadik elméleti hagyománynak nyelvészeti és szemiotikai gyöke
rei vannak, ez a költészetet egyszerűen mint ,,technét", illetve mint nyelvi és sti
lisztikai rendszert állítja elénk. Története bizonyára a régi grammatikus iskoláknál
kezdődik, a klasszicista költészetelméletben folytatódik, s a modem nyelvészetben,
a strukturalistáknál és a szemiotikusoknál éri el végső eredményeit.

Sík Sándor irodalomszemlélete és esztétikai gondolkodása értelemszerűenaz
első nagy hagyomány rendjébe tartozik. Az irodalmat ő mindenképpen olyan
szellemi alkotásnak tekintette, amely csakis az emberi lét transzcendentális hát
tere és távlata által értelmezhető, amely - legalábbis a nagy esztétikai értékek
színvonalán - képes befogadni a létezés egyetemességét és valamiképpen a
teremtett világ fölött elhelyezkedő Abszolútumra utal. Mint 1942-ben megjelent
Esztétikájában kifejti, a művészet lényege: az alkotó tevékenység; az, hogy a
művész "ep más, rajta kívül álló valóságot akar létrehozni, hogy abban fejezze
ki magát." Ez az alkotó tevékenység valamilyen szellemi érték létrehozására
irányul, ez az érték pedig mindig a teremtő erőfeszítéssel létrehozott művészi
forma révén érvényesül. A művészi formateremtő képesség, ahogy Sík Sándor
mondja, a "formálás adománya" tulajdonképpen az isteni kegyelem eredménye,
azaz karizmatikus tulajdonság, amelynek transzcendentális háttere, eredete van.
"Az egyszerű ember - mondja az Esztétika tudós írója - öntudatlanul is érzi,
hogy amire a művész képes, az közelebb áll az Istenhez, mint egyéb emberi
tevékenység: a művészi teremtés-elv ösztönös felismerése rejlik e mögött az
érzés mögött. Erre való tekintettel - anélkül, hogy akár valami különösebb,
egyéb adományokétól különbözö, közvetlenebb isteni szerzőségre kellene gon
dolnunk - joggal és találóan beszélhetünk a forma karizmájáról, mint amely a
művész-mivolt végső, tovább nem elemezhető lényege. Itt, a legbelső ajtónál a
kutató elme megáll, ezen túlra már nem az elemző tekintetnek, csak az áhítatnak.
van bejárása, - áhítaton át a kongeniális átélésnek.:"

A művészet (a költészet), még akkor is, ha a művész tudatos szándéka nem
kifejezetten ezt célozza meg, valamiképpen a transzcendencia távlatába állítja az
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emberi létet, a történelmet vagy éppen a teremtett világot. A nagy művészet

(költészet) Sík Sándor szerint mindig az Abszolútumot tételezi, erre utal, és az
az esztétikai Abszolútum, amely a magasrendű művészet vonatkozási és értel
mezési rendszerében megjelenik, leginkább a kereszténység istenfogalmával
azonosítható. Nagy esztétikai összefoglalása utolsó fejezetében Sík Sándor egy
szerre a teológus és a költő nyelvén beszél arról, hogy a művészi alkotómunka
miként feleltethető meg Isten teremtő tevékenységének, illetve annak a keresz
tény antropológiának, amely a legősibb módon bibliai eredetű: "Monda az Isten:
Teremtsünk embert a mi ábrázatunkra és a mi hasonlatosságunkra" (Ter 1,26).
"Az esztétikai Abszolútum minden posztulátumát - fejti ki Sík Sándor -leg
tökéletesebben a keresztényi istenfogalom elégíti ki. Ebben is megmutatkozik a
kereszténységnek hasonlíthatatlanul emberi volta. Ez az Isten immanens is. 
»öbenne élünk, mozgunk és vagyunk« - transzcendens is: úgy különbözik a
világtól, mint szobrász a szobortól. Személyes és Teremtő: a szó legteljesebb
értelmében művész. Saját dicsőségére, végtelen gazdagságának kinyilatkoztatá
sára alkotta a világot, tehát minden mulandó csak hasonlat: az ő szimbóluma.
Saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, tehát még a vallomáselv
is megvalósul benne. Dualisztikus, - testi, lelki lénnyé teremtette: ebben gyö
kerezik az egész-emberi magatartásnak (tehát az esztétikai élménynek is) egy
szerre érzéki-szellemi természete. Végül még egy nagyszerű, esztétikailag ki
mondhatatlanul termékeny gondolata a keresztény istentannak: a Második Is
teni Személy, az Orök Ige C..) testté lőn és közöttünk lakozék, C..) benne, az
Isten-emberben, teremtő és teremtmény, relatív lét és Abszolútum, alkotómű

vész és műalkotás, esztétikai valóság és esztétikai érték, titokzatos egységgé forr
össze/" Végezetül ehhez még a következőket teszi hozzá: "Igy az esztétikai
elmélkedés eligazítja az embert az Abszolútum felé: Kézen fogva vezeti el a
tengerpartig, ott elereszti a kezét és egy alig észrevehető, finom kézmozdulattal
kimutat a Parttalan Végtelenbe: A tudomány itt elnémul. Itt már a sensus Numi
nis veszi át a SZÓt.,,4

A művészetnek, egyáltalán az esztétikai alkotásnak és értéknek ez az értelme
zése megfelel annak a keresztény hagyománynak, amely az emberi tevékenysé
gek értelmét és értékét a kegyelmi térben helyezi el, illetve követi azt a művé

szetontológiai tradíciót, amely a művészi és költői alkotás valamint a transzcen
dens létezés eredendő összefüggésére utal, egyszersmind párhuzamosan halad
azokkal a gondolatokkal, amelyeket a német, majd a francia perszonalista filo
zófia - Schleiermachertől Emmanuel Mounier-ig - kidolgozott. Az a szellemi
kör, a Vigilia íróinak és gondolkodóinak köre, amelynek Sík Sándor, mint egyik
eszmei irányokat kijelölő egyénisége tevékenykedett, részben a huszadik száza
di katolikus bölcseletet és művészetet megújító perszonalizmus követője volt, s
bizonyára magának Sík Sándornak a munkásságában is (különösen a harmincas
évek közepétöl) könnyen ki lehetne mutatni a perszonalisták gondolatait és
bölcseleti elveit.

Az Esztétika írója az irodalom mibenlétének értelmezése során igen nagy sze
repet adott a transzcendenciának, irodalomfelfogása ugyanakkor nyitott volt a
másik két, már említett, irodalomelméleti hagyomány előtt is. A realizmus prob
Iémdja ámű 1949-ben keletkezett tanulmányában igen elismerően ismertette Lu
kács György "visszatükrözési" elméletét, rámutatva ennek az elméletnek a ra
donalista gyökereire és következményeire, ugyanakkor számot vetve bizonyos
szűkösségével, minthogy Lukács rendszerében éppen e gondolati szűkösség és
egysíkúság következtében az alkotó munka - és számos nagy műalkotás -
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fontos tulajdonságai maradtak értelmezhetetlenek. "Amivel nem tudunk egyet
érteni gondolatainak organizmusában - állapította meg -, az nem is annyira
az, ami bennük van, mint inkább az, ami hiányzik belőlük. A katolikus világ
és irodalomszemlélet a legtöbbször nem is annyira mást, mint többet vall mind
ezekről. Ami pozitívan tévesnek érződik, voltaképpen az is mind valamiféle
hiányból fakad."? Ezt a megállapítást aztán a következőkkel egészítette ki: "Ilyen
mindenekelőtt az esztétikai kozmosz jelentős leszűkítése. Lukács iroda
lomelmélete elvileg jóformán csak az ábrázolás követelményére épül. Az iroda
lom ebben az értelemben alig egyéb, mint társadalmi világkép.:"

Sík Sándor irodalomszemlélete, következésképp irodalomtörténetírói és íro
dalomkritikusi gyakorlata éppen arra a gondolatra épült, hogya műalkotás 
használjuk most az ő igen találó szavait - "esztétikai kozmoszának" minél
gazdagabbnak és teljesebbnek kell lennie, az emberi lét teljes gazdagságát kell
kifejezésre juttatnia. Ennek az "esztétikai kozmosznak" természetes része kell,
hogy legyen a vallási meggyőződés és élmény is, amely Sík Sándornak a Lu
kács-féle felfogástól alapvetően eltérő esztétikai meggyőződéseszerint nem egy
szerűen a világkép egyik alkotó része, persze ez is, hanem inkább olyan minő

ség, amely által a műalkotás a transzcendencia közelébe emelkedik. Sík Sándor
mindenekelőttazt a képet bírálja, amelyet Lukács Tolsztoj munkásságáról adott.
A marxista filozófus Tolsztoj vallásosságát egyszerűen társadalom- és eszmetör
téneti körülményekkel magyarázza, a katolikus gondolkodó ezzel szemben arra
mutat rá, hogy éppen Tolsztoj esetében a vallásos élménynek a létrehozott mú
vek értékét tekintve is konstitutív szerepe van. "A vallási élmény - olvassuk
- mérhetetlenül több, mint elméleti felfogás, az egész embert átható élményál
landó az. Logikusan vagy illogikusan, világosan vagy leplezetten, de ott van,
éspedig formálóan, tehát esztétikailag mellőzhetetlenül ott van minden alkotá
sában - csak be ne húnyjuk a szemünket, nem lehet meg nem látni. C..) Mind
erről tudomást nem venni - valami olyanféle, mint amit Lukács más vonatko
zásban perspektívátlanságnak nevez."?

A vallási élmény - és ez egyaránt lehet kételyekkel is küzdö istenkeresés
vagy biztos meggyőződésre épülő istenhit - Sík Sándor szerint az "esztétikai
kozmosz" új dimenzióját teszi elérhetővé az alkotó művész számára. Az irodal
mi műveknek ezzel a transzcendenciára nyíló perspektívájával új minőség jön
létre, éspedig éppen a legnagyobb alkotók esetében: Sík Sándor Dantéra, Sha
kespeare-re, Goethére, Dosztojevszkijre, Tolsztojra és - a róla írott nagy tanul
mány ismeretében ez nem okozhat meglepetést - Adyra hivatkozik. Altalában
a klasszikusokra, minthogy irodalmi értékrendjében (különben Lukács György
höz hasonlóan) a klasszikusok többnyire megelőzik a modemeket: ő maga
mondja, hogy számára a modem regény legmagasabb csúcsait nem Proust, Gide
és Joyce, hanem Tolsztoj és Dosztojevszkij jelentik. Egyetemesség és fonna. A ka
tolikus irodalom problémájához című 1935-ös nagy tanulmányában pedig amellett
nyilatkozik, hogya katolikus irodalomnak a túlzott aktualitással szemben az
"időtlen érvényesség világát és ebben természetesen az aktuálisan túlhangsú
lyozott egyoldalú igazsággal szemben az örökegy emberinek elhanyagolt túlsó
felét" kell képviselnie." Mindazonáltal Bodnár György helyesen állapítja meg,
hogy Sík Sándor "az autonóm irodalom és a metafizikai én eszményét" vállalva
és szolgálva tulajdonképpen elfogadta a hazai irodalmi modernség legfontosabb
elveit, és kétségkívül integrálni tudta a maga irodalomszemléletébe az olyan
modem magyar életműveket.mint amilyen Adyé és Babítsé."
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Az irodalom mibenlétéhez, egyáltalán az "esztétikai kozmoszhoz" - Sík Sán
dor irodalomfelfogása szerint - szervesen hozzátartozik az emberi lét transz
cendenciája, ugyanakkor a katolikus (keresztény) irodalomnak a karaktere sem
lehet más, mint általában bármilyen más értékes irodalomé. Már idézett Egyete
messég ésforma: a katolikus irodalom problémájához című tanulmányában fejtette ki
Sík Sándor ezt az alapvető meggyőződését, amelyről aztán olyan könyvei és
tanulmányai tanúskodnak, mint Gárdonyi, Ady, Prohászka című munkája, Páz
mány Péterről és Zrínyi Miklósról írott monográfiái vagy éppen A magyar költők

Isten-élménye című 1948-as akadémiai székfoglaló előadása. "A katolikus művész
számára - állapítja meg - éppen ezért voltaképpen nincs külön vallásos mú
vészet. A vallásosság, a katolicizmus egész életét, minden élményét átjárja, tehát
ott lesz, egyszer láthatóan, másszor láthatatlanul, kimondva vagy kimondatla
nul, de mindig érezhetően és döntően minden alkotásában.ro

A "katolikus", mint meghatározó jelző, ezért nem jelölhet semmiféle poétikai
vagy stiláris irányzatot, nem utalhat a konzervativizmusra és nem utasíthatja el
a modemséget, egyáltalán esztétikai tekintetben semleges fogalomnak kell len
nie. "Az író - mondja Sík Sándor - elsősorban művész. (...) A művésznek

amikor és amíg alkot - egy a kötelessége: a »lelke Istenéhez« való alázatos és
odaadó hűség: minél tökéletesebben azt és úgy adni, ami lelkét eltölti. 11 "Az
írónak - folytatja -, amikor ír, legelső katolikus kötelessége: a tőle telhető

legjobb művésznek lenni.,,12
A "katolikus" jelzőnek ilyen módon nincs poétikai vagy esztétikai tartalma,

mindazonáltal van jelentése és jelentősége, mégpedig egy sajátos "katolikus"
szellemiség, ahogy Sík Sándor mondja: "katolikus lelkiség" kifejezésében. Mi ez
a "katolikus lelkiség"? "Katolikus - olvassuk - annyit jelent, mint egyetemes
(»közönséges« - mint a régiek rnondták). A katolikus hit nem dogmák összes
sége, a katolikus morál nem parancsok és tilalmak kazuisztikája, s a katolikus
élet nem bizonyos liturgiai cselekmények végrehajtásában áll, amelyeknek nincs
közük egyéb életmegnyilvánulásokhoz. A katolicizmus életforma, éspedig totális
életforma, amely az egész valóságot átölelni, alakítani, betölteni, átlelkiesíteni
igyekszik. Világfelfogás, amelyben benne van minden, ami embemek hozzáférhe
tő; világérzés, amelyben elfér mindaz, ami az ember szívébe felhatott, és világala
kító lendület, amely mindent - külső és belső valóságot - a Krisztus képére akar
atformáíru.v" A katolikus irodalomnak - Sík Sándor meggyőződése szerint - az
ember teljes világát kell szóra bírnia: "Pesszimizmus és optimizmus, néma kon
templáció és világhódító harci lendület, sírás és nevetés, szeretet és gyűlölet egy
formán megfér a katolicizmusban, megfér cl katolikus lélekben, és mindegyik szük
ségszerűen feltételezi a másíkat.v" Ez: az ellentéteket is átfogó és a teljességetkife
jező lelkiség és irodalmiság volt Sík Sándor eszménye, ennek képviseletében látta
a katolikus irodalom hivatását, és ebben az irodalomfelfogásban huszadik századi
irodalmunk olyan kiváló szellemeivel - Babitscsal,József Attilával, Hamvas Bélá
val és Weöres Sándorral - osztozott, akik maguk is az emberi egyetemesség felől

gondolták végig az irodalom mibenlétét, küldetését és feladatait.
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