
SÍK SÁNDOR ESZMEKÖREI

„A katolikus irodalom igazi természetére vonat-
kozó sokféle katolikus és még többféle nem-kato-
likus előítélettel és babonával szemben legbizto-
sabban eligazít, ha komolyan vesszük a szavakat
és katolikus irodalomnak csak azt nevezzük, ami
katolikus is meg irodalom is egyszerre” — írta a Vigi -
liá ban 1935-ben Sík Sándor. E szerint a meghatá-
rozás szerint Babits Mihály és Pilinszky János mel-
lett a két legjelentősebb magyar katolikus író a 20.
században ő volt és Rónay György. Ez bármeny-
nyire kézenfekvő megállapítás, még sincs benne
elég mélyen és egyértelműen a mai irodalmi köz-
tudatban. Újra és újra fel kell fedezni a katolikus
szellemiség és lelkiség jelenlétét a modern magyar
irodalom alakulás-történetében, és fel kell hívni a
figyelmet arra a hozzájárulásra, amellyel a neoka-
tolicizmus megannyi iránya és áramlata nem ke-
véssé segítette a modern magyar irodalom kibon-
takozását. Ilyen emlékeztetéshez járult hozzá az a
Szegeden tartott irodalomtörténeti konferencia,
amelyet a Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány
rendezett Sík Sándor tiszteletére 2013-ban, s ennek
a konferenciának kiegészített anyagát vehetjük
most kézbe Miklós Péter szerkesztésében. Min-
denekelőtt azt kell elmondanunk, hogy az Ala-
pítvány választott névadójának szellemében cse-
lekedett e konferenciával és evvel a kötettel:
Radnóti Miklóst szoros kapcsolatok fűzték Sík
Sándorhoz, túl azon is, hogy amikor 1943-ban át-
tért a katolikus hitre, Sík Sándor keresztelte meg.
A kötetben Kovács Petra szentel szép tanulmányt
ennek a személyes kapcsolatnak.

A kötet szerkesztője bevezetőjében tömören
annotálja a kötet tartalomjegyzékét, általános is-
mertetésül érdemes ide iktatni sorait „Rónay
László Sík életútját és pályaképét tekinti át, Máté
Zsuzsanna Sík Sándort mint művészt és költőt
idézi meg, Péter László pedig főleg a szegedi pro-
fesszori évekre fókuszálva árnyalja a tudós iroda-
lomtörténész arcképét. Fizel Natasa Sík Sándor-
nak a szegedi egyetemre kerülése körülményeit
mutatja be, Kovács Petra Radnóti Miklóssal való
kapcsolatát vizsgálja lélektani aspektusból, Mik-
lós Péter az ötvenesztendős professzor szegedi kö-
szöntéséről közöl adatokat, míg Csapody Miklós
Sík és Bálint Sándor kapcsolatának momentumait
tárja az olvasó elé. Pomogáts Béla Sík Sándor ma -
rosfői verseiről ír, Bogoly József Ágoston az esz-
tétika és a teológia kapcsolatát vizsgálja Sík világ-
képében. Fazekas Csaba a katolicizmus és az
an tiszemitizmus két világháború közötti kapcso-
latáról ír, kitérve a kérdésnek Sík Sándor szemé-
lyes életútjában és identitásszerveződésében be-
töltött szerepére. A kötet záró írásában Bihari
József Bánk József váci püspök két levelét közli,

amelyekben a főpap Sík Sándorral kapcsolatos
emlékeit fogalmazta meg.”

Én egy tanulmányt szeretnék kiemelni e gaz-
dag tartalmú kötetből, Fazekas Csaba írását, mely
azt tárgyalja, hogy milyen magatartást tanúsított a
magyar katolikus főpapság az antiszemitizmussal
kapcsolatban a 20–30-as években. Sík Sándor nem
tartozott a katolikus egyház legfőbb vezetői közé,
a tanulmány nem róla szól, csak egy-két mondat
erejéig szerepel benne, annak megemlítésével,
hogy 1919-ben még ő is írt egy „ébredő” verset
(„Tiszta vér és vasmarok / Új világot épít”). De ez
egyszeri kivétel volt, az ő egész munkássága pél-
daszerűen a katolikus humanizmust testesítette
meg. A körülötte lévő magyar társadalom azon-
ban erősen átitatódott antiszemita előítéletekkel,
s ettől a főpapság sem volt mentes. Fazekas Csa-
 ba így ír: „véleményem szerint aligha férhet két-
ség, hogy ha a kereszténység olyan mértékben ha-
totta volna át a társadalmat, ahogy azt a kor egy-
házi és politikai elitje egyaránt vélelmezte, és ez
a kereszténység a felebaráti szeretet parancsát a
zsidók vonatkozásában is érvényesítette volna —
aligha került volna sor numerus claususra, zsi-
dótörvényekre, gettósításra, deportálásra és több
százezer honfitársunk tragédiájára”.

A tanulmány idézi azoknak a főpapoknak a sza-
vait, akik elítélték az antiszemitizmus megnyil-
vánulásait, idézi Csernoch János esztergomi érsek,
Mikes János szombathelyi, Rott Nándor veszpré-
mi, Hanauer Á. István váci püspök és Szmrecsányi
Lajos egri érsek megjegyzéseit, mondatait, véle-
ményét arról, hogy az antiszemitizmus idegen
mind az igazi keresztény, mind pedig az igazi nem-
zeti gondolattól. A névsorban külön megáll azon-
ban Prohászka Ottokár nevénél, akit kora a veze-
tő ideológusaként tisztelt, s így folytatja: „Prohászka
ugyanazoknak a zsidóellenes gondolatoknak
adott hangot, mint az »ébredők« és a »fajvédők«
más vezetői, bár kétségtelen, hogy sokkal irodal-
miasabb megfogalmazásban, viszont a mozgósí-
tásnak ugyanazzal a szándékával, ugyanazon
szélsőséges politikai magatartást juttatva kifejezésre
beszélt. (…) Az átfogó zsidóellenes ideológiától a
primitív antiszemita panelekig szinte minden
»érv« fellelhető Prohászkánál. Nem véletlenül
tekintettek rá ideológiai útmutatóként (…).”

Összeférhet-e valakinek megvallott és hittel hitt
kereszténysége, vállalt Krisztus-követése az előí-
téletes, kirekesztő magatartással, egybeolvadhat-e
olyan gondolatokkal, amelyek végül a koncentrá-
ciós táborok gázkamráihoz vezettek? Az idézett pél-
dák ellenére miért nem volt képes egyértelmű és
egyöntetű, egységes állásfoglalásra jutni az egyház?
Évtizedek óta folytak erről a viták, egész könyvtárt
töltenek meg a vitairatok és dokumentumok az egy-
ház felelősségéről: egész érvrendszerek álltak
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össze, míg legutóbb a hivatalba lépett Ferenc pápa
véget vetett az ellentmondásoknak, s félreértést és
félremagyarázást nem tűrő, egyértelmű fogalma-
zásban leszögezte: „egy keresztény nem lehet an-
tiszemita”. Mint minden jó történeti értekezés, en-
nél a gondolatnál Fazekas Csaba írása is átível a
mába. (Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, Szeged,
2014)

KENYERES ZOLTÁN

IZSÓ ZITA: SZÍNRŐL SZÍNRE

Izsó Zita második kötete olyannyira szerves foly-
tatása első, Tengerlakó című verseskönyvé nek,
hogy ha két nagy levegővétellel végigolvasnánk az
egymásba mosódó szövegeket, talán észre sem ven-
nénk, hogy a szerző — második merülése alatt —
új tereket hódított meg költészetének „víz alatti” vi-
lágán belül. Pedig fokról fokra tapasztalható az a
fajta lírai fejlődés, amely nem újabb és újabb kon-
cepcióváltással vagy poétikai pálfordulással pró-
bálja szélesíteni személetmódját, hanem különbö-
ző nézőpontokból tekint ugyanarra a megfogha-
tatlan, éppen ezért folytonosan körülírandó tárgy-
ra — így oszlatva el a sűrűsödő homályt a színről
színre való látás mindig megújuló reményével.

A merülés fokozatai a ragaszkodáson, a felejté-
sen, a változáson és a hiten keresztül vezetnek egy
olyan mélység felé, amely egyfajta telített semmi-
ként terül el az egymásra rakódott, tengernyi va-
lóságszilánk és emléktöredék alján. Hogy mit tu-
dunk közülük felhozni, és hogy milyen mozaik il-
leszthető össze belőlük, azon múlik, meddig va-
gyunk képesek lélegezni a felszín alatt. Izsó Zita ver-
sei arról tanúskodnak, hogy a végtelenség partjá-
ra vetett ember minden pillanatban képes lehet el-
rugaszkodni saját belső pusztaságának pereméről
és alászállni a lélek hol árnyaktól kavargó, hol meg-
nyugtatóan ringató óceánjába. A szövegekben fel-
fejtett családi és párkapcsolati kötelékek, a külön-
böző köznapi szituációkhoz társított látomásos kép-
zetek, illetve a szemlélődő figyelem személytele-
nített szerepjátékai mögött ugyanis valami állan-
dó és érintetlen, időtől és tértől független valóság
húzódik meg, ami éppen a világbeli tények közti
hiányával van jelen. („Neki a felkelő nap olyan, mint
egy glória, / ami elől hiányzik a szent.”) De olykor
áthullámzik, áttűnik azokon az érzéki felületeken,
amelyeket a megszokás vagy az elidegenedés ér-
dessé gyűrt vagy lapossá tompított, így téve át-
tetszővé az általa elsodort, mégis mozdulatlanságba
merevedő testeket. „Jobb, ha kimondjuk: nem ké-
szültünk, nincs mondanivalónk, / nagy baj nem tör-
tént, egyszerűen csak annyi, / hogy ma sem fogunk
meghalni, és ez éppen elég ahhoz, hogy minden
maradjon a régiben — / a csodának pedig bizto-
san találunk majd valami hihetőbb nevet.”

A Színről színre — a helyenként érezhető szét-
szabdaltságtól, túlírtságtól, kisebb modorossá-
goktól — apadó szövegtengere versről versre
duzzasztja fel a kötet anyagát addig a fokozatokon
túli pontig, ahol már nem lehet szárazon megúsz-
ni az olvasást sem. A szükség és pusztulás közti em-
beri tájon, a víz felett lebegő homályból ugyanis fel-
tűnik valaki és elindul felénk: „…mintha valami
mély vízből kilépve nem találná a parton a ruhá-
it, / keresi még néhány pillanatig a testét, / aztán
szaladni kezd abba az irányba, amerre sejti az ott-
honát, / és futás közben egyre kevésbé takargatja
magát”. (Prae.hu — Palimpszeszt, Budapest, 2014)

PAPP MÁTÉ

AGNUS DEI
Kárpáti Tamás kiállítása 
a székesfehérvári Szent Korona
Galériában

A Székesfehérvári Egyházmegye, gazdagítandó
képzőművészeti gyűjteményét, már évekkel eze-
lőtt tudatos építkezésbe kezdett (a meghívott mű-
vészektől egy-egy képet vásárolnak). Műsoros ki-
állítás-megnyitói, egyúttal rangot adván a Fes-
tészet Hetének, vonzzák a közönséget. S ezzel
megnövelik az érdeklődés terét, hiszen túllépnek
a szakmai nyilvánosságon.

Így volt ez a múlt év őszén Kárpáti Tamás 65.
születésnapi tárlatán is. Hiszen az elhangzott kö-
szöntők (Spányi Antal megyéspüspök, Szigethy
Gábor színháztörténész, Reha György művelő-
désszervező), a vetített portréfilm és a zeneszám
melletti előadás — Hirtling István olvasta föl Pi-
linszky János A „teremtő képzelet” sorsa korunkban
című esszéjét — mind-mind arra való, hogy erő-
sítse azt a szakrális kört, amelyben a festmények
fogantak. Mielőtt a látogató nekikezdett volna gyö-
nyörködni a képekben, már kapott egy, a befo-
gadást segítő-ösztönző értelmi-hangulati alapot.

Innen már csak egy — netán több — lépés a fest-
mények rejtelmeinek a megfejtése. Ám aki nem jut
a művész mitológiájának és szimbólumtárának a
mélyére — Kárpáti ecsetjének minden érzéshal-
maza a Biblia szentségével, eseménysorával, pél-
dázatával érintkezik —, az is észlelheti a briliáns
lazúrok és áttűnések fényjátékát. A mélyzöldek pa-
radicsomi békéjét, ködoszlató némaságát átvilágító
Nap, a foltokként is hatásos okker sugárzását.

Alig van — talán nincs is — a kortárs magyar
piktúrában még egy olyan művész, aki festői mó-
don valósítja meg a rejtőzést. Kárpáti, műveinek
érzelemtelítettsége ellenére is, ilyen bujdosó.
Szó sincs arról, hogy lemondana az alakrajzról és
a figuráról — a vásznakon fel-feltünedező, ám a
ködön és a homályon át is megvillanó arcok (fél -
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