
jelenik meg egyik verseskötete a tragikus sorsú költő-tanítványnak, Radnóti
M1kl.ósnak is, akit éppen az egyetemességnek és tágasságnak előbb emlegetett
levegője bűvölt meg mellette. "Fiam voltál, háromszor is fiam." Doktorráava
tása napján jön el hozzá a kedves tanítvány, azzal az óhajjal: keresztelje meg.
"De hát rníért, hogyan, amikor soha Ilyesmiről nem is beszéltünk ?H "Éppen
azért !H A másik, még nagyobb tragikus alakja írodalmunknak: József Attila
is feltűnik környezetében, és egy pillanatra színte úgy látszik, hogy a szegedi
egyetem SIk: Sándor személyében fogja jóvátenni azt, amit Horger Antalban
vétett ellene: megoeszélík, hogy doktorální fog nála, már ki is jelölik a disz
szertáció tárgyát, egy ritmikai témát. Sajnos J. A. állapotának rosszabbodása
miatt erre már nem kerülhetett sor. - Ott volt az "Egyetemi Színjátszó Tár
.saság" előadóestjeivel. kladványaíval, Hadd idézzük itt azt a néhány sort,
amellyel a Hamlet-füzet előszavát fejezi be, annak tanúságául. mennyi ko
molysággal és mennyi szerétettel vett pártfogásába minden jó kezdeményezést:

Egyelőre a kezdet kezdetén vagyunk ... De valami nagyot igérő kincset már most
az elején is magával hoz e kis csoport: lelkesedést, müvészetszeretetet, komoly
tanulmányt, munkát és fiatal becsületességet. Ennyi is elég hozzá, hogy kérni mer
jem számukra talán az ország figyeimét is, de míndenesetre azt, ami egyelőre mín
dennél fontosabb nekünk: a szegedi társadalom szerétetét.

Csak.;; a "síp" gazdája nem volt megelégedve. A "szegény szezón-poéta",
a "nyáI1ban félig-költő, télen robotos", amint csöndes öngúnnyal nevezgen ma
gát - év közJOOn bizony alig ért rá verset írni. És amikor végül is lemond
tanszékéről, megint csak engedelmeskedik, de most már egy belső hangnak, a
legnagyobb hívásnak. Igy gondolta, így remélte; így indult tovább:

Már a dallam, csak a dallam
Lesz a regulá,d.
Indulj, mást ne vigy az útra,
Csak a fUTulyát ! (Csak a furulyát.)

Rónay György

"AZ ŐSZ DICSÉRETE" Most tanulgatom, mit kell mondani
A csillagoknak,

(Sik Sándor: Meghalt a vissz.hang)

Amikor 1910-ben Silk Sándor első kötete, a Szembe a nappal megjelent,
Kosztolányi Dezső ismertette az EletIben. Ezt írta róla:

Az a fiatalember, aki ezeket a verseket írta, egy szabad, bátor, egészséges
rajongó. Csordultig van a szíve borral, nehéz és tiszta ó-borral, és a kehelY szé
lét virágok koszorúzzák. A szemei az örömtől, az eksztázistól, a fiatalságtól köny
nyesek ... A kiáltása nem segélysíkoly, inkább az egészség kurjantása. Rendki
vül új és vonzó ez a tobzódó túlság. Csupa kedv, öröm és optimizmus. Szellemi
részegség és mámor. Egy koránkelő ember részegül meg így az élettől, aki a
zöldben ébred, friss gyümölcsöket eszik, a szelek muzsikájánál mulat, a patak
jeges vizétől kap jókedvre, és aztán boldogan, ernyedten dül le a füre, egy kis
izomláz érzésével, a futás és a tánc üdítő fáradtságáva!. A szobák embere cso
dálkozva néz rá.

Ennek maholnap ötven esztendeje. A költő, akaről az idézett sorok szól
nak, ma hetven éves. Kosztolányi annakidején szokatlan, meglepő optírníz
musát emelte !ki; s a költő ma, ötven év multán is optimista. Tele van a ter
mészet lel!kes örömével; s ma, ötven év multán is tele van örömmel. Fiatal
lírája csupa napsugár volt; és csupa napsugár ma is. De ma optímízmusa IDé
lyebb, öröme bölcseblb, napflénye érlelöbb s melegebb. De jellemezze ó magát
(Megint csak a napot lesem, 1956):
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Szembe a Nappal néztem egykor, ó •• Mindenhogyan kedves nekem most~

,Nagyon-nagyon fiatalon. De nem mint akkor, fiatalon,
Gyönyörű volt, most is, ma is még Mikor a szó tett mámorossá,
Meleg tőle a mosolyom. A kép, a zengő szimbolum.
Egy életre megpirosított. A játék szetit áhítatával
És most öreglegényesen, Hívtam a nagybetűs Napot
Bácsíkásan, nagyap6kásan Minden helyett, mít megnevezni,
Megint csak a napot lesem;.. Megérteni sem adatott.

Mindent felülről néztem akkor,
Most - most "alulról nézek 'én.
A szép szónál szebb a valóság,
Attól vagyok ma részeg én.
A mindennapi földi nappal
Van szívem most telisteli.
O mily emberi ez a nap most!
S az ember milyen isteni!

Sík Sándor költői útjának lényegét ennél pontosabban és tömörebben alig
ha lehet megfogalmazni. "A szép szónál szebb a valóság." A nagybetűs szím
bólum-Nap helyett "a mindenn:api földi nap". Jelképek helyett a dolgok ne
vükön-nevezése. Romantika után realizmus. Azt, amit az idézet mond, számta
lan más idézettel lehet támogatni. Mindegyíűcnek ez az értelme: a költő már
nem lelkesedik a természetért (azért, ami van, a teremtett világért), hanem
míntegy maga is természetté lett; nem szavakkal ujjong a világ szépségén,
hanem magát a világ vele-egy szépségét szelaltatja meg. Azt rnondja A hat
vanévesek angya14ban (1953):

Mindent ami él, mindent ami van,
Csak nézni, nézni, símogatní szemmel,
Semmít se váró, békés szerelemmel,
Már nem azért, hogy dalba-versbe álljon,

H o g y e n g e m m o n d j o n, e n g e m m u z s í k á l j o n~

Még csak nem ís ajaktalan imának,
Csak úgy magában mindent és magának,
C s a k ö n m a g á é r t, n e m é n m a g a m é r t ...

Ez a vallomás is olyan világos, hogy kár volna tovább boncolgatní, magya
rázgatni: önmagáért beszél, s mindent megmond. Kezdetben volt a természet,
a lét, a világ azért, hogy dal-vers legyen belőle, de olyan dal és vers, amely
"engem muzsíkál", az én örömömet, optimizmusomat, szépségen-gyúlt boldog
ságomat zengi. Ma "csak úgy önmagában" van, és "önmagáért". Már nem az'
,;én" a fontos, hanem a lét. Elég, ha a lét szól, ha a természet beszél; hangjá
val a költő beszél, hiszen egy lett vele, kettős öleléssel öleli, leoldhatatlanul,
ahogy a Kettős szivárvány (1949) mondja:

Nézd a szivárványt: kétfonatú öve
Kétszer karolja át a kitárt eget!

N é z d, é s ö l e l d, ö l e l d h a l á l i g
Ezt a szegény gyönyörű világot!

*

x

iMegváltozott a versek hangvétele is. Kosztolányi találóan utalt a fiatal Sík
Sándor ódaszerű intonálásaira. Versei sokszor nagy lélegzettel kezdődtek. Gyak
ran írt úgy, hogy egy lépéssel a valóság fölé lépett, amikor a valóság szépségét
és boldogságát énekelte. "Mindent felülről néztem akkor." Ma "alulról néz",
meghitt közelségben a világhoz, bizalmas egységben a léttel. Ahogyan a vers
indul, abban a legtöbb esetben nincs semmi "föl-lépés". A Fanyar tavasz (1948)
így kezdődik:
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Kertek alján surrog6 tüzek:
Égetik a tavalyi füvet.
Fanyar egy füst, könnyeket fakaszt.
Inyemen érzem a s6s tavaszt.

Egy teljes, gazdag lét-pillanatnak színte önmagától való megszóíalása ez; nem
"kép", nem "zengő szímbólum", hanem maga a valóság s benne a vele-eggye
váltan élő költő - egy lét-pillanat, amihez nem kell hozzáadni semmit, amit
nem kell hasonlítaní semmihez, ami nem "jelent" önmagán kívül semmi mást;
mert aki fölfogja, érzéklí, teljes, önmagának-elég gazdagságában érzékeli, nem
ejt el belőle semmit; s amit fölfog, azt költői eszközei tökéletes birtokában ki
is tudja fejezni, a maga befejezettségében vissza is tudja adni. "Csak önmagáért,
nem enmagamért" . . . .

Egy másik példa: MendegéWnk föl a Kopaszra (1956). Egy pillanat, egy
.pere, egy élmény, egy lét-mozzanat teljessége, együtt táj és hangulat, mult és
jelen, egyetlen nagy szó, egyetlen kfvülről behozott elem, metafóra, hasonlat,
példázat nélkül - maga a pillanat, é1ményi telítettségében. De álljon itt mín
den további kommentár helyett maga a költemény:

.MendegéZünk föl a Kopaszra. Most nem kérdjük, taoasz-e, ősz-e.

Emlékszel egy fürtös tavaszra? Csak ballagunk nézegeZódve.
Akkor is épp így menegett'Ünk, Nagy kék pillang6k öntudatlan
Harangvirág kéklett körülöttünk. Lengedeznek a pillanatban.

.Gondolsz egy napos őszidőre ? Lassan lépünk, mint aki ráér,

.Jöttünk föl a tölgyes tetőre, De meg nem állunk vadvirágért,
S kéklő ajakkal, mosolyogva Nem hív el a hegyold4l szedre:
.szedtük a szedret két marokra. Láb alá nézünk, meg a hegyre.

Meg-megsüvegeljük a fákat,
Felhőket és minden csodákat,
Isszuk a szellőt mint a kelyhet.
Igy mendegéZünk egymás melliett.

Harmadik példa: a Nyírfakosár (1958). A vers így kezdődik;

Bizony hogy én is úgy vagyok,
Mint tornácomon ez az árva,
Nyírfaágakb6l faragott,
Szegen-lóg6 virágkosárka ...

Mindebből lehetne a továbbiakban allegória is; a költő azt, amit az első szakasz
szépívű versmondatában fölvet, szímbolurmná Ls tágíthatná. Nem; a vers végig
ritka valóság-közelben marad, teljes realitással van benne együtt míndvégíg
.a két elem: a vírágkosár, meg a költő, aki maga is "bizony, úgy VaIIl". A költő

a valóság-élmény komplex egységét adja vissza; nem elemez szét semmit,
valóságos egységében közli a szemléletet s a szemtélet-keltette, az élményIben
vele egyidejű-egyszervezetűszemlélődést. A két tényező míndvégig teljes való
.ság-íntenzttással van együtt; ez adja a vers hitelét, meleg életszerűségét, köz
vetlenségét. Figyeljük meg ezt a szép, bonyolult, végtelenűl természetes, de
nagyon művészi játékot nélhány kiragadott szakaszJban:

A fiatalság hova lett, Kiesett, mint a 826, a név
Mézes mezők k o s á r n y i szépe? Résein az emlékezetnek.
Elmúlt, elszáradt - kiesett. Jön egyszer egy jégmarta 00,
És nemkeTÜlt más a helyébe. S a k o s a r a k meg'Üresednek.

De ő még itt van, mint akit
Nagyobb erők ideszegeztek.
Hintálja száraz tagjait,
S olykor a d r 6 t is zörren eD1let ...



Sajnos, nincsenek megfelelő tipográfiai kotta-jelzéseink ahhoz, hogy egy-egy
vers, egy-egy strófa bonyolult kapcsolatainak, motívumaí egymásiba-fonódá
sának egész művészi szövevényét az olvasó szemébe tűntessük. Mert rendikíivül
finom művészí vers-szövésről van itt szó; de ez a rnűvészet nem elvont, nem
erőszakolt, nem csinált: ez is, mínt az előbbi példákban, egy lét-pillanat sok
rétű valóságtartalmát közli, azt "transzponálja" verssé.

*
De a költő csak akikor tudhatja ezt verssé transzponálni, ha érzi, éli, fől

fogja a pillanat, a lét, a valóság gazdagságát, szépségét, önmagában-elég voltát.
A Könyvek című verséből (1955) ídézem:

És szomjúságom és kiváncsiságom
És szenvedélyem arra, ami van,
Égőbb mint valaha.
Mennyivel több ma nekem a Valóság,
Mint ahogyan a húszéves agyacska
Képzelte és szomjazta a világot ...

Egy másik versből (Mint a Mátra, 1955):

... A parttalanban elmerülni
És úszni benne és örülni

Az egyetlen csodának: annak,
Hogy vaoo.kik, valamik van n a k .. i

A nagy, a legnagyobb, az egyetlen csoda a lét, a létezés, az ens (könnyű volna
itt háttérként a tomizmus bölcseletére utalni); s a költő egyetlen csodáliko
zásra tárolt szem és szív és lélek a lét felé. Csodálikozás és szeretet, és hála.
Mert ami van, Istentől van, és ami van, Istenben VIa!I1; s ami van, ami létezik,
abban Isten van. De inJkáibb széljon magáról ismét a költő (Bocsásd meg, 1948):

Bocsásd meg énnekem, Uram,
Hogy 8zorgosabban látogattam
A Sixtusi Máriát a názáretinél,
Hogy Tamásnál, Teréznél
Szomjasabban lestem az öreg Aranyt,
Berzsenyi mennydörgését,
Meg Hamlet töprengéseit,
Hogy a zsoltár orgonaszavát is
Boldog voltam, ha átlophattam
Paraszt magyar szó furulya-dalára,
S hogy könnyeket pillámra nem a m e a c u l p a,
Hanem a rutaia nótája szűrt,

Meg a ·vizetárasztó tavaszi szél.

De mondd, Uram:
Behunyhattam-e szemem előlük,

Mikor belőlük Te néztél reám?
Bedughattam-e szavukra fülem,
Amikor Te búgtál bennük
Kimondhatatlan sóhajtásokkal ?

Soha, a lét egyetlen látványa előtt sr-m hunyta le a szemét, egyetlen hang
jára sem dugta be a fülét. Gyöngéd lét-szeretet, meghatott valóság-Usztelet
árad miJnden sorából, A létezésnek, a van-naik, az Isten ,,kis-1l1agának" párját
ritJkitó megbecsülése ez. Humorát is ez színezí. Egy-egy versében fölbuktkanó
samu bácsi, Tem néni nem azért loorii·1 palettáiára, mert sajátságos, rnulat
ságos, "eredeti", karakterisztikus alak, hanem - mondhatní - léte kedvessé
génél fogva; a mosolyt, mellyel alakjukat a költő megmíntázza, mély, szemé-
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lyes szerétet járja át; de ennek a szerétetnek ősforrása - úgy érezni - nem
a költő szíve-lelke, hanem maga a "dolog", az alak, a benne egyedivé lett lét,
a benne megbúvó Isten. Meg merjek kockáztatni egy látszólag merész gondola
tot? A költő Sík Sándor jogosít föl rá. A keresztény tudván tudja: Nem sze
réthetnénk Istent, ha Ö már előbb nem szeretett volna minket. Nos: ahogy
Sík Sándor szereti a valóságot, a virágokat és fecské:k:et, a Tera néniket és
Samu bácsikat, a kisgyerekeket és az öregasszonyokat, az már mintegy viszont
szeretet, válasz Istennek a lét dolgaiból felénk áradó szerétetére. Ezért - mert
a lét minden fényében, mozzanatában Isten látja-tudja-érzi - Sík Sándor lí
rájában nincs semmi elvágyakózás a világból; a míndvégíg való létjavallás Ií
rája ez: Álljon itt bizonyságul egyik legszebb verse, s az egyik legjellemzőbb

is: Ha jő a perc (1958).

Ha jő a perc majd, amikor lezárul
Kalandos létem drága földi része,
S a lábam alatt elsikM határrul
Majd egyre vissza-vissza-visszanézek,

S visszanéz rám és válni nem enged
Nagy életem tengernyi szépe, jója,
S még ember módra dobbanó szívemnek
Felsír utólszor halk gyászindulója:

Nem emberekhez szán majd szívverésem
(Már odaadtam szívemet nekik)~

Engedj utólszor kismagadba néznem,

Hadd lássa egyszer búcsúzó szemern még
A szőke pitypang szánó pelyheít
S a csillagok bizalmas végtelenjét.

A míndvégig való létjavallás Iírája - mondtam. Több. Egyetemesebb, vé
~-túl-is-érvényes;forrása nem abban van, ami mulandó, hanem abban, ami
örök: a lét változó, születő-mulandó szép színe magában a Létezőben, a
Lét Teljességében. Transzcendens létjavallás. Az meg, hogy ez a gondolat, ez a
bölcselet szinte tapintható konkrétsággal, meleg létközelségben, élményében
mondhatni tettenérhetőerr nyilatkozik meg egyi,\{ legmélyebb költeményében,
A mátraí t/?metóben (1957): az megint annak a telítettségnek, teljességnek, a
létpillanat egészében való megragadásának példája, arniről korábban már be
széltünk. Egy sír a mátraszentimrei temetőben, egy szénégetőé, aki sírköve
alól "nézi házát az időnek - Végezetéig szüntelen",

Igy, így szeretnék, gondolom:
Ha eljön rám a Nyugalom,
Én is hunyt szemmel heverészni
És nézni, nézni, egyre nézni,
Amit ezerettem. egykoron.

Akit szerettent - őt - meg őt,

Meg őt, ó mennyi drága főt,

Testvért, barátot, eszmetársat;
Lehet-e, hogy többé ne lássak,
Csak egy lelketlen szemfedőt?

S a milliomszoros csodát,
Az Isten ízét, illatát,
A kozmoszt, melynek boldog tükre voltam,
S a másik kozmoszt, amit eldaloltam,
Ne látnám többé odaát?
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Hisz látnom itt sem volt elég
A dolgok innenső felét.
Könyvben, imában, embeTekben
Egyet akartam, egyéTt veTekedtem:
A tulsóért, a teljeséTt.

TestvéT, békén pihenj, és föl ne költsön,
Ha lebocsát ják melléd deszkabölcsőm.

Azután - ki mit szereteit, ÖTökké.
Fejünk felett a fülemile költsön,
E s é n s z e T e s s e k m i n d e n t, m i n d ö T Ö k k é.

*
Meglátni a dolgokban az Istent, ..innenső", mulandó telükön túl gyökerüket

az Örökkévalóban : ehhez mély szemlélődés kell. De olyan szemlélődés, amely
nem szemlehunyás is egyúttal. Kontempláció, de a dolgok kirekesztése nélkül:
a dolgokban a Lét szemlélése. Az a kontempláció, amelyről a ..szétcibáltság"
után a Meghalt a visszhang (1948) beszél:

Földrengés járt és leomlott a fal:
Meghalt a visszhang;
A megnyílt barlang máT a szabad ég
Szellőit issza.

A napnak nyitja már szivét, a víz
Ezüst szagának,
A madaraknak és a gyerekek
Bölcs kacajának.

S mikor a mennybolt miTiádjai
Fölém lobognak,
Most tanulgatom, mit kell mondani
A csillagoknak.

..Lesz-e belőlern is - kérdi egy versében (Araszd meg a vizet, 1949) - zu
hatag szakállú erős öregember", olyan, aki ha emberre néz, ha égre néz, ezen
is, azon is keresztüllát; s nem akarja sem ezt, sem azt nézni, hanem

Csak befelé néz máT, maga mélységébe,
Maga mélységében mindent megtalál már.;;

Mit lát, mit talál a hatvanéves, hetvenéves költő a ..maga mélységében" ?
A világot találja ott, a maga teljes realitásában, a maga Isten-ízével, Isten
illatával, s mélységes-rnély emberségében. Mert a természet, ahogyan Sík Sán
dor verseiben él, nem romantikus-panteista natum, hanem humanizált világ.
Több: megváltott világ:

Úgy szeretem ezt az áldott,
J ó r a v á l t o t t rossz világot!

irja az Oszi fecskében (1954). S itt utalni lehetne - ahogyan korábban a to
mizmus bölcseletére utaltunk - Szerit Pál szavaira a rómaiakhoz írt levélből a
sóvárgással eltelt, Isten fiainak szabadságára óhajtozó természetről; utalni le
hetne arra, hogyan szabadítja föl szolgaságából a humanitás Iél-szolgai fokára
a költő ezt a sóvárgő-sóhajtozó természetet azzal, hogy meglátja és megláttatja
benne az elrejtett Istent ... - de ez már teológia volna, az pedig kívül esik
e sorol: célján is, de illetékességén is.

Meglátja (és megláttatja) a létben Istent, mert nagyon erősen, nagyon-nagy
odafigyeléssel nézi, nézi (ez egyik kedvelt szava); addig nézi, míg meg nem
látja Istent egy virágban, egyarcban, s míg meg nem hallja Ot a lomb suho
gásában vagy az emberi szóban. Mindenben, ami van; mert mindent átfog, ami
van. Nem bezárkózott szemlélődés ez, hanem szellős, levegős, csupa-élet, csupa
mozg:',:, ha mozdulatlan is. Ezt vallja a Szőlőhegyi szemlélődés (1956):
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Föl és le, mintha lengenél
A belső ritmus tengerén
Es mégis mozdulatlan,
Es mintha sok-sok miriád
Testvéri lengők ritmusát
Ereznéd tenmagadban.

LVIagadban is, kívüled is:
Valami von, s te is, te is
Valamit mintha vonnál.
Belőled árad és beléd,
Es olykor mintha értenéd
Es odahaza volnál.

Mintha belőled nyúlna ki
Es megöleIne valaki,
S mig ujja szíven ér,
Békesség minden és derű,

Es olyan-olyan egyszerű,

Mint egy karaj kenyér.

Két tábla szőló közt lakom,'
Hegyekre néz az ablakom
S a hegy fölötti föl-be,
A zaj fölé, a por fölé,
Az élet és a kor fölé,
A véghetetlen Ölbe.

O éberítő, altató
Mézizű kontemplácíó,
Mélyebb a gondolatnál !
An az idő, eltűnt a tér,
Mintha az urben lengenél
Es mégis itt maradnál.

*

... El az élet! A jövendőt ne keresd!
Most örülj a friss levélnek s mindeneknek, amik élnek,
Lombos lelked örömének: annak örülj, azt szeresd.

Csupa ilyen "most" a költészete. Ez az Emberség (1955) parancsa:

Nincs szánva szemednek a holnap:
Ott légy igaz ember, ahol vagy.
Most tedd, amit adatik tenned:
Az Isten rügyezik benned.

Mindegv, nu Jon; ember, tedd amit tenned adatott, "mondd végig" a szót, ami
nek születtél; a holnap gondját bízd a holnapi mára, s tedd a ma dolgát, de
egészen. Mondd végig (1953):

Mikor és merre ragadoz la szél?
Mikor a felső és mikor az alsó?
Tengeri szél és történelmi szél!
Merre a mái, merre az utols6 ?
Mindegy, én lelkem, jőjjön ami jön,
Emberjussodb61 semmit el ne engedj.
Sz6nak születtél, mely kimondatott:
Hadd mondja végig, amit belezengtek.

Ennek a kontemplációnak a mozdulatlansága csupa mozgás, lendület, dí
namizmus. "Mozogv:a kell- a Mozgatót elérni." Az, ami a szemlélődés mélyén
föltárul: Isten, a Lét Teljessége, Forrása, a Mozgató; tehát ebből a dolgok lé
nyegéig néző kontemplációból nem tétlenség származik, hanem fokozott élet,
fokozott "mozgás". Aki beleáll a létbe, annak nincs megállás; "áldott, aki előre

néz" - annak nincs "majd holnap", az - hogy egy itt paradoxul ható kifeje
zéssel mondjam - .anínden órának leszakasztja virágát"; mínden órának, perc
nek, pillanatnak a virágát: az óra, perc, pillanat tettét, halogatás nélkül, friss
létörömmel: mert lenni jó, érték, öröm, hiszen a lét Isten akarata, s lenni any
nyi, rnínt tenni, mozogni előre, a jó, a Teljes Lét felé. A gesztenyést lerágták a
hernyók, de nyárközépen mégis újrasarjad. Hogy nem hoz gyümölcsöt már?
Mindegy: él ! "Itt a szépség, itt az újság, itt az élet [átszadoz' - s ami élet, az
"édes látomás", ami van, az boldogság, mert van, mert létezik. (Omne ens,
inquantum est ens, est bonum - mondja Szent Tamás, Mert "ami nem az Is
ten, mlnd Isten teremtménye, és mínt ilyen jó... Isten pedig a legfőbb jó.
Tehát minden való jó"). Mint A feltámadt gesztenyés végső sorai vallják
(1956) :._



Az élet minden pillanata feladat (8 ha nem félne az ember a szótól, azt mond
hatná: ez az igazi "keresztény egzlsztenoíalizmus"): mimden pillanatban "most
válik" el, hogy "mit érlelt a csend" és hogy mit ér az ember. "Kaland az élet,
most is izgató, - Mint húszékes korodban." És ma, tegnap, holnap, mindíg

M o s t válik el, ha megfogantatott
A szikra benned:

Fellobban-e itt, fellobban-e ott:
A végtelennek!

(A hatvanévesek angyala, 1953).
*

,,Kaland az élet, most is izgató, Mint húszéves korodban.' A hetven-
éves költő fiatal; fiatalabb, mint húszéves koráiban. Nyugodt, erős, élettel tel
jes, érett fiatalsággal. Igyekeztem "őszének" e tavaszárnál frisebb világát lehe
tőleg a saját szavaival megmutatni. Nem fejezhetem be jobban, méltóbban, mint
ismét csak az ő saját szavaival, egyik legszebb versével. Az ősz dicséretével
(1952) ;

Fiatal arcnál, fiatal szemeknél
Láttál-e szebbet a vén nap alatt?
A lánynak mondja: Rózsafán születtél!
Es a világnak: Én megváltalak !
De jár az év, és teljes lesz a rózsa,
Tejes tavaszból tüzet szív a nyár:
Gyermek apám, tengerek hajósra,
Isten és ember férfiúra vár,
Aki ezeret, de nem hogy őt szeressék,
Es cselekszik, mert szent a kötelesség.

De legzengőbb a lomb zenéje őszkor,

Bimbó- s virágnál mézebb a gyümölcs.
Elzúg a harc, és elzajong a hőskor:

Harcosnál, hősnél emberebba bölcs.
Ö lombos erdők őszi orgonája,
Milyen teli-mély a te muzsikád !
Ezer sípod egyszerre intonálja
Az emberlét ezernyi dallamát.
Tavasz illata, nyarak szenvedelme
S a tiszta tél kristály nyugalma benne.

Ö emberélet édességes ősze,

Te vagy az összhang és az árnyalat.
A tavasz benned fanyarát legyőzte,

Erdőtüzeket, aszályt a nyarak.
Magára ismer benned minda kettő,

S te mind a kettőt áldod, érleled.
Piros nyaradnak nem volt lángja meddő,

S magtalan nem lesz szép fehér teled.
Mert a szivárvány színei megérve
Elsímulnak a ránctalan fehérbe.

-


