
CSANÁD BÉlA

sik Sándor szilletésének centenárlumám

Szentjános apostol állomásai

I, Betszaida

Mindenkinek
örök vágya a 1énger,
az anyaöl, ahonnét öntudatlan
kiszakadtunk.

1ragédiánk és szenvedélyünk
az a talpalatnyi föld,
ahol járni tanultunk.

Félelmetes küldetésünk
az a Hang, mely szólít mindhalálig,
nem hagy nyugodni
s visszautasíthatatlan.
Sorsunk a Cethal,
mely elnye~ hogy kiokádjon.

Jeruzsálem

csupa templom a Város,
csupa Golgota és Resurrexit.
Lángol az alkonyatban.
Még el sem kezd6d/jtt az éj,
márls a visszavonhatatlan
Hajnal fényei vülámlanak
az elsötétült égen.
S ha "k6 kövön nem marad':
kapuk és falak 6rzik titkukat,
a halál és a feltámadás
megváltó összetartozását.

Patmosz

Világ ítélete
kegyelmes büntetése
kopár sivataga
emel a Iátomdsba
ahololajfabokrok
tüzéb61 szól az lsten
mennyeijeruzsálem
éneke zúg a 1énger
morajló börlönében.
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Efezosz

Arany tet6i roskadoznak,
ime, a 'Rmgerékel
Nemcsak a mároány utcák
s kereskedlJk hazája,
Efezosz 6si jelkép:
igéret s küldetés is.

El kell szakadnunk egyszer
megsiokott életünkt6~
örömtől,fájdalomtó~

bogy mindent újrakezdjünk.

S már nemcsak önmagunkban,
másokban is. A lélek
tájain, látomások
s labirlntusok mélyén,
bikák közt, végveszélyben.
A Szeretet mindent betölt6
féltékeny sugarában.

NEMESKÜRlY IS1VÁN

Találkozások Sík Sándorral

Lelki taIálkozások

Ki emlékszik A boldog ember inge című operára?
1935-ben adta a Városi Színház,

Gyermeki izgalommal vártuk az előadást. Szerzői az 1912-ben írt és komponált
Cserkészinduló alkotói: Sík Sándor és 'furey Peregrin. Barátok lehettek, ha negyedszazad
dal első együttműködésük után is közös művet hoztak létre. Akkor, 1912-ben mindketten
középiskolai tanárok, most, '1935-ben a szövegírö Sík Sándor egyetemi tanár, 'furey
Peregrin, az OperaháZ oboaművészepedig a Zeneakadémián oktat. Érdekes, ma milyen
szemérmes hallgatás veszi körül a Cserkészindulót. Serkentő hatású, tettekre ösztönző

vidám szöveg és dal. Senkit, semmi ellen nem uszít. jó fegyverünk izmos karunk / Égő
szemünh, vidám dalunk.

Mint elemi iskolás,a hárshegyi cserkészparkban láttam SíkSándort Teleki pál társaságában. A
szomorú, drótszemiivege mögül aggodalmaskodva körtilpillantgató, de érdekesen rnesélní
tudó, s ezért közkedvelt pali bá' mellett (mert ígykellett szólítani grófTelekit) SíkSándor maga
volt a harsányvidámság. Mosolygott, tréfií.l.t, énekelt így hátnem is volt meglepetés számomra,
hogy 1934 karácsonyára kapott s azóta is kedves könyvemet, a Kalandos vakációt Sík
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