
A költészet
CSVARGAISTVÁN liturgiája

Sarlósboldogasszony

Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony.
Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán.

Arany húrját a domb mögött hangolja már
A nyár nagyasszony napja:
Már benne párállik a pirkadati szélben
A csurranó nyárdéli iüz,
De az orgonalombon még reszket a harmat,
S acél-ifjan csillannak akaszák.

Már bontja barna falanxát
Az aratók komoly karéja.
Hajlonganak utánuk a marokszedő lányok,
KendóK vadvirág-bokrétája táncol.

Csend.
Egy fenkCí csisszen a pengén.
Messzir(í[ egl) kis csikó csengője csilingel.
Eg)l riadt pacsirta fúrja fölöttem
(Daloló nyílvessz{)) az égbe magát.
És testem-lelkem minden pórusán át
Érzem, hogy árad bennem ég felé
A föld [elomlo, mély dala.

(Sík Sándor)

Sík Sándor 1928-ban megjelent verskötetének és kötetnyitó ver
sének címe: Sarlósboldogasszony. A cím több jelentésréteget sűrít

magába. Elsődlegesen meghatározó az egyházi ünnep síkja,
amely régtől ráépült az aratás népi, vallási tradícióira.

Sarlósboldogasszony ünnepe az egyházi év és a néphagyo
mány körébe tartozó patrocínium, amelyről Bálint Sándor írt
alapvetőert fontos tanulmányt. A patrocínium Jézus evangéliumi
életének mozzanataival és lelkipásztori alkalmazásával kapcsola
tos megemlékezés, későbbi kötetlenebb nevén dedikáció vagy ti-
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tulus. A többi egyházi naptári ünnephez hasonlóan az előírt felté
telek mellett búcsúkiváltságokkal (indulgentia) jár. Nyelvünkben
a búcsú archaikus, pogány kori megnevezéssel lelki ajándékot,
különleges bűnbocsánatotés egyben búcsúnapot is jelent.

Különleges helyet foglal el a Mária-ünnepek sorában Sarlósbol
dogasszony. A megnevezés népi eredetű, az ősi magyar névadó
hagyományhoz kapcsolódik. Mária legjelesebb hazai, patrocíniu
mokban gazdag ünnepeinek sorába tartozik, ha nem is olyan je
lentőségű, mint Nagyboldogasszony (assumptio). Nagyboldog
asszonyt különleges magyar ünneppé avatja liturgikus méltósága,
és az a tény, hogy Szent István felajánlása ezen a napon történt,
és a nyolcadában bekövetkezett a Szent Király halála.

A Szűzanya más ősi, Evangéliumban gyökeredző ünnepei:
Gyümölcsoltó Boldogasszony, Gyertyaszentelő Boldogasszony és
a sajátosan népi, a mezei munka dandárjához. az aratáshoz kötő

dő Sarlósboldogasszony ünnepe. Mindezek hozzátartoztak az ar
chaikus keresztény Európa ünneplő esztendejéhez, a színes ha
gyományvilághoz, amelynek helyi és nemzeti változatain, kü
lönbségein is átütött az egyetemesség.

Köztudott, hogy Péter-Pál napja (június 29.) ősi ünnep, az ara
tás kezdete, majd Sarlósboldogasszony napja a búza beérésének,
az aratásnak az ünnepe. Jelzőjét az aratás egyik eszközéről kapta.
Valójában a régi sarlós aratást idézi, amely alapvetőert női munka
volt. Az aratás ünnepélyesen kezdődött: köszöntéssel, kalapeme
léssel, közös imádkozással, menetben történő kivonulással. A fér
fiak és a nők tiszta fehér, csak aratáskor használatos ruhában
arattak, mert ezt a munkát ünnepnek tartották. A mezei szorga
lom eme jeles ünnepének első napján az asszonyok sok helyen
nem dolgoztak. Hitük szerint ezzel az önként vállalt tilalomrnal a
termést védték. Több faluban már ekkor arató koszorút készítet
tek kalászból, amelyet Kalotaszegen búzakoszorúnak neveztek. A
lányok és asszonyok ezt "az aratás örömibe csinálták". Az au
gusztus 2-i aratászáró ünnepség előzetesének is tekinthető ez a
koszorúkötés, amikor az aratók ünnepet tartva, koszorúval, me
netben vonultak haza. A falubeliek várták őket, mindenhonnan
öntötték a vizet a koszorú vivőjére, aki a koszorút átadta a gaz
dának, a munkaadójuknak, vagy a templomba vitte a menet élén.
A vízzel való megöntözés "az olyan áldás féle volt, hogy jól eresz
szen a búza". De szórakozás, vidámság is, hiszen "a koszorút
akarták, de rendszerint a legényt találták".

A humanitas Christi, vagyis a Megváltó földi életének, föleg
születésének és kínszenvedésének emlékezetével függ össze több,
a keresztes háborúk után kialakult Mária-ünnep és -ájtatosság,
patrocínium, köztük Sarlósboldogasszony ünnepe is. Sarlósbol
dogasszony ünnepén, a magyar egyház július 2-án (a világegyház
május 31-én) Mária és Erzsébet találkozását ünnepli. A két szent
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asszony az Úrra bízta életét, tőle nyert kegyelmet. Alázatos szol
gálókként mindketten részeseivé váltak az üdvösség történetének.

Mária - méhében a Szentlélektől fogant Jézussal - felkeresi
az áldott állapotban lévő Erzsébetet. Az angyal üzenetét követve
siet várandós rokonához. Az eddig csak testben rokon két istenál
dotta asszony lélekben is rokonná vált. Közösen adnak hálát Isten
kegyelméért, amely őket kiválasztotta és egymáshoz vezette.

A Lukács-evangéliumból ismerjük Mária látogatásának törté
netét, vagyis Jézus és Keresztelő Szent János születésének előtör

ténetét. Csodálatos gyengédség sugárzik a láttató erejű leírásból.
Mária megértve az angyal szavát, hogy Erzsébetnek szüksége lesz
az ő segítségére, nyomban elindult Galilea Názáret nevű városá
ból Júdeába (ma Aim Karim). Útja zord hegyvidéken át vezetett,
ezért "sietve ment". A négy napi járóföldre, Jeruzsálemtől hét ki
lométerre nyugati irányban lévő városkába igyekezett. Szíve alatt
a világ reménységével, élő monstranciaként hordozva gyermekét:
a Megváltót. A segítő szeretet vitte, nem az angyal szavának iga
zolási szándéka. Zakariás házába érve köszöntötte Erzsébetet.
Szavaira megnyilvánult Isten jelenléte. Erzsébet szíve alatt "feluj
jongott a gyermek", és a "Szentlélek töltötte el őt". (Az eredeti
görög szöveg szerint János anyja méhében liturgikus táncot jár,
mint Dávid a frigyláda körül. Lukács úgy írja le Mária látogatását
Erzsébetnél. amint megismerjük a frigyláda felvitelét Jeruzsálem
be. Az útvonal is azonos Júdea hegyei között.)

A látogatás a találkozás csodáját tartogatta számukra. Erzsébet
és születendő gyermeke megszentelődikIsten Fiának jelenlététől.

Erzsébet a legnagyobbaknak kijáró szóval köszönti Máriát: "Áldot
tabb vagy te minden asszonynál". Öröme végtelen. Megérzi, hogy
a Megváltó édesanyja jött el hozzá. Meg is kérdezi: "Hogyan lehet,
hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?" Kételkedés nélkül, a
"boldog vagy, mert hittél" bizonyosságával fogadja el a titkot. Má
ria válasza a "Magnificat" - "Magasztalja lelkem az Urat.;."

Mária és Erzsébet találkozása a Szentlélek áldásának tudatosí
tása: a világ üdvösségtörténetének kezdete. Mária elfogadja, elhi
szi, hogy szűz létére Isten Fiát hordozza méhében. Erzsébetben
pedig tudatosul, hogy fiatalabb rokona nagyobb őnála, és meg
tiszteltetés, hogy három hónapon át házában vendégül láthatja.
Így válik ő a legelső Mária-tisztelővé. Erzsébet Máriát dicséri,
Mária pedig Isten dicsőségét zengi.

A találkozás az istenközeliségben a személyes szeretet közössé
get teremtő áldott örömét adja. Főszereplői a nők, az édesanyák.
az élet, az öröm hordozói. Ök állnak az élet titkának forrásainál.

Józsefről szűkszavúan szól a Szentírás. Ö "Mária jegyese", aki
egyedül marad gondjával, de minden kételyen átsegíti hite. (Giot
to Szent Család című képén, amelyen az égi és földi szféra együtt
látható, Józsefnek mindössze a szamárvezető szerep jut.) Zakari-
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ásról csupán azt tudjuk meg, hogy Mária betért a házába. Ö hall
gatásával marad egyedül.

Mindenben a nők döntenek. Erzsébet jelenti ki, dönti el, hogy
fiát Jánosnak kell hívni. Mária Isten hírnökétől tudja meg, hogy
születendő fiát Jézusnak fogják nevezni. (Botticelli Primavera cí
mű, a női szépség, termékenység, természeti pompa szemkápráz
tató képén a "férfiszerep" másodlagosságát érzékeltetve csupán
egyetlen férfit jelenít meg, Mercuriust, de a kompozícióban ő is
inkább csupán a képkeret jelzésére szolgál.)

Mária misztériuma: édesanya, vagyis élethordozó, feleség és
örökké szűz. A Szentlélek (héber neve nőnemű) mintegy anya
ként hordozza a földi anyával, Máriával a Megtestesült Igét, a vi
lág Megváltóját. Így válik az anyaméh a legszentebb szentéllyé,
templommá, amelyet Isten betölt a világban.

Lukács egyetlen dicsérő szót sem szól. Az angyal adja hírül,
hogy Mária "kegyelemmel teljes", hogy ő lett a "szentek szentje",
Sion leánya, az igazi Jeruzsálem, kibe leszállt az Isten és általa élő

monstranciává változott.
A Magnificat rokon szemléletű ima Szent Anna hálaénekével,

amely egy terméketlen asszony hálaadása a világ legnagyobb föl
di dolgáért, az anyaság kegyelméért, a felszabadításért a meddő

ség, a gyermektelenség szégyene alól. Mária hálaéneke az Urat
magasztalja, aki őrá bízta az üdvösségtörténet hajnalát, mindazt,
amit a próféták által megígért.

Sarlósboldogasszony ünnepe Keresztelő Szent Jánosnak a "ké
szítsétek elő az Úr útját" küldetésével is összefügg. János előfutár,

a kereszténység előhírnöke. Jézus a szamáriai asszonnyal folyta
tott beszélgetés után így szólt tanítványaihoz: "Még négy hónap,
s itt az aratás? Azt mondom nektek: Emeljétek fel szemeteket és

Jn 4,35. nézzétek a szántóföldeket: már megértek az aratásra."
Sarlósboldogasszony ünnepét a 14. században obszerváns fe

rencesek alakították ki. Nálunk a barokk korban vált népszerűvé,
de csak a múlt században teljesedett ki jelentős ünneppé, és lett a
termékenységgel is összefüggő igazi aratási ünnep.

Sík Sándor verskötetének és kötetnyitó versének címadása a
nagy teológus jóbaráthoz, Schütz Antalhoz kötődik. Neki beszélt
tervezett új verskötetéről. Az életének harminckilencedik évéhez
érkezett költő örömmel fogadta Schütz javaslatát, a Sarlósboldog
asszony címadást, amely az élet delével, a kiteljesedés idejével is
belső kapcsolatot tart. A eimhez írta ezt a sokrétűen összetett,
esztétikai és lelki élményt nyújtó verset.

Kétsoros nyitánya kimondja az ünnep lényegét. Távlatos,
mélyértelmű gondolatot indít el az aratásról, az élet deléről és
Mária életének fontos eseményéről: "Nyár és hajnal. Sarlósbol
dogasszony./ Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán."

Az aratás a magvetésből sarjadó, kalászba szökő, majd megérő

gabona - a test táplálékának, az élet kenyerének kiteljesedése, a
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megvalósulás csúcspontja. A hajnalok hajnalán eleven koszorúban
a gabonatáblára vonuló aratók hadát a napfelkelte már munká
ban találja. (Sík Sándor egyik versének címe: A hajnal szerelmese.)
A kristálytiszta szerkezetű vers az egyszerűbb képektől, fogal
maktól halad a mélyebb, bonyolultabb mondandó felé. Távol áll
tőle mindenféle retorika és erőltetett didaxis.

Első látásra a természeti leírás gyöngyszemének is tekinthető,

krisztológiai síkon értelmezve azonban a krisztusi áldozat, a meg
váltásért vállalt életáldozat művészi tükörképe is. Ebben az érte
lemben a hajnal előfutára Erzsébet, megtestesítője Keresztelő

Szent János, amint a nappalé Mária és Jézus.
A fokozódó reggeli melegben "Arany húrját a domb mögött

hangolja már / A nyár nagyasszony napja". A pirkadati szélben
már érződik, párállik "A csurranó nyárdéli tűz". Az or
gonalombon még harmat reszket. Ekkor még könnyedén fog a jól
kikalapált és megfent kasza. A friss erő könnyebben vágja a haj
nali harmattól még puha gabona-szárat: "acél-ifjan csillannak a
kaszák". Mintegy madártávlatból szemléli a költő agabonatáblán
karéjban "barna falanx" -ként előrenyomuló aratókat. A "talanx"
római hadi terminus technicus. Asszociációs körével előre utal, a
vers történeti, egyben szakrális értelmezését is erősíti. Akaszások
után haladó, hajlongó marokszedő lányok színes látványa ragadja
meg a tekintetet: "kendők vadvirág-bokrétája táncol".

A vers első, hármas tagolású részét egyszavas, hiányos tőrnon

dattal kezdődő zárórész követi: "Csend". Az idő múlását, a déli
pihenőt jelöli. A tűnő pillanatot megragadó impresszionisztikus
szó. Dél van. A zeniten tűz a nap. Az aratók elimádkozzák az
"Úrangyalát", és elfogyasztják az ebédet.

A munka folytatódik: "Egy fenkő csisszen a pengén". A ka
szások megfenik kaszájukat, újult erővel folytatják az aratást. Le
vágják a gabonát, amint a Bibliában leölik az áldozati bárányt. Az
Isten itt is a részletekben lakozik, de betölti a mindenséget. Az
eddigi leírás rejtett krisztológiai síkja egyszercsak feltárul előt

tünk, és kiteljesedő értelmet nyer. Egybefonódik a liturgia költé
szete és az aratás ünnepe.

Az áldozat bemutatásához "Messziről egy kis csikó csengője

csilingel". Egy égbe emelkedő pacsirta, "daloló nyílvessző" - di
csérve a megváltás folytonos művét - hozza hírül a feltámadás
örömhírét.

Mártonffy Marcell egy példaértékű elemzésében hangsúlyozza,
hogy a költészet képes szava, nem tárgyiasítható beszéde, a teo
retikus fogalmakon túlmutató sugárzása rejtve, de mélységesen
összefügg a liturgikus jelrendszerrel. A testté lett prófétai Szó, az
irgalmat, a megváltást megtestesítő Ige a vers kozmoszában Isten
és ember kapcsolatát teljesíti be. A húsvéti liturgia, a Krisztus
misztérium ismétlődik meg nyilvános szolgálatban a nép üdvére,
javára. Megtörténik - mint a liturgiában a szentségi jelekben -
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VÖ.: Simone Weil
pensanteur

(nehézkedés) és grace
(kegyelem)

dialektikájának
értelmezését, és

Charles Péguy
gondolatát: "Kell, hogy

szentség emelkedjék fel
a földről."

az alászállás (katabasis), az ajándékozás, az odafordulás az em
berhez.

Ebben a nyilvános liturgiában az ember is cselekvő. Munkájá
val érdemli ki az odaadást (kenosis), és lesz részese az emlékezet
közösségi felelevenítésének. Szakrális síkon részesül az ember a
közösen megtett krisztusi útban, a felemelkedésben (anabasis),
meghaladva az Isten felé irányuló tisztelet átmeneti (diabasis) fo
kozatát. Ennek értelmében jön létre a Szentlélek kiáradása, kőzős

ségteremtő műve (koinonia-communio). A húsvéti mysterion
Krisztusnak a megváltása. átvonulása az egyszer megtörtént és
folyton megtörténő valóságában. Isten megdicsőítése a testben, az
anyagban, vagyis a világ profánurnában megy végbe. Sarlósbol
dogasszony ünnepén az aratás munkáját, a beérett, learatott ga
bonát szenteli meg a hajnali harmat és Isten napjának áradó ra
gyogása.

Sík Sándor mélységesen ismerte, szerzetesként élte a liturgiát.
Versében a költészet liturgiája és a liturgia költészete, vagyis Isten
és az ember dialógusa, alkotó beszéde és tette poészisszé olvad
össze. A költő a szívével, lelkével érzi, fogja fel "A föld felomló
dalát". Nem képzavarról van itt szó, hanem megfordított vizuális
képről. A szokatlan igekötős szókapcsolat révén a felfelé áradó, a
Teremtőt, a Mindenség Urát dicsérő áhítat határtalan és korlátlan
áradását érzékelteti.

A tájat, a légteret betölti a hódolat, a krisztusi szeretet, a kegye
lem, amely nincs alárendelve a nehézkedési erőnek, amely a gravitá
cióval szemben is áradó erejű. A test táplálékai a föld gyümölcsei,
köztük a kenyérgabona. A lélek gyümölcsei a kegyelem ajándéka
ként a szeretet, az öröm, a békesség, a jóság, a tisztaság stb.
A költészet és a liturgia közt az alkotó szó és kép teremt kapcso
latot, az emlékezetet megújító, a megismerésből, ráismerésből fa
kad a felfedező csodálat. Isten Fiának édesanyja közbenjárására
segítőkész életöröm árad Sarlósboldogasszony ünnepén, amely a
költészetnél is többet, a liturgiát, Isten és ember szünergikus
együttműködésétfoglalja magában.

Felfigyelhetünk az emlékezetújító asszociációk sorában a tuda
tosan kihagyott szavakra. a krisztológiai sík némán elmondott, de
a szövegből kihagyott szavainak hiányára. Ezek közül leginkább
nyilvánvalóak az átváltoztatás szavai. A szerzetesköltő megítélése
szerint ezek csak a szentmise áldozatához illők, ezért itt szükség
szerűen elhagyhatók. Vagyis "szó nélkül", némán is elhangzik,
megtörténik az olvasó kontextusában a testámentumérvényű

krisztusi felszólítás: "EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EM
LÉKEZETEMRE!"

Az Eucharisztia a megváltás reálszimbóluma, a kenyér, az ün
nepi lakoma és a belőle táplálkozó hála időtlensége, amellyel
Krisztus ajándékozott meg bennünket. Az eucharisztikus kenyér
mennyei (égi!) valóság: "panem coelestem accipiam..." Ezt sugall-
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ja a Supplices te rogamus (a római kánonban az átváltoztatás utáni)
imádság: "Esdve kérünk, mindenható Istenünk, hogy ezt (haec)
szent angyalod keze mennyei oltárodra vigye, isteni Fölséged szí
ne elé ..."

Az ünneplés által a hívő ember belép a húsvéti folyamatba. A
liturgikus dráma történelmi és földi távlatait fürkészve sejtjük
meg, hogy az istentisztelet összevonja az időt és magába sűríti az
üdvösségtörténetet: a Teremtést, a Kivonulást, a próféták űzene

tét, a Krisztus-misztériumot, vagyis az üdvtörténet csúcspontját.
A költő a világot, az aratás ünnepét a hit fényében szemléli, az
idő múlásában pedig a szent cselekmény lefolyását követi nyo
mon.

Sík Sándor Szent Maximoszhoz hasonlóan a mindenséget koz
mikus egyháznak látja, amelynek "hajója ez az érzékelhető világ,
szentélye pedig a szellemi világ". A liturgia révén a világ minden
értéke az isteni élet óceánjába ömlik. A liturgikus dráma szereplői

az örök haza felé vándoroInak. Végül eljutnak a szentély kűszö

béhez, ahol "A választottaknak nincs szükségük lámpafényre,
mert az Úr maga lesz az ő világosságuk." Uelenések könyve.) Ez a
teljesség eljövetele, örömeinek előízét adja a liturgia: Isten vándorló
népe eljut a "Szépséghez, mely bezárja az ajkakat" (Folignói Szent
Angéla).

Sík Sándor versében az aratás ünnepe válik nyilvános isten
tiszteletté, a Szentlélek kiáradásának és az emberi tettnek az egy
ségében. A költészet a teremtő szó művészete. A szó és tett alkotó
megformálása hozza létre "Isten versének ritmusát" (Babits). Sík
Sándor számára is a világ egyetlen hatalmas költemény, amint
Szent Ágoston írja a zsoltárokról szóló kommentárjában: "Ennek
az egész világegyetemnek a szépsége hasonlít egy nagy kőlte

ményre, egy kimondhatatlan szépségű remekműre", Az évszakok,
a napszakok váltakozása, a növény- és állatvilág pazar gazdagsá
ga, a nap által jelzett órák ritmusa, az égitestek mozgása néma li
turgiát alkot: a várakozás állapotát.

A világ tele van Isten nyomaival és hasonlóságával. Egy haj
nali kép, amelyben Isten is kedvét találja, amelyet saját jegyével
jelöl meg: az Ige világosságával. A létezés csodája a hajnal. A te
remtés hajnala újítva ismétli meg a teremtés titkát. A laudes-him
nuszok a nappal világosságáról énekeInek, amelyeloszlalja a sö
tétséget. A hajnal minden reggel elűzi a homályt, a bűnök sötét
ségét. Az ember világát, napját a remény sugaraival hinti be.
Csak ebben a világosságban vagyunk képesek felfogni a teremt
mények igazságát, szakrális jellegét, rendeltetésük misztériumát.

A természet hajnali időszakában némán is zeng az istendicsé
ret, a mérhetetlen kozmikus liturgia. Minden az ős fény (archi
phótos) megvilágítása által jut el hozzánk, és "jósággal és kűlön

böző módokon száll le gondviselése tárgyaira", amint ezt Aeropa
gita Dénes hirdeti Égi hierarchia című művében. Tanítását a kép,
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kiáradás, részesedés hármasságában foglalja össze. A világosság
kiárad, leszáll, az Ige által megvilágosított és szent rangsorba ren
dezett létezők felszálló visszaáramlásában. Az univerzum végső

princípiumához emelkednek grandiózus ünneplésben. amelyben
az embernek is megvan a maga kitüntetett helye és szerepe.

Az egyház megszenteli a világot, felajánlja Istennek, felajánlás
közben szenteli meg, teszi istenivé. A liturgiának ez a hatalma a
világegyetem felett a szentségi jelek világával való mélységes
egybecsengésbőlered. Ez az ünneplő áhítat, istentisztelet a világ
ból egyetlen nagy szimfóniát alkot. Megérezteti velünk, hogy a
világ valóban Isten költeménye. Ezt a szimfóniát rontotta meg az
ember bűne, engedetlensége, eltévelyedése, és ezt állította helyre
a megváltás, amellyel a teremtés új méltóságot nyert.

"Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett". A föld, a nap,
a csillagok, a mező anyagi valóságukban léteznek, de léteznek az
isteni gondolatban is mint élet, "in arte vita sunt" értelemben.
Amint a 35. zsoltár énekli: "A te világosságodban látjuk meg a vi
lágosságot" - "In lumine tuo videbimus lumen". A teremtett vi
lág egy gondolat kifejezése, kézjegy, az isteni Gondolatból kisu
gárzó konkrét kép, nagy költemény (magnum carmen). Isten és
ember szünergikus szertartásának grandiózus volta lebilincseli,
bámulatba ejti az embert. Amint Aranyszájú Szent János értelme
zi: "az ember mintegy átvitetik az égbe, és a dicsőség trónja elé
állíttatik, a szeráfokkal szárnyal és velük énekli a szent him
nuszt", a háromszorszent éneket: "Dicsöséged betölti a mennyet
és a földet".

A vallási imák irodalmi szépségét, tartalmi gazdagságát, peda
gógiai értékeit nemigen tárgyalják kutatók, disszertációk. A szer
zetesköltő Sík Sándor költészetét azonban érdemes elemezni az
"ars sacra" és a liturgia szempontjából is. Sík Sándor életét, rnű

vét felfoghatjuk költői liturgiaként is, úgy, ahogy ezt Charles Pé
guy értelmezte: "Minden ritmus volt és rítus és ceremónia".

Sík Sándor költeménye sokat megéreztet, élményszerűvé tesz
Sarlósboldogasszony ünnepének népi tradícióiból és az egyházi
vallási liturgia szépségéből. A költészet eszközeivel, a poiészisz
szépségével hat az olvasóra. Sokat megsejtet az aratás, az élet ke
nyerének és a lélek táplálékának összefüggéséböl, az ember földi
hivatásából, és abból a kimondhatatlan (ineffabile) égi dicsöség
ből, a kimondhatatlanul csodálatos szépségekből, amelyek Sarlós
boldogasszony című versében éppen a szakrális síkban a költé
szet liturgiája révén valósulnak meg.

852


