
ben. S aztán a költő ízlelgeti a szót, amelyet kimondott, leírt. Mint
szobrász a követ, markolja, vizsgálgatja. Nem kell ehhez hozzáten
ni semmit. [elzőt, képet, határozót. Fölösleges mondatba foglalni.
Elég kimondani, rávilágítani a szakszerű figyelem fényével. Rette
netes szó ez, kimond, szóvá tesz egy rettenetes helyzetet. Mi lehet
ne több ennél?

Ismét/ések Az özvegy legutolsó köteteiben Istenről szóló verseket is talá-
lunk: ezek huszonegyedik századi líránk első jelentős istenes
versei. Nem róluk írnék befejezésül. Inkább egy visszatekintő,

összegző költeményt idézek:

Ismétlések

Dicsőítem az anyagot,
A szílvahamvas kedveset,
Az őzikéktó1 ellesett
Menekülő mozdulatot.

Dicsőítem a szellemet,
A dolgok mögötti lényeget,
Tollheggyel meg nem foghatót,
Nem mondhatót, nem láthatót.

Dicsőítem a mindig ugyanazt,
A folyton változót,
Hétköznapot, vasárnapot.

Nem láttuk inkább sejtettük csak
Egymás arcát alkonyodóban.
Van perc, mi nem úszik el a folyóban.

Igen, semmi kétség: igazi költőtől köszönünk el. Drága és áldott
örökséget hagyott ránk.

SIK SÁNDOR

Sik Sándor (1889-1963)
piarista szerzetes, költő,

irodalomtörténész, műfor

ditó. 1946-tól haláláig a
Vigilia főszerkesztője. Ha
lálának negyvenedik év
fordulójára emlékezünk
néhány kiadatlan versé
nek közlésével. A Párbe
széd a Kígyóva/1949-ben

Párbeszéd a Kígyóval
Meztelen utcán csikorog a szél
Nagyheti szél, feszítsd meg!-et huhog.
Amerre nézek, hallok és lehellek
Sziszeg felém és csikorog felém
A halhatatlan kérdőjel: a Kígyó.

"No te bolond poéta! - hát megint,
Még mindig, most is erre sündörögsz!
Jó-jó, hiszen találkoztunk elégszer!
Emlékszem én jól a megyeri dombra,
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született, a Ti boldogok!
címüt az Amerikába tele
pült magyar piaristáknak
írta 1952-ben, A legszebb
müvészet pedig halála
előtt két héttel, 1963 szep
temberében íródott. Ez
úton is köszönjük a Ma
gyar Piarista Rendtarto
mánynak és Koltai And
rásnak, a rend Központi
Levéltára munkatársának,
hogy rendelkezésünkre
bocsátották a gépiratokat.
(A szerk.)

Legénykorod butuska pátoszára;
Derekasan megszorongattuk ott
Egymás nyakát - de az okosabb enged:
Utoljára is én hallgattam el.
Aztán megint kilencszázharmincnyolcban,
Mikor Ostya-imádni jöttetek,
Azon a csillagszóró éjszakán,
Mikor lila stólában hajnalig
Ültél a Hősök Angyala tövében,
És boldogan térdeltek elibéd
A világ valamennyi nemzetének
Férfiai (csak kettőt sikerült
Visszarántanom a Közös KehelytóD.
Mögötted álltam egész éjszaka
De szólnom akkor nem engedtetett:
Egy éjre akkor megfogyatkozott
A napfogyatkozás.

És láttalak
Az egyedüllét zsongó erdejében
Az iMet égverő hegyhomlokán:
Fejed fölött csattogva repdesett
Szivárványírta szárnyain a Vers.

És sokszor még találkoztunk mi ketten,
Ne emlegessük... fő, hogy itt vagyunk
Azaz, hogy te meg én, - de hova lett
Az ezer sátor és a nyolcezer
Szép kismagyar, és hova lett
A Lánchíd szívén trónoló Kehely,
És hol vannak a lobbanó szemek,
Amikben tűzzel tükrözött a dal?
Mondd, hova lettek? de hisz olyan mindegy,
Mi falta be, tűzláng-e vagy szemétdomb
A bimbót együtt a komisz fagyönggyel,
Gyümölcsöt a ganéjja/. Nincsenek!
De mit beszéljek! Forog a kerék,
És van ideje életnek, halálnak;
Istennek is, meg... És most az enyém,
Nem a tiéd. Pusztulj beló1e!"

Nem!
Hazudsz, hazudsz! Az idő Istené!
Minden idő egyedül Istené!
Van ideje életnek, van halálnak,
De Benne élünk és Belé halunk.
Van ideje békének, háborúnak:
Kegyelmes Jobbja fészkén bontja szárnyát
A béke szép Galambja, Balkezének
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Meredélyéró1 hullott fajzatod
Gyűlöletének nyálából tenyésznek
A háború förtelmes férgei.
Nagypéntek is van: elharapja nyelvét
Csengő, harang, s az elnémult Misét
Csukló kereplóK kísérik a Sírba,
De a sekrestye kisöpört zugában
Repesve várja a Húsvéti Gyertya,
Hogy az oltárra szálljon, fellobogni
A boldog bűnnek az alleluját.
Minden és mindenki az Istené!
Ki vagyok én, hogy nem-et mondjak arra,
Amire igen-t mondott az Ige!
A nagy világon mindent ez a szó
Hívott a létbe; mindenki és minden
Csak a legyen levésén dolgozik!
A mindenségben nincsen munka más:
Az Isten nagy Kalandja egyedül
És ezen belül az én csepp kalandom.
Hát hogyne állnám, most és mindörökké
Amit a Terv elém ír szabadon!
Megyek, futok sorsom görbéin át
Az Isten ujja írta egyenesben.

Odamentek és odamennek ÓK is
Előbb-utóbb, a szépek és a jók,
A nyolcezer meg a nyolcmillió.
Azon az úton mentek ÓK is el,
Ki egyenest, ki útvesztóKön át;
Az egyik énekelve, szabadon,
A másikat az ösztön karikása
Tereli arra mint rugós csikót;
Van aki mankón, van aki rab-autón,
Vagy ólomzáras bűzhödő vagonban,
De megtalálja mindük a helyét
A Világút rengeteg betonán,
A Rajz szerint.

Nem, nem haltak meg ÓK!
Amerre nézek: utcán, ablakon,
Templomhomályból, börtönrács mögül,
Futószíj melfó1, lobogók alól,
Tárnák torkából, szomjazó mezóKró1
S az integető horizont ködébó1:
Ók néznek rám: ÓK és a fiaik,
Lélekben egyek, Szentlélekben egyek.
A földre hajtom remegő fülem:
Hallom, hallom pihegni és dobogni
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A pattanásra szomjazó magot!
A magot, melynek elvetője voltam
Jó helyró1 vettem és jó földbe hullott.
Nem félek fagy tól, egértó1, aszálytól:
Illő iMben országosan nyitja
Tömlői mellét a nagy Öntöző,

És ád esőt és napot és malasztot
És mindent, bölcsen és törvényesen.
Az én törvényem itt: virrasztani
És imádkozni, s menni utamon.
Hát hogy lehetne nem virrasztanom
És hogyne mennék most is boldogan!
Minden hajnalban újuló inakkal
Mint nászterembó1 ifjú óriás.
Útoonalam fölséges labirintja
Ki van göngyölve szívem asztalán;
Magam rajzoltam repeső kezemmel,
De vállamon keresztül ujjamat
Kézzel vezette aKigondoló.
És ő is indított az útra el:
Megveregette napszítta gyerekarcom
És fetarisznyált minden úti jóval,
S csak annyit mondott: Mitte sapientem!
Így indultam az útnak éneleve.
Hatvan kanyart megjártam becsülettel, 
Most mondanám fel a szolgálatot,
Most, mikor éppen kezdem érzeni,
Hogy kellek, jó vagyok ez istenáldott,
Isten-szerette, ember-nem-szerette,
Maga-feladta, Isten-fel-nem-adta
Szegény hatrongyos drága csepp hazának!
Most, mosi, mikor a fél kezem öt ujja
Sok megolvasni, még hányan vagyunk!
Most, mosi, mikor a szomjas böjti szél,
A száraz ég, a tikkadt utcajárda,
Elmorzsolódó s épülő romok
És halovány és piros emberek:
Mind egyet sír, egyet sikolt felém:
A Kriszius, a Kriszius, a Krisztus nevét!
Most, most, mikor mást álmomban se hallok,
Csak őt ... "Menjetek... Vegyétek a Lelket! ...
Ingyen kaptátok, adjátok is ingyen...
Minden népnek... Vegyétek és vigyétek... rr

Most, a nagyhéten, most álljak ki én
Most, mosi, mikor... jaj Kígyó el ne hallgass,
Hiszen káromló nyelved1űhegyével
Te is csak őt, csak őt mondod nekem.
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Minden népeknek! Minden embereknek!
Az igét is, a kelyhet is, a dalt is!
Jaj el ne hallgass, el ne távozz tó1em
Sziszegj és szúrj és ostorozz, netán
Elnehezedjék pillám a sötétben,
S pihenni dó1jek. Vettem és viszem.
Kísérj, Kísértő! Köszönöm. Gyerünk.

Ti boldogok!
Ti boldogok, kik messze-messze innen,
Hegyeken túl és óperencián,
Egy emberebb szabású kontinensen,
Nem tátogattok levegő híján.
Lélegzetek, mozogtak és beszéltek,
És milliók sóhaja sír felétek,
Álmodók, reménykedók, irigyek, 
Ti boldogok, sajnállak titeket.

Titeket, akik bölcsen megvonulván
Tengerigázó kikötő fokán,
Ahol nem böfög alattomos vulkán
És nem forrong őrjöngő óceán,
Honnan szívetek vissza-visszafájva
Vágyódik még a nagyon-ó hazába,
S tán ontjátok a szánó könnyeket, 
Szánakozók, én szánlak titeket.

Nemcsak ti néztek hazafelé vágyva:
Ó hogy sajgunk mi is utánatok!
De a fájdalom belesír a vágyba:
Vérzik a test, melyró1 leváltatok,
És vérzik a szív, hiszen számotokra
(Hiába bízzuk írt papírosokra,
Sebes hulldmra) szívünk és szavunk
Nem úgy beszél már: két világ vagyunk.

A közös nyelven boldogan beszélnénk,
De aki nincs itt, hogyan érti meg
A szó lelkét, a dallamot, az élményt,
Amely a szóban jajgat és piheg.
Az, ami nálunk mártíromi máglya,
Beteg mécsként pillog el odaátra;
Mire odajut, megalvad a szó,
S lesz bibor vérbó1 fekete savó.
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Az élmény, jaj az élmény, a kegyetlen,
A szentlőrinci rostély a mienk,
A sose-volt és sose-lesz, egyetlen
Mely elhamvaszt vagy emberré teremt,
Amelytó1 minden és mindenki más lesz,
(Nagyszombat-éj is, ha feltámadás leszl)
S ha úgy akarná a történelem,
Tán a halálunk sem lesz dicstelen.

Igen, lobogva kél az új bizonyság,
Ha nem is oly szép, mint a hajdani.
S ha némábbak is az új katakombák,
Az Ágnesek fölállnak vallani.
Ha törik is a mártírok gerincét
Zsoltároznak a mamertin i pincék
S ámulva nézi a hűlő világ
A Sebestyének zuhogó nyilát.

S míg betegen vajúdó munkalázban
Keresi magát az emberiség,
Mi - üdvösséges módon megalázva 
Megleljük végre tán egymás kezét
És sejtjük már bűnbánó szerelemben,
Hogy ki az Isten, és hogy mi az ember,
S mi az, hogy testvér. - Kicsinyhitűek,

Ti ebből semmit meg nem értetek.

Mert jaj, az anyaföldet elcserélve,
A földgömb elsiklott alólatok.
A robogó, szálló világban élve
Tó1ünk, lassúktól elmaradtatok.
Vagy hogy mi vagyunk, akik elmaradtunk
- De az anyaföld itt marad alattunk,
S fejünk fölött az apai egek.
- Ti árvák, imádkozom értetek.

A legszebb művészet

A legszebb művészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni.
Pihenni ott, hol tenni vágyol,
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol.
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Nem lenni bús, reményevesztett,
Csendben viselni el a keresztet,
Irigység nélkül nézni végig
Mások erős, tevékeny éltit.

Kezed letenni iJ'lbe
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, ezépen.
Hogy erre most már nincs erőd.

Nem vagy olyan, mint azelőtt.

S járni amellett szép vidáman,
Istentó1 rád szabott igában.
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan, ha ezt erősen hisszük,
Hogy teher, amit vinni kell,
Az égi honra készít el.

Ez csak a végső simítás
A régi szioen, semmi más.
Ez old fel minden kiJ'teléket,
Ha a világ még fogna téged.
Az Úr nem szűnik meg tanítani,
Ezért kell sok harcot vívni,
Idősen is, míg csendesen a szív
az Úrban megpihen és kész vagy
az Ő kezébó1 venni, hogy minden Ő 
S te nem vagy semmi.
S akkor lelked kegyelmes atyja
A legszebb munkát is megadja.

Kezed imára kulcsolod -
Ez mindennél dicsőbb dolog.
Áldást kérsz szeretteidre 
KiJ'rüliJ'tted nagyra és kicsinyre.
S ha majd munkád betellett,
S a végső óra elkiJ'zelgett,
Engedsz az égi szent hívásnak,
Enyém vagy, jiJ'jj, el nem bocsájt/ak.
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