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A hatvanéves Sarkady Sándor
köszöntése

Sarkady Sándor hatvanéves. Illyés
Gyula felfedezettje, a Soproni Füzetek
híres szerkesztője a hajdani szegedi
diák, az 1956-os forradalom „hív tanú-
ja" - ma mégis méltatlanul agyonhall-
gatott nagy költő. Ha hajlott volna a
hatalomnak, egykor talán Váci Mihály-
hírességű lehetett volna. Érzékeny,
visszahúzódó szerénysége, konoksága
ezt nem engedte. Pedig be szép lenne:
közel hozni őt is az ifjúságunkhoz, ha
megszeretnénk és mondanánk, idéz-
nénk a gondolatait. Ha megtanulnánk
még körültekintőbben sáfárkodni való-
di és meglévő értékeinkkel!

Mert Sarkady Sándort idézhetjük
akár nemzeti ünnepünkön, akár nők
napján, sőt, akár a hétköznapjainkon
is:

„ Gondfelhős egünk ne legyen
Cirkuszi sátor;
A mutatvány csak vakmerő,
A tett a bátor.
A szó ha akar valamit,
Mérje föl erejét."

Egy éve oly megható volt a találko-
zásunk vele, kölcseys költészetével a
karcagi gimnáziumban: „ha iskolám
ennyire hív, ha ennyire szüksége van
rám, akkor megyek" - mondotta. Ak-
kor győződhettünk meg Sárkányölő
Szent György-ös eseményeinek hitelé-
ről, etikai tisztaságáról.

Fábiánné című modern balladájá-
nak megrázó története Arany János-i
szigorral zárul:

„- Verje átokkal az isten
Mindörökre, ami önkény."
Tihanyban című epigrammájában a

költői élmény a hagyományt - törté-
nelmünk egy fenséges mozzanatát -
kapcsolja össze a mai tájjal.

Énekek éneke ódája a testi vágynak
adott történelmi, misztikus távlatot, ha-
tártalanságot.

Remek „anyák napi" verse a Jöven-
dőnk gyümölcsfái.

Gyermekverseiben - Weöres Sán-
dor nyomdokain - a szerető, a nevelő,

óvó, az oltalmazó költő szól népe leg-
kisebbjeihez.

S milyen gyönyörű gondolati íve
van Zrínyi című ódájának! Ahol a költő
a múltba bújik, hogy elmondhassa ha-
zafias érzéseit. A szigetvári hős önval-
lomása rendíthetetlen axiómaként hat-
hat ránk, mindenkor:

„Az kiért meghalnak, az élni
köteles:

Maradékot a múlt jövőre kötelez-
Eszedben vedd eztet.
Sokat próbált nemzet,
Hogy bajok sodrában, mint kűszikla

megállhass."
A hatvanéves „nemzeti énekes"

Sarkady Sándor megmaradt tisztessé-
ges embernek, magyarnak, méltó ma-
radéknak. Be megérdemelné már Sar-
kady Sándor is a szép szót. Hogy köz-
ismeretünkben végre a megillető he-
lyére kerülne színes, gazdag művé-
szete.

Boldog születésnapot, bízva a jövő-
ben, Sarkady Sándor!

Czobor Sándor: Ósszülő


