
A mö göt tünk ma radt év ti ze dek ben,
mond ha tom, min den nyá ron el za rán do -
kol tam a szé kely föl di Marosfõre, ar ra a
ki csiny, a Gyergyói- és a Görgényi-
havasok kö zöt ti szûk völgy ben hosszan
el nyúj tó zó te le pü lés re, ame lyet ma min -
de nek elõtt pi he nés re vá gyó er dé lyi ér tel -
mi sé gi ek: írók, fes tõk, or vo sok, mér nö kök
nya ra lói töl te nek meg élet tel. A fa lu nak
per sze nem csak a ba rát sá gos, több nyi re
ma gya rok ál tal épí tett, jel leg ze tes szé -
kely föl di ha gyo má nyok nyo ma it ma gu -
kon vi se lõ szí nes épü le tek, kö zöt tük nem
egy bo ro na ház, va gyis szál fe nyõk bõl
épült ott ho nok sze rez tek hír ne vet, ha -
nem min de nek elõtt az, hogy ott ered a
Ma ros, amely azu tán Maroshévíz, Ma ros -
vá sár hely, Nagyenyed, Gyu la fe hér vár,
Dé va, Lippa és Arad érin té sé vel Sze ged
fö lött öm lik a Ti szá ba – mint ilyen, a leg -
in kább er dé lyi (úgy is mond hat nám: er dé -
lyi ma gyar) fo lyó. Marosfõ, mint mon dot -
tam, ne ve ze tes nya ra ló hely, több ott ho -
nos ven dég fo ga dó val és pan zi ó val (kü -
lön ben a né hai bu ka res ti dik tá tor fél bo -
lond fi á nak is volt ott egy re zi den ci á ja, ha
jól tu dom, most egy nyá ri di ák tá bor épü -
le te). A marosfõi lá to ga tá sok so rán is mer -
ked tem meg a ne ves ka to li kus köl tõ és
iro da lom tu dós, Sík Sán dor ot ta ni tar tóz -
ko dá sá nak em lé ke i vel, mi több, kö zel egy
év ti ze de az a meg tisz te lõ fel adat ju tott
szá mom ra, hogy köz re mû köd jem an nak
az em lék táb lá nak a fel ava tá sán, amely
Sík Sán dor marosfõi tar tóz ko dá sa i nak
em lé két örö kí ti meg.

Az em lék táb la az 1942 jú li u sá ban
Marosfõn születtt Laj tor ján sze kér cí mû
köl te mény egy sza ka szá nak idé zé sé vel
hív ja fel az oda lá to ga tók fi gyel mét ar ra az
örök ség re, amit a köl tõ szé kely föl di lá to -
ga tá sa i nak ver ses ho za dé ka je lent. Nos,
az em lék táb lá ra vé sett szö veg így hang -
zik: „El né mult és szí vem re ült az es te. /
Szé na il lat közt ha lód tak a ré tek. / Sze -
mem az el ve szõ utat ke res te, / De nem ta -
lál ta, csak az egy sö té tet. / A fe le lõt len
szél is el lo hadt. / A hang ta la nul leb be nõ
só haj ra, / Mely el hagy ta gaz dát lan aj ka -

mat: / Ho vá me gyünk? / Majd aho vá az
Úr is ten akarja.”1 Ezt a rö vid idé ze tet ma -
gam aján lot tam ak kor (a most né hány he -
te tra gi kus hir te len ség gel el hunyt) Tõ zsér
Jó zsef ba rá tom meg ke re sé se nyo mán, õ
mint ne ves csík sze re dai könyv ki adó ma -
gá ra vál lal ta az em lék táb la-ál lí tás elõ ké -
szü le te it, és tõ lem kért meg fe le lõ idé ze -
tet. Az em lék táb lát Sík Sán dor egy ko ri
marosfõi me ne dék he lyén, a Szo ci á lis
Test vé rek Tár sa sá ga ot ta ni há zá nak fa lán
ál lí tot ták fel, Ta más La jos csík sze re dai
szék hellyel mû kö dõ gyu la fe hér vá ri se -
géd püs pök szen tel te meg – a köz ség la ko -
sai az óta is el he lye zik alat ta az em lé ke zés
vi rá ga it. Ma gam utol já ra idén au gusz tus -
ban jár tam Marosfõn, s meg haj tot tam 
fe jem a köl tõ em lé ke elõtt. Az em lék táb -
la-ava tás al kal má val ad ta köz re a Tõ zsér
Jó zsef ál tal ve ze tett csík sze re dai Pallas-
Akadémia Könyv ki adó a Víz özön elõtt cí -
mû kis kö te tet Sík Sán dor marosfõi ver se -
i bõl. Ma is sze re tet tel gon do lok ar ra,
hogy az ün ne pi szent mi se után mi lyen
so kan áll tak sor ban avé gett, hogy ve lem
mint össze ál lí tó já val, alá íras sák a kis kö -
te tet. Ré szem rõl ez volt az a ké sei kö szö -
net, amellyel, úgy érez tem, Sík Sán dor
em lé ké nek tar to zom.

Most hadd ékel jek köz be né mi sze mé -
lyes tör té ne te ket. Ne héz idõk ben, a negy -
ve nes évek má so dik és az öt ve nes évek
el sõ fe lé ben vol tam a bu da pes ti Pi a ris ta
Gim ná zi um di ák ja. Ne héz idõk vol tak,
hi szen a ka to li kus egy ház el len ve ze tett
tá ma dá sok és az egy há zi is ko lák 1948-
ban be kö vet ke zett ál la mo sí tá sa ra di ká li -
san fel szá mol ta az egy há zi ok ta tás rend -
sze rét. (Eb ben vét kes sze re pet ját szott a
ko ráb ban a sze ge di pi a ris ták nál di á kos ko -
dó Ortutay Gyu la köz ok ta tás ügyi mi nisz -
ter!) Két esz ten dõn ke resz tül (a ka to li kus
püs pö ki kar és a kom mu nis ta kor mány
kö zött 1950-ben nagy ne he zen lét re ho -
zott rész le ges ki egye zé sig) nem mû köd -
tek egy há zi is ko lák az or szág ban. Sík
Sán dort, aki nek Schütz An tal lal kö zö sen
szer kesz tett ne ve ze tes imád sá gos köny -
vét ma gam is hasz nál tam kis di ák ko rom - mû és világa
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ban, tu laj don kép pen eb ben a ne héz két
esz ten dõ ben zár tam a szí vem be, min de -
nek elõtt az Egye te mi Temp lom ban min -
den esz ten dei rend sze res ség gel tar tott ád -
ven ti, il let ve nagyheti lel ki gya kor la tai 
kö vet kez té ben. Ezek min dig a krisz tu si
ta ní tá sok nak ad tak kor sze rû ér tel me zést.
Ezek ben a ne héz idõk ben ke rül tem ve le
sze mé lye sen is kap cso lat ba. A Pi a ris ta
Gim ná zi um ban, már a szü ne tel te tés két
esz ten de jé ben is, majd utá na ki ala kult
egy in for má lis (és ahogy ak kor né mi
nagy ké pû ség gel mon dot tuk: „il le gá lis”)
ka to li kus if jú sá gi moz ga lom, amely az
1948 õszén fel szá molt cser kész szö vet ség
sze re pét vál lal va kö vet te a ko ráb ban szé -
les kör ben ered mé nye sen te vé keny ke dõ
ka to li kus if jú sá gi szer ve ze tek ha gyo má -
nya it és tö rek vé se it.

Eb ben szá mos osz tály tár sam mal és
ba rá tom mal együtt ma gam is részt vet -
tem. Olyan szel le mi ve ze tõ ink vol tak,
mint Szemenyei Lász ló, aki kü lön ben
osz tály fõ nö köm volt a gim ná zi u mi évek
so rán, Ördögh Já nos, pi a ris ta hit ta nár
(nem ép pen ke gyes csa lá di ne vét ne ves
sze ge di hen tes mes ter édes ap já tól örö köl -
te), a két osz tállyal fe let tünk já ró Jelenits
Ist ván (ké sõbb a ma gyar pi a ris ta rend tar -
to mány fõ nö ke), Körösmezey Lász ló, aki
rö vi de sen a hír he dett recs ki kény szer -
mun ka tá bor rab ja lett, és per sze va la mi -
vel tá vo labb ról, mint el sõ  szá mú te kin -
tély: Sík Sán dor. A ne ves köl tõ és tu dós
né hány egy há zi is ko la (össze sen nyolc:
két pi a ris ta, két ben cés, két fe ren ces és
két apá ca ren di gim ná zi um) új bó li meg -
nyi tá sa után en nek a fé lig-med dig „tit -
kos” moz ga lom nak is pat ró nu sa volt. Em -
lék szem ar ra, hogy va la mi kor 1948 vagy
1949-ben részt vet tem egy gö döl lõi lel ki -
gya kor la ton, ame lyen Sík Sán dor hoz ta
kö ze lebb hoz zánk az Evan gé li u mot, né -
hány esz ten dõ múl tán pe dig, már a Pi a -
ris ta Gim ná zi um új já szü le té sét kö vet ve,
mint je les ma gyar dol go za tok szer zõ je,
több al ka lom mal is részt ve võ je le het tem
an nak a di á kok ból össze ál lí tott kis de le -
gá ci ó nak, amely Sán dor-nap al kal má val
fel kö szön töt te a rend fõ nök urat. Ilyen kor
el ma rad hat tam egy unal mas ta ní tá si órá -
ról, és koc cint hat tam Sík Sán dor egész sé -
gé re az zal a mi se bor ral, amely a rend ház
fél tett kin csei kö zé tar to zott.

De tér jünk vissza Sík Sán dor maros-
fõi ver se i hez. Ezek a köl te mé nyek, mi -
ként ezt ko ráb ban szó ba hoz tam, a Szo ci -
á lis Test vé rek nõi szer ze tes rend jé nek

marosfõi há zá ban szü let tek, ahol Észak-
Er dély és a Szé kely föld vissza té ré se után
(1941 és 1944 kö zött) a ne ves köl tõ és tu -
dós össze sen négy al ka lom mal töl tött el
hosszú he te ket: ott ta lált nyu ga lom ra és
bé ké re a há bo rús meg pró bál ta tá sok ide -
jén. Mond juk meg, nem csak a há bo rús 
ta pasz ta la tok: a ma gyar ság szá zez re i nek
ér tel met len ha lá la, az or szá gos nél kü lö -
zés és ké sõbb Er dély sor sá nak mind in -
kább ér zé kel he tõ ki lá tás ta lan sá ga tet te
pró bá ra a marosfõi re me tét, ha nem sze -
mé lyes hely ze té nek ala ku lá sa is. Sík Sán -
dor so kak kal, kö zöt tük né hány pi a ris ta
szer ze tes tár sá val el len tét ben ko rán fel is -
mer te azt, hogy a há bo rús rész vé tel mi -
lyen sú lyos ve sze del mek kel jár hat a ma -
gyar nép szá má ra. Rónay Lász ló ki tû nõ
mo nog rá fi á ja (Sík Sán dor, 2000) idé zi azt
az 1938. de cem ber 19-én Raffaeli Raf-
faela szer ze tes nõ vér nek szó ló le ve let,
amely ben Sík Sán dor a ma ga szo ron gá sa -
i ról ad szá mot. „A tör té ne lem – szól a le -
vél – most iga zán az ide ge ink ben dol go -
zik. A két sze ri, haj szá lon mú ló há bo rús
ve sze de lem, az el nyú ló, fél be ma ra dó, ki -
úju ló, meg alá zó tár gya lá sok, a ma gyar
tár sa da lom két ség beej tõ en éret len vi sel -
ke dé se, a kor mány há rom fron ton va ló
élet-ha lál küz del me, az egy re nö vek võ,
egy re bu tább és egy re al ja sabb nyi las iz -
ga tá sok – per sze mind ez az Egye te men
be lül is, nyug ta lan ság, tün te té sek, ve re -
ke dé sek stb. stb. –, mind ez ép pen nem
volt al kal mas az elmélyedésre.”2

A tör té nel mi és kö zös sé gi meg pró bál -
ta tá so kat te téz ték a sze mé lyes pró ba té te -
lek. Sík Sán dor mind két szü lõ je zsi dó
szár ma zá sú volt, így õ a mind szi go rúbb
és kí mé let le nebb „zsi dó tör vé nyek” ér tel -
mé ben ezek ha tá lya alá esett, min den, 
a ka to li kus egy ház nak és a ma gyar kul tú -
rá nak tett sok év ti ze des ön zet len szol gá -
la ta el le né re, ha son ló an más, a ma gyar
iden ti tást, kul tú rát és tra dí ci ót el kö te le -
zet ten vál la ló ma gyar írók hoz, olya nok -
hoz, mint Rad nó ti Mik lós, Szerb An tal,
Ha lász Gá bor, Gelléri An dor End re és a
kor szak több ki vá ló, má ra a klasszi ku sok
ma gas la tá ra emel ke dett ma gyar írás tu dók.
Sík Sán dor, a meg gyõ zõ dé ses ka to li kus, a
ma gyar iro da lom nak, tu do má nyos ság nak
és ne ve lés ügy nek el kö te le zett tu dós szer -
ze tes nem csa lád ja zsi dó szár ma zá sát 
kí ván ta el ta gad ni, azt tar tot ta kép te len -
ség nek és sze mé lyes tra gé di á nak, hogy
en nek a szár ma zás nak kö vet kez té ben
ma gyar iden ti tá sa, a nem ze ti kul tú rá ban90
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sok-sok év ti zed al ko tó mun ká já val és
szol gá la tá val meg szer zett he lye egy ál ta -
lán meg kér dõ je lez he tõ vé vált. Imént idé -
zett Gyõ zöd-e még? cí mû ver ses könyv ét
egy 1939-ben kel te zett ver se, a Csa lád fa
ve ze ti be, eb ben ugyan úgy a ma gyar iro -
da lom ha gyo má nyai és mes te rei kö zött
je lö li ki a ma ga csa lád ját, mi ként né hány
esz ten dõ vel ké sõbb Rad nó ti Mik lós ab -
ban a ne ve ze tes le vél ben, amely ben Kom -
lós Ala dár elõtt tár ja fel a ma ga nem ze ti
iden ti tá sá nak tör vé nye it. De lás suk elõbb
Sík Sán dor ver sét, majd Rad nó ti Mik lós
le ve lét. A ka to li kus szer ze tes-köl tõ olyan
„lel ki” õse i re hi vat ko zik, mint a Szent
Gel lért ál tal meg örö kí tett, õsi dal la mot
ének lõ kis cse léd, Páz mány Pé ter, Zrí nyi
Mik lós, Pe tõ fi Sán dor, Vö rös mar ty Mi -
hály és Arany Já nos, és en nek so rán a 
kö vet ke zõ ket ír ja. „Bi zony a vér se szín
tu rá ni: …Volt köz te hõs, volt áru ló is, /
Akadt egy-két ci gány zsi dó is, / Bör tönt is
ült nem egy üköm. / Nyug ta lan nép! ki 
te het ró la! / Enyé im, s Is ten a tu dó ja: / E
sokgöcsörtü dús tö vön / Bútt nap vi lág ra
csepp gyö köm. […] Ím a csa lá dom, ím a
vé rem. / Sza vam el áll ja a sze mé rem, /
Hogy így ki ad tam min de nem, / De min -
dent raj tuk át ölel tem, / Lel kük bõl lel ke -
zett a lel kem, / És Is te nük az Is te nem. /
Más õsö met nem is me rem.”

Rad nó ti Mik lós ra, a ka to li kus köl tõ
ked ves ta nít vá nyá ra (akit ké sõbb a ke -
reszt ség szent sé gé ben ré sze sí tett) hi vat -
koz tam az imént. Ide kí ván ko zik tõ le is
egyné hány sor ab ból a le vél bõl, ame lyet
1942. má jus 27-én Kom lós Ala dár hoz írt.
Ér de mes idéz ni ezt a Sík Sán dor ver sé vel
szin te tel jes mér ték ben egy be csen gõ szö -
ve get: „A szo bám fa lán há rom »családi
kép« van, há rom fény kép má so lat. Ba ra -
bás egyik meg le he tõ sen is me ret len
Arany-fest mé nyé nek má so la ta, ugyan er -
rõl a fest mény rõl kü lön a fej, és Simó 
Fe renc egy nem ré gi ben föl fe de zett fest -
mé nyé nek má so la ta az öreg Ka zin czyról.
A Ka zin czy -kép rõl csak nem mind egyik
»nem bennfentes« lá to ga tóm, de az
Arany ról is so kan (nem köz is mert, né pi -
vé sti li zált arc) meg kér de zik: »a nagybá-
tyád?« vagy »a rokonod?« Igen – fe le lem
ilyen kor, Arany és Ka zin czy. S va ló ban
nagy- vagy dédnagybátyáim õk. S ro ko -
nom a hitét váltó Balassa, az evan gé li kus
Ber zse nyi és Pe tõ fi, a kál vi nis ta Köl csey,
a ka to li kus Vö rös mar ty vagy Ba bits,
avagy a zsi dó Szép Er nõ vagy Füst Mi lán,
hogy kö ze lebb jöj jek. S az õsök? A Ber -

zse nyi sze mé vel lá tott Ho ra ti us épp úgy,
mint a zsi dó Sa la mon, a zsol tá ros Dá vid
ki rály, Ésaiás vagy Jé zus, Má té vagy Já nos
stb. ren ge teg ro ko nom van. De sem mi
eset re sem csak Sa la mon, Dá vid, Ésaiás,
Szép Er nõ vagy Füst! Van nak tá vo lab bi és
kö ze leb bi ro ko na im. Nem mond tam ez zel
újat Ne ked azt hi szem. Ezt így ér zem és
ezen a »belsõ valóságon« nem vál toz tat -
hat nak törvények.”3

A két szö veg el gon dol koz ta tó mó don
hang zik egy be, en nek nyil ván va ló an nem
fi lo ló gi ai, ha nem a sze mé lyes iden ti tás -
ban ta lál ha tó ma gya rá za ta van, hi szen
idéz het nénk ha son ló val lo má so kat Szerb
An tal, Bá lint György és má sok írá sa i ból.
Min den eset re az tör té nel münk fáj dal mas
ta pasz ta la tai, hogy ne mond jam, „bot rá -
nyai” (és ezt a szót most bib li ai ér te lem -
ben hasz ná lom, ahol a leg na gyobb, szin -
te meg bo csájt ha tat lan bû nök re utal) kö zé
tar to zik, hogy Sík Sán dor (és a töb bi zsi -
dó szár ma zá sú ma gyar író) a nem zet bõl
tör té nõ ki ta szí tott ság nak eb be a fáj dal -
mas és szé gyen le tes hely ze té be ke rült.
Rá adá sul sa ját rend tár sa i nak és ko ráb bi
ba rá ta i nak, így Schütz An tal nak, a bu da -
pes ti egye tem ne ves fi lo zó fia pro fesszo rá -
nak vagy Zimányi Gyu lá nak a pi a ris ta
rend tar to mány fõ nö ké nek ér tet len ség rõl
és szo li da ri tás hi ány ról ta nús ko dó ma ga -
tar tá sá val is szem be sül nie kel lett. Ko ráb bi
õszin te ba rát sá guk nak köl tõi do ku men tu -
mai is van nak: a Schütz An tal nak de di -
kált Mi hár man és a Zimányi Gyu lá nak
aján lott A pát ri ár ka cí mû ver sek. Még is,
mi dõn Sík Sán dor nak a há bo rú vé gén el
kel lett hagy nia sze ge di egye te mi ka ted rá -
ját, és Bu da pest re me ne kül ve a pi a ris ta
rend ház ban ke re sett ma gá nak ott hont, ko -
ráb bi ba rát ja: a rend fõ nö ke ezt szív te le -
nül meg ta gad ta tõ le. Sík Sán dor le ve le zé -
sé nek A száz gyö ke rû szív cí mû gyûj te mé -
nye, kö ze lebb rõl az 1944. ok tó ber 3-án
Zimányi Gyu lá hoz írott le ve le meg ren dí tõ
sza vak kal fe je zi ki azt a fáj dal mat, amit
ren di elöl já ró inak sze re tet len ma ga tar tá sa
okozott,4 és Rónay Lász ló mo nog rá fi á ja 
is szo mo rú an tá jé koz tat ja mind er rõl az
olvasót.5 Sík Sán dor mint ró mai ka to li kus
pap, mint ne ves egye te mi ta nár, mint a
Szent Ist ván Aka dé mia tag ja, nem volt ar -
ra kö te lez ve, hogy fel tûz ze a zsi dók meg -
kü lön böz te té sét szol gá ló hat ágú sár ga
csil la got, en nek el le né re, nyil vá nos til ta -
ko zás kép pen az 1944-ben ren de zett már -
ci us 15-i ün nep sé gen ez zel a „szé gyen -
folt tal” a pa pi re ve ren dá ján je lent meg.6 mû és világa
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Mind ezek nek a ke ser ves ta pasz ta la -
tok nak az el len sze ré ül és vi ga sza ként
szol gál tak a marosfõi nya rak, mi dõn a tu -
dós szer ze tes mint egy el vo nul ha tott a
tör té ne lem sö tét ta pasz ta la tai és fe nye ge -
té sei elõl. Mi ként már le ír tam, Sík Sán dor
1941 és 1944 kö zött négy al ka lom mal töl -
töt te a nyá ri hó na po kat a kis szé kely fa lu -
ban (ame lyet ak kor még nem száll tak meg
a nyá ri ven dé gek), iga zi ott hon ra és me -
ne dék re ta lált, jár ta a he gye ket és völ gye -
ket, ame lye ket ide ha za is, tu ris ta ként,
cser kész ve ze tõ ként rend sze re sen fel ke re -
sett, is mer ke dett az em be rek kel, nem
csak szé kely-ma gya rok kal, ro mán pa rasz -
tok kal is, vol tak ba rá tai a hely bé li ka to li -
kus pa pok kö zött, gyö nyör kö dött a ha va -
sok ban és a ré tek ben, fi gyel te az er dõ 
ál la ta it és per sze az ég csil la ga it. Ez a bé -
ke nem le he tett tar tós és za var ta lan, né -
hány nyá ri hó nap ke gyel mi aján dé ka volt
csu pán. Ezt a ke gyel mi aján dé kot örö kí -
tet ték meg a marosfõi köl te mé nyek, ame -
lyek ben a ter mé szet és a fa lu si élet egy -
sze rû örö mei mel lett, az idõ ha lad tá val
mind több szo ron gást kelt ve kap tak han -
got a há bo rús ta pasz ta la tok tól meg gyö tört
em be rek szo ron gá sai, ví vó dá sai is. A ma-
rosfõi ver se ket a bu da pes ti Szent Ist ván
Tár su lat gon do zá sá ban 1945-ben köz re
adott Gyõ zöd-e még? cí mû kö tet, majd az
ugyan ott, Jelenits Ist ván mun ká ja nyo -
mán 1976-ban Sík Sán dor össze gyûj tött
ver sei cí mû élet mû-gyûj te mény, vé gül a
már em lí tett, 2006-os Víz özön elõtt cí mû
ver ses könyv ad ta köz re.

A marosfõi ver sek min de nek elõtt a
ter mé sze ti él mé nye ket rög zí tet ték, tud ni
le het, hogy ezek az él mé nyek Sík Sán dor
köl té sze té nek ál lan dó és gaz dag for rá sai
vol tak. A köl tõ nem csak a va sár na pi pi -
he nés órá i ban, nem csak cser kész ve ze tõ -
ként ba rát ko zott a ter mé szet tel, ben ne 
fe dez te fel a Te rem tõ mû vét is, és ez meg -
nyug vást adott a mun ká ban te lõ és mind -
in kább zak la tó ta pasz ta la tok kal já ró köz -
nap ok után. Minden nek iga zo lá sá ra ta lán
ele gen dõ Szem ben a Nap pal, Vi rág a ten -
ge ren, A tó lel ke, A Vág rit mu sai, Al ko nyat
a Ba la to non, Fe hér ró zsák a Du nán, Er dõ,
He gyek, Ba la to ni csend, Ha va si pi he nõ,
Ho mo ki fel hõk, Cser fa a feny ves ben cí mû
ko ráb bi és Õsz elõ, Hegy orom és fá tyol fû,
A há rom csúcs, Óda egy nyúl hoz, Lát ha -
tat lan õzi kék, Haj nal a Nor ma fá nál, Jé zus
a Mát rá ban, A Du ná ról fúj a szél, Szél a
Pi li sen, Bú csú a bük kös tõl, Halk szo nett 
a cso dál ko zás ról és Hold a Csó vá nyos fe -

lett cí mû ver se i re (és még igen sok ra) hi -
vat koz nom. Sík Sán dor nak ezek a köl te -
mé nyei vál to za tos ké pek ben és min dig
va la mi lyen me di tá ci ó val ki egé szít ve mu -
tat ják be el sõ sor ban a he gyek, a Ke le ti-
Kár pá tok, a Ma gas-Tát ra, az Al pok, a Pi -
lis, a Mát ra vi lá gát, és be szél nek ar ról az
„is ten kö zel ség rõl”, amely a ter mé szet 
vi lá gá ban ba ran go ló pap köl tõ min den na -
pi él mé nye volt. Kö zé jük tar toz nak a ma-
rosfõi ver sek is, ezek ma guk is gaz dag
szín vi lá got fest ve ad nak ké pet az er dé lyi
ter mé szet tõl ka pott él mé nyek rõl. Olyan
köl te mé nyek re gon do lok, mint a Bor víz -
for rás, a Ma ros vi ze, A Fekete-Rez, A ha va -
son és még több köl tõi mû. A bu da pes ti
vi lág ban ta pasz talt visszás sá go kon, el len -
sé ges in du la to kon ilyen kor úr rá lesz az
Is ten ál tal al ko tott ter mé szet meg hitt
szép sé ge, a köl tõ a büsz ke hegy or mok és
sze líd ré tek vi lá gá ban ke res és ta lál nyu -
gal mat, ahogy A Fekete-Rez cí mû vers ben
ol vas ha tó:  „Az iz zadt völ gyön vé gig kö pi
kor mát / A Kí gyó fe je: a vas úti moz dony:
/ Nincs me ne kül ni más, csak föl fe lé. / 
A Fekete-Rez hí vón haj to gat ja / Bo ró ka -
pár tás hom lo kát fe lénk, / A fen ti szél 
bi zal ma san kö szönt, / Gye rünk – jobb
odafönt!”7

Sík Sán dor nak ezek a hegy vi dé ki ki -
rán du lá sai és él mé nyei: az, hogy a zak la -
tott kö zé let tel szem ben a ter mé szet ben és
a ben ne élõ em be rek kö zött ta lál ja meg
lel ki bé ké jét,  ha son ló an az er dé lyi iro da -
lom több köl tõ egyé ni sé gé hez, szá má ra is
köl tõi ih let for rást je len tett. Hi vat koz hat -
nám Reményik Sán dor, Tom pa Lász ló
vagy (el sõ sor ban) Áprily La jos lí rá já ra, ez
utób bi ne ve ze tes ver se: a sok szor idé zett
Te tõn ugyan csak ar ról ta nús ko dik, hogy
köl tõ je a ha va sok bé kés vi lá gá ban fe de zi
fel a lel ki nyu ga lom le he tõ sé gét, ép pen -
ség gel egy ro mán pász tor ven dég lá tó elõ -
zé keny sé ge kö vet kez té ben. Csu pán pár
sort idé zek Áprily La jos ne ve ze tes köl te -
mé nyé bõl, amely az „er dé lyi gon do lat”
egyik „alap ok má nya ként” is je len tõ sé get
ka pott: „Nap pal kó szál tam, éj jel nem pi -
hen tem, / va sár nap reg gel a he gyek re
men tem. / Ott lenn: sö tét kö döt ka vart a
kat lan. / Itt fenn: a vén hegy ál lott moz du -
lat lan. / Idõk be lá tó, mez te len tetõjén /
tisz tást vett a buj do só ve rõ fény. / Ott
lenn: zsi bon gott még a völgy a láz tól. / Itt
fenn: fe hér sajt tal kinált a pász tor / És bé -
kes sé ges szót ej tett a szá ja, / és bé kes ség -
gel várt az esztenája.” Sík Sán dor az (ak -
kor még) szín ma gyar vi dé ken egy szé kely92
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pap pal ta lál ko zik, el ha gya tott sá gá ban en -
nek a pap nak a pél dá ja ad szá má ra erõt.
A vers meg ér dem li, hogy tel jes ter je del -
mé ben ide idéz zem szö ve gét: „Az ar ca
rán cos, mint a csí ki dom bok. /A sze me,
mint az er dõn az eper szem: / Me le gít is és
mo so lyog is ejszen, / Ha a le ve lek hû sé bõl
ki bon tod, / De a hom lo ka ve rej ték ben
ázik, / Mert ha ris nyá san, mint a töb bi szé -
kely, / A kur ta nyár ban õ is arat, csé pel, /
Szé nát csi nál lá tás tól va ku lá sig. / Szá za -
dok óta kul log fe ne ked ve / Fa lu ja kö rül 
a far kas, a med ve, / De pász tor vir raszt a
plé bá ni án: / Bás tya övez te ki csi temp lo -
má nak / Bá rá nya közt még nem esett hi -
ány, / Há la le gyen a csí ki Má ri á nak!”

A marosfõi táj ver sek és zsá ner ké pek
egy szer re ad nak ké pet a lé lek zak la tott sá -
gá ról és meg bé ké lé sé rõl: az ak kor zaj ló há -
bo rú ról ér ke zõ mind bal jó sabb hí rek
nyug ta lan ság gal töl tik el a köl tõ szí vét, és
eb ben a zak la tott ság ban ke res bé két a he -
gyek és er dõk kö zött. Er rõl a nyug ta lan ság -
ról tesz nek val lo mást a Bor víz for rás, a Víz -
özön elõtt, a Laj tor jás sze kér vagy a Mind -
azo nál tal cí mû köl te mé nyek, ez utób bi
vers szin te tra gi kus bib li ai ké pek ben fe je zi
ki a köl tõ szo ron gá sos köz ér zet ét. „Imhol –
ol va som – tör vényt ül a bá rány fe lett / Vér -
bû zös or das, / S a bûn sár ká nya mind a hét
fe jén / Szen telt ko ro nát hordoz./ Vég képp
be nyel te az édes na pot / A gyá szos éj jel, /
S a szó ta lan cse cse mõk lágy fe jét / A szik -
lán ve rik széj jel. / Nem ér te lek, Uram, nem
ér te lek, / De ne is ért sek: / Hon nan ven ném
az ir dat lan erõt, / Vi sel ni Vé ge zé sed!”

Más kor a ter mé szet idill je, a ma gas -
he gyi vi lág csend je és bé ké je (akár csak
Áprily La jos imént idé zett köl te mé nyé -
ben) ad idõ le ges vi gasz ta lást. A Har gi tán,
a Szé na bog lya, a Fá zó csil lag, az Ázott kö -
vön, A Ma ros for rá sa mel lõl (amely kü lön -
ben a sze ge di Ti sza-par tot is fel idé zi), az
Em ber a szál lá son és más ha son ló ver sek
a ter mé sze ti vi lág bé kés nyu gal mát mu -
tat ják be, ar ról be szél nek, hogy ez az ele -
mi nyu ga lom mi lyen jó té ko nyan ké pes
el len sú lyoz ni a tör té nel mi meg pró bál ta -
tá so kat. Az Úr fel mu ta tás pe dig már szin -
te szak rá lis fény be von ja a ma gas he gyi

haj nal ha sa dás nak a te rem tés re, a Te rem -
tõ re uta ló él mé nyét. „Az tán csend lesz,
ima-csend – ol va som – / Ide lent és oda -
fent. / Az tán egy szer va la mi / Hall ha tat lant
hal la ni. / A he gyek meg haj la nak: / Hom lo -
kuk fe lett a nap, / Tûzaranyoltárkehely, /
A ter mé szet tér de pel, / S el kez dõ dik a
cso dás / Haj nal Úr fel mu ta tás.” A tör té nel -
mi meg pró bál ta tá sok elõl me ne kü lõ ma -
gá nyos köl tõ: Az Ol tár kõ alatt, a Fá zó csil -
lag és a Lel ki be szél ge tés a fe nyõ fák kal 
cí mû ver se i nek ta nú sá ga sze rint va la mi -
kép pen szak rá lis ma gas ság ba eme li a ter -
mé szet dol ga it, a köl tõ szá má ra ezek is az
Is ten üze ne tét tol má csol ják, az Úr ha tal -
má ról és sze re te té rõl ta nús kod nak. A har -
ma dik nak em lí tett köl te mény so ra it idé -
zem ide: „Hon nan van ben ne tek ez a szent
nyu ga lom, / Ez az örök zöld bi za lom, /
Hogy így zöl dell tek in gyen, té len-nyá ron,
be tölt vén, / Amely re küld tek, a fe nyõi tör -
vényt? / Ki annyit té ko zolt a sem mi em be -
rért, / Egy szer ta lán hoz zá tok is be szélt. /
Tán még a Ha to dik Nap fel sem ha sadt 
a föld re, / És ve le tek már Igé jét kö zöl te. /
Tán lát ta tok és lát tok va la mi lá to mást, /
Va la mi õs ki nyi lat koz ta tást, / Amit a csil la -
gok, amit az óce á nok, / Mit em ber rel kö -
zöl ni nem kí ván tok. / Amit én nem tu dok,
a tit kot is, ta lán / Tud já tok ré gen s úgy néz -
tek re ám, / Mint szem mel si mo gat va, sza -
kál luk ba ne vet ve / Jó sá gos nagy apók csa -
cso gó kis gye rek re.”

Sík Sán dor val lá sos köl té sze té nek
min den bi zonnyal ez az ele mi is ten hit:
is ten sze re tet, Is ten irán ti bi za lom az
egyik lé nye ges – a ver sek szö ve gét po é ti -
kai ér te lem ben is meg ha tá ro zó – tu laj -
don sá ga. Iro da lom tör té ne ti és esz té ti kai-
böl cse le ti mû ve i ben ma gas gon do la ti-
esz mei sí kon adott szá mot fel is me ré se i -
rõl, és ez a gon do la ti ság ter mé sze te sen je -
len volt köl té sze té ben is. A marosfõi ver -
sek el tér nek mind ezek tõl, ben nük olyan
em ber, köl tõ és ke resz tény be szél, aki ne -
héz tör té nel mi ter hek alatt a „hét köz na -
pi” hí võk gon dol ko dá sá val és nyel vén
szó lít ja meg a Gond vi se lést, és vár el iga -
zí tást, vi gasz ta lást – nem csak ön ma ga,
ha nem meg gyö tört né pe szá má ra is.

mû és világa
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