
Sík Sándor

A HETEDIK NAP DALLAMA

I. AZ üVEGTENGJj:R
Mint egy üvegtenger, krtstáíyhoz hasonló.

Titkos Jelenések Könyve. 4, 6.

Elérkeztél a minden testnek 'Útján
Az Elkerülhetetlen Part fokára.
Előtted, mozdulatlan, mint a jég,
Borong a Legcsendesebb Öceán.
Feletted is, dermedten, mint a jég,
Egy néma Öceán.
Az általtetsző kettős végtelenség
Közepén, embertelen egymagadban
All.sz és kiáZtanál.
De van-e fül e mérhetetlen ürben,
Hangodra hangzó,emberszóra halló?

Kiálts a szélhez, mondd, hogy üljön el,
Kérd a villámot, sújtson másfelé,
A h'Únyó napot, hogy ne hagyjon árván;
Könyörgésedre hallgatnak-e vajjon?
A tűz elé hiába térdepelsz.
Ha ésszel, kézzel torkon nem fogod,
agy elemészt, hogy egy csipet korom
Marad belőled s együgyű imádból.

Nincsen-e semmi, csak a sziirke jég?
Magányos hang az ember,
S rokontalan, csak a könyörtelen
Szél zörmöl rá beteg visszhangokat ?
Magányos hang az ember: mondatik
Bs nincsen aki hallja;
Páratlan rim: a zengő ráütést'
Szólítja zengve és elhal magában.
Kiáltozol, hisz amióta eszmélsz,
Egyebet sem tudsz, mint kiáltani.
Kiáltás, égresiró csepp sikoly
Jelentette a Minden közönyének,
Hogy megszüZettél; egy hörgő sikoltás
Jelenti majd a siketnéma pornak,
Hogy közönyös méhébe visszatérsz;
S a kettő közt: minden kis pillanat,
Minden lehellet: egy-egy elhaló
Esengő sóhaj vagy szomj'Ú kiáltás
Valakihez, - szilaj dörömbözés,
Vagy hizelgő, szelíd esenkedés
Egy zárt ajtón, s a házban senki sincs.

Ö jaj, dehogy nincs! Zárt ajtók mögött,
Világok mögött, ezredek mögött
Virraszt egy alaktalan óriás,
Egy siketnéma és vak óriás,
Egy vigasztalan óriás: a Törvény.
Nem látom őt: nincs emberarculatjlJ"
Es teste sincsen: nem tapinthatom,
De hallom óriási lépteit
Meg-megdÖTrenni s végigorgonálni
A láthatatlan kupolák alatt.
Egy dörrenés: szökell. a szolga nap,
Más dörrenés: a nap pihenni száll.
Egy rez~enés: ím, felgur'Úl a hold
Es labda kedvvel gömbölyödni kezd;
Más rezzenés: és meghorpan a labda
Es elemészti vézna tetemét.
Egy mOZdUlás, és serken a dagály,
Az Öceán hetesfogatja bőg;
Más mozdulás, és visszahull a hullám
S alázatos-gügyögve megvonul.
Egy dobbanás, és emberszív alatt
Emberszív mozdul emberszenvedésre;
Más dobbanás: az ember odafekszik
Az anyaföld bizalmas kebelére:
Virágnak trágya, féregnek falat, '
Szellőnek játék, unokának emlék,
Történelemnek halvány hagyomány.

Valahol, valahog1lan, valaki
Veri a taktust.

Tudja-e, mit ver ? Hall.ja-e amit ver?
Vagy vakon jár és siketen a Pálca ?
Csak mozdulat van, nincsen mozgató r
Siketség, vakság! Bárgyú kis szavak!
Ki látott többet, ki hallott nagyobbat
Vak Miltonnál és siket Beethovennél !
A Pálca jár. El tudsz gondolni pálcát,
Amely nem kéztől járja ritmusát?
A pálca táncol, mert táncol a kéz,
Es táncol a kéz, mert dalol a szív.
A Végtelenség táncol,
Mert valahol valaki énekel.

389



Te dermedt szív, én szívem, h4llod-e:
Zeng, zeng az Vvegtenger is.
Nem szürke, nem halott,

nem is tenger talán:
Egy 6riási kristály-orgona!
Egy-egy billentyű mínden csillanó
Kristályszeme, s a billentyűk alá s fel
A Taktus táncát lejtik láthatatlan.

Verem a taktust, kezemmel, szívemmel.
Verem a taktust: kezemmel, szívemmel,
Minden eremmel: testemben tapintom
A ritmust és a dallamot: a Mestert.

Ú drága Ritmus, '
En lélegzetem, mindenem, de j6,

Hegy te lettél a törvény, hogya Mester
Benned lélegzik és benned 'ÜZen!
Bár térdepelve illeti csak ujjam
Rejtelmes ráncú köntösöd szegélyét,
Téged ismerlek, jobban enmagamnál;
A Mindenságból te pihegsz felém,
A Mindenségben hát otthon vagyok.
A Mester benned lélegzik körültem:
A Mesterhez hát - halljad, én szivem"
Ha nem is érted! - hasonló vagyok!
Aki ritmusra szóZ, az énekel
S aki énekel, nem lehet ne halljon.
Ebredj, én lelkem!
Ebredj, citera, hárfa!
Dalommal a hajnalt pirkadni keltem,
Dalommal a Mestert dalolni keltem:

II. AZ ~GO ROZSA

Látá, hogy csipkebokor lángol, de nem ég et,

Mózes IT. könyve 3, 2.

Hallom a ,Hangot, - nem csak
képzelem?

Hisz olyan messze, messze, messze
van!

Hallja a hangom, - nem csak úgy
szeretném?

Hisz olyan messze, messze, messze
van!

En közelről akarom hallani,
Arcába nézni, megtapintani.
Az Értelmet érteni akarom,
Vagy érteni azt, hogy nem érthetem,
Es érteni, hogy Ú is, engem, ért,
Es érezni. hogy érzem.

Meredek jég a sikos Végtelenség:
Nekigyürkőzik a mászásnak elmém
De mindig újra vissza-vissza csusszan
Hiába küldöm fölfelé szemem,
A jégre jég, az űrre jlr tolul:
Hol lel egy pontot megvethetni lábát
Embergondolat és emberkiáltás ?

'Tán ha lefelé próbálnám a kúszás t,
Az egyre kisebb kicsiket fiadzó
Atomvilág félelmes kozmoszába ?
De hogy reméljek emberhangra hangot
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A hangtalan lét éjjelében ott is !
Hogyan reméljek dermedő szememnek:
Testvérfényt ott is a szemem elől

Menekülő világból! Hamar elfogy
A sápatag derengés szürkesége,
Amely innen felülről elkisért,
S a gondolat, amellyel teleszívtam
Mellem az útra, be hamar kialszik!
Ki a képzelet, a délceg merés is !
Vissza, vissza a nekemval6 földre,
A se-nem-kicsi, se-nem-nagy világba,
Ember-ritmusba, ember-méretekbe!

Es mégis, mégis: erősebb tenálad
A tölthetetlen kényszer, hogy kiálts,
Kiálts fölfelé, kiálts lefelé:
Keresned kell, hívnod, kiáltanod
Az értelmes, érzelmes Végtelent.

•
Előttem-e? alattam-e? föZöttem-e?
Valami hömpölyög.
Tenger, de nem víz, óceán, de tűz,

Föld is, de nem föld, - hullám, lobogó
Gömbök és csóvák, bombák és

rakéták,
Spirálködök, protuberanciák,
Naprendszerek, galaktikák, -



1:nbennem-e? kivűlem-e? 
Hömpölyög a Valami, ami van:
De hol tudom rátenni II kezem l
De hol merűlhet a szemem belé l
Honnan vegyem az igazi nevet?
Nevet, mely az emberin túlmutat,
Nevet, nevet, ami nem én vagyok l

..
Egy újszülött tűzlabda száll az űrben,

Tűzlevegőt sziv, tűz-tejet iszik,
Míg körülötte tenger tűz-egek

Gomolyognak és csecsemő világok
És most-elválasztott naprendszerek
Keringenek és mint búg6csigákat,
Pajkosan pergetik maguk kör~l

A csillagok parányi tűzcsíráit.'"
És minden csillag új tűz6ceánnal
Lesz terhes újra, és ezerszer újra,
Mígnem egyszer a milliomodik
Tűzóceán egy hamvadó zugában
Megcsillan és vigan himbálni kezd
Egy tűzparány, egy ici-pici gömb,
Egy játék-labda, melynek engedelmes
És alázatos szolgálóleánya
A Föld, az én anyám.

Hol vagyok én l
És hol van tőlem kezdet és valóság l
Hol van az a Valami, ami van!
Hogy jutna hozzá hangom cirpelése l
Hogyan törődnék porszem életemmel l
Egy hangyaláb a Libanonra dobban,
Egy lepke rálehel az Óceánra:
Világok harsogÓJsa mind a kettő

Az én szavam neszéhez, míg eléri
A mindenségen át a Kezdetet!

..

Megállj, bolond paripa, képzelet l
Hová csatangolsz ? Gyeplőt a

szilajnak l
Ha ballon elméd kötelét eloldod,
A semmi kékben nincs előtte gát,
Repülhet és csaponghat kedveként,
És teremthet, ha jól esik, magának
Világokat és mindenségeket:
Te állj és vesd meg élő lábaid
Két talpas, körmös oszlopát a földön,
Űsztöneid szív6s gyökérzetével
A föld szivéig indázd el magad,
Hadd zsongja által földszakadta tested

A foghat6, az éltető valóság:
A föld dobogta, ég lobogta RitmU8.
A Ritmus, ó a Ritmus nem szeszél'll,
Nem képzelet, nem csill6 buborék,
Nem tüzijáték:·a Ritmus a Rend,
Az Eszme és az Ének: a teremtés.

Ugyan gondold el magadnak az Istent,
Amint kimondta a végső Legyent
S fáradt ujjakkal megpörgette már
A Gömbök Gömbjét első indulásra,
Aztán elmondja: "Jól van, úgy

legyen l"
És elterűl a kék világmező
Csillagvirágos dagadó gyepén,
Szeméig húzza felhőpaplanát,

És nem törődik többé semmivel,
Aluszik, aluszik álmatlanul.

Nem mester az, aki árván hagyni képes
A Művet, művét, szíve magzatát l
Emlőt akar és ringatás t a mű

És bölcsődalt és anyai mosolyt
És nem anya, ki elaludni képes,
Amíg pulyája emlőt nem kapott.
All a szobrász és elkészült a mű,
De életnél-halálnál izgatóbb
A mesternek: márvány idomain
A fénynek-árnynak tánca hogy libeg r
A legjobb karnagy pálcájára bízza ,<

Művét a fáradt muzsikus,
De álmából is iszonyattal költi
A gondolat, hogy tán egy eldugott
Helyen, ahol más meg sem hallaná,
Egy másodperccel el találja vétni
Csilingelését a triangulum.
Tégedet is, énekesek utólját
Nem költ-e olykor, mint villámcsapás,
Almodból egy-egy régi verssorod l

Nem, nem, a művész hűséges magához,
És életnél, halálnál több a mű:

Szeretet szülte, szeretetre szülte,
Művész is, műis: szinig szeretet.
Szeretet: él és árad és teremt,
Szeretet: ég és gondol és ölel
Ss Krisztust küld és tüzes nyelveket
És kenyeret és bort és Máriát.

örülj én lelkem, boldog énekes,
Ss énekelj, mert nemcsak énekes vaav.
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De ének is, és aki énekel,
Szeretetből énekel tégedet,
S aki ezeret, annak mi gondja más,
Mint hogy szeressen és hogy őt

szeresse,
Akit szeret!

Örülj és énekelj,

:En boldog lelkem: érted ég az :Elő
Szerelem lángja, több a tűz Valónál,
:Es tengere bb a kristály Gondolatnál.
Minden halandó, csak a Tiszta Láng,
A Dallam lángja, a Szerelem lángja,
A mindörökkön égő s el nem égő

R6uának lángja nem ismer halált.

III. VIRAGZÓ SZÖLÖK ILLATA

A tél elmúlt, az eső elvonult, földünkön előbújnak

a víragok v., s a virágzó szőlő Illatot áraszt.

Énekek éneke 2, 11-13.

Fülemről immár lepattant a zár,
Mint szememről a hályog és agyamról
A végesség bilincse. Szabadon
Uszom a zengő dallam-óceánban,
Amelynek nem volt és nem lesz határa,
Eleje nincsen, vége nincsen: él.
:Es minden hang a Te pálcád ütése:
Testekben, színekben és vonalakban
Remeg és kúszik, tündököl és táncol
Ölelkezik és mosolyog, a Dallam,
Szerelmed daUama.

Köszöntöm a közös háztií.z Napot:
Tudom, hogy mínden kis

sugárszilánkját
Ennekem gyújtottad fel egymagamnak,
S hajnaltól estig minden pillanatban
Új üzenetet integet felém
Kettőnknek közös szép titka felől.

Jó meleq titok, beleburkolózom,
Mint egy j6 bunda bolyhos melegébe,
Es dudolászv,(]) járok a december
Haván-sarán és jéglehelletű

Rossz-emberek s didergő kicsinyek közt
:Es odatárom nekik a felét.

Az Esthajnali Csillagot köszöntöm,
Rajtam virrasztó szemed hüvösét.
Pirosítani hajtom oda képem
A táncrahívó szeleburdi szélnek;
A nagy hegyeket nézem áhítattal
Es geríncük élő hullámain
Rajtuk látom még éppen hogy kihülten
Mintáz6 meleg ujjaid nyomát.
A nyár felhőin rózsaszín palástban
Libegsz tova, hópelyhekben csilingelsz
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Es a kérődző, bús tehén kolompján.
Fűszál hegyén cseppé szürönközöl,
Fenyősudárban ég felé mutatsz,
S égből a földre sóvárogsz alá
Susogló eső fátyolszálain.
Illatnak ülsz a gyöngyvirágkehelybe,
Meleg életnek sá.rga rozs kalászba;
Harangvirágnak lila, csókot adsz,
Kisgyermekek ajkára rózsapírt,
Kukoricának kisleány-hajat,
Költő szivébe gyerekgügvögést,
Jóságod édessége csordogál
Mézben, gyantában, édes anyatejben;
Teremtésed játéka mosolyog
Űnönmagán, mikor a kisgyerek
A jó homokba házakat emel.
Pajzán mosollyal vezeted a felnőtt

Nagyemberkék szalagfutó kezét,
Alvajáró költőket, 'piktorok
Esetlen ecsetét és filozófok
Es csepürágók kötéltáncait,
Es úgy lesed, kiváncsi szeretettel:
Mit is lehetne tenni még,
Hogy még tarkább, zengőbb legyen
A létezőség.

Nyári éjszakákon,
A zengő csendben ablakom alatt
Hallom suhanni lépteid neszét.
Figyellek árva tücsökcirpelésben,
Holdat vonít6 nagy komondorok
Borzongásában és a méla békák
Allhatatos szerzetesk6rusában.
:Es hallok olykor hajmeredve mást:
Halálos hangok lélekzetfagyasztó
Zuhatarát, anyasírást, gyereksikolyt,
Egymás torkát szorító emberek
Vad károgását, őrült háborúkat,



Földrengést, vulkánt, tengeráradást,
Atlantisz elrekedt haragjait
Hallom hallgatni s hallom a Feszitsd

meg!
Rég eltajtékzott itéletszavát, 
Szivemben mégis, minden nemeken túl
Pirosan árad az Örök Igen,
És jár a Pálca és lobog a Dallam
És ég a Rózsa.

De minden jajoknál
Félelmesebb, hogy közelebb vagy

hozzám.
Mint énmagamhoz énmagam vagyok.
Kinyujtom a sötétben a kezem:
S érzem, hogy kezed tapogat körül.
Lépek: és érzem, hogy mozdulsz felém.
Nézek kifelé: s néző két szememmel,
Te nézel, ó kettős világtükör,
Melyben belsővé finomul a külső,

És ami belső, külsővé nehézül.
Lélegzetem a te lélegzeted,
Agyamban villódzol, véremben áradsz,
Szivemben sírsz, dobogsz és dübörögsz,
Ha hánykolódik bennem szenvedély.
A Mindenségnek ·Mozgatója bennem!
Igét ha mondok: a Törvény beszél.
Gondoljak rosszat: a Törvényt töröm,
S megrezzen a Mindenség tengelye.
A Boltozat gyámköve lett a vállam,
Markomban fordul az Örök Kerék,
Mert szivemben a Centrum és a Sziv.

Néha meg olyan puhán és pihegve
Húzódol mega szívem fene kén,

Mint eUII héjá:b6l éppenhoUII kibújt
Csodálkoz6 fecskefióka.
Hangod nesze ilyenkor annyi csak, mint
Bölcsőben szundikáló csecsemő

Lehellete, mikor keresztelő után
Legelőször álmodik angyalokkal.
lttlétedről csak annyi hoz jelentést,
Mint a virágzó szőÍók illata.
Megérzik az ismerős illatot
Nyirkos pincék mélyén a vén borok,
S pókháló lepte hordaik szivében
Boldog keretuiés forradalma pezsdül.
Érezlek én is: boldog ámulat
Nyilallik át pókhálós lelkemen,
És mozdulok és pezsdülök és [orrok,
Attu: rajtam a forró fiatalság:
Legelső lépés, első gügyögés,
Első imádság, első költemény,
Az első Legyen visszhangzik belőlem,

Az első Nap, avilágfakadás.
Hol van most tőlem szenvedés, halál!
Mit nekem most esendő birodalinak,
Elomló Alpok, fúló kontinensek, .
Szétporladó naprendszerek ! -:
Minden Te vagy, és benned minden él.
A csöpp halál: a halhatatlan élet
Szemrebbenése, a Nagy Életé,
Ami te vagy, mert egyedül te vagy,
És ajkadon a szűnhetetlen ének,
Mely önmagadról és önmagadért
És önmagadnak, időtlen időktől

És időtlen időkig orgonálja,
Hogy Szent szent szent! és amen! és

hozsánna !

IV. TARKA SZ:ÉP CSALAn

Ime, míly édes és gyönyörűséges együtt

lakozniok atyafi testvéreknek.

132. zsoltár, 1.

k lelkem, aki hamg vagy s
visszazenged

A mindenségnek -minden hangjait,
Milyen bizalmas, otthonos világ
Orchestrumából leng elő szavad!
Amerre fordulsz, minden hangra hang,
Meghitt, meleg, testvéri hang felel,
És mindnek egy a lelke; mind Belőle
Benne és Érte és Hozzá vagyunk.

Atyámfiai, kik szerettek engem,
És akiket szeretni úgy akarlak,
Ahogyan enmagamat szeretem, 
Atyámfiai, kik gyűlöltök engem,
És akiket szeretni úgy akarlak,
Ahogyan enmagamat szeretem,
Atyámfiai minden messzeségben:
A szomszéd házban, szomszéd

tartományban
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Más világr~szben, más csillagvilágban,
Ismerősök és ismeretlenek, .
RégvoZtak és ezután sZ'Ületendók:
Kis munkatermünk tulsó szegZetébőZ,

Osszörnyek leste barlangok zugábóZ,
Évezredek és eón-miUiárdok
Fagyán keresztüZ is, rám nézzetek:
És lássatok egy leheZetnyi fényt,
Egy szikra-pcmtot,
Egy szemei, meZyben tükröződni

tudtok,
Egy hangot, ameZy aZig hallhatóan
De mégis oeletek: és értetek
ÉZ és remeg, zeng és imádkozik.
Testvérek vagyunk! - mHyes édes
És meZegítő szó ez! Mind a földön, 
Földön és égen, - égen és.az ürben, 
Ahányan vagyunk: testvérek vagyunk.

Most értem én a bozontos barátot,
Gyerekkorom jóságos puZiját:
Hogy leste, mHyen áZZhatatosan
Akaratom! Egy féZ szemviHanásra
KeZt és induZt és szoZgáZt és lohoZt.
S ha kimerüZten visszakullogott,
S megsímogattam eZkínzott fejét,
Úgy nézett rám, minthogyha mondaná:
"Köszönöm, és qol.dog vagyok."
Mit látott bennem ez a lelkes állat
S mit szeretett, ha nem az Istent,
Akitől küZdetett, hogy legyen élő,

És Zegyen kutya és jó és enyém!

Köszönöm, közös Atya, köszönöm,
Hogy adtáZ őrzőt és adtáZ barátot,
Okos kutyát, és jámbor tehenet,
MérföZdZépő lovat és játékos cicát,
Csorgó m~roecskét és harsány vadat,
Mezőmre tücsköt, ereszembe [ecskét,

, Pillangót a szememnek, éjszakámba
FülemüZét, harsány kakast a hajnaZ
FuZlajtárjáuZ, és mindent.

Atyám,
Hogy értem ezt a tarka, szép családot,
És hogy ezeretem-t Immár soha többé
Egy sem lehet számomra idegen!
Értem a férget ,is, a tekerődző

Kövér giZisztát, és a láb alatt
Halódó hernyót, a dülledt szemű

Varangyot és a mérqes darazsat.
Viaskodván erőmfelettiekkel:

Verekedvén a bűnne Z, butasággal,
És ennen17Wgam nyOTlU>TÍL-fe!.ével,
De sokszor voZtam hozzájuk hasonló!
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Köszöntelek, bizsergő hangyafaj I
Testvér vagyunk: a vágyam egy veled,
SzoZgáZni és sürögni a közért,
S vlÍZlaZni terhet, szürke kis magamnál.
Tízszer nagyobbat. Ti vagytok a

jobbak,
Az igazabbak, ele ikrek vagyunk!
TestvérszóvaZ köszöntlek téged is
Nílus idomtalanja, víziló,
És titeket is, röf6gő kocák,
Sár hempergői: ó a sár, a lomha
PocsoZyavíz, aZélekaltató,
Volt pillanat már, hogy szép voZt

nekem!
Én értelek és szánlak és ezerettek.

Madarak, ragadozók, fönnkerengők,

Mikor visztek el magatokkal egyszer?
Fülemülék, pacsirták, cinegék,
Rigó testvérek, ó tanítsatok
A közös anyanyelvre: énekelni
Szívból-szakadtan, szivünk-szakadásig!
Oroszlánok, tigrisek, farkasok,
Ne kisértsetek: vért szagoZtam én is
Veletek olykor, és a bömbölés,
A szenvedély sivár és elemésztő

Bestia-üvöltése, jaj nagyon
Rokon nekem, az Isten megbocsásson !

MindnyáJatokkal egytestvér vagyok,
Mint egy a szép szelid háznéppel is,
Kiket az Isten élő kötelekkel
A föld meleg mellére kötözött:
Fák és virágok, füvek és bogáncsok !
Derekamban érzem a karcsu nyárfák
Sudár szokését, ájtatos fenyők

Imája bennem; mint a tölgyfalomb,
Sóhajtok néha; lelkem szirmain
IbolyaiZlat és a széna lelke
Illan meg olykor, és az emberek
Oly óvatosan és szemérmesen
Tapogatóznak éh csáppal felém,
Mint buzgó méhek a ti kelyhetekre,
R~ti virágok, kis nővéreim.

Elheverek az otthonos gyepen,
Egy hűvös kortyot feliszom magamba
Szél öcsém kibontott serlegéből,

És megbillenti békés lelkemet
A meghitt mámor. Már ott ringatózom
Hármas-ütemre a fenyőfaormon,

A patakban locsoqok: a kövekkel,
Fogócskát játszom futri fellegek kel,
Marakodom a szellő-kutyusokkal;



Kaszapengéssel, giliceb,ugással,
Omló kövek1rel, pisztráng-hallgatással,
Síró gyerekkel egy kórusba ringok,
Es zengek, mint a hárfa, mint az erdő,

A távol és a tenger és a mennybolt,
Es mint a minden.

, Mind egyek vagyunk:
A Centrumtól egyforma messze és
Egymáshoz egyformán közel. A Szem
Mindnyájunkon egyformán rajt pihen,
A Szív egyformán mindnyájunk felé
Es mindnyájunkból egyformán piheg.
Azonos-egy a titkos száz elem,
Amelyből testvér testünk összeáll.
Azonosegy a hármas szenvedély,

Mely olajozza kerekeink szijját:
Eszünk, szeretünk, szolgálunk azonkép.
Es egy a titok, a váltság, a cél:
Mint a vizéből kifogott halacska,
Tátogatunk az Anyavíz után,
Ahonnan jöttünk, amelybe sóvárgunk~

Bölcsen az egyik, tudatlan a másik,
De mind sajogva, s énekelve mind.
Elmondhatatlan sóhajtozásokkal
Fohászkodol bennünk magad után
Te, aki én vagy és mi és ti és ők,

Mindenben én és mindenben nem-én~

Akinek emberek és csilzágok
Es minden lelkes és lelketum állat
Egy hangra sírja: Nyugtalan a szívünk,
M~g el nem nyugszik benned, Istenem.
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