
sek előtt gyanús és kétes jellegűek, ezért lebecsültek lennének. Mindaz,
aki az értékek skálájában az őket megillető rangot elvitatná tőlük s az
irreális és túlméretezett természetfölöttinek kultuszát propagálná, modern
gnosztíkussá, azaz világtagadó eretnekké válna.

Amint egykor a középkorban Szent Bonaventura (1221-1274) a ma
ga korának tudományos szintjén azon fáradozott, hogy megvalósítsa a
teológiára felépített nagy tudományos szintézist: "reductio artium ad
theologiam", ugyanígy kell napjaink teológiai munkájának is fáradoznia
azon, hogy a mai tudományos igényeket kielégitő módon átfogó, új hangú
perspektivát tárjon föl az ember mindjobban kiszélesedő és szépűlő vi
lágáról, következésképpen az e célnak szolgálatába állított technikáról is .

•

SíK SÁNDOR VERSE

BÚCSÚ A SZAVAKTOL

Egymásután, mint halni készülő

Fiaitól az árvuló szülő,

Szavak, szavak, búcsúzom tőletek,

Minden nap egy-egy új szót temetek.

Egy-egy újat a drága régi kincsből.

Nincs zárva kamrám, küszöbömön nincs őr:

Aki elunta életét velem,
Mehet, búcsútlan, köszönéstelen.

Mennyit hallgattam, futostam, figyeltem,
Mig ezt a drága kincset összeleltem!
Hány kis idétlent - az volt még a drága! 
Magam hoztam e dadogó világra.

Mi voltatok? élettelen anyag,
Élővé, szóvá én alkottalak,
Amikor forrón belétek leheltem,
Amit az Isten énbelém: a lelkem.

Bizony, hogy nem volt rossz sorotok nálam,
Mindenben mindig kedvetekre jártam,
Dajkátok voltam és cselédetek,
Apoltalak és kényeztettelek.

Mosiam, »asalt.am, teregettem rátok,
Hímes aranyból szőttem a ruhátok.
ézen a lármás, visszhangos világon
Ti vagytok csendes otthonom, családo'l)'t.
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Ti a szerszámom, kulcsom, fegyverem,
Tirajtatok keresztül ismerem
Izzó titkát az emberi tudásnak
S a kincset, mit varázsvesszővel ásnak.

Mindent, amit az ember szíve rejt,
S a másvilágból remegő delejt:
Kit a tudós csak eltakarna névvel,
Istent tapintom ujjatok hegyével.

Sziiliitteim; s szolgáim voltatok,
És én szolgátok és királyotok:
Mint pénzeire a király nevét,
Reátok vertem arcom bélyegét.

S most, hűtlenek, csalfák, kegyetlenek,
Egymásután elhagytok engemet.
Hasztalan hívlak, hasztalan kereslek,
Elhal a visszhang, a barlang üres lett.

Allasz az oltár lépcsőjén magad
És idézed a szentelt szavakat,
S csak tátogat szegény memóriád;
A néma ördög vigyorog reád.

Dobban a szíved, írnál, mondan,ál,
S a toll kezedben reszketni megáll,
Megzördül rajt egy látatlan bilincs,
Nézel, utána, annak, ami nincs.

Hát így maradtál, - de jó ez neked:
Beszéltél hetven évig eleget.
S ha most a szó kegyelme elhagyott,
Gondolj szó nélkül szepet és nagyot.

Nézd ama bölcs hajdani remetéket,
Kik kinőtték az emberi beszédet,
S elvonulván barlangjuk éjjelébe
Némán merültek a Lét tengerébe.

Csak egy, csak egy szót, csak azt ne feledjed:
Öbenne hallod az Egyetlenegyet
S újra tanulsz besúlni általa,
A Szót, a Szót, mely kezdetben vala.

•
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