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StRFELIRAT. DSIDA JENŐ VERSEI. Előadja: Bács
Ferenc. Hegedüs D. Géza, Rajhona Ádám. (H...garoton
SLPX 13909)

Költészetünknek abban a korszakában, amikor
látszólag folytatás nélkül maradt a Nyugat nagy
nemzedékének útja, s a legjelentősebb lírikusok fo
kozott érdeklődessel fordultak a mindennapi élet
helyzetek feldolgozása, transzpozíciója felé, Er
délyből hirtelen csorduló édességgel zengett fel
Dsida Jenő hangja, mely sokkal inkább Kosztolá
nyi és Tóth Árpád lirájához kapcsolódott. Olyan
időszakban, amely kérdésessé tette a hagyományos
emberi értékrendet, Dsida Jenő makacsul kereste
kutatta az egyéni üdvözülés lehetőséget, és leg
szebb verseiben megteremtette a szubjektív lét és
az egyéni elhatározások igazolását. Nem a lét kül
ső összetevői foglalkoztatták, fantáziája akkor ter
mékenyült meg igazán, amikor önmagába nézett, s
a maga esendő létének tükrében kereste a választ
az emberi élet szorongató kérdéseire. Nagy költő

volt, s annál furcsább, hogy az utókor hosszú ideig
meglehetősen szűkmarkúelismerésben részesítette.
Az olvasók körében növekvő Dsida-legendát nem
támogattákuújabb és újabb posztumusz versválo
gatások, alig akadtak ilyenek, s amelyik megjelent,
abban is megdöbbentő és megmagyarázhatatlan
hiányosságok voltak találhatók. Talán nem volna
manapság hitele annak a csodálatos közegnek,
mely verseinek legfontosabb és legjellemzőbb dísz
lete? Vagy azt hinnénk, hogya konkrét és reális
elemeket görgető, feldolgozó költészet végérvénye
sen meghaladta már a szubjektum szeszélyes ka
landozásait? A hagyományos értékeket megtaga
dó és meghaladni vélő világban nem volna már
időszerű az ember halálra való nyitottságát mak a-

TEOLÓGIA

lsten vándorló népe
"Az egyház Isten vándorló népe, mely a változás
törvényének eljegyzettje volt mintegy kétezer éven
át, és marad ma és a jövőben is" .: hangsúlyozza
nemrégiben megjelent tanulmánygyűjteményének

bevezetőjében a szerző.

Szennay András, aki a II. vatikáni zsinat tanítá
sainak közismert hazai értelmezője,és aki a zsinati
eszmék egyik kiváló gyakorlati megvalósitójának
szárnit, az elmúlt évtized során megjelent írásaiból,
előadásaiból válogatta össze könyve anyagát,
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csui hangsúlyozó lírája? Vagy nem hisszük ma
már, hogy az élet nagy kaland c. mint eztuDsida Je
nő írta -, s "élni hítta valami varázs I a semmit"?

Most volna hetvenöt éves. És ezt az évfordulót
aligha ünnepelhette szebben a Magyar Hangle
mezgyártó Vállalat, mint e versválogatás megjelen
tetésével, ismét éles fénybs vonva a költő halová
nyuló arcmását. melyet a legnagyobb hittel és ki
tartással az a Jékely Zoltán idézett újra meg újra.
akivel immár együtt kószálnak az égi mezőkön.

Kivételesen szép és igaz maga a válogatás is. mely
Dsidának azokat a verseit állítja a középpontba,
melyek költészetének természetéről alighanem a
legtöbbet árulják el. Abban az emelkedett köszön
tőlevélben. melyet Jékely Dsida Jenő hetvenedik
születésnapjára írt 1977-ben. érzékletesen elkülöní
ti azokat a verstipusokat. melyek lírájának egészé
re a legjellemzőbbek. A XX. századi humanizmus
egyik lehetséges változatát, a szegények iránt érzett
együttérzést és részvétet kevesen fejezték ki hozzá
hasonló eltökéltséggel. Ugyanilyen fokon szólal
tatta meg az ember békevágyat. S karakterisztiku
san fejezte ki a halálközelség állapotát. a .Jöldön
túIra mutató sugallatokat" és a "filozofikus tőp

rengéscker". Végül külön tartományt képviselnek
azok a művei, melyekben a forma már-már zava
róan gazdag változatait próbalgatra. s megpendi
tette azt a dallamot. melynek a fiatal Kosztolányi
volt utolérhetetlen mestere.

Bács Ferenc, Hegedüs D. Géza és Rajhona
Ádám mélyen átérezték Dsida Jenö világát. Pátosz
és póz nélkül mondják el verseit, mint végtelenűl

egyszerű, szivtől a szívíg érő vallomásokat, melyek
révén ismét elérhetünk egy olyan tisztultabb élet
szemlélet magaslatára, melyet az újabb költészet
oly makacs vehemenciával vet el. Alighanem itt
rejlik Dsida Jenő újra felismert és felfedezett idő

szerűsége.

R. L.

melynek tartalma az ekleziológia, az egyháztan
köré csoportosul. A II. vatikáni zsinat sok újat ho
zott ezen a téren azáltal. hogya kor igényeinek
megfelelően tisztázta és bemutatta a hivőket egy
befogó egyház önazonosságát,

Szennay müve az egyházban ma vezető szerepet
betöltő teológusok tanitásának mély ismeretéről és
a sajátos magyar helyzet elfogulatlan szemleletéről

tesz tanúságot. Együtt lélegzik a világegyházzal. de
szíve a helyi egyházért dobog. Jól megmutatkozik
ez témáinak vonalvezetésén.

A Megújuló egyház című első rész a kor néhány
jelenségéről és megváltozott problematikájaról
szól, A hit az ember személyes létében ma nem ma
gától értetődő dologként jelentkezik, hanem kihi-



vásként, amely választ, állásfoglalást követel. A
társadalmi életben már az ateizmus terjedésével is
szembesülnünk kell, amely eddig soha nem tapasz
talt mértékben teszi próbára korunk teológiáját és
igehirdetését. Nem elegendő, ha az istenbizonyíté
kok helyesen érvelnek, logikailag helytállóak, ha
nem az egyes ember életében konkrét igazságuk,
hitel ük is kell hogy legyen. Az aggiornamento ré
vén krizisjelenségek az egyházban is felbukkan
nak. Ha a válságokon és nehézségeken való felül
emelkedést tűzzük ki célul, akkor elsősorban a
megújító Lélekre kell figyelnünk. mert igazi és tar
tós megújulás csak az ő segítségével lehetséges.

A második rész, amely a Krisztus élő egyháza ci
met viseli, a ma időszerű kérdéseket vizsgálja. "Is
ten vándorló népe" - hangsúlyozza a szerző - csak
akkor tud fényt hozni a népeknek, ha mindannyi
an Jézusra tekintünk mint példára, tanítóra, de ar
ról sem feledkeztünk meg, hogy Jézus fog ítélni is;
az evangéliumi norma üdvösségünkre szolgálhat,
de jelentheti ítéletünket is. Az egyháznak tehát az
emberiség üdvére az eszkatologikus távlatban kell
megtalálnia helyét és tevékenységét.

A harmadik rész A keresztény cselekvés útján
- feladatok a ma egy házában konkrét teendőket

vázol. Szükséges, hogy a hivők minden életállapot
ban szinte napra készen tudjanak számot adni hi
tükről. Ezért égető kérdés a felnőttek teológiai
képzésének megszervezése. Amikor korunkban az

KÉPZŐMŰVÉSZET

Memento
A Nemzeti Galériában rendezett nagyon szűksza

vú Ámos-kiállításnak - 43 rajz és akvarell - a címe
t Memento ) nemcsak a 75 évvel ezelőtt született
művészre emlékeztet minket közel negyven eszten
dővel a halála után, hanem arra a korra is, amely
ben munkái rnegszülettek, és az alkotóhoz hasonló
életekre. sorsokra. Ezért válik hangsúlyossá a cím
egyetlen szava, amit szinte alcímként követ az
Ámos Imre grajikái, és a zárójel ellenére - vagy ép
pen' attól - ismét hangsúlyos kettős évszám:
1939--44.

Akik nem ismerik Ámos Imre sorsát, a kegyetle
nül egyszerű életrajz utolsó mondatait - "Ősszel

századát elirányitják valamelyik németországi lá
ger felé. A vele együtt elhurcolt művészkollégáka
türingiai Ohrdurfban még látták. Sírja mind ez
ideig ismeretlen" -, azok is ezt a tragikus életet 01
vashatják ki a kiállitott munkákból. A grafikák

• Egri Mária: Ámos Imre (Gondolat Könyvkiadó, 1977).

émber társadalmi dimenzióját kiemelik. ezt a teo
lógiának is fokozottabban figyelembe kell vennie.
Az egyházi kisközösségek kényes kérdéséhez is
bátran nyúl a szerző. Kiemeli, hogy ezek a csopor
tok is az egyházjövőjének hordozói. Ebben az ösz
szefüggésben a családokra is gondolnunk kell mint
a katekézis eleven tényezőire. Ehhez nyújt hasznos
eligazítást a Hogyan beszéljenek a szülŐk Istenről?

cimű fejezet.
Szennay András a jövőre irányuló optimista, de

reális előretekintéssel zárja a tanulmányfűzért.

amelyhez csatolja a Szent Gellért Ielkiségét és teo
lógiáját méltató előadását is. A könyv élénk stílusa
mindvégig leköti az olvasó figyeImét. A jelensége
ket tér- és időbeli távlatba helyezve vizsgálja, mon
datfűzése folyton alakuló: érezni rajta a szerző

gondolkodásának sajátos "Ízét", erejét. Nem kész
sablonokat és közhelyeket ismétel, hanem a sza
vaknak sokszor új, gazdagabb értelmét kibontva
építi fel mondanivalóját, a gondolatot minden ol
dalról körüljárva. ai apró finomságokra is ügyel
ve, de a lényeget rnindig szem előtt tartva. Az egy
házról ir, de műve sohasem válik "egyháziassá" a
szó lejáratott. elkoptatott értelmében. Őszinte, hi
teles és elmélyült egyházszeretetet tanulhatunk tő

le. (Szent István Társulat, 1982)

SZAKOS JÓZSEF

láttán akaratlanul is Radnóti Miklós életútjának
végére kell gondolnunk, a Razglednicák-sorozat
verseire és az Erőltetett menet-te, ezekre a nagyon
pontosan érzékelhető utolsó stációkra, amelyek a
költő halálát megelőzték.

De Ámos és Radnóti abban is rokon, hogy
mindketten megérezték az eljövendő évek szenve
déseit. Radnóti a Federico García Lorca halálára
írt versével és az Aludj kezdő sorával, a "Mindig
gyilkolnak valahol"-Ial és Guernica példájával,
vagy az 1938-as Himnusz a békéről záró kiáltásá
val: "Így lesz-e? Így! Mert egyszer béke lesz. I Ó,
tarts ki addig lélek, védekezz!'' A felidézett versek
nagyjából abban az időben születtek, amikor
Ámos Imre első, most kiállított rajzai: Európa leg
sötétebb és legtragikusabb fél évtizedének kezde
tén, amire az embertelen halál változatainak iszo
nyú és végtelen sora következett. Már első grafi
káiban, így A sárga .folt-ban is erről szól, a szé
gyenbélyegről, amely Magyarország német meg
szállása után üttetett a zsidóságra, felidézve ezzel
azokat a korokat, amelyek - az ember azt hihette
volna - régen elmúltak sötétségükkel együtt. De a
szorongató jövő a rajz más motívumaiban is meg
jelenik. Erre utal a madárfészekben heverő kés, a
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