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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-
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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.
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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-




