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Közelítö szavak Szedő Dénesről-

Miután elmentél közülünk, a saját szeretetünkkel vívódunk. Ez mindennél
nehezebb. Lemérni a művedet, kijelölni - okosan, körültekintóen, mérlegelve 
helyedet az irodalomban, a ferences rend szellemi körképében, komoly föladat.
Rendezni, ami utánad maradt, szép, aprólékos, szükséges munka. De mit tegyen
az ember azzal a hiánnyal, ami nem a kis park fapadján, nem a szobácskádban,
nem az emlékezetében betöltetlen, hanem a szívében? És miért olyan szelíden
fájdalmas ez a hiány? És miért hiány, ha mégsem hiány? Hiszen valamiképpen
itt maradtál, ha nem is vagy itt, beszélünk hozzád, bár többé nem felelsz, s nem
írod többé halk és mindig pontos mondataidat.

Az ernber összeszedi magát és elhatározza, hogy szembenéz azzal a jelenség
gel, akit Szedő Dénesnek hívtak. Átlapozza a leveleidet, kibetűzi apró cetlikre
vetett írás-grafikáidat, kis versremekeidet, remegő vonalú rajzaidat, és mindeb
ből ugyanaz a szerénység, ugyanaz az áhítat, ugyanaz az alázatos, de éles figye
lem néz vissza rá. Áthatolhatatlan, áttetsző tisztaság. Itt vagy a kezünkben,oda
adod magad, készséggel telepszel le az oldalunkon, mégsem ismerünk. Mégsem
ragadhatunk s ragadhattunk meg. Ellenálltál minden görcsös szándéknak, min
den elszakító mozdulatnak, de boldogan viszonoztad az érintést, az ölelést, az
énekhangokat. Ki tanított mindarra, amit oly magas fokon tudtál? S mit tudtál?
... Egyetlen szó adja meg a választ: a szegénységet.

A szegénységet tudtad, mint állapotot, mint tudományt, mint főnemesi rangot.
Ezt az egyet, de ezt páratlanul. És tudtad a szegénységről, hogy szeretet, bölcses
ség, igazság. Tehát hogy hatalom. És tudtad a szeretetről, hogy az maga Jézus
Krisztus. A bölcsességről, hogy az az egyszerűség. Az igazságról, hogy az az élet.
És nem szóltál li tudásodról. Hiába kellett írnod róla, hiába szólongattak, hogy
arról ejts szót, ami a titkod, ha szóltál is, hallgatag maradtál. Ha elragadtattál is,
a nagyobbik rész mindig benned maradt. Olyarr voltál, mint a fuvallat, amely
nincs igazán mivolta tudatában, csak megrebbenti a levelet, megsimítja az útjába
kerülő arcokat, s gyöngédsége akaratán kívül ülepszik le az érintett lelkek
mélyén.

Minek sorolni az emlékeket? Aki nem tud nem lenni, mert a szeretete minden
idő fölé emeli, az van, ahhoz képest az emlékek - múlt idő. És igazság szerint az
emlékezetünkben sem más a lényeges, csakis a szereteted. Nem azért, mert föl
ismeréseid, éleslátásod, nem mindennapi tudásod, s maga a műved nem fontos.
Hanem azért, mert ezeket is úgy éltette felejthetetlen jelenléted, s jelenlétedet a
szereteted, ahogya szobát az égő világítja meg, az égőt pedig a falba rejtett vil
lanyáram táplálja.

Nem jellemezni akarlak. Ez talán sikerülne, de mire való? Nem megjeleníteni,
hiszen jelen vagy. Nem méltatni, azt jobban elvégzik mások. A leglényegedet sze
retném szóvá tenni. Azt, amiről írtál s beszéltél, s amiről hallgatni is oly jelenté
sen tudtál, hogy mindnyájan ebből a hallgatásból értettük meg igazán. S amikor
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ez a leglényeged földerítetlen marad, ugyanakkor teljesen kimondható: Jézus
Krisztus.

Mindig újra és újra megleptél minket Vele. Ő volt az életed, ő mozgatott, be
burkolt, megmutatott téged és elfödött, bátorított és elgyámoltalanított, bár a fé
lénkségedből is kiragyogott, ő hangolt jókedvre, s ő ejtett vissza magadba, miatta
írtál' s miatta nem írtál, érte tanultál s forgattad a rádióműsort, s rádiód kereső

gombját, őt emelted magasba s vele sétáltál az erdei ösvényen, őt osztottad ki és
őérte soroltál minket is testvéreid közé, őt szeretted a zenében, a fákban, igéid
ben és a -művekben, érte fogadtad el betegségeidet és akartál engedelmesen,
nagy igyekezettel meggyógyulni, őt magyaráztad a zsoltárokban, az emberek kü
lönös viszonyaiban, őt szer.etted az emberben, őt kerested bonyolultságainkban,
mint az egyetlen Egyszerűséget, és mégis mindent önmagáért szerettél,a ceru
zát, mert ceruza, a madarat, mert -madár, a Burkust, mert kutyahűvolt, il kicsit,
mert arányos, a távolságot, mert látszólagos. Mindent és mindenkit Uradban vet- -
tél észre, benne szerettél. '

Érte éltél velünk, neki éltél közöttünk.

SZEDŐ DÉNES
Útravaló

Atyád az lsten,
hogy üdvözítsen.

Most szeresd (noha
gyarlón), vagy soha!

Gyermekmód frissen
nézz körül itt lenn.

Mindenki testvér.
Tanú: a Test. Vér.

Búzával gondolj,
s pusztul a konkoly

Lélek amit hoz,
arra hagyatkozz.

Szúnyogot ne szürj,
terveket ne szöjj.

Közvetlen élj hát,
mint a verbénák,

s ne tapadj máshoz,
csak a szabadsáshoz.

Zarándokok törvénye
Idegen tetö alatt
húzd meg úgy-ahogy magad.
De még virradat elött
titkon kelj. föl.cihelód]
s indulj! - Tied út és táj,
csak hazádig meg ne állj.
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