
ságául, hogy Farkasfalvy Dénes újításai nem
mindenütt jobbak a régi szövegnél. A 140.zsol
tár indítása nála így hangzik:

Uram, kiáltok hozzád, jöjj sietve,
hangomat vedd füledbe,
mikor hozzád kiáltok.

Sík Sándornál:

Uram; hozzád kiáltok: jöjj, siess oltalmamra,
mikor hozzád kiáltok, figyelmes légy szavamra.

Nyilván fölösleges bizonygatnunk, hogy a
"hangomat vedd füledbe" fölöttébb meglepő

helyettesítése a .fígyelmes't-nek, de az egész
mondat szövése sokkal logikusabb és magya
rosabb Sík Sándornál, arról már nem is szól
va, hogy bármennyire tiltakozik is Farkasfalvy
Dénes a .megszokés" kényelme ellen, azért az
"Uram, hozzád kiáltok"-hoz irodalmi és köz
nyelvi közmegegyezés tapad, a nyelvhasználat
nak olyan eleme, amelyet nem kell, sőt, nem
szabad "megújítani". S miért kellene lemonda
nunk az ősi nyelvi ízeket idéző "Téged szomjaz
a lelkem, érted eped a testem" sorról a követ
kező magyarítás kedvéért: "Lelkem úgy szorn
jazik utánad! / Rád vágyik testem is eped
ve .. :'? S nem fölösleges-e nehezen kihüve
Iyezhetővé tenni azt, ami a régi fordításban
érthetőbb volt? A különben is alighanem
összevonásból keletkezett 113. zsoltárt Farkas
falvy Dénes így indítja:

Amikor Izrael kivonult Egyiptomból,
Jákob háza a barbároktál,

ő szentélyévé Júdát tette,
Izraelt birtokába vette.

Irodalom

Pálos Rozita: Hazatérés

Pálos Rozita első, 1975-ben megjelent köteté
nek (Úton) kezdő ciklusa a Hazatérés címet
viseli. 1987 nyarán ugyanezen a címen látott
napvilágot a költő harmadik kötete Cs. Varga
István válogatásában. A címválasztás több
szempontból is találó. Egyrészt, mert az egy
szeru, kék-fehér színkombinációjú borítón
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A "kivonult" itt "Jákob házá';-ra is vonatkozik.
Eszerínt "Jákob háza kivonult a barbároktól.•
Jóval szerencsésebb - mert magyarosabb és
egyértelmű - Sík Sándor tolmácsolása:

Mikor Izrael kijött Egyiptomból,
barbár nép közül Jákob háza,

Akkor Júda lett ő szentélye,
Izrael ő országa.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy
Farkasfalvy Dénes jó néhány helyen ne jutott
volna korszerűbb, hitelesebb megoldásra elő

deinél. Csak a legnagyobb méltánylással lehet
kézbe venni és naponta imádkozni gyi1jtemé
nyét. Hasonló hazai zsolozsmáskönyvre azon
ban ugyancsak égetően szükségünk van, hí
szen annak fordítói bizonyára még inkább te
kintetbe vehetik azokat a változásokat, melyek
az örökké módosuló, megújuló és elkopó
nyelv életét mindenkor jellemezték s jellemzik
ma is. E változások átélője olykor bizonyára
mély fájdalommal veszi tudomásul végérvé
nyesnek hitt fordulatok eltűnését s újak kelet
kezését, hite szerínt persze épp egy ilyen jel
legü fordításkötetnek nem lényegtelen feladata
a hagyomány értékeinek őrzése és továbbadása
a következő nemzedékek imádságos életébe is.
Azok a tapasztalatok. melyeket Farkasfalvy
Dénes könyve sugall - s ezek számát alighanem
jócskán lehetne szaporítani mind pozitív, mind
negatív vonatkozásban -, leginkább arra ösztö
nözhetnek, hogy ragaszkodjunk továbbra is ah
hoz a költészettel átitatott hagyományhoz,
melytöl csak akkor érdemes gyökeresen elsza
kadnunk, ha bizonyítottan jobb. hitelesebb nála
az új. (OMC, Bécs)

r.l.

sorjázó fekete betük gyászba oltott deruvel
hirdetik az itthagyottak számára szívszorító
tényt: Pálos Rozita földi pályája 59 évi vándor
lás, elsősorban szellemi-lelki értelemben vett
"úton-levés" után végleg lezárult. S most már
az életrnü egészének ismeretében róla is el
mondhatjuk azt, amit ő az első kötetet indító
Vándorok. címu háromsorosában mintegy er
kölcsi-eszmei útravalóként, végső vezérelv
ként megfogalmazott: "A Hold bearanyozta ci
pőiket / s lépteik nem hoztak / szégyent a
fényre:'

Úton, Irgalmas szelek (1984), Hazatérés:
három kötetcím, első megközelítésben nem
több, nem más, mint egy költői életmű állo-



másai, útjelzök egy olyan pályán, melynek íve
nem látványos, de töretlen, tiszta és hitelesen
sugárzó. (A Hazatérés az első két könyv tartal
mának mintegy kétharmadát integrálja, s azt
további - kötetben ez ideig még meg nem je
lent - versekkel egészíti ki.) A címek azonban
nem pusztán önmagukban, életrajzi tényként
fontosak, hanem főként egymáshoz való viszo
nyukban, tartalmuk bensőösszefüggésrend

szerében beszédesek, mert együttesen Pálos
Rozita költészetének, szellemi arculatának leg
lényegét exponálják.

Vasadi Péter a Hazatéréshez írt tanulmány
értékű előszavában így jellemzi Pálos Rozitát:
"Eredeti, kifejezetten misztikus eruptiójú író
volt, akinek lelkületéhez hozzáidomult fényre
oly érzékeny képzelöereje." A misztikus látás
móddal megáldott ember, müvész személyisége
legmélyebb, leglényegibb régióival szüntelenül
érintkezik az Abszolútummal, még akkor is, ha
- ennek látszólag ellentmondva - a lélek sötét
éjszakáiról. a dermesztő Istenhiányról panasz
kodik. Legigazibb és legvégsőbb önmagában ki
irthatatlanul ott él a végső és egyetlen Otthon
bizonyossága, azé az Otthoné, melyböl kisza
kadtunk, s melybe - az Istentől Istenig vezető

gyötrelmesen szép út végigjárásával - vissza
kell találnunk.

A kiszakadás, az Otthon-Éden elveszítésé
nek motívuma Pálos Rozita meghatározó létél
ménye. Az elveszettség-élmény első szintje s
annak elsődleges, hétköznapíbb, mindannyi
unk számára átélhető, ismerős jelképrendszer
ben való megfogalmazódása a szülök, min
denekelőtt az anya hiánya, a gyász lírába ol
tott csendes fájdalma. (Anyám, Anyámnak,
Este, Apámroll Elhagyatottságában, elidegene
dettségében, a "csontig ért fájdalom" pillana
taiban a vergődő bizonyosság hangján kiált
Istenéhez a költő: "Jaj, ne hagyj el Istenem! /
Kívüled már senki nem / Gondol árva énve
lem. / Mint szarvas a friss vizet / Vágyom
tiszta közeled. / Sírásomnak adj nevet!" S
mint ahogy a Lét ősforrásától való lelket sor
vasztó távolság elsődleges megjelenítési for
mája a múltba süllyedt, távolba veszett otthon
képe volt, úgy a hazataláláshoz. a visszaérke
zéshez is az újra meglelt szülök alakja, a régi
ház, udvar képe asszociálódik. (Falusi nyárban,
Visszatérés) A földi idill költőnknél előképe

lesz' annak a kozmikus és végső egységnek,
amely az ember örök szomjúságának, transz
cendencia-igényének egyetlen kielégítője le
het. Pálos Rozita miszticizmusa mélyen átélt
katolikumba ágyazott. Gondolkodását, nyel
vét, képi világát át- meg átszövik a keresztény

tanítás igazságai, a Biblia jelenetei, szimbó
lumai. Az irgalom körfogása címü vers - az Aty
ját elvesztő-elutasító,majd Istent annak irgal
ma és a saját drámai küzdelme révén újra
megtaláló tékozló fiú alakjának felidézésével 
teljes, keresztény szemléletű létértelmezést
ad. Egymás mellé sorakoztatott villanásnyi je
lenetei a fiú egyetlen képpé redukált drámájá
ban teljesednek ki, abban a legvalósabb drá
mában, mely már a három kötetcím együtte
séből is felsejlett: .Jángragyújton álmaival /
kilép a Házból hűtlenül/hogy koldusként 
hazataláljon",

Pálos Rozita posztumusz kötetét forgatva
rögtön szembeötlik e költészet tematikai és
formai gazdagsága, kemény belső tartása, eti
kai alapállása mellett is meglévő lágy, benső

séges líraísága, a lélek rezdüléseire és a külvi
lág eseményeire való egyazon fogékonysága,
élet- és természetszeretete, mely a látszólag
profán jelenségekben is képes meglátni, át
élni, befogadni a szakrálist. " ... nincs egy
pont / a világegyetemben / üdvösség nélkül"
- vallja egész emberi és költői életművét át
világító credojában. a Miféle tűz. .. címü ver
sében. Talán ez a képesség tartotta frissen
benne élete megpróbáltatásai, a "nagyhatal
mú" testi és lelki szenvedések közepette is a
Létre való gyermeki rácsodálkozás isteni
adományát, az áhitatot és a nap mint nap újra
és újra megújított vállalás, elfogadás, áldozat
igenjét. Pálos Rozita derűje kiküzdött derű,

hite megszenvedett hit, mely nem titkolja,
ellenkezőleg, világga kiáltja korunk megannyi
rettenetét: "a bőség hormonzavarait", melyek
"észrevétlen húznak a mélyig" (Anti-exodus),
"az elveszített szárnycsapások előlegezett

poklát", "az értelem köré csavart örület iszo
nyú láthatárát" (A hegyek), az új Rómákat és
Ninivéket, "hol egy Jónás az elmeosztály
gyomrába csúszna" (Mikor Ninivében), "a be
felé robbanó rémületek aknamezőin trónoló
álhataimat és dicsőséget, mely egyaránt növeli
a felesleget - az ínséget és a világ infarktusát"
(Folyamat). A világ sorsáért érzett aggodalom,
az értékpusztulás lélekbe markoló tapasztalata
ihletik Pálos Rozita prófétikus hangú korraj
zait, közéleti verseit. Mélységet és magasságot,
égkéket és éjsötétet átfogó költeményei nem
keverik, nem pancsolják össze a színeket és az
értékeket, nem kuszálják össze fönt és lent
dimenzióit. Tudata mégsem kettős tudat, em
beri és költői világa mégsem hasad ketté el
utasított, szennyes evilágra és éterien tiszta
másvilágra. mert összefogja - anélkül, hogy
összemosná - az irgalom kohéziós ereje. Az
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irgalomé, mely éppúgy lehet Isten gesztusa az
ember felé (Irgalmas szelek, Az irgalom körfor
gása), mint az ember és ember közötti érintke
zés alaptörvénye (Ne védekezzi. A költő ebből

az irgalmas szeretetbőlkovácsol erőt a szenve
dés vállalásához (De profundis), a szolgálat el
fogadásához (Mária), a halállal való bölcs meg
békéléshez. és a gyász elviseléséhez (Soká
suhogtak).

S még egy kimeríthetetlen energiaforrása
volt Pálos Rozita emberségének és költésze
tének: a szerelem, a "magánéleti" versek egyik
alapmotívuma. A Hazatérés kötetből egy egész
életet meghatározó, a költő személyiségét, ér
zésvilágát a legmélyebben érintő-formálókap
csolat története bontakozik ki. Ez a szinte meg
sem történt, mégis felejthetetlen - misztikus?
- szerelem a kitartás, a hűség és remény
visszafogott hangú, mégis nagy szenvedélyeket
sejtető megfogalmazásától (Ma este, Kis téli
dal,Solveig, Kötődések 1.) az elválás, a lezárt
ság és magány tragikumának fájdalmasan halk
intonálásán át (Ellenáram, Hullik a cseresz
nyevirág, Éj, Magány) ível az "elhangzó ember"
nyomát kutató emlékidézésig (Harmat hullott,
Fehér éjszaka, Látogatók).

Fentebb utaltunk Pálos Rozita költészeté
nek formai gazdagságára. A népdalok ritmus
és rimképletében írt, természeti képekkel

Képzömüvészet

Szödényi Demjén szobrai

Idehaza csak egykori tanítványai emlékeznek
szeretettel Szödényi tanár úrra, aki 1948-ig a
Ciszterci Rend budai Szent Imre gimnáziumá
ban tanított magyart és latint, de részt vett az
iskola cserkészcsapatának életében is. Azt
azonban e régi tanítványok se tudják, hogy
Szödényi tanár úr, aki 1953 óta a texasi Dallas
magyar ciszterci közösségének tagja, jelentős

szobrászművésszé vált, 1986. december 4-én
Dallasban kiállítása nyílt, művei egyébként
nagyrészt az Our Lady of Dallas apátságot
díszítik.
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építkező versek különösen gyakran fordulnak
elő a szerelmi tematikában (Boldogan). De
ezen túl Pálos Rozita egész életművére jellem
ző a természet állandó, átsugárzó jelenléte úgy
a költői képalkotás, mint az emberi szemlélet
mód, világlátás tekintetében. Az eldugott kis
bakonyi faluban élt tanítónőt a természet kö
zelsége bölcsességre és derűre tanította: "cse
kélyke embereszemet / megszégyeníti a virág
bölcsessége / mit se törődve a holnapi hóval /
virágzik a puszta ég alatt" (Liliomfa). A népdal
szerü versek mellett szabálytalan prozódiájú
szabadverseket, sőt képverset is találunk a kö
tetben (Az ősz lépcsőin).

Pálos Rozita rnüve, mint minden "misztikus
eruptiójú" költöé, a csend, a végleges elnému
lás vonzásában, Vasadi Péter kifejezésével élve
egyfajta örök búcsúzásban fogant. Nem vélet
len, hogy költői életműve pusztán mennyiségi
szempontból csekélynek, jelentéktelennek tű

nik. Azok a versek azonban, amelyek mégis
megszülettek, mert valamilyen igaz és erős

érzelem, indulat időről időre áttörte ezt a hall
gatásburkot, nos ezek a versek - egyet kell ér
tenünk Vasadi Péterrel - valóban "rangosak,
és állják a próbát." (Tatabánya, Komárom Me
gyei Tanács V. B. müvelodési osztálya, 1987.)

Éger Veronika

Szödényi István Vencsellőn született (Sza
bolcs megye) 1912. december 22-én. Tízéves
korától Nyíregyházán tanult, majd az egri és
budai ciszterci gimnáziumokban folytatta kö
zépiskolai tanulmányait. 1931-ben tett érett
ségi vizsgája után lett a rend novíciusa Zircen.
Ott kapta a Demjén rendi nevet, amelyet ma
angolosan Damian-ként használ. A budapesti
egyetemen magyar-latin szakos tanárként
doktorált 1938-ban. Máig nagy tisztelettel em
legetett professzora volt Horváth János. A ma
gyar irodalom volt föszakja, de már akkor a
művészettörténetet választotta doktorátusi
melléktárgyául. 1938-ban tett szerzetesi örök
fogadalmat és szentelték pappá. 1939-től

1948-ig a budai gimnáziumban tanított. Az is
kola államosítása után annak a II magyar
cisztercinek egyike volt, akik az Egyesült Álla
mokban Spring Bank-ben, majd 1953-tól Dal
lasban alakítottak priorátust, később apátsá
got. (1956 után több fiatal rendtag csatlakozott
hozzájuk.) Az 1956-ban megnyílt dallasi kato-


