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Próféták és zsoltárosok 20. századi irodalmunk
elsó szakaszában (1. rész)
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Ady Endre

A 20. század első apostoli elhivatottságú személyisége kétségkívül
Prohászka Ottokár volt, aki felismerte, hogya modem műveltséget

és kritikát "megkeresztelni" kell, de ez csak úgy lehetséges, "ha
képzettségünkben s tudományos munkáinkban az ő szintjére emel
kedünk". (A modernizmus és a keresztény katolicizmus) "Tenni, jámi,
érintkezni, ezek az apostolság útjai. Az apostolok a világ útjain
járva vezetik a lelkeket Istenhez; nem várnak csodát, hanem föl
használják összes erőiket" - írta ugyanitt.

"Tenni, jámi, érintkezni" - ez a magatartás a prófétákra is jel
lemző. Ök ráadásul a küldött és kiválasztott öntudatával tették és
teszik ezt, egész lényükkel, teljes önátadással szolgálva a küldőt,

szembeszállva a világ hatalmasával, perlekedve az uralkodó esz
meáramlatokkal, ha azok nem Isten szándéka szerint valók, és
akadályozzák a személyiség kibontakozását. A próféta attitűdjére

nem a higgadt elemzés, a számítgatás jellemző, hanem a tudato
san vállalt önfeláldozás, Prohászka szóhasználatával az elégés és
a láng tovább adása. Isten szándékát szolgálva bírálják korukat,
de azon túltekintve az örök üdvösség eljövetelét hirdetik.

A huszadik század embere azonban többnyire nem az örök ér
tékekre figyelmezett, hanem inkább az evilágiakra, s költő-prófé

táinak nagy többsége is szívesen szolgálta, vágyta ezeket. A pró
féciák világi síkra tevődtek át, s a próféták szívesebben kérked tek
gyarlóságukkal, esendő voltukkal, mint küldőjük erejével. E szá
zad első igazán jelentős modem versének írója, Ady Endre is azt
kérdezte: "Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?", és "sírva, kínban" lá
zadt föl "Pusztaszer" szellemisége ellen. Az ószövetségi próféták
Izráelt szolgálták. Adynál a "magyar" kapta a nyomatékot. Nála is
megfigyelhetjük a próféták egy részét is jellemző fájdalmas kiszol
gáltatottság alapérzését. a magányt s a jövőre való nyitottságot.

Ady szívesen élte bele magát a próféta szerepébe. Ö maga volt
a próféta, aki egyforma szenvedéllyel küzdött az igazságtalannak
látszó társadalom vétkei és a kor új istensége, a pénz ellen. Verse
inek nagy részét áthatja a prófétai öntudat, küldetését abban a
hangnemben fogalmazta meg, amely az ószövetségi kiválasztot
tak sajátja volt. Nyilvánosan megvallotta vétkeit, jelezve, por
szem-voltát. Ugyanakkor azonban sajátosan értelmezett megvál-
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tástant is kidolgozott magának. Ennek a megbocsájtásra alapozott
szemléletmódnak legizgalmasabb megfogalmazásait A halottak
élénben találjuk. Jellemző példa A bűnök kertjében:

Hiszen a bűn mindig egy jajkiáltás
A Sors felé, hogy mért nem marad
Az ember mindig tiszta s szabad,
Vadba beoltott, nemes rózsa-szem.

Óh, bűneim, bár csak megtarthatnátok
Annak, aki megbocsátn i tud,
Ki csöndesen bízó, nem hazug
S bűneim kertjét mélán járja be.

A világ nyomorúságának tudata s kínzó szenvedései látomásossá
telítették küldetéstudatát: a "Minden" villámlása közben, Isten súj
tó kezét érzékelve a zsoltáros panaszát kiáltotta: "Mikor a Minden
villámlik j S csapdos az Isten keze, /Egy szem, egy szív, egy kar,
egy vér, j Ha minden érdemese, jHa mindennek a szeme, jHa
mindennek a keze, j Ha mindennek vérese, j Kárhozatot el nem
hárít." (A leghasztalanabb áldozat)

Óriási hatásának titka részben épp ez a prófétikus hangnem s
e büszke küldetéstudat. Vátesznek mutatkozott, aki látta és láttat
ta azt a tragédiát, amely nem sokkal halála után be is követke
zett. Prohászka értelmezése szerint a próféta Isten felé vezeti a
bűnös embert. Ady bűneit mutatta föl Istennek, s közben fájdal
mas zsoltárokban jósolta a romlást.

"Isten ölében" Ady hatása azokon is tetten érhető, akik a próféta szerepének
prohászkai értelmezését követték, azaz Isten nevében, az általa
adott hit és küldetéstudat biztonságában fogalmaz ták meg felada
tukat. Adynál mindig érzékelhetjük az egzisztencia kiszolgálta
tottságát, bűntudatát. Prohászka is fontos szerepet tulajdonított a
bűntudatnak és a lelkiismeret-vizsgálatnak, de hangsúlyozta, aki
a lelkébe írt törvényeket követi, annak nincs miért félnie. Ez a
meggyőződés tette öntudatossá a fiatal Sík Sándor líráját, akit
Szembe a Nappal sem vakítottak el a sugarak, hanem lelke igazsá
gától vezérelve a világ bűnei ellen prófétálva nyugalmasan állt
őrhelyén: "Bátran a vártán, haj ti vitézek! j Állom az őrhelyet. Ál
lok. Nézek. j Kezemben a kürt." (A torony kürtöse) E versből hi
ányzik az elköteleződés folyamatának drámaisága, jó és rossz eg
zisztenciális küzdelme, amely annyira hitelessé és megszenvedet
té tette Ady istenes verseit. Isten prófétái sokszor szembesültek
kiválasztottságuk fájdalmasan emberi kockázataival.

Zsoltáros hang Az ószövetségi Zsoltárok könyve a világirodalom remeke, amely
a keresztények imakönyve is. A zsoltáros hangnembe ezért majd
nem minden esetben belejátszik a könyörgés érzülete: ". ..egyike
azon kevés könyvnek, amelyben az ember tökéletesen feloldódik,
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mégha szétszórt, rendezetlen vagy vétkes is" - írta Rilke. Izrael
fiai szorongattatásaik idején, Istent vagy királyaikat magasztalva
is zsoltárokat énekeltek. Az irodalom mindkét változatban igen
gazdag: ünneplő zsoltárok és könyörgő imádságok egyformán
nagy számban születtek. Diadalmas, életes zsoltár Ady 19ü5-ban
született Az Isten harsonája című verse, amely sugallatának megfe
lelően a Népszavában jelent meg, ám képvilága és látomásos be
fejezése ószövetségi ihletet mutat:

Jönni fog az Isten, az ős Élet
S e földön szól majd harsonája:
"Halottak, élők és eljövendők,

Ím, igazságot teszek én máma".
S e földön szól majd harsonája.

Aki csak élt mások könnye árán,
Rettenetes, rút véggel pusztul.
Sírban, mában, ágyékban, ki zsarnok,
Dögként fog elhulIni csapatostul:
Rettenetes, rút véggel pusztul.

Füst Milán Mintha az 58. zsoltárt értelmezte volna át a költő, megjelenítve Is
tent, az igazságos bírót, amint megbünteti a gonoszokat, s "harag
jában elevenen elragadja őket". S a nyomában következő hangja
zeng vissza Füst Milán némelyik versében. Az 59. zsoltár kezdete
("Ments meg ellenségeimtől, Isten; / támadóimtól szabadíts meg
engem! / Ments meg a gonosztevőtől, / oltalmazz meg a vérengző

emberektől!") több változatban is visszatér költészetében. A "régi
versek" között például a Zsoltár (,,6 uram, engem bántanak...")
mutatja az 59. zsoltár ihletését, míg a másik Zsoltár ("Zenét és nyu
galmat...") nemcsak szóhasználatával ("S kiáltanék a mélységből,

hogy halld szavam... / De megismersz-e még?") a panaszló zsoltá
rok kivételes erejű és hitelű újrafogalmazása:

Ki teremtettél s megátkoztál,
Ki megcsókoltál és eltaszitottál,
Uram, én nem tudok már szólani Hozzád!
Néma lettem én s a szívem nem talál.

De majd az idők végeztével talán, ha dolgom itt letelt
S ha szóIítasz s megkérdezed majd tőlem: .rniéri fiam s hogyan?"
S e hangra mint a gyermek, felfigyel az alélt fájdalom s e szózatod
Majd húnyt szememből ismét előcsalja régi könnyeim,
Hogy ami néma már, - hová tűnt, nem tudom, de érzem, él, 
Az esengés Uram... mivoltod nagy fényétől új életre kél:
Oh akkor felmutatom majd Előtted tört szivem...
...Mi más valék, mint esengés? Hisz abból gyúrt kezed
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És nem szerettem senkit s voltam átkozott, akit az emberszív kivet...
Taníts meg rá, hogy újra áldjalak
S feledjem el, hogy nem találtalak...
Oh add, hogy eifeledjem ezt az életet!

Az igazságot osztó Istent bemutató 64. zsoltár egyik nagyon fontos
gondolata: "saját nyelvük lesz romlásukra". A tisztátalan és hazug
szó súlyos veszélyére utalt Jézus is, amikor egyértelmű szóhaszná
latra intett. A hamis beszéd orvosszere lehet a némaság, ahogy erre
Füst Milán ugyancsak utalt idézett versében, s hasonló felismerésre
jutott a Halottak énekeben is, amikor ezt állította magáról: "néma,
mint a rög", mert beteljesedett rajta ellenségeinek átka. Miért keltek
ellene? Mert "megbolygatta az élet kényes felszínét", azaz prófétált,
elvetette a kényelmes közhelyeket.

Panasz A próféta, küldetése hiábavalósága miatt csüggedezve, gyakran
számon kérte az égi Úrtól, miért nem siet látványosan segítségé
re, miért nem bünteti meg gúnyolóit. Isten azonban hallgat. A pa
naszló szavak mintha nem jutnának füléhez. "Én várhatok" 
mondja az Úr Babitsnál a dühöngő Jónásnak. Mintha a próféta lá
zadozó magatartását előlegezné Füst Milán Panasza, az "új ver
sek" egyik legérdekesebb, a költőt prófétaszerepben láttató darabja;
jelentőségét fokozza a "tárgytalan lét" gondolatának felvetése, amely
Füst Milán világ- és líraszemléletének egyik kulcsfogalma:

Senkinek se kell a kincs... így jártam én. Oh vételen e lét
és tárgytalan!

S akármit mondanék, hatástalan! S ha átkozódom is, vagy ráznám
okleim,

Orditanék, hogy megbomoljatok... mindez hiába van!
S ha majdan olvadott tűzcsepp gyanánt lehullokfenn a lázas

firmamentumon ...
Ti mit tehettek arról is? ti nép! álomszuszékok, tisztességesek!

- Oh nagy világ!
Én bezzeg rosszul jártam itt!

"Rosszul járt" Mózes is, kinek számadásáról nagy beleérzéssel írt a
költő. Füst Milán nemcsak a mózesi könyveket ismerte, hanem az
állítólagos írójukhoz fűződő hagyományt is, amelynek számára ta
lán legfontosabb eleme a próféta és a közvetítőszerep volt. A Mózes
számadásában az Istentől érkező öreg prófétát jelenítette meg, aki
népe háládatlanságát látva összetörte a kőtáblákat. De Mózes mel
lett a költő vallomását is hallhatjuk: Füst Milán is panaszosan teszi
szóvá a gyűlölet erejét, s hogy "új világ épűlt fel így világod ellen",
amelyet csak azért nem vethet ki sarkaiból, mert "fáradt voltam
én". E kijelentést Mózes teszi, de Füst Milán életérzését is jellemzi,
amelyet a költemény végén némi ön irónia is átszínez: ,,5 így törtem
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Alázatos zsoltárosok

Tóth Árpád

hát el szegény kőtábláidat / S ígéretednek földjét is majd így nem
láthatom."

Sok maradandó istenes vers költője Juhász Gyula és a Füst Milán
által is igen kedvelt Tóth Árpád. A hajdan a klastromablakból égő

szemű kispapként kitekintő Juhász Gyulának "nem kellett életre-ha
lálra megharcolnia Istenével a szenvedélyes lázadó Ady Endre mód
ján... az elesett, sorsvert lelkek alázata és szeretetéhsége hajtja kiútta
lanságában az egyetlen bizonyosság felé, melyben sohasem kételke
dett" (Vidor Miklós). Hiányzott lírájából az a prófétikus szenvedély,
amely Adyt hatotta át, s a legritkábban élte újra az ószövetségi szel
lemiséget Füst Milán módjára. Szomorú szívében fel-felmerült a dol
gok mélyén élő békesség, amely a Gondviselés reményét táplálta
benne, "Nem a mulandó, tarka szókat, / Mik zengenek utcán és teren,
/ De a magányba elbúvókat, / Miket láz és örvény terem." (Búcsú)

Láz és örvény? Prófétai értékek? Ritka vendégek költészetében.
Ha egyik-másik versében felvillannak is apokaliptikus képek, meg
zabolázza őket, "profán liturgiát" teremt, melyben a jóság a vezér
szóiam (Trecento). Olykor mégis a zsoltáros módján szólalt meg, az
eljövendőt, a még ismeretlen Megváltót hirdetve: "Én hirdetem ma
nektek, / Míg vér és könny esik, / Az Ismeretlen Istent, / Ki él szi
viinkben itt. / / A mélyből jő, a gyászból, / Ezer kínban fogan, /
Szegények, szomorúak / Üdvözlik boldogan." (Deo ignoto)

Az ismeretlen Isten átváltozik az ő személyes Istenévé az Én
Istenemben. Ez a verse a magyar imádságos irodalom remeke,
benne a hajdani próféták alázata, sorsvállalása és a zsoltárosok az
Urat látó és szólító hangja olvad egyetlen dallammá:

Nekem te nem vagy messze, égi bálvány,
Siketen, zordon trónoló Nagyúr,
Előtted ál/ok én kifosztva, árván
És boldogan, ha ég viharja gyúl.

A fdldiek nekem nem ártanak már,
S az égiek testvéreim nekem,
Viharodnak palástját áldva add rám,
S villámodat érezzem szivemen!

Ó, gyújts ki engem, mint szent jegenyédet,
Hogy égve égjek, s a mély éjszakát
Mint áldozati láng ragyogjam át.

Mert égve égni: ez a földi élet,
S beléd hamvadni boldog epedőn,

Mint kísértet hajnalkor temetőn.

Az Isten oltókését testében és szívében hordó Tóth Árpád a lélektől

lélekig vivő úton kereste a megoldást, halk, bánatos, gyönyörű ké
pei aligha a zsoltáros tépett hangnemét idézik: "Isten gondol vé-

132



lern" - írta -, s megrakja szívét "bűvös jókkal... Új tavaszig vagy
a halálig. Nem is vállalhatott volna prófétai szerepet a betegségétől

sújtott költő, a szemlélődő életérzés megszólaltatásának egyik leg
nagyobb mestere.

lsoltárgyermekhangra Babits két verse az első világháború idején született, keletkezé-
süket legfeljebb egy év választja el egymástól. A Zsoltár gyermek
hangra egyszerű, gyermeki indítása ("Az Úristen őriz engem /
mert az ő zászlóját zengem.") meghatározza a költemény hangula
tát, amely nem a zsoltárok világát idéz, hanem egy boldogabb és
egyensúlyosabb világ képzetét őrző gyermek gondolkodásmódját.
Három jól elválasztható egységét a bevezető két sor variációi vá
lasziják el. A gyermek, aki lsten zászlóját és országát "zengi", távoli,
"süket és szent nyugalmába" húzódó urat idéz, aki Áldás és Béke,
és "nem a harcok istensége". A szabad akaratára hagyatkozó ember
bűne, hogy mégis kard csörren és vér csobban, Isten "Csöndes (...)
míg mi viharzunk / békéjét nem bántja harcunk".

A költő visszaidézi óriási botrányt keltő versének, a Fortissimó
nak emlékét, részben az ebben káromlásnak ható "süket" jelző is
mételgetésével, részben a zsoltár következő közlésében: "Az Ö or
szágát, a Békét, /harcainkra süketségét. / / Néha átokkal panasz
lom I de ő így szól: »Nern haragszom!« II Néha rángatom, cibá
lom: - I tudja, hogy csak őt kivánom. I / Az is kedvesebb szá
mára, / mint a közömbös imája."

A vers ihletői között Rába György nyomatékkal említi Kantot.
Egyik eszmefuttatását idézi, mint a gyermekhangra írt zsoltár eti
kai fölfogásának indítóját: "Azok találták meg a legjobb kifejezést,
akik a teremtés célját Isten dicsőségével azonosították - föltéve,
hogy ezt már antropomorfisztikusan, nem mint magasztalásra va
ló hajlamot képzeljük... Istent ugyanis... a parancsai iránti tiszte
let, e szent kötelesség betöltése dicséri." Az "átokkal panaszlás", a
hallgatni látszó Isten "cibálása", "rángatása" prófétai attitüd is, s
küldöttjeinek szemrehányásokkal körített imádsága bizonyára
kedvesebb számára, mint a közömbösöké,

"Hogy daloljak más éneket, I mint amit Ö ajkamra tett?" 
hangzik a kérdés, amely majd óhajtó formában fogalmazódik
meg a Jónás imájában. A gyermek módján megszólaló költő Isten
szava, igéje kimondójának mutatja magát, "hang az Ö szájában", s
ha harsogó, első pillanatban profánnak látszó is, "Lázas hang ta
lán magában / kell a szent harmóniában", melynek végszava a
Béke.

Zsoltár férfihangra A Zsoltár férfihangra mottója, pontosabban műfaji, hangulati meg-
határozása: "Consolatio mystica". azaz misztikus vigasztalás. A
"misztikus" jelző természetesen a misztikára utal. A költemény ta
nulsága szerint a költő nem szemlélődő imádságot ért a fogalmon,
hiszen a vers tulajdonképpen életmagyarázat, Babits a végtelennel,
annak minden dimenziójával szembesíti a vers megszólítottját.
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A magyar sors
zsoltárjai

Sík Sándor és
Reményik Sándor

Tudod hogy érted történnek mindenek 
mit busulsz?
A csillagok örökforgása nékedforog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog
a te bűnös lelkedért.

A Zsoltár férfihangra az ellentétek kiegyenlíthetőségét hirdeti, az isteni
akarat és rendelés szerint harmonikussá vált világ képzetének áb
rázolásával, tengelyében a pillanatnyi időben, de az idők által meg
határozott emberrel, kinek személyes létében bűn és gyász egyen
súlyban van, de mégsem ismeri föl igazi önmagát, mert - mint az
Esti kérdés befejezése sugallja - csak kérdéseinek megfogalmazásá
ra képes, a világ lényegének és céljának átlátására nem.

A világ rendeltetésének, a sorsnak e felismerhetetlensége meg
határozó érzésköré vált az első világháború idején s azt követően.

Talán sosem született annyi keserű zsoltár és zsoltár-parafrázis,
mint ezekben a szorongatott években. Kosztolányi sikoltása Euró
pa költőihez éppúgy ebbe az ihletkörbe sorolható, mint a Végvári
versek, Reményik Sándor sokáig elhangzott költeményei, Sík Sán
dor Maradék magyarokjának darabjai, vagy a mára elfeledett, igen
ígéretesen induló Mentes Mihály Magyar bánata (1920). Ezek több
sége a panaszló és átkozódó zsoltárok hangnemét követi, a költő

zsoltárosok Izrael népe helyébe a szétszórt, veszendő magyarsá
got állították, a sorssal és a végzettel perlekedve. A hangnem
szinte egységes, a papköltők aktív és harcos szólama hitelesen
illeszkedik a kórusba. Sík Sándor például - Ady hatásától
nem érintetlenül - a zsoltárok és a bujdosó kurucok szemléle
tének szintézisével próbálkozott Fiume elfoglalásakor, 1918. ok
tóber 2-án írt Sikoltásában. A végítélet látomásának erejét fo
kozza a tudatos archaizálás és a baljós tartalmú ismételgetés:
"Magyarok, magyarok, bűnös a jajjotok! / Magyarok, magya
rok, igét halljatok! / / [óit az Isten mind elibéd rázta: / De te
maradtál vak és parázna. / /( ...) Magyarok, magyarok, harsan
az óra: /Feltámadásra vagy búcsúztatóra!" Ugyanez a tónus és
versbeszéd jellemzi 1919 júniusában írt A rokkant énekét és a jú
liusi Magyarok gyónását is. Mindkettőben harmonikusan illesz
kedik egybe a liturgikus nyelvhasználat a romantikus és kuru
cos költői hagyomány kifejezésmódjával, amelynek Sík egyik
legjobb ismerője volt:

Szóval megtagadtuk jó régi neműnket.
Cszífságra cseréltük magyar szép nevünket,
Tisztes apánknak sírjafölé köptünk,
Istennek, embernek arcába röhögtünk,
Önnön ganajunk közt táncra kerekedtunk.
Isten, ember elott fertelemmé lettünk
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Mi vétkünk, mi vétkünk, mi nagyon nagy vétkünk!
Kegyelmes Úristen, ne kegyelmezz nékünk!

Deklamálásban. képanyagában és kifejezésmódjában rokon ezekkel
a költeményekkel Reményik Sándor Bujdosó vitézekje. A Végvári
verseket is áthatja a tradicionális hangnem és metaforizálás. De mig
Síknál Kölcseyre emlékezhetünk, Reményik Vajda János hangján
szólt Erdély magyarjaihoz 1918 őszén, s a tetszhalott fölött történő

virrasztás képzete is Vajdára utal. Az 1918 októberében írt Átok
viszont egyértelműen az átkozódó zsoltárok hagyományát követi,
elképzelhető, hogy a 69. zsoltár egyik részlete (23-29) volt egyik
ösztönzője. Ez a részlet így hangzik a Zsoltárok könyvében:

Asztaluk legyen el6ttük tőrré,

Visszafizetéssé, kelepcévé!
Homályosodjék el szemiik,
hogy ne lássanak
ágyékukat tedd örökre erőtlenné!

Öntsd ki rájuk haragodat,
haragod heve érje utol őket!

Lakóhelyük legyen pusztasággá,
hajlékaikban senki se lakozzék!

Mert üldözik, akit te sújtottál,
s növelik annak fájdalmát,
akit megsebeztél.
Hagyd, hogy gonoszságot
gonoszságra halmozzanak,
s ne jussanak igazságodra!

Reményiknél: "Most átkot mondok: I Ne leljen itt vigaszt, I Mo
solyt, álmot, szerelmet, I AÜ nyomukba jő. I A termőföld I Le
gyen neki kiszikkadt temető. I Hová vágyai elepedve érnek. I Er
dei források I Vize: forrása tisztátalan vérnek. I Olcsó prédául mit
neki hagyunk: I Legyen viszálynak elátkozott magja I Az ara
nyunk."

Dsida Jenő Erdély zsoltáros költői közül Dsida Jenő volt az, aki a legsokol-
dalúbban szólaltatta meg a múlt század emberének lassan elho
mályosuló vallásos érzésvilágát. Költészetében megvalósította az
Istenből való részesedésnek azokat a gesztusait, amelyekről Ro
mano Guardini írt A zsoltárok bölcsessége című könyvében: élt ben
ne az engedelmességre való készség, kitartó és hűséges volt a hit
ben, vállalta az önmegtagadást. Psalmus Hungaricusa mindemellett
a magyarsághoz való tartozás egyik legnagyobb vallomása, benne
magyar zsoltáros szólal meg, aki jogos öntudattal mondhatja ma
gáról: "Vagy félezernyi dalt megírtam I s e szót: magyar, I még
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le nem írtam." Mert nemcsak az Istenhez való tartozás érzése
gyengült, hanem a romantika korában még szentnek érzett ma
gyarságfogalom is kiürült; szó és szólam lett, hagyományos tar
talma elenyészett, a "szenttel" egyenértékű jelentésére csak a ki
vételesek emlékeztek, s ők nem is kérkedtek lépten-nyomon ma
gyar voltukkal.

Psalmus Hungaricus A Psalmus Hungaricus írója "a népek Óceánjában", "kopár szi-
geten" fogalmazza mondanivalóját. Belejátszaíja a tékozló fiú pél
dázatát: az atyai házat (hazát) hűtlenül elhagyó, koldussá szegé
nyedett "gonosz" döbben rá a magyarság örök értékeire: "Mily
szent vagy te, koldusság! / s te sárarany, te szépség, mily hiú!"
"Éjsötét átkot" mond magára, a Babilon vizeinél átkozódó zsoltá
ros emlékképét idézve:

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem vád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

A vershelyzet és a kifejezések is a 136. zsoltárra utalnak, mint ihle
tőre. A számkivetés idején született mű szerzője alighanem átélte
Jeruzsálem pusztulását, s a babiloniak foglyaként fölszólították rab
tartói, "Zengjenek dalt Sion dalaiból" . Ekkor szakad föl a zsoltár
szerzőjéből az az átok, amelyből Dsida merítette ihletét. (Jeruzsá
lem természetesen az egységes Magyarországot szimbolizálja): "Ha
megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, / bénuljon meg a jobbkezem'
/Ragadjon a torkomhoz a nyelvem, / ha rólad meg nem emléke
zem, / ha nem tartom Jeruzsálemet / legfőbb örömömnek!"

A zsoltárbeli Város ugyanúgy többet jelentett lakóinak, mint
Dsidának az ország. Isten alapította, rendjével az Úr teremtésének
harmóniájára utalt. A hódító babilóniak a Templomban tombolták
ki leginkább pusztító szándékaikat, a Templom (az ország) leron
tása a nép legyőzését jelképezte. Dsida Jenő nyíltan szól arról,
hogy nem válthatja meg magyarságát, s az olvasóban felmerül a
Szentélyt elsirató 74. zsoltár néhány mondata: "Azok ordítoznak
gyülekezeted helyén, / akik gyűlölnek téged, / jelvényeiket ki
tűzték győzelmük jeiéül. / Olyanok, mint aki magasra emelt fej
széjét / lengeti sűrű erdőben." "...annak fia vagyok én, ki a kü
szöbre téve, / a kűlső sötétségre vettetett" - írja a költő. Európát
idézi, amely gyalázatának tudatában fogadhatja az átkozódó zsol
tárt, a szétszórt magyarság hitvalló énekét.
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