
„…be szép a könnyű,
halk beszéd!”
Dsida Jenő verseinek értékközpontú olvasata

A Dsida-életműben több helyen is olvashatunk a költészet prag-
matikus funkciójáról, illetve annak hasznos vagy haszontalan vol-
táról, továbbá a horatiusi utile et dulce klasszikus esztétikai párhu-
zamról, válaszra/választásra kényszerítve az olvasót versek vagy
versrészletek befogadásában. Merész, ám kreatív költői játék ez, a
szövegek termékeny értelmezésére ösztönözhet bennünket. A költő
párbeszédet folytat az utókorral, tudva, hogy a mindenkori vers ér-
tékhordozó funkcióját sohasem vonhatja kétségbe a befogadói szán-
dék, legyen szó esztétikai vagy erkölcsi értékekről; az értékterem-
tés mindenkori poétikai feladat, a teremtett értékek felismerése
pedig alkalmi olvasói cselekedet: „Hasznos igék e sorok közt / bő ven
akadnak / számtalan üdvös okosság. / Ámde magadnak / kell ki-
kutatnod: e terhet / én ma lerázom. / Írtam volt, amit írtam, / nem
magyarázom” (Miért borultak le az angyalok Viola előtt. Utóhang).
Ebben az idézetben olyan szövegértelmezői magatartásra buzdít
bennünket a költő, amelynek hermeneutikai dimenziói vannak.
Mivel ránk, olvasókra testálja az interpretáció jogát, élnünk kell az
alkalommal úgy is, ha verseit értelmezve nemcsak magukra a szö-
vegekre és szerzőjükre figyelmezünk, hanem önző módon önma-
gunkra is. Olvasókként ugyanis aktív tényezők vagyunk a szöveg-
értésben és a szövegértelmezésben, hozzáadjuk a versvilághoz saját
olvasói és élettapasztalatunkat. Az irodalmi kommunikációban ki-
jelölt költői szerep, illetve elvárható szerénység nem engedi meg,
hogy a szerző saját szövegeit értelmezze, helyette elegáns gesztus-
sal, játékos öniróniával oldja fel a meglévő dilemmahelyzetet: „Majd
ha púposra öregszem, / s görnyed a vállam / s mellem verdesi vat-
tás / rőfnyi szakállam: / verseimet magyarázva / oktatok én is. / S
mondják: istenes ember. / (Nem csoda: vén is).”

Magának a vers írójának is vannak nyilvánvaló vagy rejtett ér-
telmező gesztusai, természetesen eltérő dimenziókkal, amíg az ol-
vasó egy mások által teremtett szövegvilágot értelmez, a költő
magát az objektív világot, a teljes fizikai vagy emberi világot értel-
mezi, illetve Roman Jakobson szerint a nyelv segítségével újrate-
remti, modellezi. A Dsidával kortárs neokantiánus gondolkodók
szerint ehhez a költői művelethez szelekcióra van szükség, a való-
ság tényeinek célszerű kiválasztására. Így tesz különbséget Wilhelm
Windelband a valóságtények és az irodalmi tények között. A való-
ság egyszerű és objektív tényeit a költői szubjektum, az esztétikai
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érdeklődés irodalmi értékekkel tölti fel, esztétikai funkciókhoz jut-
tatva valamely irodalmi alkotásban. A valóságtényeknek ezt az át-
lényegítését követhetjük nyomon Dsida Jenő Kóborló délután kedves
kutyámmal című lírai eposzában, illetve ennek Eközben a világ elalszik
körülöttünk című alfejezetében. Szemléletes az est beálltának a klasz-
szicizmusból ismert piktúraszerű bemutatása, klasszikus toposza
ez az egyetemes tájköltészetnek is. Sajátos dsidai megoldásnak te-
kinthetjük azonban, hogy érzékelhetően elkülönül egymástól az al-
konyodás és az esteledés természeti jelensége, külön-külön felso-
rakoztatva a megfelelő nüanszokat: „Alkonyodik már. Lanyhul a
fény és enyhül a hőség. / Fák tövein, mint sűrű gaz ágboga, hajt ki
az árnyék, / percek alatt burjánzik, sűrűsödik, tovaterjed, / árad, el-
önti az erdők lábait, ellepi nyirkos / nyújtózással a völgyet s fölfele
kúszik a dombon, — / meg-meglendül a szél, pirosan szaladoznak
a felhők.” Az estébe hajló táj reális elemei (árnyék, szél, felhők, fák,
erdők, völgy, domb) valóságtényből irodalmivá minősülve, eszté-
tikai értéktöbblethez jutva lírai panorámává szervesülnek. A mel-
léknevekből képzett igék (lanyhul, enyhül) hangulati többlethez
jutnak, ez pedig átsugárzik a melléjük társított főnevekre is: „Lany-
hul a fény és enyhül a hőség”. Az első verssornak ez az esztétikai
értékekkel feltöltött mondata (amelynek igéi egyszerre metaforák és
megszemélyesítések is) értelmezi a rá következő mondatokkal
együtt a bevezető egyszerű mondat („Alkonyodik már”) lakonikus
kijelentését, magával hozva a hiányolható költői többletet, a poéti-
kai értékeket. A sötétedés beálltát, az est folyamatos térfoglalását
ellentétes eseménysorral érzékelteti a költő: a fény és a hőség csil-
lapul, fokozatosan passzívvá válik, és helyette az árnyék és a benne
lakó sötétség aktivizálódik, mindez az igék halmozásával érhető el:
burjánzik, sűrűsödik, tovaterjed, árad, elönt, ellep, kúszik. Egy pár-
huzam erejéig felbukkan a hasonló költői toposzok szokásos mo-
 tívuma: az elmúlás, a halál is. Meghökkentő jelenlétét antropo-
 morfizálással enyhíti a költő. Dsida a nap meleg fényének lassú
kihunyását az öngyilkos ember testének fokozatos kihűlésével ér-
zékelteti: „édes mérget ivott haldokló elnehezült és / békés teste
hűl így ki, a lábtól szív fele, lassan, / arca pirosra hevülten a láztól,
szép szeme megtört, / s alkonyi szellőként finoman sóhajtja ki lel-
két”. Más kontextusban morbidan hat az ehhez hasonló párhuzam,
de itt a jelzők és a finom visszafogott cselekvések, az eufemizáló el-
járások sorozata eltereli figyelmünket a tragikumról, a döbbenet-
ről, és elhiteti velünk, hogy a megidézett haldokló öngyilkos része
az alkonynak, lényegi eleme az estébe hajló tájnak, a pillanatra meg-
idézett elmúlásnak.

A sötétedés előrehaladottabb fázisa az esteledés: „Esteledik már.
Sápad a pír. A juhok hazamennek / távol uton kanyarogva, nya-
kuk ban a halk pici csengő, / mint eltévedt szűzlány gyermeki
hang ja, csilingel. / Lent a sötétbe borult város kék tornya felől most
/ kondul az Angelus édes ezüst zengéssel, aranyló / zsongás. Pi-
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hegő madarakra simulnak a lombok. / Lélegző levelekre, gyo-
mokra hüvös suhogással / perceg a harmat. A végtelen, illatos an-
gyali csendben / hallik, amint a csigák finoman súrlódnak a fű
közt!” Az idézet a sötétedés előrehaladott állapotát mutatja be; a
korábbi folyamat helyett egy beállt stádiumot. Ehhez a valóságnak,
a tájnak újabb elemeire van szüksége a költőnek, hogy irodalmi té-
nyekké formálva hitelesebbé tegyék a piktúrát, a művészi tájleírást:
juhok, csengő, harangszó, madarak, csigák. A valóságtényekkel
együtt változik érzékelési módjuk is: a látás helyét átveszi a hallás,
és a leírásban már a hanghatások dominálnak, a költő a hallható
hangok alapján azonosítja a tájban létező, mozgó tárgyakat, élőlé-
nyeket: a csengőt, a harangot, illetve az alig érzékelhető finom ne-
szeket: a madarak és a lombok összesimulását, a levelek lélegzését,
a harmatcseppek percegését, a csigák súrlódását. Ez már a teljes el-
csendesedés, az éjszakai csönd beállta előtti állapot. Retorikai szem-
pontból a leírásban felhasznált megszemélyesítés, metafora, jelző,
ellentét, párhuzam egyszerű eljárásnak számít, az így létrejövő köl-
tői stílusnak éppen egyszerűségénél és természetességénél fogva
van hatása az olvasóra, aki egykönnyen felfedezheti mögötte az ér-
tékteremtő költői szubjektumot.

Dsida lírai eposzából vett idézetek a költészet világértelmező és
értékteremtő erejéről győznek meg bennünket; a költő képes érté-
ket teremteni a teljes valóságot átfogó szubjektív átélésből, de a leg-
parányibb, hétköznapi valóságelemekből is, felemelve/felemel-
kedve egyetemesebb régiókba. Dsida költészetében otthonos az
egyetemessé és örökérvényűvé vált értékek erejébe vetett bizalom,
jelenlétük csodákra képes: menedék és remény minden halandó
számára. Az értéktemetéshez, az értékekkel telítődő emberi léthez
békére, szeretetre/szerelemre van szükség, felemel és optimiz-
mussal tölt el. Ezt az idilli állapotot idézi meg a Kettétört óda a sze-
relemhez című versében. Sajátos valóságtény-szelekcióval indítja
versét a költő, és hangolja össze mesterien a választott témát (sze-
relem), formát (óda) és a hozzájuk rendelt esztétikai minőséget (fen-
séges): „Illat füstöl májusi orgonákról. / Ablakom kitárva s az ál -
mos este / verseket súg tollam alá tehozzád, / drága szerelmem.”
Ezt a tökéletesre formált idillt állítja szembe a későbbiekben a ke-
serű horatiusi tapasztalattal: inter arma silent musae, megidézve a
háború lesújtó reménytelenségét: „Némán bujkáló gonoszak vi-
gyorgó / gyűrüjében érzem a lelkemet most / s téged, édes, elve-
temült birák közt / látlak elesni.” A szerelem, ez a kölcsönösen bol-
dogító érzés szépirodalmi értékteremtésre ösztönzi a költőt, nyelvi
és esztétikai minőségekkel mérhető képek megalkotására sarkallja.
A Szökevények a fák között című vers egyfajta menekülés a teremtett
költői világba, az esztétikai és az erkölcsi értékszférába. A költő szá-
mára a szerelem értékteremtő állapot, ennek konkretizációja a vers,
a szent érzés kinyilvánításának méltó formája. Ahogy a szobrász
anyagból formázza meg és a festő színekkel festi meg kedvese alak-
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ját, úgy idézi meg a költő is a nyelv szavaival, szóképeivel, veres-
formával szerelmesét. „S mindez azért van, mert engem szólítasz
kedvesedül, / a költő kedvese vagy te: illet téged a pompa, // illet
az illat is s illet a vers muzsikája, / s minden fény, láng, kéj, amit élet
adott s ezután ad” (Távolban élő kedvesemnek).

Máskor az élet jelentéktelennek tűnő tényeit, apró tárgyait alakítja
át, és teremt belőlük esztétikai-erkölcsi értékeket hordozó irodalmi
tényeket. Így válhatott az „elvégzett szomorúság” szimbólumává az
elszáradt faág a Száraz ág című versben, és lett az egyre tudatosodó
halálfélelem tárgyiasult jelképévé a feketekávé és a kockacukor: „S fi-
gyelted-e: a sűrű lé / mily biztosan, mily sunyi-resten / szivárog, kú-
szik fölfelé / a kristálytiszta kockatestben?” (A sötétség verse). A min-
dennapi életnek ezek a periferikus kellékei az olvasói figyelem
középpontjába kerülnek, miután a költő egyéni tragédiájának szim-
bolikus hordozóit látja meg bennük. Az értékorientált költői szándék
a közönségest, a hétköznapit máskor is az esztétika fenséges szférá-
jába tudja emelni: a Kóborló délután kedves kutyámmal című lírai epo-
szának a végén (Eközben a világ elalszik körülöttünk) hiperbolában fejti
ki a bolha és a csillagok közötti párhuzamot. Metonímiát alkalmazva
a közönséges kutyabolha „csillagbolhává” minősül, az égbolt pedig
„mennyei kék kutya szőre” lesz, ám a megváltozott dimenziók kö-
zött is úgy viselkedik mindegyik, olyan természetesen, mint eredeti
állapotában: a bolha bolhaként, a csillag pedig csillagként. Csupán a
költő és mi, a költővel azonosuló olvasók látjuk másként őket. „Nézd
csak, a csillagok is felnyitnak imitt is, amott is, / csillognak, pislog-
nak, aranybolhák a hatalmas / mennyei kék kutya szőrén: néha ki-
pattan egy apró / csillagbolha, nagy ívben elugrik messzi hegyek
közt…” Itt is érvényesül az a teremtő könnyedség és alkotó elegan-
cia, amellyel Dsida Jenő egyszerű és közönséges dolgokból teremt
frappáns költői képeket, és talál ki új lírai motívumokat.

Dsida szubjektív esztétikájában és értékhierarchiájában átlénye-
gül a klasszikus esztétikák értékaxiómája: ami szép, egyben igaz is.
A szépség eleve adott, isteni eredetű, szakralitás. Ám neoklasszi-
cista felfogásban az igaz nem mindig szép, az igazsághoz nem min-
dig társul a szakralitás, helyébe léphet a tragikus, sőt a groteszk is.
Merőben más lehet a valóságtények igazságértéke, mint az esztéti-
kai értékeké, amelyek költői ellenőrzés alatt állnak. Dsida Február,
esti hat óra című versében az est a meditáció idejeként, hagyomá-
nyos lírai toposzként jelenik meg. Ám a hagyományból ismert idill
helyett tragikus érzéseket, súlyos emberi gondokat hordoznak a
tények: est, alkonyat, kórház, táj, függöny, csend, ablak stb. Ennek
ellenére marad a könnyed klasszikus forma, a leírás, a piktúra, az
artisztikum és a cizellált költői manír, ha komor hangulatot, tragi-
kus életérzést, világlátást közvetít is. A máskor lélekemelő költői
motívum, a csend most durva élű ollóként agresszíven a lélekbe
vág, ellehetetlenítve mindenféle pozitív életérzést: „A csend, mint
sima olló, / (máskor fényes két szárnya alkonnyal oxidált most) /
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