
„Keljetek fel,
menjünk…”
Dsida Jenő első verskísérlete

Az iskolai tanulmányait Budapest és Beregszász után Szatmárné-
metiben folytató Dsida Jenő egyik első vagy talán éppenséggel a leg -
első verskísérletét a szatmárnémeti Római Katolikus Főgimnázium
IV. osztályos tanulójaként írta, 1920. november 24-én. Az Igazgató Úr
neve napjára című rímes fogalmazványával Scheffler Jánost köszön-
tötte, aki 1917-től 1923-ig a főgimnázium tanára és első igazgatója
volt. A fogalmazvány 2011-ben, Scheffler János vértanú püspök bol-
doggá avatásának az évében, május 17-én, Dsida Jenő születésnap-
ján került fel a szatmári római katolikus egyházmegye honlapjára.
A szöveg néhány részletét a honlapról idézem.

„Díszbe öltöztek ma összes tanítványid, / Lelkükben ünnepelnek a szeret-
teid. / Azok közt vagyok én, kik Téged szeretnek, / Tehát a szívemben én is ün-
nepelek.” A diáknak, aki a világháború éveiben, a békediktátum előtti
és utáni időkben túl korán és túl sokat tapasztalt, óhatatlanul eszébe
jut a kérdés: „Lehet most ünnep, mikor mindenki gyászol?” A retorikai kér-
désre igenlő a válasz, hiszen a bensőséges, már-már családinak
mondható ünnep nem sérti, nem sértheti a gyászolókat sem. Akad azon-
ban egyéb körülmény, melyet a szöveg fogalmazója az első pillanat-
ban sérelemként él meg: „Nekem, hogy nem vagyok a köszöntők között, /
Csak az fáj egyedül, de (…) úgy gondolom, / Amennyire lehet, írásban póto-
lom. / Csak kérlek Téged, ne várj ékes szavakat, / Mert nem vagyok költő (…)”

A diák helyzetével és lehetőségeivel számot vető sorok után kö-
vetkeznek a félszegen megfogalmazott jókívánságok: „Először kívá-
nom, hogy az Úr megáldjon, / Ő áldása legyen minden nagy munkádon, /
Amely munka mindig azon fáradozott, / Hogy visszatérítse az eltévedt juhot
(…) / Az emberek mindig (…) úgy szeressenek / (…) ahogy Téged én min-
dig szeretlek. / Akkor körül leszel véve szeretettel, / Szeretet, — boldogság,
— és Te boldog leszel!”

A boldoggá avatást követően a köszöntő utóbb idézett mondatá-
ból — „és Te boldog leszel” — akaratlanul is többet hallunk ki, mint a
kortársak, akik a köszöntő szövegét 1920-ban olvashatták, s ugyan-
csak akaratlanul fogalmazódik meg bennünk a kérdés: nem külö-
nös-e vajon, hogy az egyház a boldoggá avatott Scheffler János ün-
ne péül május 17-ét, azt a napot jelölte ki, amelyen egykori tanítványa,
Dsida Jenő született?

„Óh, szeretnék költő lenni” — fogalmaz Dsida a névnapi köszöntő-
ben, s első zsengéinek megjelenésétől fogva szándékától többé semmi
sem tántorítja el.

MÓZES HUBA

1941-ben született Kolozs-
váron. Irodalomtörténész.
Legutóbbi írását 2014. 4.
számunkban közöltük.
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Előfutam egy dsidai remekléshez

Dsida Jenő 1926. júliusi keltezésű Evangélium című verse nem tar-
tozik a költő legkorábbi próbálkozásai közé, első két strófája alap-
ján mégis inkább a zsengék közé sorolhatnánk: „Oltáron égő gyer-
tya. / Együtt merengünk áldozati bün / s a pap ajkára, hogy arcomra
nézett, / odafagyott az evangélium. // Aztán folytatta. / S én is olvastam
bús-fekete könyvből / az ősi szép igét: (…)”

A fenti strófákban nincs egyetlen szókapcsolat sem, amely ön-
magán túlmutató jelentést sugallna. Még inkább magára vonja ezért
a figyelmet az utánuk következő bibliai parafrázisok jelentést hor-
dozó rendje. A csak látszólag ötletszerűen, valójában gondosan
megválasztott vezérmondatok Jézus elfogásának a történetét fog-
lalják össze. A történet felidézésében a költő a szinoptikusok: Máté,
Márk és Lukács, a későbbiekben pedig János evangéliumából egya-
ránt merít.

A versbeli vezérmondatokat a Neovulgáta alapján átdolgozott
magyar nyelvű Szentírás megfelelő részleteivel párhuzamosan idé-
zem: „És egy majorba értek, melynek neve Getszemáni.” — Mk 14,32:
„Odaértek a majorba, amelyet Getszemáninak hívnak.” „És magá-
val vitte Pétert, Jakabot és Jánost / és elkezdett reszketni és borzadni…” —
Mk 14,33: „Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és elkezdett
remegni és gyötrődni.”

Az emberi elesettséget festő Márkot Dsida szinopszisában a visz-
szafogottabb Máté, majd a vérizzadásra is felfigyelő Lukács követi:
„És mondá nekik: Szomorú az én lelkem mind- / halálig” — Mt 26,38:
„Akkor azt mondta nekik: „Szomorú az én lelkem mindhalálig
(…)”. „És olyan lett az ő verejtéke, mint a földre / lefolyó vérnek csöppjei”
— Lk 22,44: „A verejtéke olyan lett, mint a földre hulló vér cseppjei.”

Komplex előkészítése ez az áldozat vállalására utaló szavaknak:
„Keljetek fel, menjünk, íme, aki engem elárul, / közel van.” — Mt
26,46/Mk 14,42: „Keljetek föl, menjünk! Íme, közel van már, aki el-
árul engem.”

A következő három sor a zsengékre jellemző esetlegességgel
folytatja a vershelyzet bemutatását: „Orgonabúgó kismise alatt / su-
sogtam bomlott, síró szavakat / s könnyes arcomat kezembe temettem (…)”
Ám ez az esetlegesség mintha csak azt szolgálná, hogy az utolsó
strófa annál természetesebben villantson egybe különböző idősí-
kokat: „Éjsötét a kert… a szívem beteg… / A fák között már fáklya köze-
leg… — / Egy kevés idő és nem láttok engem.”

A záró strófa első két sorának forrása János evangéliuma 18. ré-
szének 3. verse: „Júdás tehát, miután magához vett egy szakasz ka-
tonát, s a főpapoktól és farizeusoktól poroszlókat, odament lámpá-
sokkal, fáklyákkal és fegyverekkel.”

Az első fél sor éjsötét kertje Jézus elfogásának a helyszíne. A má-
sodik fél sorban a költő szerzett szívbántalmának fenyegetése Jézus
elárultatásának rettenetével egyidejűleg szólal meg. A második sor
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Júdás árulására utal, míg a harmadik sorban a szenvedéstörténet
evangéliumi ideje — amint azt az előző sor már időhatározó szava
is jelzi — a versírás jelen idejével villan egybe. A lírai alany életál-
dozatát Krisztus keresztáldozatához kapcsoló sor János evangéli-
uma 16. részének 16. versét parafrazeálja: „Még egy kis idő, és már
nem láttok engem (…)”

A síkváltást elindító főnév sajátosan járulhatna hozzá a versje-
lentés gazdagításához. Olvassuk csak el XVI. Benedek Jézusról
szóló könyve második kötetének azt a részletét, amelyben a szerző
az evangélium kert szavát kulcsszónak minősíti. János — írja XVI.
Benedek — „teológiai szempontból értelmezi a helyszínt. Azt
mondja: »A Kidron-patakon túl volt egy kert« (18,1). Ugyanezt a
kulcsszót olvashatjuk a szenvedéstörténet végén: »Azon a helyen,
ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt,
ahova még nem temettek senkit« (19,41). Észre kell vennünk, hogy
János a »kert« szóval a paradicsom és a bűnbeesés történetére utal.
Azt üzeni, hogy ugyanaz a történet folytatódik. A »kert« az árulás
helye, de a feltámadás helyszíne is. Mert Jézus a kertben egészen
igent mondott az Atya akaratára, sajátjává tette azt, s ezzel visszá-
jára fordította a történetet.”1

Az Evangélium című vers azonban az idősíkok váltakoztatásával
is csak azt fejezheti ki, amivel Dsida Jenő 1926-ig szavakba foglal-
hatóan azonosulni tudott. A vers ily módon csupán előfutama a tá-
gabb biblikus összefüggést megidéző, öt-hat évvel későbbi, Nagy-
csütörtök című dsidai remeklésnek.

Új születésre

Kovács András Ferenc York napsütése zengő tombolás című, „kettős”
verseskötetében2 a shakespeare-i hangulat és a „hétköznapiság”
versei — a fülszöveg megfogalmazása szerint — „kiegészítik egy-
mást, s hol láthatón, hol láthatatlanul folytatják kettősségekkel tel-
jes párbeszédüket”. A hétköznapokban élő és szellemi tájakon ka-
landozó én így különül határozottan el a rimbaud-i mindig valaki
mástól (lásd Rimbaud „látnoki” levelét Georges Izambard-hoz,
1871), s olvad ugyanakkor szoros egységbe vele. Ezt érzékeljük a
kö tet egymás melletti két, címében is kettősségre s a kettősséggel
a lo gosz evangéliumi himnuszára utaló, a szenvedéstörténetet a te-
metés mozzanatába sűrítő, 5 és 7 szótagos „újrafogalmazásával” tá-
voli kultúrákat közelítő versében.

A kettősség jegyében fogant két cím és két vers egymással is ösz-
szefügg. Függő beszéd, test — olvassuk az első címet, és alatta a cím-
beli szavak értelmét megvilágító, japán chōka formájú vers sorait:
„Amiként a test (…) / Fénybe dermedt tagjait (…) / Akként a szöveg / Tes-
tét is leemelik / A puszta tárgyról, / A szégyentelen jelről (…).”

Hogy miféle testről is esik szó az analógia hasonlított, valamint
hasonló részében, azt a chōka befejező sorai egyértelműsítik: „(…)

1A Názáreti Jézus.
Második rész: A jeruzsá -

lemi bevonulástól
a feltámadásig.

(Ford. Martos L. Balázs.)
Szent István Társulat,
Budapest, 2011, 117.

2Magvető, Budapest, 2014.
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talán / Arimathiából majd / Támad egy titkos / Tanítvány, s új leplekbe /
Göngyöl egy árva testet.”

A temetésre szánt lepel többes száma és a vers címében is sze-
replő test szó egyként János evangéliumára vezethető vissza, s a
szenvedéstörténet megidézésével az evangélium prológusának sza-
vait eleveníti fel tudatunkban: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Is-
tennél volt, és Isten volt az Ige… Az Ige testté lett, és köztünk la-
kott…” (Jn 1,1.14).

A görög logosz latin megfelelőjének, a verbumnak Szenci Molnár
Albert Dictionarium latinoungaricumában (Nürnberg, 1604) ‘ige, szó,
beszéd, mondás’ a magyar jelentése. Ezt a sort egészíti ki termé-
szetszerűen az első címbeli függő beszédet felváltó, annak megfelelő
szöveg szó a második verscímben. Szöveg. Test — olvassuk a máso-
dik címet, s alatta Jézus temetésének 5–7–5 szótagos haikuk füzé-
rében „újrafogalmazott” leírását: „már öreg éjjel / volt, mikor leemel-
ték, / s eloldozhatták // végre a testet, / titkon, a fáról, néma / föloldozottak
— / (…) és egy tanítvány tiszta / gyolcsot, új leplet // készített elő / (…)
közben megjött az / agg Nikodémus is, száz / font áloét, szent // mirhát is
hozott / átpólyázni a testet, / bábnak a végső, // új születésre — / (…)”.

Joachim Gnilka hívja fel Jézusról írott könyvében a figyelmet
arra, hogy arimateai József mózesi szellemben cselekszik, amikor
Jézus testét Pilátustól elkéri.3 „Ha valaki főbenjáró bűnt követ el, s
kivégzik (…) — olvashatjuk a Második Törvénykönyvben a szigorú
előírást —: holtteste ne maradjon a fán, hanem még aznap temessék
el (…): semmiképpen se tedd tisztátalanná földedet, amelyet neked
az Úr, a te Istened birtokul adni fog” (MTörv 21,22–23). A könyv
egyik lapalji jegyzetében a szerző arra is kitér, hogy az Apostolok
Cselekedetei 13. részének 27–29. verse szerint „a zsidók, Jeruzsá-
lem lakosai temették el Jézust”. A jegyzethez kérdés formájában
kapcsolódik a következő észrevétel: „Talán József a zsidók, vagy
egyenesen a főtanács megbízásából járt el?”4

XVI. Benedek — szintén Józsefre, valamint Nikodémusra utalva
— Jézus-trilógiájának második kötetében kiemeli, hogy a szenve-
déstörténetben Jézus halálát követően „Izrael jól képzett köreinek
két tekintélyes személyiségével találkozunk”. „Magáról a temetés-
ről — folytatja a szerző — egy sor fontos információt közölnek az
evangélisták. Először is hangsúlyozzák, hogy József az Úr holttestét
egy saját tulajdonában lévő, új sírba helyezteti, amelybe még senkit
sem temettek (Mt 27,60; Lk 23,53; Jn 19,41). Így fejezik ki tiszteletü-
ket ez iránt a halott iránt. Ahogy »virágvasárnap« olyan szamarat
használt, amelyen még senki sem ült (Mk 11,2), most is új sírba te-
szik. — Fontos továbbá az a hír, hogy József vett egy gyolcsot,
amelybe betakarta a halottat. Míg a szinoptikusok egyes számban,
egyszerűen egy vászongyolcsról beszélnek, János a többes számú
»vászonkendők« alakot használja (19,40), amely megfelel a zsidó
temetkezési szokásoknak (…) — János végül elbeszéli, hogy
Nikodémus mirha és aloé keveréket hozott, »mintegy száz font-

3A Názáreti Jézus.
(Ford. Kőszeghy Miklós

és Odrobina László.)
Szent István Társulat,
Budapest, 2001, 378.

4I. m. 101. lapalji jegyzet.
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nyit« (…) A balzsam mennyisége rendkívüli, meghalad minden
szokványos mértéket: királyi temetésről van szó.”5

Kovács András Ferenc idézett két verséből az első — a helység
megnevezésével — az Arimathiából/Arimateából érkező „titkos”
tanítványra utal. A második versben név szerint „az agg” Nikodé -
mus szerepel, akinek kérdésére Jézus — korábbi éjszakai beszélge-
tésük alkalmával — a következőképpen foglalta össze küldetésé-
nek célját: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát
adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen” (Jn 3,16).

A fent idézett, második Kovács András Ferenc-versben figye-
lemfelkeltő a fűszerekkel érkező Nikodémusnak a tiszta gyolcsot
vásárló tanítvány melletti hangsúlyosabb említése. A reá való hi-
vatkozás készíti elő a haikufüzér új születést hirdető, költői zárlatát:
„mirhát is hozott / átpólyázni a testet, / bábnak a végső, // új születésre —
/ új sír méhe fogadja / magába, a kert // kövein sírnak, / asszonyok árnya,
szél fúj, / fölzúg a lélek.”

A vers utolsó két mondatához olvassuk hozzá Jézus Nikodé mus -
sal folytatott beszélgetésének alábbi részletét: „A szél ott fúj, ahol
akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy.
Így van mindaz, aki a Lélektől született” (Jn 3,8).

Az elsőként idézett vers hasonlítottjához visszakapcsolva — „Ak-
ként a szöveg / Testét is leemelik / A puszta tárgyról, / A szégyentelen jel-
ről” — nem tudom, nem a Kornisa sétány című vers néhány sorát
kellene-e inkább citálnom? „Két éve már fák / Lombja közt lakom, mi-
képp / A szél — kavargón, / Szinte láthatatlanul // (…) őszre fönnebb /
Költözöm majd, föl, / Föl, egész föl az égbe (…)”.

Befejezésül csak annyit, hogy a Kornisa sétány azt a vershármast
nyitja meg, amelynek a Függő beszéd, test a záró darabja.

Belváros
Már csak a fáradtság, ami a
tegnapból maradt,
mint egyre szorosabb búcsúölelés.
Miattad szerettem meg a belvárost.
Mintha eljutnánk a magjához valaminek.
Hogy nincs közelebb már.
Szeretem ha elfáradsz kicsit,
ahogy megadod magad,
kapaszkodsz belém, fogsz az éjszakain.
Meg a villamos helyetti pótló buszon. Ez is egy hiány.
Mint a lélegzésed hangja. Bár azt nem pótolja semmi.

5A Názáreti Jézus.
Második rész: A jeruzsá -

lemi bevonulástól
a feltámadásig,
i. m. 171–172.

KOVÁCS KRISTÓF
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