
„Harmadnapra
feltámadok”
A húsvéti ünnepkör Dsida Jenő verseiben

A költői és általában az irodalmi-művészeti alkotások értékszem-
pontú befogadását a mit csak kisebb, alapvető mértékben a hogyan ha-
tározza meg. Adott korszakokban, adott életművekben, adott alkotá-
sokban, persze, a mit a hogyannak lényeges építőjévé válik. Ez a
megállapítás érvényes a Nagycsütörtök szerzőjének költői életművére
is. Okkal gondolhatja tehát a befogadó, hogy Dsida Jenő költészetében
kitüntetett szerepet játszik a szenvedéstörténet. S valóban, különböző
évek terméséből szemelgetve a következő, címükkel is többnyire a
szenvedéstörténetre utaló Dsida-verseknek a sora szinte magától adó-
dik: Nagypénteki ima (1924. április 18.), Golgotán (1924. szeptember 11.),
Kálvária (1925), Evangélium (1926. július), Húsvétvárás (1927. április 18.),
Messze látok (1927), Utolsó vacsora (1928), Nocturno (1928), Nagycsütör-
tökön (1929. március 17.), Nagycsütörtök (1933), Húsvéti ének az üres szik-
lasír mellett (1934), Út a Kálváriára (1936).

Nem minden tanulság nélküli a versek megírásának időrendjét a
szenvedéstörténet időrendjéhez igazítanunk. Kitűnik ebből az átren-
dezésből, hogy a versek többsége fele-fele arányban a nagycsütörtök
és a nagypéntek történései között oszlik meg. Az Utolsó vacsorát meg-
előző Evangélium, s azt követően a Nocturno, Nagycsütörtökön és a
Nagycsütörtök középpontjában az Olajfák hegyén imádkozó Jézus és
az ő gyötrelmével azonosuló lírai én áll. A nagypéntekhez áttételesen
a Golgotán, a Messze látok és az Út a Kálváriára kapcsolható, míg a Nagy-
pénteki ima és a Kálvária a krisztusi szenvedéssel való egyéni, illetve
közösségi azonosulásnak a verse. A nagyhét utolsó napját, a nagy-
szombatot idéző Húsvétvárás, valamint az Erdélyi Lapok hasábjairól
(1934) az Angyalok citeráján című posztumusz Dsida-kötetbe (1938)
emelt Húsvéti ének az üres sziklasír mellett zárhatja a sort. A szó szoros
értelmében húsvéti versnek csak az utóbbit nevezhetjük, de ide von-
ható még a Golgotán is áthallásos utolsó sorára való tekintettel.

A fenti alkotások közül a Nagycsütörtök befogadástörténeti he-
lyét Rónay Györgynek a Miért szép? című kötetben 1966-ban meg-
jelent rangos írását1 követően a többi közt olyan elemzések jelölték
ki, mint például Kabán Annamária Egy versszöveg metamorfózisa
című, 2007-ben közölt tanulmánya.2 Az Út a Kálváriára című verset
legutóbb szintén Kabán Annamária elemezte.3 A Húsvétvárásra
Amedeo Di Francesco hívta fel a figyelmet a 2013. évi nemzetközi
Dsida-emlékkonferencián,4 valamint a Miskolci Keresztény Szem-
lében.5 Magam a Vigilia hasábjain 2014-ben Dsida Evangélium című

MÓZES HUBA

1941-ben született Kolozs-
váron. Irodalomtörténész.
Legutóbbi írását 2014. 9.
számunkban közöltük.

1Rónay György: Dsida
Jenő: Nagycsütörtök. In:
Miért szép? Századunk

magyar lírája verselemzé-
sekben. (Szerk. Albert

Zsuzsa – Vargha Kálmán.)
Gondolat, Budapest,

1966, 343–348.

2Kabán Annamária:
Egy versszöveg meta-

morfózisa. In: Kabán
Annamária – Mózes
Huba: Vers és lélek.

Dsida Jenő és költészete.
Bíbor Kiadó, Miskolc,

2007, 59–69.

3Kabán Annamária:
Tövisről vérharmat csepeg.
Út a Kálváriára. In: Kabán

Annamária – Mózes
Huba: Reflexió és önref-

lexió Dsida Jenő költé-
szetében. Esszék, szöveg-

tani megközelítések.
Bíbor Kiadó, Miskolc,

2014, 75–78.

4MTA Miskolci Területi
Bizottsága – Lévay József
Közművelődési Egyesület

– Észak-magyarországi

258

5_MózesHuba_Harmadnapra_Layout 1  2015.03.13.  13:27  Page 258



versét mutattam be.6 Ez alkalommal az első nagypénteki, valamint
a húsvéti vershez fűznék észrevételeket.

A laza verselésűnek tűnő Nagypénteki ima a tizenhét éves Dsida
Jenő korai remeke. Három strófájának rendjét nem az öt és három
szótagos sorok, avagy a rímek váltakozása, hanem a vers egészének
aranymetszéses-szimmetrikus szerkezete szabja meg. A verset sor-
alapú negatív aranymetszése 8/14 arányban tagolja. A nyolcsoros
első rész a krisztusi tanításról és a megváltásról szól, szükségkép-
pen utalva az értetlenek viszonyulására is: „Uram, csúfoltak, / Kí-
noztak Téged, / Aki szerettél / Minden szenvedőt. / Szegekkel vert a / Világ
keresztre, / Aki mindig csak / Vigasztaltad őt.” A tizennégy soros má-
sodik rész középpontjában a lírai én áll.

A második rész első hétsoros szakaszának kérdései arról vallanak,
hogy Jézus példájához viszonyítva ő maga milyen keveset tett meg
abból, ami elvárható lett volna tőle, illetve arról, hogy Jézus szenve-
déseit ő maga nem, vagy áttételesen is csak nagyon kis mértékben ta-
pasztalhatta meg. A kérdőjeles megfogalmazásban a jézusi szenvedéssel
való azonosulás is benne rejlik, a szakaszzáró „Mért panaszkodom?” kér-
dés tehát ambivalens: „Mi jót is tettem / Én a világnak, / Sok-sok napo-
mon? / Csúfolnak? / Kínoznak? / Szegeznek engem? / Mért panaszkodom?”

A második rész következő hétsoros szakasza a tulajdonképpeni
nagypénteki ima. A lírai én ezúttal kijelentő mondatokban összegez,
bocsánatért könyörög, s panasz helyett az áldás feltétel nélküli sza-
vait fogalmazza meg: „Uram, bocsáss meg! / Haragban égni / Nincs okom;
/ Egyebet kérni / Nincs jogom; / Uram, csak áldlak, / Nem panaszkodom.”

A kétszer hétsoros második rész a szonett mai meghatározásának
megfelelően két félszonettnek, a kettő együtt akár felező szonettnek
is tekinthető, amelynek kohézióját a „Mért panaszkodom?” — „Nem
panaszkodom” sor variációs ismétlése biztosítja.

A versegész szerkezetének fő pillére a versnyitó „Uram” megszólítás
kétszeri visszatérése a verset záró könyörgésben. Külön is felfigyel-
hetünk a harmadik szakasz megsokasodó rímeire, valamint a második
szakasz első rímhívójára — „Mi jót is tettem / Én a világnak…?” — a vers
utolsó előtti sorában érkező kései rímválaszra: „Uram, csak áldlak…”

Amedeo Di Francesco fent említett előadásában, illetve írásában
a Húsvétvárás mellett más Dsida-versekre, így a Húsvéti ének az üres
sziklasír mellettre is érvényes észrevételeket fogalmaz meg: „A nagy-
hét — és különösen Jézus szenvedése, halála és feltámadása — nem
tartozik és nem is tartozhat csupán Isten fiára. Minden valóban
hinni akaró hívő, aki meg akarja erősíteni saját hitét, meghívást kap
arra, hogy utánozza Krisztust a megváltó húsvétban (…) Bizonyos -
ság vagy remény a Dsidáé? (…) Végül is nem fontos, hogy ezt biz-
tosan tudjuk. A vágy nagysága önmagában is sokat elmond arról az
akaratról, amivel a Feltámadottat kívánja befogadni. A halál átadta
helyét a költő belsejében is az életnek: többé nem »bánat, herva dás,
halál«, hanem a minket szeretővel, az élet hordozójával megtalált
békének a vakító fénye…”7
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Nem lehet kétséges: a Húsvétvárásból idézett szavakkal együtt
Amedeo Di Francesco sorai a Húsvéti ének az üres sziklasír mellett című
versről is szólnak, Dsidának arról az alkotásáról, amely egyetlen ívbe
foglalja az egyetemes és a magyar költészet történetét a bibliai Simeon
énekétől — „Bocsásd el, Uram, szolgádat” — és az Ómagyar Mária-sira-
lomtól — „Ó, igoz Simeonnok / bezzeg szovo ére: / én érzem ez bú tűrűt, /
kit níha ígére” — a 20. század első feléig.

Az európai és a magyar költészet történetének kiemelkedő szaka-
szát, illetve mozzanatát képviselik a középkori latin himnuszok és
azoknak Babits Mihály Amor sanctus (1933) című kötetébe8 szerkesz-
tett magyar fordításai. A kötetből különösen két mű tanúskodik arról,
hogy Dsida jól ismerte Babits fordításait: Jacopone da Todi Stabat
mater dolorosa kezdetű Mária-szekvenciája, amelyet Babits Himnusz a
Fájdalmas Anyáról címmel fordított, valamint a Clairvaux-i Szent Ber-
nátnak tulajdonított Amor sanctus, amor mundus, Az isteni szeretetről fo-
galmazott himnusz, amely a fordításkötet latin címadó versének ma-
gyar megfelelője.

Kovács András Ferenc Világ világossága (1992) című, Babits Mihály
és Sík Sándor fordításaiból összeállított kötetének jegyzeteiben jó ér-
zékkel jelöli ki a középkori himnuszok költészettörténeti helyét és
szerepét, s követi nyomon térhódításukat: „A clunyi reformtól kez-
dődően az egyre inkább differenciálódó himnuszköltészet csillo-
góbbá, csiszoltabbá válik, újabb vonásokkal gazdagodik. Egyrészt az
egyén és Isten kapcsolata lesz lángolóbbá, személyesebbé, ami a ke-
resztényi bűntudat és az Istennel való misztikus egyesülés (a mystica
unio, illetve az Amor Sanctus) témakörének felerősödésével függ össze
(…); másrészt pedig a fokozott dogmatikai érdeklődés, illetőleg
annak szubtilis kifejezése lesz hangsúlyozottabbá. A latin himnológia
különálló, ám az előbbiekhez szervesen illeszkedő vonulatát képe-
zik (…) a számbelileg is kiemelkedő Mária-énekek, valamint (…) a
sajátosan friss színezetű ferences líra…”9

A Húsvéti ének az üres sziklasír mellett, mint a himnuszok térhódí-
tásának kései képviselője, az utóbb említett két vonulathoz nem-
csak két jeles himnuszköltő megnevezésével és a strófák hasonló,
de a harmadik sor megkettőzése révén talán még gazdagabb zen-
gésével, hanem az Istennel való misztikus egyesülés és a megnö-
vekedett bűntudat hevével, valamint a dogmatikus érdeklődés
hangsúlyozásával, sőt túlhangsúlyozásával is kapcsolódik:

Nyitott sírod szája szélén
sóhajok közt üldögélvén
szemlélem bús, elvetélt
életemnek rút felét
s jaj — most olyan bánat vert át,
mily Jacopo és Szent Bernát
verseiből sír feléd.
(…)
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Amit csak magamban látok,
csupa csúnya, csupa átok,
csupa mély seb, éktelen,
testem oly mértéktelen
volt ivásban, étkezésben,
mindenfajta vétkezésben
s undokságom végtelen.
(…)
Bámulok a nyirkos, görbe
kősziklába vájt gödörbe,
bénán csügg le a karom,
tehetetlen két karom…
Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.

Clairvaux-i Szent Bernát himnuszának „A szeretet fut lihegve; / sohse
lankad futó kedve” soraival és Jacopone da Todi szekvenciájának zárla-
tával — „És ha testem meghal, adjad, / hogy lelkem dicsőn fogadja / a pálmás
paradicsom!” — cseng össze Dsida versének következő két szakasza:
„Fennakadva tüskeágon, / éjsötét nagy pusztaságon / étlen-szomjan vágok
át, / mint eltévedt eb szimatja, / mely halódva is kutatja / vándor ura láb-
nyomát. // S közben dalolok az égről, / pálmás, örök dicsőségről, / von-
szolván földdel rokon / testemet a homokon / s így ujjongván, nem is érzik,
/ hogyan sajog, hogyan vérzik / rögbe horzsolt homlokom.”

Érdemes külön felfigyelnünk a Húsvéti ének az üres sziklasír mellett
strófaalapú, 5/8 arányú negatív aranymetszésének a szintjén elhe-
lyezkedő (pontosabban közvetlenül e szintet követő) hatodik szaka-
szára, amelynek sor középi összecsengései is a gyötrelem már-már
gyönyörré válásának folyamatát érzékeltetik: „Bűneimnek nincsen szá-
mok. / Mindent bánok, mindent szánok / és e sajgás, mely gyötör, / nem is saj-
gás, már gyönyör. / Hamuval szórt, nyesett hajjal / ér engem e húsvéthajnal
/ és az üres sírgödör.”

Dsida Jenő húsvéti verse régmúlt idők alkotásaiból merít. Ám a
húsvéti ünnepkör ihlette Dsida-versek között olyanokat is találunk,
amelyek későbbi évtizedekben született alkotásokat juttatnak
eszünkbe. A Golgotán utolsó szakaszának — „Szépen szeretem ezt a
világot, / azért teszek most ilyen nagyot: / mindent adva és semmit se
kérve, / fájdalmas szépen meghalok érte, — / de harmadnapra — feltáma-
dok!” — zá ró sora, például, Pilinszky János Harmadnapon (1959)
című költeményének latin nyelvű zárlatát, a Kálvária befejezése
pedig — „még kétezer év előtt keresztfák mentek, / most magyar fák men-
nek a Kálváriára” — Márai Sándor Mennyből az angyal (1956) című
versét előlegezi meg.
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