
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-



likus egyetemen tanitott filozófiát és lélektant
1962-ig, de közben szabad idejében látogatta
az egyetem rnüvészeti mühelyeít (Art Depart
ment).

Falusi származása, cserkészélményei a ter
mészet szeretetére nevelték. Az amerikai
szünidöket kanadai, mexikói tanulmányutak
tették élményszerüvé, Járt a keleti partvidé
ken is, felkeresett indián rezervációkat. Ezek
az élmények is be épűltek müvészi fejlödésebe.

Szödényi Demjén 1962-ben nyugdíjba vo
nult, mint egyetemi tanár és ekkor az apátság
ban kialakított egy müvészeti stúdiót, ahol
képzörnüvészeti oevre-jét alkotja, de a magyar
ciszterciek középiskolájának tehetséges nö
vendékeit is bevezeti a müvészet világába.
(Egyéniségének színes mivoltát jelzi a tény,
hogy Szödényi olykor muzsikát is komponál,
jazzkompozícióit meditatív muzsikának ne
vezi.)

Szödényi szép kiállítású albuma 1975-ben
jelent meg először Dallasban, 91 szobrának
fényképével. Ebben Ferenczy Csaba O. Cist
felvázolta Szödényi rnüvészi útját. Szinte
minden fontos szobrászati műfaj világát be
járta. Az immár 25 éves alkotó munka egymást
időben átfedő 6 szakaszra osztható. Szinte ter
mészetes, hogy először festeni kezdett. Ezekre
az élénk színkompozíciót mutató müvekre
Rounault líneáris rajzai, Modíglíani portréi ha
tottak. A terra cotta anyagához és így alkotott
karaktertanulmányaihoz sokáig hü maradt.
Pedagógus alkatának megfelelően igen sok
modellje gyerek. (Pihenő fiú, 41 cm, 1962).
Madonnái mellett Assisi Szent Ferenc ábrázo
lásai is gyakran ismétlődnek, akihez lelkisége
természetszeretetével áll közel. (Kűlönösen

megragadó 1973-as Assisi-figurája. 25 cm).
Különös jelként hat Clairvauxi Szent Bernát
71 cm-es aszketikus, befelé tekintő arcát ki
emelő alkotása. A "Bűnbánó" nem kezének
mellét verő mozdulatával, hanem ugyancsak
arcával fejezi ki mondanivalóját. Egyik leg
érettebb müve.

Harmadik szakaszát relief-tanulmányai jel
lemzik, többféle technikában, anyagban. Ezek
között sok a biblikus téma, a szentábrázolá
sok (Assisi Szent Ferenc) mellett meg kell
említenünk Árpádházi Szent Margit reliefjét
(1974). Nyomon követhető a kora középkori

tömörséget idéző stílus finomodása a dinami
kusabb mozdulatok irányában.

1973-tól a fa is anyagává vált. Monumentális
totemoszlopokat farag, férfifej eket, Madonná
kat. "Vágy" című férfifeje (1973) és "Anya
gyermekével" kompozíciója (1974) kűlönösen

jól tükrözik a müvész felfogását a férfias erő

ről és a nőies kecsességről. Faszobrai termé
szetesen hangsúlyozottan anyagszerüek,

A fémmunkák közűl az 1972-től készített,
fémlemezből alkotott feszűletek emelkednek
ki. Szödényi szemléletében nemcsak Isten Fia
az, aki a kereszten függ, hanem a bibliai Jób is,
és mindenki, aki szenvedésében a végsőkig

átadja magát Istennek. Az Ember ő.

A legnemesebb szobrászati anyag, a kö sem
hiányzik Szödényi müvészetéböl, Első köfa
ragványai a klasszikus görög művészet ihletét
tükröző tanulmányok, egy új technika elsajá
tításának állomásai. Pietaja és "Madonna gyer
mekévei" című müve azonban már azt mutat
ja, hogy megtalálta ebben is a saját. útját.
Mindkét rnű két fej kompozíciójával fejezi ki
az anyaság benső fájdalmát. Édesanyjához fű

ződő kűlönösen bensőséges viszonya, szenve
délyes és együttérezni képes alkata nemcsak
Madonnáin, de más kompozícióin, ember
arcain is kifejezésre jut.

Szödényi Demjén rnüvészi világlátásának
három jellemzője a változatosság témákban,
anyagban egyaránt. (Még a fémforrasztástól
sem riad vissza.) Humanizmusát, másik jel
lemzőjét, az édesanya szeretetétől a szabolcsi
falu népén, két világrészben élő tanítványain
át az indián rezervátumok népéig sok-sok em
bertárs edzette, mélyítette. Sorsa nem kímélte
a megrendítő fordulatoktól. optimizmusa
azonban nem engedte elveszítenie hitét az em
berben. Ennek mindenesetre legfőbb alapja
az, hogy harmadik jellemzöje, spiritualitása,
vallásossága számára a teljes emberséget je
lenti. Alakjai két lábbal állnak a földön, sze
rnük azonban befelé, felfelé tekint, a belső

hangra figyel. A "Dallas Times Herald" 1986.
szeptember to-i riportjában ezt így fejezte ki a
művész, hogy végső soron minden müvében,
minden szépségben Istent akarja kifejezni,
Isten gyönyörüséget.

RosdyPál
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