
EMLÉKEZÉS SZEOÓ DÉNESRE

NEMESKÜRTY ISTVÁN

Dallam ködgomolyagba-n
(Töred6kes vallomjs Szedő Dénes költészetéröl)

Szerb Antal Száz Versének utolsó költeményét, Angelus Silesius nyolc párrí
mét a hű barát: Szedő Dénes ferencrendi szerzetes fordította.

Vasalhatsz bár ezer bilincsbe szorosan:
szabad vagyok, szabad szárnyalni magasan.

Ezek a negyvennégy keserves esztendejében megjelent antológia utolsó sorai.
A belső szabadság, a hit és a szeretet szabadsága végig meghatározta Szedő

Dénes életét. Nem ismertem nála szerényebb, csöndesebb embert. Verseit is
szinte dugdosta, bár azért közölgetett belőlük. Főleg fordításokat. A magyar iro
dalmi közvélemény alig ismeri, hivatalosan sohasem tartották nyilván. (Bár
azért az Irodalmi Lexikonban szerepel.) Pedig ő az Utas és holdvilág egyik hőse.

Aki SzerbAntal regényét olvasta, abban Szedő Dénes is él, örökre.
Persze azért bántotta, hogy költőként félre-félretolják. De tűrte, mint ahogyan

a zaklatásokat, kicsinyléseket, bántásokat is. Rövid ideig együtt pedagóguskod
tam vele György Júlia felejthetetlen intézetében. Más alkalommal már említet
tem, hogy akkor Pilinszky János is ott kísérletezett a gyakorlati életben való
helytállásnak számára lehetetlen lehetőségeivel.

Szedő Dénest néha bántották a vadóc gyerekek, már akik kisütötték róla, hogy
ő pap. Hogy ferences barát. Derűs mosollyal szemlélte a körülötte viháncoló
csapatot.

Sokat köszönhetek neki. Barátunk volt, tanácsokkal, vigasszal segített nehéz
éveinkben: .

Most, vékonyka köteteit lapozgatva, nagy erőfeszítéssel igyekszem érzelmektől

mentesen, tárgyilagosan írni róla. Feladatom, hogy költészetét méltassam.
Megpróbálom.

Kél, burjánzik a lét: szétágaz, gócba verődik;

éled a rest anyag, és kezd máreszmélni az élő.

Megjelenik Krisztus. Rejtelmes Teste fölépül;
s megtér mind a világ a sugárzó Omega-pontba.

(Megtestesülés)
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Ez a négy sor Teilhard de Chardin tanításának bámulatraméltóan pontos és
tömör költői összefoglalása. Alcíme is ez: "Teilhard tanít."

Ez a takarékos tömörség és mégis szinte szertelen gondolati gazdagság jel
lemzi Bartókra emlékező versének összesen három rövid strófáját is:

Szemhatár nincs a képen,
csak víz. Hajó a vízen.
Korlátnak dőlve baljós-
magános férfi: Bartók.

A parttalan szabadság
emeli immár rabját;
ő meg táltos-szemével
távol hazába kémlel.

Fülel egy belső dalra,
a tengeren át hallja,
ahogy zengeti tisztán
egy ürögi. parasztlány.

(Dallam ködgomolyagban)

"Parttalan szabadság rabja." - "Kél, burjánzik a lét: Bzétágaz, gócba-verődik" ...
Szükségtelen tovább bizonygatni: jó költő. Ne takarékoskodjunk élvezetével.
Összes költeményeit - vékony kis kötet lenne - együtt látva tapasztalhatnánk
szelíd erejét, képszerű láttatás-módját, Sík Sándort folytató, Mécs Lászlót meg
haladó, mert meggyőző indulatát. Mert indulatos költő. És: mindig megbocsátani
kész szelídsége, kendőzetlenül őszinte és tiszta ferences szeretet-élménye mö
gött gyémántkemény következetesség rejtőzik. Könyörtelen tud lenni azzal, amit
rossznak ítél. Nem bántja; de félrehajítja, mint a gyomot. Szerencsére kevés gyo
mot talál, mert belső szeretete mindig föl tud fedezni valami szépséget, tisztasá-
got, valami örvendezni valót. •

Nemrégiben egy külföldi vendégünket kalauzolva a Nemzeti Galériában, ismét
végigjártam Schaár Erzsébet furcsa halotti folyosóját, ezt a nyugtalanító szobor
sort, amely az eleinte tudatosan keltett szorongást végül is beletörődő nyugalom
má oldja. Itt jutott eszembe újra Szedő Dénes háromstrófás kis verse:

Széljárta ház,
zegzúg lakás,
üvegfalu. Kísértet
üli az üres széket.

Fény, átderengő.
Hallgat a csengő.

Hol a menyasszony?
Befalazott asszony

hunyt szemmel les:
"Válts meg, kedves!
Fény húz, fal nyom,
meg kell halnom."

(Ház, Schaár Erzsébetnek)
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Már 1948-ban publikált gyerekverseiben (Kirelejszom) is benne van ez á játé
kos pontosság. Ez a teológiai következetesség.

Vannak műfordításai, melyekkel évtizedekig elbíbelődött. Ahogy egy közép
kori szerzetes másolgatott egyetlen kódexet egy egész életen át. Nem nyűgös M
telességként. hanem hivatástudattal. Így birkózott például Ramón Llull, vagy is
-mertebb, latinos nevén Raymundus Lullus középkori misztikussal. Már
1943-ban megjelent egy válogatása Lullustól; és élete végén, Facimbalom című

versgyűjteményében is közölt tőle. A Világirodaimi Lexikon bőséges terjedelem
ben foglalkozik Lullus-szal, mint a katalán irodalmi nyelv megteremtéjével. Ez a
spanyol ferencrendi, aki hit és észelvűség összebékíthetetlennek vélt kettősségét
igyekezett egyesíteni: Észak-Afrikában,' a mai Algéria területén húzódott meg
élete végén, mert a skolasztika tudósai bolondnak nézték. Mégis oly erővel ha
tott a maga korában, hogy V. Celesztin pápa alighanem az ő Llibre d'Amic e Amat
című prózaverses elmélkedésének hatására mondott le a pápai trónról és vonult
vissza remetének. (Róla viszont, Celesztin pápáról Ignazio Silone drámája szól:
L'avventura d'un povero cristieno, 1968., melyet Egy jámbor keresztény kalandja
címen volt szerenesém magyarra fordítani.) Szedő Dénes Az imádó és imádottja
címet adta Ramón Llull-fordításának. Kihívó cím. Az a szinte már erotikus isten
szeretet süt belőle, ami oly bámulatraméltóvá és máig olvasottá teszi egy Avilai
Nagy Szent Teréz vagy egy Keresztes Szent János prózáját és költészetét. (Szedő
Dénes San Juan de la Cruz-tól is fordított.)

A 62. versben ez olvasható:
"Felelj, Bolond! Ha Imádottad megszűnne szeretni, mit tennél? - Tovább szeret

nék, hogy meg ne haljak. Mert nem szeretni: halál, szeretni: élet."
S ha így van, hát Szedő Dénes sem halt meg 1983-ban.
Bár éledne újjá köztünk költészete is.

SZEDÖ DÉNES

Emlékezés egy pulpitusra

A tágas templomkóruson, arccal a szentélynek, öblös stallumok álltak a fő

kapu fölötti barokk ablaktól jobbra és balra, két sorban. Ezeket a felhajtható
padkájú - és álló imádság esetére - karéjos könyöklővelellátott imaszékeket év
századok óta egymást váltó barát-nemzedékek koptatták csontfényesre, kivált a
lekerekített éleken és hajlatokban.

A kórust a templomhajótól stírtl farácsozat választotta el. E mögött húzódott
meg a kétfelé osztott orgona, égnek meredő ezüst sípsorával, megemelt játszó- .
asztalával. Még hátrább, középütt, az ablak teljes világossága egy különös alkot
mányra esett.
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