
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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Középkori forma, de már barokk stílusban k~szült és valamikor galambszür
kére festett bútordarab volt ez: remekmívű, hatalmas - mintegy harmadfél mé
ter magas - könyvtartó pulpitus, arányaiban és szépségében lenyűgöző.

Képzeljetek el egy zömök lábakon álló, óriás kockaforma szekrényt, azon egy
vaskos oszloplábon forgó kettős könyvállványt, olyasformát, mint egy falusi ház
tető. Háromszöget záró ferde lapjai bármelyikén elfért kényelmesen egy-egy nyi
tott fóliáns. A szentély felé eső oldala azonban mindig üresen állt, - hacsak alát
hatatlan angyalok nem használták a maguk kottái számára. Az elülsőn, a stal
lumok felé esőn viszont roppant pszaltérium, vagyis zsoltároskönyv nyugodott,
piros kottavonalain fecskemód sorakozó feketeszín gregorián kottafejekkel és
öklömnyi betűs zsoltárversekkel teleírva. Némely s-betút - a régi könyvek írás
módjának megfelelően - alig lehetett megkülönböztetni az f-betű formájától. EI
vétve egy-egy díszes kezdőbetű világított ki a sorok közül.

A nagy pszaltérium alatt még két fia-könyvtartó is helyet kapott jobbra-balra a
párkányon, annak a két klerikusnak használatára, aki a nagy könyv lapjait a hát
rább állók számára forgatta. E fía-könyvtartókra a zsoltároskönyvnek afféle mu
tatóját helyezték, mely a zsoltárok és himnuszok lapszámát tüntette fel.

Az egész alkotmány századok imádságával volt átitatva. Élt és lélegzett. Imád
ságot lehelt ki magából, mint növények az oxigént. Hozzátenni a magunkéból
alig kellett már valamicskét.

Nos, meghatározott időben, melyet egy embermagasságú, faköpönyeges óra
jelzett akolostorfolyosón, megcsendítettük a falra erősített, éleshangú kisharan
got. Tíz másodpercig egyfolytában szólt. A cellák ajtaja sorra kicsapódott, és mi,
csuklyás kisbarátok, párba verődve; kezünket kámzsánk bő ujjába rejtve vonul
tunk a zsolozsma színhelye, a kórus felé. A hosszú, bolthajtásos folyosók a bűn

bánati zsoltár szavait visszhangozták. De profundis - a mélységekből - mjtuk
magas gyerekhangon.

A kolostor emeleti folyosója egyenest a templomkórusba torkollott. Ott, a kis
ajtóban - profán vagy zabolátlan gondolatok ellenszeréül- Ki-ki szenteltvízzel
hintette meg magát; mindjárt ezután széltében két sorba fejlődve, a jelenlevő

Úrnak adtuk meg illőn a tiszteletet, majd nÍinden másodikunk hátralépve, két
oszlopba zárkóztunk fel a nagy pulpitus elé. A stallumokban csak a szerzetes
atyák foglalhattak helyet.
" Rákezdtük a zsolozsmázást. Minden egyes zsoltár végén a Szentháromság di
cséretét mély főhajtással egymással szembefordulva kellett elmondanunk. Ez a
ritmikusan ismétlődő félfordulat, a többi mozdulattal együtt, lassú táneszeni
mozgást vitt az imádságba; a maga módján, így a test is részt vehetett benne.

Megindítóan fiatal arcok. Akad átszellemült és akad parlagiasabb: mindegyik

őrzi titkát. Most azonban együtt vagyunk mindnyájan a fölséges Isten színe előtt.

Valami történik a mélyben.
De miért vagytok ilyen sápadtak, atyámfiai? ilyen falfehérek? Miért húztátok

csuklyátokat ily mélyen a szemetekbe? Sehogy sem illik ez, zsolozsma köz
ben. .. És egyáltalán, kedves kis tejtestvéreim; hová tüntetek a vén pulpitus
elől?
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