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Egy 1930. január Ié-án keltezett levél tanúskodik arról, hogy Jó
zsef Attila és Dsida Jenő személyesen is ismerték egymást. Ebben
a levélben a budapesti költő arról nyilatkozik, hogy szívesen lenne
a két kolozsvári folyóirat: az Erdélyi Helikon és a Pásztortűz mun
katársa, majd felveti egy esetleges erdélyi utazás gondolatát. "Ha
sorsom fordulna immár egy kissé - olvassuk - igaz örömmel
néznék szét nálatok. Régi vágyam ez, ám Istenem nem juttat hoz
zá. Azt hiszem, tifelétek nem is ösmernek eléggé, annyira, hogy
egypár hónapig, amíg körülnézhetnék egész Erdélyben, megélhe
tést is találjak. Igazán fáj a szívem, hogy Bécset és Párizst, bár újsá
got árulván, megjárhattam, de fajtám távolabbi rét jei felé út még
nem adatik."!

Az erdélyi utazás terve, tudjuk, sohasem valósult meg, Dsida
Jenő mindenesetre felfigyelt József Attilára (ebben az Ellenzék
irodalmi rovatát, majd az Erdélyi Helikont szerkesztő Kuncz
Aladár ösztönzése is közrejátszhatott, aki már 1928-ban megje
lentette József Attila verseit az Ellenzékben, illetve közvetítette a
Pásztortűz számáraY Ennek a figyelemnek a következménye
volt az, hogy az erdélyi költő 1931-ben ismertetést közölt az Er
délyi Helikonban a Döntsd a tókét, ne siránkozz című kötetről.

Dsida enyhe bírálattal nyilatkozik költőtársa verseiről, különösen
az "osztályharcos" költeményekről, ahogy ő mondja: a "költőie

sített, tudákos marxi szólamokról" . "Hideg fejjel megtanult
program és ideológia ez József Attilánál - jelenti ki. - Még ak
kor is csak megtanult, ha esetleg a saját bőrén tanulta meg."

Mindazonáltal elismeréssel beszél József Attila költészetének
eredendő természetességéről. Érdemes felidézni véleményét.
"Bármennyire idegen is nekünk ez a beszéd, bármennyire érez
zük, hogy mint öncél, zsákutcába vezet s csakis nyelvgazdagító
jelentősége lehet, mégis jól esik figyelnünk reá. Mintha hatodik
ősanyánk bölcsődalára emlékeznénk vissza halványan, egy-egy
elrévülő pillanatra. Mintha Balassa előtti virágénekeket halla
nánk. Mintha torban éneklő regősök hangfoszlányait dobná
vissza valahonnan a szél. Helyenként a kuruc rigmusok naiv
muzsikája ébredezik benne." Majd érzékelhető gyönyörűséggel

idézi fel a Bánat című költeményt ("Futtam mint a szarva
sok")?
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Annak, hogy egy előadás keretében "összehozzuk" József At
tilát és Dsida Jenőt, mégsem ez az alkalmi személyes kapcsolat,
egy levél és egy könyvismertetés az indoka, hanem természetesen
a két - egymástól máskülönben igencsak eltérő emberi alkatot és
szellemi stratégiát mutató - költő eszmei horizontján található
rokonságok és párhuzamosságok. Az, hogya vallásos élmény és
a vallásos költészet világában József Attila és Dsida Jenő költésze
te milyen rokonságot mutat. Ennek a rokonságnak nyilvánvaló
an nem a költők hatástörténetében van a magyarázata, semmi
képpen sem állítanám azt, hogy József Attila hatott Dsida [enőre

és még kevésbé állítanám, hogy Dsida Jenő hatott József Attilá
ra. A rokonvonások létrejöttének terepe a két világháború közöt
ti magyar vallásos (keresztény) költészet világában kereshető.

A mögöttünk lévő évszázad magyar vallásos és istenkereső

költészetéről viszonylag kevés tartalmas okfejtést mutathat fel az
irodalomtörténet-írás. Nem véletlenül, hiszen az általában és
kényszerű módon a marxista teóriákhoz igazodó tudományos
vizsgálódás többnyire néhány lapos megállapítással intézte el a
költők és az írók vallásos élményeit, és kevesen akadtak (példá
ul az istenhitnek a költészetben kimutatható hatásáról értekező

Sík Sándor, az Ady vallásosságával elmélyülten foglalkozó Ró
nay György, a Babits kereszténységét bemutató Rába György, a
keresztény irodalmat a maga folyamatában leíró Rónay László),
akik hiteles elemzések tükrében ábrázolták volna az istenhit és a
vallásos élmény szerepét a huszadik század magyar költészete
ben. József Attila istenhitének bemutatása pedig kivált a kevéssé
tárgyalt irodalomtörténeti témák közé tartozott, ebben a vonat
kozásban Sík Sándor 1948-as akadémiai székfoglalója (József Attí
la ístenélményé) és Beney Zsuzsa egy igen alapos és gazdag ta
nulmánya (József Attíla két későí versének Isten-képeS) jelentenek
kivételes teljesítményt.

Holott a vallásos költészet (az istenhit, az istenkeresés vagy
éppen az Istennel folytatott lelki kűzdelem) mindig is jelen volt
a modern magyar költészetben, irodalomban. Éppenséggel iro
dalmunk legnagyobb alkotóinál, akiknek istenhitét és vallásossá
gát különben nem mindig ismerte el autentikusnak a keresztény
oldalon megszólaló irodalomértelmezés és -kritika. A vallásos, il
letve keresztény szellemiség és ennek értékvilága folyamatosan
érvényesült irodalmunkban, ez a folyamatosság azonban nem
volt egységes: az istenhívő vagy istenkereső költészetnek és a
vallásos érzésnek (egy időben) többféle változata is érvényesült.
Így létezett egyfajta "esztétikai" vallásosság, erről Babits Mihály
Esztétíkaí katolícízmus című kis jegyzetében a következőket állapí
totta meg: Ifa katolikus szellem múltjával, kincseivel való átivó
dás"." Egy másik változat talán a "népi" vallásosság lelki forrá
saiból eredt, azok a költők (például Juhász Gyula, Sík Sándor,
Mécs László és maga József Attila), akik ezt képviselték, a pa-
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József Attila vallásos
költészete

Naiv, gyermeki istenhit

raszti vallásosság, a keresztény ünnepkör hagyományos élmé
nyeit, az egyszerű emberek áhítatát szólaltatták meg. Egy har
madik változat az evangéliumi szellemiség követésében öltött
alakot, ennek a változatnak a képviselői (például Babits Mihály,
Sík Sándor, Rónay György, Weöres Sándor, Radnóti Miklós,
Dsida Jenő) a vallásos érzés egy nagy hagyománya nyomán (a
Kempis Tamás híres lelki útmutatójának címe szerint) "Krisztus
követésére", az "imitatio Christi" eszméjére és érzületére alapoz
ták világképüket és magatartásukat. Végül a vallásos költészet
talán leginkább átszellemült változata maga az imádság, a köz
vetlen odafordulás Istenhez, a hozzá intézett könyörgés, midőn

a lélek felemelkedik teremtőjéhez és átadja neki magát. Ez a köl
tészet, amelynek ugyancsak vannak hiteles magyar példái (így
Babits Mihály, József Attila, Rónay György és Pilinszky János lí
rájában) a transzcendens szemlélet magaslatára emelkedik, és
benső lényege szerint a misztikával érintkezik.

József Attila vallásos költészete igazából mindegyik imént
említett kategóriába besorolható, és mellettük besorolható még
egy továbbiba, amelyet az istenhittel folytatott, az istenhitért
folytatott benső küzdelem jelöl meg, és amelynek hasonlókép
pen fontos eleme az emésztő bűntudat, illetve a megtisztulás só
várgó vágya. Az igen korai (1922 júniusából való) Fohászkodó
ének az esztétikai istenélmény hagyományai szerint rajzol képet,
szinte a parnasszista költészet eszközeivel, az Istennel történő

találkozás nagyszerű érzéséről: "A szívem ócska, istenes, remek /
Szelence s rajta nem fogott a rozsda. / Nyitott tenyéren nyujtom a ma
gosba, / s hainalbibor ércén meg-remeg." József Attila közismert
"betlehemes" költeményei: a Betlehem és a Betlehemi királyok a
"népi" hagyomány, a betlehemezés népszokásának idillikus val
lásosságát idézik fel, lássuk most csupán a pódiumon is gyakran
felhangzó másodikat. "Irul-pirul Mária, Mária, / boldogságos kis
mama. / Hulló könnye záporán át / alig látja Jézuskáját. / A sok pász
tor mind muzsikál. / Meg is kéne szoptatni már. / Kedves három kirá
lyok, / jóéjszakát kívánok!"

A versek egyik része, különösen a korai költemények, egyféle
naiv, mondhatnám gyermeki istenhitről tanúskodnak, ezek mu
tatják leginkább azt, hogy a költőre milyen mélyen hatott az
Evangéliumok lelkisége. Ezek a versek mintegy személyes vi
szonyt hoznak létre a költő és Isten között, és a mindennapi élet,
mondhatni, a külvárosi valóság egyszerű világának mozzanatait
felidézve beszélnek a költő istenszeretetéről. A több kínálkozó
példa (1925 májusából az Isten, ugyanezen év őszéről az Isten,
1928-ból az Isten és több hasonló költemény) közül egyedül az
1928 elején írott, majd szövegében 1934-ben véglegesített Istenem
című verset szeretném idézni:

Dolgaim eló1 rejtegetlek,
Istenem, én nagyon szeretlek.
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Lázadó hangvételű

versek

A kései versek
istenélménye

Ha rikkancs volna mesterséged,
segítnék kiabálni néked.
(.. .)
Ha nevetnél, én is örülnék,
vacsora után melléd ütnék,
pipámat egy kicsit elkérnéd,
s én hosszan, mindent elbeszélnék.

A szinte gyermeki istenhit együtt jár az Isten ellen forduló láza
dással, az istenhit megtagadásával. József Attila életének és világ
képének különben is állandósult mozgatója a lázadás: pályakezdő
költőként "a szépség koldusaként" fordult szembe a felnőtt embe
rek társadalmával, a magyar vidék sivár viszonyain felháborodva
csatlakozott a falukutató fiatalok ellenzéki törekvéseihez, a kűlvá

rosokban szerzett tapasztalatok következtében vállalt szerepet a
társadalmi forradalmat hirdető kommunista mozgalomban, a
mozgalomban tapasztalt embertelenségek és az őt személyében is
sértő igazságtalanságok nyomán szakított az illegális párttal, való
jában elmondható, hogy a csatlakozás és az elkötelezettség gesztu
saival szinte egy időben mindig megjelentek az elégedetlenség és
a lázadás gesztusai.

Ez történt a gyermeki istenhit és istenszeretet vallomásaival
egy időben is, az Isten ellen lázadó versek tulajdonképpen nem
a tudatos szembefordulás vagy tagadás dokumentumai, inkább
érzelmi indulatkitörések, amelyek nem annyira Istent, inkább a
társadalmi konvenciókat tagadják meg. Világos példája ennek a
nevezetes Tiszta szívvel című vers (1925 márciusából), amely pol
gárpukkasztó kijelentésekkel indul: "Nincsen apám, se anyám, / se
istenem, se hazám", hogy azután a lélek tisztasága, vagyis egy 
"az Isten által megjelölt" - képzet mellett tegyen hitet: "halált
hozófű terem / gyönyörűszép szioemen", És ezt az inkább társadal
mi, mint bölcseleti lázadást fejezi ki József Attila egy másik, so
kat idézett költeménye, az 1929. április 29-én keltezett Lázadó
Krisztus, amely lázadó indulattal, mégis személyes közvetlenség
gel, azaz tulajdonképpen személyes istenhittel kéri számon az
Úron az evilági igazságtalanságokat.

Mindez, amiről eddig beszéltem, elhelyezhető az esztétikai
vagy népi vallásosság költői dokumentumai között. József Attila
vallásos, vagy mondjuk talán így: istenkereső költészetének iga
zán figyelemreméltó darabjai akkor születtek, midőn a költőnek

számot kellett vetnie végzetes magányosságával és pusztító be
tegségével, és rá kellett döbbennie arra, hogy minden emberi re
ményét megcsúfolták tapasztalatai. A kései versek világában már
nem a mindenség, a történelem vagy a lélek újszerű rendjét fel
fedező, avagy ennek kialakítására törekvő költői szemlélet áll,
hanem a magányos és reménytelen szenvedés. Ugyanakkor talán
azt is meg lehet kockáztatni, hogy ezekben a kései költemények
ben jut el József Attila költészete a modern magyar keresztény
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Elhatalmasodó
bűntudat

Szeretet utáni vágy

Istenhez menekvő

vallomásos líra

költészet magaslataira: az istenkeresésnek, az Istenre találásnak
azokhoz a megrendítő élményeihez, amelyek nemegyszer a
gondviselést ostromló könyörgés, az Istent személyesen megszó
lító vallomás, általánosságban a misztikus líra magaslatain kap
nak hangot. Meggyőződésem szerint ezekhez a versekhez, pon
tosabban ezeknek a verseknek az istenélményéhez és keresztény
misztikájához a modern magyar költészetet tekintve egyedül Pi
linszky János lírája hasonlítható.

József Attila kései verseinek megrendítő tragikuma a bűntu

dat és a szeretetvágy mélyen átélt érzései között bontakozik ki,
ennek során alakít ki új, személyes kapcsolatot Istennel, akinek
jóságára és szeretetére akkor is vágyik, ha léte felől elméjében
olykor bizonytalanság támad.

A bűntudatot mindinkább kilátástalanná váló sorsa és mind
inkább elhatalmasodó mentális betegsége váltja ki. 1935 augusz
tusában Én nem tudtam című versében mondja: "Én úgy hallgat
tam mindig, mini mesét / a bűnró1 szóló tanítást. (. . .) Én nem
tudtam, hogy annyi szörnyűség / barlangja szívem (...) most már tu
dom. E rebbentő igazság / nagy fényében az eredendő gazság / szívem
ben, mint ravatal, feketül." De idézhetném ugyanebből az időből

Bűn című versét is: "Zord bűnös vagyok, azt hiszem, (...) Hogy bű

nös vagyok, nem vitás. / De bármit gondolok, / az én bűnöm valami
más, / Tán együgyű dolog. / Mint fösvény eltünt aranyát, / e bűnt ke
resem én." (Ez a költemény bizonyára összefügg a költő pszicho
analitikus kezelésének eseményeivel.) A bűntudat persze, mint a
korszak nem egy keresztény költője esetében, lehet a bűnbánat

és a bűnbocsánat forrása, ez történik József Attila esetében is.
A bűntudat mellett a kései versek másik jellegzetes érzése a

mérhetetlen és ki nem elégített vágy a szeretet iránt. Ez a vágy,
igaz, az ifjú József Attila költészetét is áthatotta, mégis a halál
közelében a boldogtalan, mert visszautasított szerelmi érzések
nyugtalanító terhe alatt, eszmei és politikai csalódások, kiábrán
dulások nyomasztó tapasztalatai után mindinkább égető és fáj
dalmas. Hadd idézzem itt a költő (különben az utóbbi évtized
ben a szükségesnél talán a többet is idézett) pszichoanalitikus
feljegyzéseit: a Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben című szöveget:
"Az a szerencsétlen, aki ezeket írta, mérhetetlenül áhítozik szere
tetre, hogy a szeretet visszatartsa őt oly dolgok elkövetésétől,

melyeket fél megtenni. Ót olyasmiért verték, amit soha nem tett
volna, ha szerették volna. Ó az a gyermek, akit nem szerettek s
akit ezenkívül azért vertek, mert nem tudták elviselni azt, hogy
nem szeretik... Így kívánja ő a szeretetet azért, hogy ne bánt
sák." A viszonzás nélkül maradt szeretet következményeként át
élt gyötrődés hatja át a kései versek egy részét.

A bűntudat és a szeretethiány kettős szorításában József Attila
Istenhez emeli föl szívét. Az Isten kegyelme és szeretete lesz a
végső menedék, amelynél a szeretetet nélkülöző emberi világgal
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Kétség és
megnyugvás között

A mélységekböl kiáltó
fájdalom

szemben, a bűntudatos szorongásoktól terhelt lélek feloldozást
keres. Az utolsó versek tulajdonképpen két eszmei körben
helyezkednek el: lehet úgy olvasni őket, mint az egzisztencialista
bölcselet élményszerű kifejezését, hiszen a költő a "világba ve
tett", a "létbe vetett" ember végső árvaságáról és szorongásáról
beszél, és lehet úgy olvasni őket, mint a transzcendenciát ostrom
ló evilági kétségbeesés zaklatott vallomását, amely a személyiség
megsemmisülésével szemben Istennél keres vigasztalást. Az 1937
februárjában írott Nem emel föl című költeményben olvasom:

Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, istenem,
hogy ne legyen kegyetlen árva.
C,')

Intsd meg mind, kiket szeretek,
hogy legyenek jobb szívvel hozzám.
Vizsgáld meg az én ügyemet,
mielőtt magam feláldoznám.

József Attila Istene, és ezt ismét el kell mondanom, bizonyára nem a
hitben megbékélők és lelki békét találók, s még kevésbé a hitvallók
és bizonyságtevők Istene. Nem a tudatos elme vezet el hozzá, ha
nem a végső kétségbeesés ellen feltámadó elemi életösztönből faka
dó remény. Ez a minden keserves tapasztalatot és evilági felismerést
megcáfolni igyekvő remény, amely a transzcendenciával szemben
érzett kételkedés és a békéltető istenhit közötti határvonalat ostro
molja, ez a remény jelenik meg József Attila kései költészetében, így
az, 1937 márciusában született Bukj föl az árból című versében:

Ijessz meg engem, istenem,
szükségem van aharagodra.
Bukj föl az árból hirtelen,
ne rántson el a semmi sodra ...
( .. .)

Meghalni lélekzetemet
fojtom vissza, ha nem versz bottal
és úgy nézek farkasszemet,
emberarcú, a hiányoddal!

Innen már csak a lélek végső összeomlásához és az önkéntes halál
hoz vezet út, erről tanúskodnak a költő utolsó hónapjainak versei:
a Tudod, hogy nincs bocsánat, a Karóval jöttél... , a Talán eltűnök hirte
len... és Az Isten itt állt a hátam mögött (a régebbi kiadásokban
Négykézláb másztam címmel jelent meg) című költemények. Ezek a
versek a magyar költészet kétségbeesésről és reménytelenségről

beszélő, megrendítő vallomásai közé tartoznak, helyük ott van az
élettől búcsúzó Vörösmarty, Petőfi, Ady és Babits utolsó versei
mellett. A keresztény hagyománytól sem idegen ez a mélységes

32



"Jézusi" sors

7Pilinszky János: Az új
év elé. Új Ember,
1963. január 13.

Dsida Jenő "esztétikai
katolicizmusa"

mélységekből kiáltó fájdalom, a keresztre feszített Krisztus utolsó
szavaira gondolok, az "Eli, Eli, Lama Sabaktani"-ra. Az Isten itt állt
a hátam mögött című versben olvasom: "Négykézláb másztam. Álló Is
tenem / lenézett rám és nem emelt föl engem." A verskezdetben kifeje
zett mérhetetlen magányt és szorongást végül mégis az emberi ér
tékek felmutatása zárja le, valójában keresztény értékeké: "énvelem
a hűség van jelen / az üres űrben tántorgó világon."

Mint ahogyan az utolsó, 1937. november 24-én írott Ime, hát
megleltem hazámat című költemény is az egyéni sorson felemel
kedve, tőle eltávolodva másoknak kíván emberi boldogságot és
szeretetet:

Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.

Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az ősz s legszebb a tél,
annak, ki tűzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél.

Minden bizonnyal ezeknek az utolsó verseknek a "szenvedéstörté
nete" nyomán vethette össze Pilinszky János (Az új év elé című,

1963-as jegyzetében) József Attila sorsát Jézuséval. "Hogy mennyi
ben volt rokon József Attila sorsa Jézuséval? - hangzik az ugyan
csak a transzcendencia világát ostromló katolikus költő érvelése. 
Hogy mi volt benne a jézusi? A tisztasága. Szelíd ereje, amely nem
tűrte a kompromisszumot. Persze, ő mint ember, nyilván telve volt
emberi gyengékkel, de mint művész, makulátlan volt, s művészi sor
sa valóban az áldozati bárányéhoz hasonlított. Egy zavaros korban
ő is mindannyiunkért szenvedett, áldozta föl magát, s az agyára
boruló téboly inkább vádolja korát, mint tulajdon vétkét.,,7

Az esztétikai élményekkel elvegyült vallásosság, ahogy Babits
Mihály mondotta volt, az "esztétikai katolicizmus" hagyott nyo
mot Dsida Jenő költészetén is. A fiatal erdélyi költő "angyalok
citeráján" játszott, igazi "poeta angelicus" módjára tudta meg
szélaltatni az égi zenét. Költészetének korábban éppen ez a szó
lama volt a legnépszerűbb: a Chanson az őrangyalhoz, a Vidám kí
nálgatás keresztényi lakomán, a Jámbor beszéd magamról. Ezekben a
verseiben "angyalok motoznak", az égi fények között egy termé
szetfeletti bukolika tündéri játéka bomlik ki, a túlvilágot ugyan
az az idilli derű szövi át, mint az egyszerre légies és földies sze
relmi költeményeket. Az angyalok a költő személyes ismerősei,

ájtatosságaiknak rokokó bája van, régi költői hagyományt idéz
nek, Csokonai Vitéz Mihály Cupidóit és tündéreit. Február, esti
hat óra című versére hivatkozom:
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Az "imitatio Christi"
drámaisága

A megváltás és az
áldozat drámája

Csak áll az ember. Vajjon milyen lehet a béke
örök országa, túl, túl? a nyugalom vidéke
e vékony és törékeny, finom üveglapon túl:
s képzeletében ott jár mozgó, fekete pontul
ultraviola völgyben, hol a távoli térség
egyetlen muzsikáló, lilába folyt fehérség,
ahol dagadva szunnyad a langyos, esti, drága
hó hermelinje, pelyhek lélegző puhasága,
ahol az égre fagyva, alig-alig rezegve
madarak szárnya terped - s bő, halványkék mezekbe
öltözve, lassú lépttel, nem lankadó tagokkal
arkangyalok bolyongnak boldog hajadonokkal.

Érzékenyek és őszinték ezek a költemények, a keresztény költő

igazi hangja mégsem bennük szólal meg, inkább azokban a ver
sekben, amelyek a megváltást keresik, a megváltás művében kí
vánnak személyes részt vállalni. Dsida Jenő az "imitatio Christi"
drámaiságát ismeri fel; s a túlvilág fényében tündöklő szentek és
angyalok mellett fel tudja idézni a krisztusi áldozat mélységét is,
azt a szenvedést és megaláztatást, amely végül a megváltáshoz ve
zet. Krisztus című versében a "neobarokk" vallásosság naiv képzete
it utasítja el, a szenvedő Krisztus drámai alakját állítja olvasója elé:

Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.

Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerű

voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.

Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltó1-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság s
két parázsló szemedbó1 sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei -

A megváltás és az áldozat drámájának hasonló szemléletéről szá
mos vers tanúskodik, ezekben a költeményekben a kereszténység
ősi, ugyanakkor korunkbeli felismerései, a szolgálat és az önfelál
dozás "teológiájának" gondolatai jelennek meg. Olyan gondola
tok, amelyek a mi korunk keresztény irodalmából ismerősek, hadd
utaljak csupán Pilinszky Jánosra, akinek egy 1963. november 25-i
keltezésű jegyzetében az imént idézett Krisztus-vers eszmeiségé
hez egészen hasonló gondolkodással találkozunk: "Megrendítő Is
ten arcán a változás, amikor lehajol értünk. Fönséges tartózkodása
fölfoghatatlan drámába csap át, melynek kohójában a legsúlyo-
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SPilinszky János: lsten
nevét hiába ne vegyed!

(Tízparancsolat 11.)
ln: Tanulmányok, esszék,

cikkek I. Századvég
kiadó, Budapest,

1993, 301.

Nagycsütörtök

Személyes vallomás 
transzcendens távlatok

sabb kérdések izzanak a bűn, a szabad akarat, Isten mindenható
ságának, Jézus megtestesülésének és áldozatának titkai. E naptól
fogva Atyánk, áldozati bárány a neve. Egy közülünk. Sőt: aki a
legelesettebbet befogadja házába, Őt fogadja be. Így siet segítségé
re képzeletünknek, hogy kire gondoljunk, amikor rágondolunk?
Az éhezőre, a szomjazóra, a mezítelenre.:"

Dsida Jenő költészetében is az áldozatnak és a megváltásnak
ez a "fölfoghatatlan drámája" nyilatkozik meg, ő maga is át
akarja élni ezt a drámát, meg akar vele küzdeni. Különösen
Nagycsütörtök című verse mutatja ezt, az a költemény; amelyben
saját sorsát - a kisebbségi magyar költő sorsát - az áldozatvál
lalás keresztény erkölcse szerint értelmezi. Költészetében több al
kalommal is visszatér a nagycsütörtöki virrasztás motívuma, a
krisztusi szenvedéstörténetnek ez a mozzanata azonban koráb
ban nem kapott személyes értelmezést, mondhatnám így is: iga
zi lírai erőt. A Nagycsütörtökön című vers - a szóbanforgó költe
mény közvetlen előzménye - valójában szerepvers, a költő a
magára maradt, szenvedő Krisztus helyébe képzeli magát.

Testvéreim, tanítványaim!
Égignyúló kemény kereszten
holnap megölnek engem!
És ti alusztok, mélyen alusztok!

A valamivel késóbb keletkezett Nagycsütörtök viszont már minden
ízében személyes vallomás, amely a súlyos történelmi gondokkal
küzdő, magányos erdélyi költő áldozatának keresztény értelmét és
természetfeletti távlatát világítja meg. A vershelyzet nagyon is
köznapi: a Kolozsvárra visszatérő költő a székelykocsárdi vasútál
lomáson - a székely körvasút átszállóhelyén, amelyet mindig
úton levő, fáradt székelyek töltenek meg - várakozik a csatlako
zásra, s a hideg éjszakában valami emberi szóra, közeledésre,
együttérzésre vágyik. Körötte ismeretlenek alszanak, s a teljes ma
gányosság szorításában nincs senki, akivel megoszthatná gondjait.
Ebben a szorongató lelkiállapotban ismeri fel a virrasztó Krisztus
magányának és gyötrődésének értelmét: az áldozat misztériumát.
A vers tárgyi világának kettős síkja van: a hétköznapian kopár
székelykocsárdi váróterem. ahol a költő számot vet magányával,
és a keresztény hagyomány által megszentelt Olajfák hegye, ahol a
krisztusi szenvedéstörténet első eseménye végbemegy. A szigorú
an tárgyias képek lassanként a természetfeletti értelmet hordozó
bibliai történetnek adják át helyüket, a költő mindinkább a krisz
tusi áldozattal azonosul, ugyanazt a magányt és gyötrelmet éli át,
amelyet Krisztus az Olajfák hegyén:

Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sürü füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
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Személyes áldozat
és a megváltás

misztériuma

József Attila és Dsida
Jenő költészete a mai

olvasók szemszögéből

Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani, jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.

A költő magányos áldozata ilyen módon kap valóban "nagycsü
törtöki" értelmet. Akiknek a mostoha sorsát a szívén viseli, azok
álomba merülten magára hagyják, neki mégis vállalnia kell a ter
heket. A Nagycsütörtök a magyar költészet egyik leginkább keresz
tény műve, a személyes áldozat végső értelmét a krisztusi áldozat
természetfeletti rendjében találja meg, ezáltal osztozik a megváltás
drámai misztériumában. Az erdélyi magyar irodalom játékos an
gyala ezzel a verssellépte át a férfikor küszöbét, s érkezett el maga
is a hitvalló költők közé, hogy áldozatos küldetésének természet
és történelemfeletti távlatát mutassa meg. A "nagycsütörtöki"
megrendülés ettól fogva Dsida Jenő fiatalos költészetének állandó
érzelmi forrása lett: a személyes áldozatvállalás eszméje nemcsak
vallásos verseit szőtte át, hanem a történelmi megpróbáltatások
mélyéről felhangzó kisebbségi zsoltárát, a Psalmus Hungaricust is.
A kisebbségi sors közvetlen tapasztalata hétköznapi valóság volt
az ő számára, ebben a sorsban mégis többet látott, mint közőnsé
ges történelmi csapást. A kiszolgáltatottság, a megalázottság, az
üldöztetés egyetemes emberi tapasztalatát ismerte fel, s midőn vé
delmet keresett ennek a mindenkit fenyegetővégzetnek a terhe el
len, személyes és közösségi szorongattatásoktól gyötörten, a korai
halál riasztó bizonyosságában, minden emberi reményét az áldo
zat végső értelmébe és a megváltásba vetette.

József Attila és Dsida Jenő költészetében rendre szerepet ka
pott az istenhit vagy éppen az istenhitért folytatott küzdelem.
Dsida Jenő hite természetesen jóval egyszerűbb volt, mint József
Attiláé: az erdélyi költöt sohasem kísértette meg a kételkedés, a
vallásos élmény drámaiságát azonban ő is átélte. József Attila
hite bizonytalanabb volt, tragikusabb, áthatotta a kétségbeesés, a
szenvedés. Az ő istenképe és istenszeretete magán viselte a hu
szadik század eszmei, lelki válságainak bélyegét, következés
képp a mi számunkra talán izgalmasabb mentalitásformát jelent.
A szenvedésben mindig van valami krisztusi, és ha boldogabb is
az, akinek hite nem ismeri a kételyt, mint Dsida [enőé, a mo
dern ember tanúságtételét mégis inkább József Atilánál találja
meg a jelenkori olvasó.
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