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EMLÉKEZÉS DSIDA JENŐRE

Húsz évvel ezel.ő1lth:alt meg Dsida Jenő,ez a kitünő költő, s rnost jelentek
meg válogatott versei Aprily Lajos gondozásában, avatott bevezetőjével. Tóparti
könyörgés címrnel. A!ki ismerte a költöt, s együtt dolgozott vele, kétszeres meg
hatottságigal fOtl'gartja ezt a kötetet ; hiszen a szeme láttára történrk meg, amit
egykori barátjának és munkatársának egyiJk leghatalmasabb verse, A költő fel
támadása rnond:

És akkor
lám, fölemelkedik
O •.•

Igen, a szemünk láttára "emelkedik fel", s most már nemcsak a költészet ked
velőinek legszűkebb belső köre fogja tudni, hogy Dsida Jenő modern líránk
élvonalába tartozik. Mondjuk el hát, ha meghatottságitól akadozó hangon is,
amit Dsídáról, a húsz éve halott költőről, s az egykori ujságíró-koláégáról
tudunk.

1.

Lásauík először rövid életének legfontosabb adatart.

1907 május rr-én született Szatmáron. Az ottani Eminescu gimnáziumban kezdte ta
nulmányait, ott is érettségizett. Már mint iskolai tanuló verselgetett és három vaskos
iskolás füzet kétszáz apróbb-nagyobb költeményét rejtegette. Legelső versei a Nyisztor
Zoltán kanonok által szerkesztett I\:atolikus l1:1etben jelentek meg, közöttük a Gyengék
Imája. amelyben már megcsillant későbbi nagy tehetsége. A mesemondó Elek apó, Be
nedek Elek figyelt fel reá és rövidesen az ott megjelent igen színvonalas és elterjedt
gyermekujság, a Cimbora munkatársa lett. Ezt követően a I,'iedler István nagyváradi püs
pök irányítása mellett működő Erdélyi Lapok alkalmazza, ahol versei, cikkei, majd olasz
országi tudósításai jelennek meg egy nagy erdélyi zarándok-csoport útjáról. Egyetemi
tanulmányainak folytatása végett Kolozsvárra költözködik, ahol Aprily Lajos és György
Lajos irodalomtörténész pártfogásával összeköttetésbe kerűl az akkori erdélyi irodalom
vezető szernélyíségeível. A Reményik Sándor szerkesztésében megjelenő Pásztortűz iro
dalmi folyóirat technikai szerkesztője lesz, és nagy lendülettel dolgozni kezd. Ir, fordít,
felolvasásokat tart. Megválasztják a PEN club főtitkárának, munkatársa lesz a Márton
Áron erdélyi püspök és György Lajos szerkesztésében megjelenő Erdélyi Iskolának, tagja
az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond irodalmi társa
ságnak, az El'délyi Helikonnak. Közben két verses kötete jelenik meg. Az első Leselkedő

Mag'ány címen 1928-ban, a második Nagycsütörtök címen 1934-ben. Harmadik versesköte
tének anyagát saját maga rendezte sajtó alá. Ez Az angyalok citeráján, amelynek meg
jelenését már nem élhette meg.

Közben rengeteget fordított, a legkíválóbb román írók és költők múveít, mint Mihail
Eminescu, Tudor Arghezí, a kolozsvári Emil Isac és a piarista gimnázium román-nyelv
tanára, Octavian streagu. Latinul, románul, angolul, franciául, olaszul és németül beszélt.
Lefordította a német Ernst 'I'oller' Fecskél{ Könyve e. müvét, amelyet a kiváló erdélyi
müvész, Gy. Szabó Béla illusztrált fametszeteivel. Közben a Pásztortűz technikai szer
kesztőségét felcserélte a Keleti Ujság helyettes szerkesztői tísztségével, amelyet haláláig
töltött be. A lap Brassai utcai helyiségében dolgozott vele együtt ujságíró-rnunkutárs-
ként e sorok Irója, .

2.

Az EMBER törékeny alkatú volt, sápadtarcú, firnom. Rendszerint sötét ruhát
hordott, és abban az időben már kezdett kopaszodni. Sokat cigarettázott, és
szemei pirosak voltak a sok éjszalkázástól. A lap reggel jelent meg, a rnunka
oroszlánrésze, az anyag átnézése, összeállítása az éjjeli órákra maradt, amikor
már csak eivéíve koppantak léptek a ház Tűzoltó-torony felé tekintő homlok
zatának aolakaí előtt. Keskeny, meglehetősen gyönge világítású szebában töl
tötte utolsó éveit. Leghűségesebb munkatársa, a gépírónő F. Jolán elbeszélése
szermt - akinek egyik legnagyobb versét, a Psalmus Hungaricust ajánlotta 
Dsida robortnak érezte a szerkesztőségi munkát, amelyitől megválni nem tudott,
de nem is akart, Búcsú az elitélttől c. versében "vilJlamosszélmek és vesztőhely

nElk" nevezte a szerkesztői széket, hol "hjaini keserű és édes is egyszerre", olyan
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villamOSS7Jélknek, amely őt lassan és bíztosan megöli. Mu~ájált mégis lendület
tel és [ökedvűen végezte. 1935 [anuár hetedikén lépett be a lap munkatáJrsaJi.
köre és tízedikén jelent meg első írása - egy hírfej - a Főtéri galambok. Bár
szerkesztő és költő volt, nem vetette meg a munka apraját, "Nem nagy dolog,
de bosszantó", "Vallomások", "S2JÓ közöntünk ne maradjon" cíimmel vezetett
rovatokat, amelyekben a legapróbb ernbern problémáikkal foglalkozott. Ha a
szenkesztés munkáját befejezte, nem tudott hazamenni, Csatangolt az éjsrmká
ban, vadászott valakire, aki hazalcísérje és akrvel elbeszélgethet. Ha mást nem
talált, egy-egy ismerős bolti-őrt keresett, aki azokban az ídökoen fejezte be
szolgálatát, vagy pedig felkereste a pihenni nem akaró mulatozó társaságokat
és szórakozóhelyeket. EjsZJaka vilrágzott... Szerette a zenét, a természetet,
Sportolt, lakásában kaktuszt, aranyhalakatvkemárí madarakat telepített. Milkor
a cigarettázás szenvedélye elhatalmasodobt rajta, pipázni kezdett. De minde
nekfölött beteg volt, súlyos beteg. Gyermekkori skárlát következtében szíve
nagymértékben legyöngült, és már akkor előrelátható volt, hogy nem fog nagy
kort megérni. Valóban, a halál gondolata ott bujkált költeményeiben. Az éj
szakázás sem. tett jót egészségének. Egy percig sem volt kétsége afelől, hogy
meg vannak számlálva napjai.

3.

A KÖLTŰ mintegy szintézise volt annaile a hálrom eszmei áramlatnak, amely
azokban az években Kolozsvárt, az erdélyi irodalom középpontját jellemezte.
Első volt a .kisebbségben élő magyarság élet-halál harca a naeíonalízmus és a
sovínízrnus ellen, amelyet Károly király abban az időben míndenható diJktatú
rája jelentett: második a magyarságért való aggódás; a harmadik küzdelem a
társadalmi 19aZSlágtalanságok ellen. A leghaladóbb eszméket abban az időben

a Korunk folyóírat képviselte, élén Gaál Gáborral, a baloldali erdélyi ujság
írás vezéralakjával. a folyóirat alapítójával. Amíg Erdély sarkában, Brassóban
él Brassói Lapok hírdette az "új idők új dalait", a kolozsvári New YoI1k szál
loda éttermében, az ajtóval szembeni ujságíró-asztalnád, a bosszúhajú. ZÖInÖlk,

arany keretes szemüvegű Gaál Gáborral az asztalfőn mát" ott ültek azok a
férfiak, akik már a holnap, a jövő felé fordították arcukat.

Ebben a környezetben, ebben a légkörben élt és dolgozott Dslda Jenő. :IDbe
ren figyelt maga körül a világban, de szeme közoen fölfelé is telkinteit. Mert
haladó volt, magyar volt és katoiikus volt.

Haladó szociális gondolkodásának megismerésére elég elolvasnunk Bútorok
című hosszabb verset, a harmincas évek munkanélküliségének ezt a lüktető,

expresszionista költői eszközökkel megírt balladáját. vagy az Amundsen kor
társát a kötelességét teljesítő, betegen is robotoló kisemberről, akit se hír, se
dicsőség nem érdekell :

Egyszerű, józan és kérlelhetetlen,
mint a kenyér,
mint a zárszámadás,
mint a kötelesség.
Nézz utána, barátom,
amint köhögve lép ki az északsarki hidegbe:
Kishivatalnok.
Kissé hajlott és deresedő.

ötvenéves.
Amundsen kortársa.
Hős.

Az én apám s a te apád, barátom.

Epp oly dokumentum-értékűez a vers a maga korára, mint amilyen doku
mentum ugyanerről a korról s ugyanerről a ioíshlvatalnok-figuráról Werfel no-



velláia, A kispolgár halála. Ha egyszer valéllkinelk. eszébe [utna, hogy antológiát
szerlkesszen a harmincas évek Európájának kiispolgáráról, a kistisztviselŐik nyo
mott, szorongó, robotba szürkülő, örömtelen és hősi kis életéről, bízvást egymás
mellé tehetné ezt a két "adatot".

Ami Dsida Jenő magyarságát illeti: ki ne éremre ki az igaz magyarság mély
szerétetét abból a ·lírából, amely a magyar költészet legjobb hagyományaiba
kapcsolódik, legszebb színeít szöví tovább, legzamatosabb nyelvi ízelt párolta,
magába? De van szókimondóbb vallomása is, elsősorban a sokat vitatott és
húsz év távlatából egyes kifejezéseiben még inkább vitatható Psalmus Huruta
ricus, mely ugyan semmiképp sem tartozik Dsida legjobb versei közé, s ő

maga is kíhagyta kötetéből; de népe igaz szeretete lüktet benne (olyikor kicsit
lkosztolálIiyias hangszerelésben), s egyes részletei már-már zsoltárszerűen na
gyok. 1936 május 26 és 29 közt futJa a kolozsvári sétatér szelíd gesztenyefái
alatt, és "Jolánnak, drága kis munkatársának" ajánlotta, "annyi szeretettel,
amennyi egy aiánlásba bele sem fér".

MéIly katolíkus hitét a családból hozta magával. At- meg átszöVli!k verseit
a vallásos vonatkozások, mínduntalan fölbukkannak bennük a vallásos képek.
Nem mínt kellékek, hanem hitelesen, őszintén - Dsida anyanyelve ez, mond
ihatjuk Még ott is, ahol látszólag "közönyös" dolgokról ír, hangja jellegzetesen,
félreísrnemetetlenül katolikus hang: katohkus lélek hangja. Éppen ez benne
az .ilgazán katolíkus: hogy bármiről szól, abban "kimondatlamul" benne van a
hite - azt lehetne mondaní, a szeme nézése, a ceruzafogása az, ami a verseit
lmatoUkussá teszi. Nem a tematíkáia katolikus, hanem az élet- és világlátása;
de nem "propagandisztikusan", hanem természetesen, önként adódóan - mínt
!ha nem tudna, csak ezen az anyanyelvén beszélni. Csak egyetlen példát említ
sünik a sok közül - egyetlent, mely egyben a legnagyobb katolükus magyarr ver
sek közé tartozik, s a legszebb magyar versek közé általában: a Nagycsütörtök
~~ .

4.

Miről szél a Nagycsütörtök? Erről:

Nem volt cs,atlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát ü!.dögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön ...

Dsida verseí általában nem "nagy dolgokról" szélnak. Kevés költőnk van, aki
oly kevéssé lépne "föl" a legegyszerubb valóság fölé, amikor verset ír, mint ő.

De ez a mlndermapí valóság végtelenűl mély, ha ő nézi, és végtelenűl tündéri.
Ha "fejlődést" keresnénk költészetében. egyik ilyen fejlődésként ezt regisztrál
ihalmán'k: korai verseinek eredendő szcrnorúsága lassan, mint a köd, fölszáll;
egyre jobban meglátja az apró valóság 'Varázslatos költészetét. Találn sehol any
nyira nem látni ezt, rnínt szerelmes verseiben. ahol szinte ölelkezik egymással,
de irtt a földi világban, a földi és a földöntúli. Például a felejthetetlen Viola
ciklusban (Miért borultak le az angyalok Viola előtt), "egy nyári alkonyat
csodálatos történetében", ebben a modern legendában, amelyneik rokonait ke
resve egyaránt gondolhatunk Gelléri Andor Endre tündéri realizmusú nevel
láíra, meg egyes olasz neorealista törekvésekre. Egy kirándulás története ez a
ciklus, s az "esemény": Viola Iábát föl törte II cipő, hazáig még nagy út van,
viszont a szerelmesekriek nincs pénzük autóbuszra, illetve csak egyetlen jegyre
'V'3II1. A költő átadja ezt a pénzt a sántíkáló Violának, de ámulva látja, hogy a
pénz egy koldúsasszony kezébe vándorol, mert

Viola nem bírt tenni szíve ellen,
me ly könnyes lett és puha mint a vatta
s oly mozdulattal, amely csupa kellem,
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minden pénzét a bús anyának adta.
Majd mint vezér, ki súlyos sebesült bár,
de legnagyobb győzelmét most aratta
s hiába vére itt-ott átalüt már,
kemény mosollyal léptet felmagasztalt
útján, ahol az ünneplés s az üdv vár,
Viola is, bár égő kínt tapasztalt,
öntudattal, hogy úgy van jól, amint tett,
büszkén indult, amerre vitt az aszfalt
s merről a város kéklő tornya intett.

A költő nyugtalanná válik, mert látja: nem méltó Violára, aki másokért
lemond és tetteivel valljla meg hitét. O bizony kéregető előtt sokszor elhaladt,
éhezőt Illem ölelt meg, megmosolyogta azt, aki másokért halált balt, és elke
rülve a hősiesség. útját, egyszer sem hevült igaz áldozatra,

Krisztus nevét bár egy
életen át zengem, 
egek fényessége,
mennyek békessége,
ezentek egyessége,
nem fogad be engem ...

Viola végül csodálatos módon megdicsőül Isten és ernberek előtt. Angyalok
emelik öleikbe, repítík a szalmatetős kalyibak és a törpeakácfák csúcsa fö
lött, míg lent a kutyák ujjongva csahelnak. a szénásszekerek lovai égnek tart
ják fejüket és nyerítenek. arany Viola szép homlokán megbomlanak a fürtök,
megharsannak a mennyeí kürtök, az emberek térdre hullanak, a gye,rekek
rnutogatnak és

mint kondult meg fékeveszetten a nagy város
valamennyi harangja

ging, gong, mindez a kis Violáért !
ging, gong, ne sajogjon a lába szegénynek!
zúgja harang és orgona búgja, pengeti lant és

harsona zengi:
Angyalok asszonya O és ülni fog egykor az Úrnak

jobbja felől.

5.

A HALAL, amely gyernnekkora óta kerülgette, az élet derűs percei után,
1938 elején legyíntett feléje. Egy báli éjszakán meghült és szívburokgyulla
dással kórházba szállították. 'I'rombózíst kapott és az orvosok tehetetlenül ál
lottak betegágyánál. Iszonyú láz gyötörte hetekig. A szülői házba kívánkozott.
Halálos betegen mondotta toldba Azrael árnyékában c. versét, Szülei lakására
szállítotiáJk, de itt már csak 48 órát élt. 1938 [úmius hetedikén este 9 óralkor
halt meg.

Sírja széléhez egy magas, őszhajú bölcs, az 1918-as őszirózsás formdialom
ban tanúsított magatartásáért kegyvesztett volt tanfelügyelő. Krenner Miklós;
az erdélyi magyar ujságfrás nesztora, a legendás hírű Spectater lépett, ~it a
népek megbékéléséért írott vezórcikkéért hat havi fogházra ítélt a román
kill"ályi bíróság és a következőket mondotta:

"Én, kisebbségi életünk lelktismeretének egyre ingerlékenyebb bírálója itt
e sírnál vagyok kénytelen megismételni azt a rémítő vádat, hogy ebben a bor
zasztó elesettségünkben sem teszünk egyetlen érdemeset sem a kellő időben.

a kellő helyre. Vajjon megadtulk-e itt állandó szorongatottságunkban Dsida
Jetlőnek azt, ami őt joggal és rníndnyájunk javára illette volna? O ifjú lángész
volt, erdélyi irodalmunk legnagyobb igérete, a Iírai regény byroni magaslata
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felé szálló költő, a formaművészet mestere, a költői élmény elárulása nélkül,
a mesterí műfordító, az új klasszdeizmus és szellem egyik legvHézebb lovagja,
~i úgyszólván semmit sem kapott, csak sovány anyagi lehetőségek olcsó éle
tét, egy napilap segédszerkesztőí tisztét. Össze tudta kötni az' eget a földdel;
úgy jávt naponként Istenhez, mint a szívesen látott vendég. Ez a töréikeny
ember, akinek a szíve mínt bomlott óramű zakatolt, megnyugodott végzetében.
mert hitt az élet igazi értékében, de még jobban hitt az örölekévalóságban.
Betegséige egy késői szakában vasárnap délután úgy leltem. hogy a Mater
Dolorosa kezét fogva, fennhangon olvasott imakönyvéből. Az ilyen perc, amely
re azJt mondjuk: megrendítő. Az egész végtelenség ráJJ1klhajHk és érezzük a
,,iködoszlopán rejlő Istenséget". Numen adest. Aki Istennel csak ösztönös ér
zésekkel, pontos szavak nélkül tud beszélni, érzi az ilyen nagy szerelern óriási
fölényét és igazságát. Ilyen halandó és halott nem csalódhatík hitében. Való
ban boldog kell legyen a szent halálnak az az énekese, aki felismerte, hogy

..... élet és halál, egy a kettő.

Tó, amelyen a reggel és este terem.
S amit balkezével visszavett Ű
a jobb kezéből ismét elnyerem .. ,

6.

Húsz év óta pihen a költő teste a kolozsvári házsongárdi temetőben. Krip
tájának homlokzatán márványtáblára vésve aranybetűkkel ezek a sorok állanak:

Megtettem mindent, mit megtehettem.
Kinek tartoztam, mindent meoiizettem;
Elenqedem. mindenki tartozását,
Felejtsd el arcom romló földi mását.,.

Húsz év alatt a test összezsugorodott és moraknyi porrá változott. De
szelleme megnőtt, és kortársai megérték "a költő feltámadását",

DSIDA JENÖ UTOLSO VERSEI

1.

Lássuk, vajjon itt a habos verejték
8 jajgatások rettenetes hevében,
véres arcú rémületek között is

úr-e a szellem?

Megkinozva száz hernyófogóval
rá tudnék-e még mosolyogni csöndes
révedéssel régi görög hegyekre

s zengeni ritmust?

Drága múzsa! Hajdani boldog esték!
Daphnis és Chloe derűsen patakz6
szép szerelme! Arad a tenger, tenger

tiszta szelével !

Mindig vágytam délre, mióta élek,
úgy kószálni A thos ezüstös ormán
és a porló Akropolis kövére

hajtani főmet.

Boldog Lennék már, de zokogva boldog,
bár ha eljutnék rogyadozva, mászva
bús betegszobám napos ablakáig.

Ez se lehet már.
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