
DSIDA JENŐ CENTENÁRIUMA

Dsida Jenő kora ifjúságától arra készü lt, hogy
költő legyen, s ennek érde kében szelíd eréllyel
hiú sította meg családján ak mási rán yú terveit.
Mindenekelőtt az irodalom von zotta, és a hú
szas években Erdélyben magyar költőnek lenni
talán minden másnál magasabb rendű külde
tést jelent ett : az erdélyi mag yar költőnek nem
csak művésznek kellett lennie, hanem a nemzeti
közösség hiva tott képviselőjének és sz ósz ól ójá
nak is. Dsida maga is tevékeny sze repe t vállalt
a nem zetiségi irodalom mozgalmaiban , azo k
közé tart ozott , akik elfogad ták a saját felad atai
ra találó kisebbségi irod alom "transzi lvánista"
nézeteit, és ennek a sze mélyes meggyőződés

nek a követk eztében vett részt a Kemény János
marosvécsi kastélyában szerveződő "helikoni"
íróközösség munk ájában, az Erdé lyi Helikon és
a Pásztortűz című folyóiratok tevékenységében .

Hamar megszerezte a népszerűséget és az el
ismerés t, ifjú költőként a játék elemi örömével
merült meg a versek világá ban, valósággal láz
ba jött, ha egy szo katlan képre, frissen csengő

rímre talált . Mégsem volt igazán boldog, mint
ha a mulandóság fiatalos érzésénél valami söté
tebb és nehezebb szomorúság szeg te volna ked 
vét. Korai költészetében mindegyre az elmúlás
képzetei jelennek meg, valami állandó félelem
szövi át az expressz ionista szabadvers kötetlen
sége sze rint áradó laza sorokat. A háborús évek
család i go ndjai, az Erdély sorsát eldöntő törté
nelmi változások bénító közha ngulata mellett
mindennek személyes oka is volt: a szívbetegek
örökös szerongasa. amelyet egy fiatalon elviselt
sú lyos betegség oltott a költő lelkébe, verseibe.
Dsida Jenő maga is sejtette, hogy nem lesz
hosszú életű, s a cigarett ával, feketekávéval m ér
geze tt szerkesztőségi életmód is még inkább alá
ásta gye nge egészségét. Korai költészetét az el
múlás csendes szo morúsága hatja át, s ezt a
szo morúságot a magányosság érzése mélyíti el.

A fiatal szív nek azo nban még nagyok voltak
a tarta lékai , a korai versekben elpa naszo lt ott
hon talanság után Dsida Jenő lassanként védő és
nyugtató menedékre talált: a szerelemben. a ter
mészetben és a költésze tben. Eletének delén írta
nagyszerű bukolikus költeményeit, két epikai
elemekkel átszőtt lírai remekét: a Kóborló d élut án
kedves kutyámmal és a Miért borultak le az allgya
lok Viola előtt című népszerű költői műveit. Az
előbbi játékba feledkező tavaszi hexam eterek
ből épül, s szinte a reneszá nsz önfeledt já tékos-
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s ágéval fejezi ki a természetben megú julást ke
reső lélek boldog örömét, az utóbb i szerelmes
ujjongás, amely merengő érzésből és sze líd era
tikából fon tündéri koszorút egy leány homloka
köré. A bu kolikus ihletés általános volt a har
mincas évek fiatal költői közö tt, akik általában a
természeti idillben kerestek mened éket a köröt
tük mind inkább kibontakozó tört énelmi és szel
lemi válság elől. A költészet Múzsája "menekü
lő M úzsa" ekkor, a természet és az idill feledt e
tő békéje kínál oltalmat, ígéri egyszersmind a
hum ánus értékek megőrzésének lehetőségét.

Dsida Jenő természeti és szerelmi idillje is az
emberi élet elemi értékei mellett tesz vallomást;
a Violát ünneplő "csodálatos történet" azt kí
vánja igazolni, hogy "a fájdalomnál erősebb a
jóság", a tavaszi kóborlásról írott "lírai ripor
ton" pedig az egyszerű öröm vízjele üt át.

Ez a vízjel válik mind nyilvánvalóbbá élete
végén, midőn az elvise lhetetlenségig fokozód
nak az erdé lyi magyarság terhei. A kolozsvári
költő ekkor - a kisebbségi megpróbáltatások
nap jaiban - írja fájdalmas zsoltárá t: a Psalmus
Hungaricust, amely korábbi költészetének me
rengő és játékos dallam a után a közösségi hű
ség és a történelmi felelősség szigorú mor álját
szólaltat ja meg . Azt a hagyományos hangot idé
zi fel, amelyet a török pu sztít ással viaskodó
egykori éne kes: Kecskeméti Vég Mihály ütött
meg, amely Kodály Zoltán fájdalm as magyar
zsoltárába n zenge tt két országvesztő háború
között. Hitvallást tesz szé tszórt népe mellett ,
egységre szólít, hangos szóval akarja a történe
lem közönyös erőit megállítani. Fellebbezés ez a
zsoltár: a történelemh ez, az európa i népek kö
zösségéhez, az elfúló kiáltás, a kihagyó lélegzet
mindazon által arra utal, hogy a költő aligha re
ményked ett a közös sebek orvoslásában. Élete
alkonyá hoz a megmásíthatatlan végzet gyötrel
mes tud atával érkeze tt el, úgy látta : minden el
végez tetett.

Reményeit egy történelem fölött létező igaz
ságosságba helyezte ezért: rövid életét végigkí 
sérte a megváltás hite és drámája, az a bizo
nyosság, hogy zaklató kérd éseire a létn ek egy
magasabb rendjében kaphat majd választ. Dsi
da Jenő "a ngya lok citer áján" játszott , igazi " po
eta angelicus" módjára tudta megszólaItatn i az
égi zenét. Költészet ének korábban ép pen ez a
szólama volt a l egnépszerűbb: a Chanson az őr

allgyalhoz, a Vidám killálgalás keresztéllyi lnkomán ,
a Jámbor beszéd magamról. Ezekben a verseiben
"an gyalok motoznak" , az égi fények közö tt egy



természetfeletti bukolika tündéri játéka bomlik
ki, a túlvilágot ugyanaz az idilli derű szővi át,
mint az egyszerre légies és földies szerelmi köl
teményeket. Az angyalok a költő személyes is
merősei, ájtatosságaiknak rokokó bája van, régi
költői hagyományt idéznek, Csokonai Vitéz Mi
hály Cupidéit és tűndéreit.

Szépek és őszinték ezek a költemények, a ke
resztény költő igazi hangja mégsem bennük
szólal meg, inkább azokban a versekben, ame
lyek a megváltást keresik, a megváltás művé

ben kívánnak 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 ál
dozat mélységét is, azt a szenvedést és meg
aláztatást, amely végül a megváltáshoz vezet.
Krisztus című versében a "neobarokk" vallásos
ság naiv képzeteit utasítja el, a szenvedő Krisz
tus drámai alakját állítja olvasója elé.

A megváltás és az áldozat drámájának ha
sonló szemléletéről számos vers tanúskodik,
ezekben a költeményekben a kereszténység ősi,

ugyanakkor korunkbeli felismerései. a szolgálat
és az önfeláldozás "teológiájának" gondolatai
jelennek meg. Dsida Jenő költészetében is az ál
dozat és a megváltás "fölfoghatatlan drámája"
(ezek Pilinszky János szavai) nyilatkozik meg, ő
maga is át akarja élni ezt a drámát, meg akar
vele küzdeni. Kűlőnösen Nagycsütörtök című

verse mutatja ezt, az a költemény, amelyben sa
ját sorsát - a kisebbségi magyar költő sorsát 
az áldozatvállalás keresztény erkölcse szerint
értelmezi. Költészetében több alkalommal is
visszatér a nagycsütörtöki virrasztás motívuma,
a krisztusi szenvedéstörténetnek ez a mozzana
ta azonban korábban nem kapott személyes ér
telmezést, mondhatnám így is: igazi lírai erőt. A
Nagtjcsütörtök minden ízében személyes vallo
más, amely a súlyos történelmi gondokkal kűz
dő, magányos erdélyi költő áldozatának keresz
tény értelmét és természetfeletti távlatát világít
ja meg. A vershelyzet nagyon is köznapi: a Ko
lozsvárra visszatérő költő a székelykocsárdi
vasútállomáson - a székely körvasút átszálló
helyén, amelyet mindig útonlevő, fáradt széke
lyek töltenek meg - várakozik a csatlakozásra,
s a hideg éjszakában valami emberi szóra, köze-
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ledésre, együttérzésre vágyik. Körötte ismeret
lenek alszanak, s a teljes magányosság szorítá
sában nincs senki, akivel megoszthatná gondja
it. Ebben a szorongató lelki állapotban ismeri
fel a virrasztó Krisztus magányának és gyötrő

désének értelmét: az áldozat misztériumát,
A költő magányos áldozata ilyen módon kap

valóban "nagycsütörtöki" értelmet: akiknek a
mostoha sorsát a szívén viseli, azok álomba me
rülten magára hagyják, neki mégis vállalnia kell
a terheket. A Nagycsütörtök a magyar költészet
egyik leginkább keresztény műve, a személyes
áldozat végső értelmét a krísztusí áldozat ter
mészetfeletti rendjében találja meg, ezáltal osz
tozik a megváltás drámai misztériumában. Az
erdélyi magyar irodalom játékos angyala ezzel
a verssel lépte át a férfikor küszöbét, s érkezett
el maga is a hitvalló-költők közé, hogy áldoza
tos küldetésének természet- és történelem-felet
ti távlatát mutassa meg.

A "nagycsütörtöki" megrendülés ettől fogva
Dsida Jenő fiatalos költészetének állandó érzel
mi forrása lett: a személyes áldozatvállalás esz
méje nemcsak vallásos verseit szőtte át, hanem
a történelmi megpróbáltatások mélyéről fel
hangzó kisebbségi zsoltárát, a Psalmus Hunga
ricust is. A kisebbségi sors közvetlen tapasztala
ta köznapi valóság volt az ő számára, ebben a
sorsban mégis többet látott, mint közönséges
történelmi csapást. A kiszolgáltatottság, a meg
alázottság, az üldöztetés egyetemes emberi ta
pasztalatát ismerte fel, s midőn védelmet kere
sett ennek a mindenkit fenyegető végzetnek a
terhe ellen, személyes és közösségi szorongatta
tásoktól gyötörten, a korai halál riasztó bizo
nyosságában, minden emberi reményét az áldo
zat végső értelmébe és a megváltásba vetette. A
személyes vigasztalódás egyszersmind közös
ségi vigasszá vált, a történelmi megpróbáltatá
sok között őrlődő erdélyi magyarság azóta is
Dsida jenőben ismeri fel azt a költöt, aki kiáb
rándító kisebbségi tapasztalatait a vallásos hit
és erkölcs magaslatára helyezve kívánja békévé
oldani. Különösen igaz mindez ma: a költő szü
letésének centenáriumán.
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