
CSISZÉR ALAJOS

"MEGTETTEM MINDENT, AMIT MEGTEHETTEMIl
Hetven éve született Dsida Jenő

Hiszen mindenki szíve voltam.
Minden sírhantra én hajoltam.
minden bölcsőnél ottan álltam.
minden porontyot én dajkáltam,
én tanítottam, én neveltem,
rninden kunyhóban én" teleltem.

Szatmáron, 1907. május 17-én született és jövőre lesz 40 éve, hogy fiatalon,
31 éves korában, 1938. június 7-én meghalt Kolozsváron Dsida Jenő, aki azóta
klasszikus költővé nemesedett,

Már kis elemista korában kezdett verselgetní éclesanyjához írott sorokkal.
Tizenhét évesen anyák napjára írta az tde,anvám keze című költeményét. Hadd
idézzek a versből néhány sort:

A legáidottabb kéz a földön,
A te két kezed jó Anyám.
Rettentó semmi mélyén álltam
Közelgő létem hajnalán:
A te két kezed volt amentOm
S a fén'lles földre helyezett ..•.
Add ide, - csak eg'll pillanatra,
Hadd csókolom me" kezedet!

Benedek Elek, "Elek apó", a nagy mesemondó figyelt fel rá először, és a
Cimbora círnű erdélyi gyermekújság munkatársaként alkalmazta. Benedek Elek
humánus gondolkodása, az együtt élő népek kölcsönös közeledését szorgalmazó
művelődési programja nagy hatást gyakorolt a diák Dsida irodalomfelfogására.
A román költészet klasszikusait magyarul megszólaltatő gazdag műfordítói te
vékenységének kezdetei erre az időszakra nyúlnak vissza.

Szatmáron érettségizett 1925-ben az Eminescu gímnézlumban, 1926-ban kerűlt
a kolozsvári tudományegyetemre. Ekkor elöszőr az Ellenzék, 1927-ben a Pásztortűz

címü irodalmi folyóirat műszaki szerkesztője lesz (valójában a folyóirat egyedüli
. szerkesztője). 1928-ban jelenik meg első verseskötete Leselked5 magány címen.

Tehetsége nagyon sokoldalú volt: irt, fordított angolból, francíából, [apánból,
kínai ból, latinból, németből. olaszból, oroszból, román és török költők műveíből,

Beszélt héber nyelven is. Majd a Helikon és a Keleti Újság szerkesztője 'lesz.
1!l28 októberében orvosa tanácsára fizetés nélküli szabadságot kér, és kilenc
hónapig házitanító a báró Huszár családnál Abafáján. 1929-ben tagjává vá
lasztotta a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság. Ugyanebben az évben
az Erdélyi "Irodalmi Társaság és az Erdélyi Helikon tagja lesz. Megválasztották
a Pen Club főtitkárának és tagja az Erdélyi Katolikus Akadémiának is. 1930
ban tevékeny részt vállal az Erdélyi Fiatalok dmű folyóirat alapításában és
haláláig szerepel a lap főmunkatársalnak névsorában. Ez év június 15-től sze
repel tényleges szerkesztőként a Pásztortűz címlapján. Ezt a munkakört 1934-ig
tölti be.

1932-ben részt vesz egy olaszországi társasutazáson ; ennek élményeit írja
meg Magyar Karaván Itálián keresztül címú riportkönyvében. mely 1933-ban
jelent meg. 1934-ben jelenik meg második verseskötete. a Nagycsütörtök. Ebben
az évben a kolozsvári Keleti Újság tényleges szerkesztője lesz. Említést érdemel
Anyanyelvünk círnű állandó rovata. melyben magas színvonalú nyelvmúvelő cik
keket és tanulmányokat közöl. 1!l37 nyarán megnősül. Nászútra feleségével (lm
bery Melindával) a Debreceni Nyári Egyetemre utazott. Verseiben ettől kezdve
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UJ szín jelenik meg, az elégia finom hangszíne, Előbb halkan, mínt felbukkanó
motívum, majd gyermekkori élményekbe és emlékekbe öltözködve. Debrecenben
meglátogatja Csokonai sírját.

Vén fejfák közt vánszorogva
E1'délyből jövén,

vágyunk állni szívszorongva
sírhalmod tövén,

állni hajtott fővel

. mozdulatlanul,
írott néma kővel

szólni szótlanul ...

írta száznegyvennégy soros költeményében, melynek megírására Csokonai
szelleme Ihlette,

Nekem at: II megtísztelö kitüntetés jutott osztályrészemül. hogy 1926 év
őszétől, amikor Kolozsvárra költözött, 19311-ba!1 bekövetkezett haláláig szeros
baráti kapcsolat fűzött hozzá. Ma is látom magam előtt a szelíd, kissé bánatosan,
de mégis derűsen mosolygó költőt. Ma is előttem van, mintha nemrég sétáitunk
volna együtt a kolozsvári Sétatéren át Fürdő utcai Iakásulstg, vagy cl házsongárdi
temetőben. Minden ilyen séta nagy élmény volt számomra. Rendkívül gazdag
erdélyi szókíncsével - valósággal lenyűgözött. Színes, gazdag gondolatainak
játszi könnyedséggel adott kifejezést. Csodáltam tudását, csapongó gondolatait,
Hol lelkesedett, hol lemondó volt.

Sápadt arcú, törékeny alkatú ember volt, SZE::me mindig gyulladt a sok éj
szakázástól. A, Keleti Újság reggel jelent meg, a munka oroszlánrésze, az anyag
átnézése, összeállítása az éjszakai órákra maradt. Dsida Jenő robotnak érezte a
szerkesztől munkát, amelytől azonban megválni nem tudott, de nem is akart
A Búcsú az elítélttől címu versében: ...villamosszék, ! vesztőhely ez, hol halni
keserű ! s édes is egyszerre - írta a szerkesztőségí székéről.

A vers volt az igazi műfaja, Szabad vagy kötött formában, bármilyen kor
ban és bármflyen nemzet irodalmában otthon volt. "Dsidll Jenő formaművé

szete . .. lenyűgöző. Kifejezésbeli hajlékonysága párját ritkítja. Annál hajléko
nyabb, kifejező árnyalatokra annál készségesebb ez a nyelv, minélléglesebb,
minél múlékonyabb tartalmat kell kifejeznie" '" "Mint nunden egyéni alkotás
az ő alkotása is újdonság" - írja a költőről szóló tanulmányában Földes: László.
Aprily Lajos pedig a Tóparti könyörgés előszavában. "Formafölénye olyan magas
fokú, hogy az alkotó munka küzdelmét nem érezheti., ."

Dsida Jenő a romániai fasizmus kibontakozása idején is költő maradt, a
költő szó legigazibb értelmében, S ebben a légkörben fordította magyarra Emi
nescu verseit. Később a !"undatia Regala megbízza' a teljes Eminescu fordítás
rnunkájával, betegsége és halála azonban megakadályozza a terv valóra vál
tásában.

"Poeta doctus" - tudós költő volt. Nem úgy, hogy a költő a tudóssal ver
senyez, hanem a szó igaz értelmében: megtanulla a költő mesterségét és meg
ismerte a nagy költők életét. Ez színte elkerülhetetlenül szabadságot is ad, hogy
a maga életén át újra lássa a világot: másképpen, egyénien, nem az éppen akkor
uralkodó közhelyekbe szédült fejjel.

Előrelátó volt. Szocíalísta gondolkodására jellemző az Utcaseprö címu verse,
a szegénység látvánván felfakadó szeretet, embertestvériség kifejezése. Az Éhes
a kutyám egészében nem egyéb, mint elkeseredett kiáltás a társadalmi igaz
ságtalanság ellen. Az Amundsen kortársa a nehéz /,orsú robotoló kisemberről

szól. Az öreg postás alapgondolata: a lázas beteg ember rnunkába indulása, a
'hétköznapí kötelességek vállalása is helytállást (5s hősiességet jelent. A Fuldoklás
Bárd Oszkárhoz írott vallomása "töviskoszorúsan" is figyelemre méltó:

Hiába tömök zsebkendőt a számba.
Nem gyermeksírás az enyém.
Korbács. V ér. Töviskoszorú.

. Sötét gyárkémények vigasztalan kűrtölése.
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A Bútorok 180 soros forradalmi balládája 11 harmincmillió munkanélküliről

egyik legszebb és legmegrázóbb alkotása, az akkori munkanélkülíség, a társa
dalmi igazságtalanság felismerése és ostorozása.

A kolozsvári New York kávéház különtermében, ahol az Újságíró Club
tagjai összejöttek, egyszer tanúja voltam annak a jelenetnek, amikor Gaál Gábor,
a Karunk című, leghaladóbb szellemű .marxísta társadalmi és lrodalmi fo'yóírat
főszerkesztője megölelte Dsida Jenőt bátor, szókimondó, szocíálís szellemű cik
keiért, melyeket a K orunk -nak megküldött és amelyek a színtén haladó szel
lemű Kacsó Sándor által szerkesztett BrasMi Lapokban is megjelentek.

1938 év elején meghűlt, és nagy lázzal a kolozsvári úgynevezett ,jZsidó kór
házba" szállttották. (Akkor ez a kórház volt Erdélyben a leghumánusabb és a
legmodernebb Intézrnény.) Három hónapon keresztül állandóan magas lázzal
feküdt, és a város, valamint a kórház legkiválóbb orvosai tehetetlenül álltak
betegágya körül. Gennyes szívburokgyulladása volt; a valószínűleg ínfluenzás
szövődményként fellépett betegséget a kisgyermek korában kapett skarláttól szervi
szívbajban szenvedő költő szervezete nem bírta ki. Halála előtt egy héttel kérte,
hogy szállítsák haza. -A szülők csodát reméltek. Azt hítték.. az otthon szerető

melege, az anya és a feleség odaadó ápolása talpra állitják a költöt. Beteg
ágyából a feleségének diktálja le utolsó költeményét, Azrael árnyékában címmel.

A javulás sajnos nem következett be. 1938. június 7-én este 9 órakor meg
halt. Temetésén az egész erdélyi magyar irodalmi és művészeti élet megjelent.
Sírjánál Krenner Miklós, "Spectator", az Ellenzék állandó vezércikkírója - az
1918-a8 októberi forradalomban való részvétele miatt kegyvesztett - volt tan
felügyelő, az erdélyi újságírás nesztora mondott búcsúbeszédet. ,,0 ifjú lángész
volt, erdélyi irodalmunk legnagyobb ígérete, a lírai regény byroni magaslata
felé szálló költő, a formaművészet mestere a költői élményelárulása nélkül,
a mesteri műfordító, az új klasszicizmus és szellem egyik legvitézebb lovagja.
aki úgyszólván semmit sem kapott, csak sovány anyagi lehetőséget, olcsó életet,
egy napilap (Keleti Újság) segédszerkesztőí tisztét ..." _

... Ez év február elején jártam utoljára Kolozsváron. Felkerestem Dsida Jenő

kríptáját - (amelyet annak idején az erdélyi magyarság állított hálából a köl
tőnek) - a házsongárdi temetőben. Ott álltam. megrendülve, élt megilletődéssel

olvastam el sírfeliratát, amelyet ó írt meg:

Megtettem mindent amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
Felejtsd el arcom romló földi mását.

Harmadik verseskötetének anyagát részben maga rendezte sajtó alá Angyalok
citerája címmel, megjelenését azonban már nem érhette meg. Negyedik kötete
Válogatott versek címen Rónay György szerkesztésében és tanulmányával a Révai
kiadásában 1944-ben jelent meg. 1945-ben Ernst Toller DaSI Schwalbenbuch-mű

fordítását Fecskék; könyve címmel az akkor alakult "Józsa Béla Athenaeum"
Kolozsvárt adta ki. -

József Attiláról ő írt először, és amíkor csak alkalom adódott, míndíg elis
merően szólt róla a Keleti Újság hasábjain. 1927. december 4-én a Pástiortúz
ben A félszázesztendős Ady Endre címen közölt öthasábos tanulmányt. Adyt
említve a Tükör előtt.című versciklusában ezt mondja:

... Jaj, hd hallaná Ady!
Az ő tusázó, véres szellemének
hatása, hogy a játszi hangulat
meguetve oujdosik a magyar ének
berkeiben és többé nem mulat.
Kik vígat írtak, szemlesütve félnek,
m<'nt csempészek, ha zubbonyuk alatt
titkos bankókat rejtenek a ráncok
s matatják őket vizslató fináncok.

A szelíd költő feltámadása tizenkét évi hallgatás után történt, Panek Zoltán
Dsida Jenő ébresztése rímű számonkérő cikkét az Utunk. 1956. szeptember 21-én
közölte. Ezt követte Tévedtünk volna? címen (Utunk, 1956. október 5.) Szilágyi

669



András válasza, amely Irodalmárok és olvasók körében egyaránt jogos ellen
érzést váltott ki. Szőcs István felelt rá A Dsida érem másik oldala címmel (Utunk.,
1956. október 18.). Majd Páskándi Géza Dsida és a kortárs elfogultsága című

cikkében elemezte Dsida költészetét (Utunk, 1956. október 25.). Végül a meg
nyugtató választ Szentímreí ' Jenő Fej, vagy írás című cikkében (Utunk, 1956.
novernber 7.) adta.

1958-ban a Szépírodalmí Könyvkiadó kiadásában Aprily Lajos előszavával

jelent meg válogatott. kötete, Tóparti könyörgés címmel. 1955-ben Arany és kék
sza'L'akkal címrnel a Magyar Helikon adott ki gyűjteményt verseiből, 1966 végén
a bukaresti Irodalmi Könyvkiadónál látott napvilágot verseinek vaskos kötete
szép kiáUításban, Szemlér Ferenc gondozásában és kisérő tanulmányával. Ez a
kötet felöleli életében megjelent két kötetének majdnem teljes anyagát, posz
tumusz kötetének és két válogatott művének nagy részét, továbbá 130 eddig
kiadatlan költeményét. Sajnos kimaradt a kötetből 33 olyan verse is - köztük a
'l''Ükör elótt és Csokonai sírjánál -, amelyek már részben szerepeltek előző

művelben. 1969-ben jelent meg a bukaresti If'[úsági Könyvkiadónál Összegyűjtött

műfordítások című kötete Szemlér Ferenc szerkesztésében és jegyzeteivel. 1974
ben a kolozsvári Dacia Könyvkiadó adta ki Versek és miífordítások című újabb
kötetét Láng Gusztáv egyetemi tanár válogatásában PS bevezető tanulmányával.
Ugyanebben az évben román nyelven is "megjelent a Kiriterion kiadásában Emil
Gíurgíuca fordításában, Stefan Aug. Doínas bevezetőjével Presaj cu nori (Hal
vány, borús táj) címmel válogatott verseskötete.

S, GYURKOVICS MÁRIA

ElhagyD" ass~onyok·

Valaki azt mondta, (Mauriac?) az elhagyott asszonyok panasza, mint a tenger
állandó mormolása, hallatszik fel az Úr trónusáig.

Sokan vannak. Ok azok, akikre gyanakvóan s nem kevés óvatossággal tekin
tenek a férjeiket birtokló nők, akiktől jótét lelkek féltik a papi férfiakat, hogy
lelki vigaszkeresés ürügyén netán behálózzák öket; ők azok, akiknek hibáit,
bűneit, mint magyarázó indokokat, zászlóként rnutatják föl, s ezek nyomán szinte
megnyugszanak az eseményeket okos rendbe szöni akaró, mindent megbeszélő

szomszédasszonyok. Ok azok, akiknek érzelmi és nemi nyomorán élcelődve,
ízetlen vicceket faragnak ostoba férfiak; akiknek minden fOl'O'atékossága, nyo
morúsága megmagyarázódik pusztán csak státusuk fölemlegetéséből. Millió oka
lehet annak, hogy ez a sors lett osztályrészük, és sorsukhoz nagyon különböző

mödon .viszonyulhatnak. Lehetnek szépek és csúnyák, fiataluk vagy öregek, oko
sak vagy ostobák, erősek, gyöngék, hősök, esendők. Lehet őket szánni, lehet le
nézni, lehet így-úgy vigasztalni is; lehet társadalmi problémaként fölfogva
helyzetüket, társadalmi jellegű megoldásokon töprengeni érdekükben.

Magam most nem a tengermormolásszerű panaszdalt akarom előadni, s tár
sadalmi megoldásokat sem ajánlok. Inkább, mivel belülról tapasztalfam ezt az
élethelyzetet, megpróbálom érzékeltetnl az evvel a sorssal való szembetalálkozás.
szembenézés állapotát.

A szenvedésről most ne essék szó: a szenvedést, valamilyen formában, mind
nyájan meg kell hogy ismerjük. Ez -olyan alapvető emberi tapasztalat, ami nélkül
nincs igazi megismerés, megértés, érettség. Valóban, tán jcllemzően éretté vá
lásunkhoz kell a szenvedés megtapasztalása : ezért is oly Irgalmatlanul gonosz
dolog a gyermekek szenvedése. S hogy hitvestárstól megcsalatva és elhagyatva
lenni szenvedés, - arra csak egyetlen bizonyságtétel: Izalásé, Izraelt, meggyötört
nyomorultját, úgy hívogatja prófétája által az Úr, "mint elhagyott és fájó lelkű

asszonyt". Ennél keserűbb példát nem talál.
Amikor annak idején, mint· útkanyarban hirtelen felbukkanó alakkal, szem

betaláltam magam avval a ténnyel, hogy elhagyott asszony vagyok, - az első

kóválygó zavarodottságon túl, azonnal ráismertem valamire: valami olyanra,
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