
POMOGATS BI:LA

KÖLTÖ NAGYCSOTÖRTÖKÖN

Dsida Jenő verseinek margójára

Erdélyben történelmi sorsvállalás a költészet, a magyar költőnek egyszersmind
hitvallónak kell lennie. A nemzetiségi irodalom létrehozásának éveiben ilyen
hitvalló volt a legtöbb írástudó: komoly tanárok, az élet peremére szorult, volt
megyei tisztviselők, tudós lelkészek buzdították helytállásra és közös munkára a
reményvesztett erdélyi magyarságot. Dsida- Jenő egyénisége el ütött a történelem
mel viaskodó hitvallókétól. ő nem a végzettel kívánt pereskedni, egyszerüen
énekelni akart: a természetről, a szerelemről. az ifjúságról, mint a késő romanti
kusok. Úgy érkezett az irodalomba, akár egy kamasz-angyal, mámoros ifjúsággal,
lobogó szőkén, telve lelkesedéssel és önbizalommal. Erdemes felidézni a képet,
amelyet Áprily Lajos rajzolt róla: "Tizenkilenc éves volt.jmikor Szatmárról Ko
lózsvárra utazott s bekopogtatott az Ellenzék irodalmi mellékletének szerkesztő

ségébe. Téli vagy télies idő lehetett, mert zsinóros Bocskai-kabát volt rajta. Kar
csu, csinos jelenség volt, nyílt, kedves arca üdítően s szinte mosolyogtatóan
gyermeki. Elfogultsággal küzdött, amin nem is lehetett csodálkozni: olyan iro
dalmi tekintéllyel ismerkedett meg a sivár szerkesztőségi szobában, rnint Kuncz
Aladár, akinek elismerése és biztató szavai nagy barátja korai haláláig kisérték
fejlődésében."

Kora ifjúságától arra készült, hogy költő legyen, s ennek érdekében szelíd
eréllyel hiúsította meg családjának más irányú terveit. 1907-ben született Szat
márnémetiben, apja mérnökkari tiszt volt a közös hadseregben. Gyermekkorát
beárnyékolta a háború: apja orosz hadifogságba került, nagybátyja, akitől ke
resztnevét kapta, elesett a galiciai harcmezőn. Családja tönkrement, hazatérő

apjának polgári fogliJ-lkozás után kellett néznie, az. Erdélyi Katolíkus Státus tiszt
viselője lett. Budapesten, Beregszászon és szülővárosában végezte tanulmányait,
már diákkorában jelenték meg versei Benedek Elek népszerű gyermeklapjában,
a Cimborában. 1925-ben, szülei akaratát követve, a kolozsvári egyetem jogi karára
iratkozott be, tanulmányait azonban nem sikerült l)efejeznie, helyettük mind
gyakrabban szerepelt az erdélyi magyar lapokban verseivel, más írásaival. 1927
ben az igen népszerű irodalmi folyóirat, a Pásztortűz technikai szerkesztője,

1931-ben Császár Károly irodalomtörténész mellett társszerkesztője lett, 1934
től haláláig a Keleti Ojság belső munkatársa, egyszersmind a Nagyváradon meg
jelenő Erdélyi Lapok kolozsvári tudósítója volt. Irásai ezekben a lapokban,
illetve az Erdélyi Helikpnban jelentek meg. 1928-ban Debreczeni László raj
zaival adta közre Leselkedő magány című verseskötetét, 1933-ban Gy. Szabó
Béla illusztrácíóival aNagycsütörtököt, végül 1938-ban, már halála után, Angya
lok ctteráián című kötete jelent meg. Egyetlen kisebb könyve jelent meg még
életében: 1933-ban Nagyváradon a Magyar ~~raván Itálián keresztül címü úti
rajz, amely az Erdélyi Lapok által szervezett római szentévi zarándoklat ese
ményeiről ad beszámolót. Válogatott verseit 1944-ben Rónay György rendezte
sajtó alá, ezt követve. 1958-bani Tóparti kőnyörgés címmel Áprily Lajos, 1965-ben
Arany és kék szavakkal címmel Katona Tamás, 1966·ban Bukarestben Versek
címmel Szemlér Ferenc; 1974-ben Kolozsvárott Versek és műioraitások címmel
Láng Gusztáv, 1980-ban Válogatott versei címmel Jékely Zoltán, végül 1983-ban
Osszegyűjtött versek és műiorditások címmel Szakolczay Lajos jelentette meg
költői müveit.
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A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban: tagja
volt a helikoni íróközösségnek, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság
nak; titkára az Erdélyi Katolikus Akadémiáhak és a PEN Club romániai magyar
tagozatának. Költészetének fejlődésében különösen-a Helikon eszméi és irodalmi
nézetei játszottak szerepet. Dsida Jenő is azok közé tartozott, akik elfogadták a
saját feladataira találó nemzetiségi irodalom "transzszilvánista" nézeteit, illetve
"nyugatos" irodalomszemléletét. Az első alkalommal 1926 nyarán Kemény János
báró marosvécsi kastélyában összegyűlt erdélyi magyar irók kötetlen munka
közösséget alkottak, tevékenységüket nem fogta össze sem szervezet, sem közös
ideológia. Nem dolgoztak ki alapokmányt, ügyrendet és működési szabályzatot,
összefogásuk szervezö ereje a közös küldetés és a közös felelősség, "tagsági
igazolványuk" a vécsi házigazda közel két évtizeden keresztül minden nyáron
elküldött baráti meghívólevele volt. Kölcsönösen jól ismerték egymást, általában
közvetlen módon érintkeztek, erős írói szolidaritást tanúsitottak egymás iránt,
így alakítva ki a közös munka, akár a baráti vita íratlan szabályait és hagyomá
nyait. Erdély legtehetségesebb és legnépszerűbb magyar írói gyülekeztek a ma
rosvécsi hársak alatt: a költők közül Áprily Lajos, ReményikSándor, Tompa
László, Bartalis János, az elbeszélők közül Kós Károly, Bánffy Míklós, Kuncz
Aladár, Makkai Sándor, MolterKároly, Karácsony Benő, Tabéry Géza, Szentimrei
Jenő, Tamási Áron, Kacsó Sándor, a fiatalok képviseletében Szemlér Ferenc,
Kiss Jenő, Asztalos István, Balázs Ferenc és Dsida Jenő, aki 1929-től kezdve vett
részt rendszeresen a Helikon munkájában. Amarosvécsi íróközösség ."koalíciós"
keretek között működött, jól megfértek körében a katolicizmus és a protestantiz
mus hívei, vagy ha az erdélyi magyar irodalom polítikai színképe szerint rendez
zük őket, a konzervatív reformerek, a liberálisok, a radikális demokraták vagy a
"népi" gondolat elkötelezettjei. Egyetlen közös eszmét vállaltak: az "erdélyi
gondolatot", amely a kisebbségbe szorult magyarság nemzeti kultúrájának védel
mét, az erdélyi történelem SZabadelvű hagyományainak fenntartását és az erdélyi
népek; magyarok, románok és németek békés együttműködését jelölte meg kö
vetendő eszmények gyanánt. Ezt a gondolatkört a Nyugat irodalomszemlélete
egészitette ki: a Helikon írói az alkotó munka szabadságát kívánták, s esztétikai,
illetve erkölcsi értékek révén akarták. megerősiteni a nemzetiségi sorban élő

erdélyi magyarság öntudatát, támogatni kulturális felemelkedését. Ezeket az esz
méket képviselte a fiatal Dsida Jenő költészete is.

Hamar megszerezte a népszerűséget és az elismerést, ifjú költőként-a játék elemi
örömével merült meg a veesek világában, valósággal lázba jött, ha egy szokatlan
képre, frissen csengő rímre talált. Mégsem volt igazán boldog, mintha a mulandó
ság fiatalos érzésénél valami sötétebb és nehezebb szomorúság szeg te volna
kedvét. Korai költészetében mindegyre az elmúlás képzetei jelennek meg, valami
állandó félelem szöví át az expresszionista szabadvers kötetlensége szerint áradó
laza sorokat. A háborús évek családi gondjai, az Erdély sorsát eldöntő történelmi

'változások bénitó közhangulata mellett mindennek személy.es oka is volt: a sziv
betegek örökös szorongása, amelyet egy fiatalon elvíselt súlyos betegség oltott a
költö lelkébe, verseíbe. Dsida Jenő maga is sejtette, hogy nem lesz hosszú életű,

s a cigarettával, feketekávéval mérgezett szerkesztőségi életmód is még inkább
aláásta gyeQge egészségét. Korai költészetét az elmúlás csendes szomorúsága hat
ja át, s ezt a szomorúságot a. magányosság érzése mélyíti el. Embertársaitól kér
segítséget, . remélni azonban már mi t sem remél:

Jó emberek, ne hagy jatok elesni
ryőngén, reszkető innal,
á.'okkal pl-ros, fiatal ajkamon
Emberek! Emberek! •
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Kiáltásom ra füJledt sQtét a válasz,
senki sem felel.

(Itt feledtek)

Életét már fiatalon. bevégzettnek érzi, s. egyelőre nem a megváltás bizalma,
inkább valami sötét félelem tölti meg szívét:

Kiönt medréböl a kÓd,
elnyeli a sugarakat,
elönti a tornyokat,
templomok, házak nincsenek,
az anyám sem mosolyoq,
keringö, szédült zuhanás
van a szívem helyén.
S a tetőn, bolondságok fölött
két kitárt kart tnereszt
egy hívogató, fekete,
borzalmas kereszt

(Apokalipszis)

A fiatal szívnek azonban még nagyok a tartalékai, a korai versekben elpana
szolt otthontalanság után Dsida Jenő lassanként védő és nyugtató menedékre
talál: a szerelemben, a természetben és a .költészetben, Életének delén íri.a nagy
szerű bukolikus költeményei-t, két epikai elemekkel 'átszőtt lírai remekét: a Kó
borló délután kedves kutyámmal és a Miért borulták le az angyalok Viola előtt
című népszerű költeményeket. Az előbbi játékba feledkező tavaszi hexameterek
ből épül, s szinte a reneszánsz önfeledt játékosságával fejezi ki a természetben
megújulást kereső lélek boldog örömét, az utóbbi szerelmes ujjongás, amely
merengő érzésből és szelíd erotikából fon tündéri koszorút egy leány homloka
köré. A bukolikus ihletés általános volt a harmincas évek fiatal költői között,
Radnóti Mik lós, Zelk Zoltán, Weöres Sándor, Vas István, Takáts Gyula és Jékely
Zoltán is a természeti idillben kerestek menedéket.a köröttük mindinkább ki
bontakozó történelmi és szellemi válság elől. A költészet Múzsája "menekülő

Múzsa" ekkor, a természet és az idill feledtető békéje kínál oltalmat, ígért egy
szersmind a humánus értékek megőrzésének lehetőségét. Dsida Jenő természeti
és szerelmi idillje is az emberi élet elemi értékei mellett tesz vallomást; a Violát
ünneplő "csodálatos történet" azt kivánja igazolni, hogy "a fájdalomnál erősebb

a jóság", a tavaszi kóborlásról írott "lírai riportnak" pedig az egyszerű öröm ad
fénylő derűt: . .

Szép dolog élni, kulyuskám. Szembe haladni a széttet,
ázni, ha bús zivatar vág, meqszáradnt, ha nap süt,
szánon siklani. míg a pihék csillogva csapongnak

.s vattacsomóként ülnek vállamon és il fenyőkön.

Nagyszerü elcsavarogni, bolyongani, menni örökké,
így lézenqeni, mint most, gondtalanul "fütyörészve,
így ballagni, kutyástul, erős nagy örömmel a szívben,
s mondani himnikusan: Csodaszép, csodaszép ez az élet,
semmise múlja felül. -

A szerelrni himnusz és a lírai riport a természet tündöklő dolgait jelöli meg,
ez a természet azonban más, mint egy évtizeddel korábban az avantgardeköltők

pásztori vidéke: egyéni arculata van, meglehet határozni térben és időben, a
mappán és a történelemben. Ahogy Vas István és Zelk Zoltán jellegzetesen pesti,
Weöres Sándor és Takáts Gyula jellegzetesen dunántúli tájakat rajzol ki versei
ben, Dsida Jenő természeti idilljeinek erősen erdélyi színezete van, Valósággal
megne.vezi a Kolozsvár környéki tájat, a kéklő Arpád-csúcsra, a kristályvizü
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Szent János-kútra, Kolozsmonostor lágyan hajló, zöld dombjaira hivatkozik,
mintegy rejtetten tesz vallomást a szűkebb haza iránt érzett ragaszkodásról.
Pedig sohasem tartozott azok közé, akik .Erdély címerével akarták volna hitelesi
teni költészetüket , a szülőf'öld szeretete és az iránta érzett hűség inkább titkos
vízjelként ütött át a verseken. Ez a vízjel válik mind rryilvánvalóbbá élete végén,
midőn az elvíselhetetlenségíg fokozódnak az erdélyi magyarság terhei. A kolozs
vári költő ekkor - a kisebbségi .megpróbéltatésok napjaiban - irja fájdalmas
zsoltárát: a Psalmus hungaricilst, amely korábbí költészetének merengő és játé
kos dallama után a közösségi hűség és a történelmi felelősség szigorú morálját
szólaltatja meg. Azt a hagyományos hangot idézi Iel, amelyet a török pusztítással
viaskodó egykori énekes: Kecskeméti Vég Mihály ütött meg, amely Kodály
Zoltán fájdalmas magyar zsoltárában zengett két országvesztő háború között.
Hitvallást tesz szétszórt népe mellett, egységre szólít, hangos szóval akarja a
történelem közönyös erőit megállítani:

UJj ide, gyűlj ide, népem
s hallgasd, amint énekelek,
amint a hárfa húrjait,
feszült idegem húr jait
jajgatva tépem,
Ó, népem, árva népem!
- dalolj velem,
mint akit füstös lángokra szítottak
vérszínű, ósetét, nehéz, fanyar borok,
dalolj velem hörögve
és zúgva és dörögve,
tízmillió, százmillió torok!
Enekelj, hogy világgá hömpölyögjön
zsoltárod, mint a poklok tikkadt, kénköves szele
s Európa fog ja be fülét .
s nyög jön a borzalomtól
és őrül jön bele!

Fellebbezés ez a zsoltár: a történelemhez, az európai népek közösségéhez, az
elfúló kiáltás, a kíhagYé lélegzet mindazonáltal arra utal, hogya költő aligha
reménykedett a közös sebek-ervoslésában. Elete alkonyához a megmásíthatatlan
végzet gyötrelmes tudatával érkezett el, úgy látta: minden elvégeztetett.

Reményeit egy történelem fölött létező ígezségosségba- helyezte ezért: rövid
életét végigkísérte a megváltás hite és drámája, az a bizonyosság, hogy zaklató
kérdéseire a létnek egy magasabb rendjében kaphat majd választ. Dsida Jenő

"angyalok citeráján" játszott. igazí "poeta angelicus" módjára tudta megszólal
tatní az égí zenét. Költészetének korábban éppen ez a szólama volt a -legnépsze
rűbb: a Chanson az őrangyalhoz, a Vidám kínálgatás keresztényi lakomán, a Jám
bot beszéd magamról. Ezekben a verseiben "angyalok motoznak" , az égi fények
között egy természetfeletti bukolika tündéri játéka, a túlvilágot ugyanaz az idilli
derű szövi át, mint az egyszerre légies és földies szerelmi költeményeket. Az
angyaloka költő személyes ismerősei, ájtatosságaiknak rokokó bája van, régi
költői hagyományt idéznek, Csokonai Vitéz Mihály Cupidóit és tündéreit:

Csak áll az ember. Vajon 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 völgy ben, hol a távoli térség
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egyetlen muzsikóló, lilába tolyt tehérséq,
ahol dagadva szunnyad á langyos, esti, drága
hó hermelinje, pelyhek lélegző puhasága,
ahol az égre lagyva, alig-alig rezegve
madarak szárnya tetped - s 00, halványkék mezekbe
öltözve. lassú lépttel, nem lankadó tagokkal
arkangyalok bolyongnak boldog hajadonokkal.

[Február, esti hat óra)

Szépek és őszinték ezek a költemények, a keresztény költő igazi hangja még
sem bennük szólal meg, inkább azokban a versekben, amelyek a megváltás,t kere
sik, a megváltás művében kívánnak személyes részt vállalni. Dsida Jenő az
"imitatio Christi" drámaíségét ismeri fel, s a túlvilág fényében tündöklő szentek
és angyalok mellett fel tudja idézni a krisztusi áldozat mélységét is, azt a szen
vedést és megaláztatást, amely végül a megváltáshoz vezet. Krisztus című verse
ben a "neobarokk" vallásosság naiv képzeteit utasítja el, a' szenvedő Krisztus
drámai alakját állítja olvasója elé:

Krisztusom,
én leveszem képedet lalamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeír, sohase
tudlak i1y~nnek elképzelni, amilyen itt vagy,

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

voltál, sziirke, lqradt és hozzánk hasonló.

Megtépett és szinehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltől-naptóJ cserzett arcodon
bronzvőrösre gyúlt a sárgaság, s két
parázsló szemecl.ool sisteregve hullottak
borzas szcikálladra az Isten könnyei-

A meg váltás és az áldozat drámájának hasonló' szemléletéről tanúskodnak a
Hűsvétt ének az űres súklasir mellett, valamint az út a Kálváriára című versei,
is. Ezekben a költeményekben a kereszténység ősí, ugyanakkor korunkbeli felis
merései, a szolgálat és az önfeláldozás "teológiáj!!nak" gondolatai jelennek meg.
Olyan gondolatok, 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 eszmeiségéhez egészen hasonlo gon"
dolkodással találkozunk: "Megrendítő Isten arcán a változás" amikor lehajol
értünk. Fönséges tartózkodása fölfoghatatlan drámába csap át, melynek kohójá
ban a legsúlyosabb kérdések izzanak - a bűn, a. szabad akarat, Isten minden
hetóségának, Jézus megtestesülésének és áldozatának titkai. E naptól fogva:
Atyánk, áldozati báránya neve. Egy közülünk. Sőt: akí a legelesettebbet befo- 
gadja házába, ot fogadja be. Igy siet segítségére képzeletünknek. hogy kire gon
doljunk, amikor rágondolunk? A~éhezőre, a szomjazóra, a mezítelenre."

Dsida Jenő költészetében is az áldozatnak és a megváltásnak ez a "fölfogha
tatlan drámája" nyilatkozik meg. ő maga is át akarja élni ezt a drámát, meg akar
vele küzdení. Különösen Nagycsütörtök című verse mutatja ezt, az a költemény,
amelyben saját sorsát - a ktsebbségi magyar költő sorsát .L. az áldozatvállalés
keresztény erkölcse szerint értelmezi. Költészetében több alkalommal is visszatér
a nagycsütörtöki virrasztás motívuma, a krisztusr szenvedéstörténetnek ez a
mozzanata azonban korábban nem kapott személyes értelmezést, mondhatnám
így is: igazi lírai erőt. A Nagycsütörtökön című vers - a szóbanforgó költemény
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közvetlen elözménye - valójában szerepvers, a költő a magára maradt, a szen
vedő Krisztus helyébe képzeli magát:

Testvéreim, tanítványaim!
Egignyúlókemény kereszten
holnap megölnek engem!
Es ti alusztok, mélyen alusztok!

A valamivel később keletkezett Nagycsütörtök viszont már minden izében
személyes vallomás, amely a súlyos történelmi gondokkal kűzdő, magányos er
délyi költő áldozatának keresztény értelmét és természetfeletti távlatát vílágítja
meg. A vershelyzet nagyonis köznapi: a Kolozsvár ra visszatérő költő a székely
kocsárdi .vasútállomáson - a székely körvasút átszállóhelyén, amelyet mindig
úton lévő, fáradt székelyek töltenek meg - várakozik a csatlakozásra. s a hideg
éjszakában valami emberi szóra, közeledésre, együttérzésre vágyik. Körötte
ismeretlenek alszanak, s a teljes magányosság 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 vílágának kettős síkja van: a hétköznapian kopár székelykocsárdi váró
terem, ahol a költő számot vet magányával, és a keresztény hagyomány Altal
megszentelt Olajfák hegye, ahol a. krisztusi szenvedéstörténet első eseménye
végbemegy. A szigorúan tárgyias képek lassanként a. természetfeletti .értelmet
hordozó bibliai történetnek adják át helyüket, a költő mindinkább a krisztusi
áldozattal azonosul, ugyanazt a magányt és gyötrelmet éli át, amelyet Krisztus az
Olajfák hegyén:

Az ablakon túl mozdonyok zörög tek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és «ideg 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 iiyen módon kap valóban "nagycsütörtöki" értel
met: akiknek a mostoha sorsát a szívén viseli, azok álomba merülten magára
hagyják, neki mégis vállalnie kell a terheket. A NagycsütÓrtök a magyar költé
szet egyik leginkább keresztény műve, a személyes áldozat végső értelmét a
krssztusi áldozat természetfeletti rendjében találja meg, ezáltal osztozik a meg
váltás. drámai misztériumában. Az erdélyi magyar irodalom játékos angyala
ezzel a verssel lépte át a férfikor küszöbét s érkezett el maga is a hitval ló-kőltők
közé, hogy áldozatos küldetésének természet- és történelemfeletti távlatát mu
tassa meg.

Dsida Jenő válogatott, jórészt kiadatlan írásainak gyűjteménye ősszel jelenik meg
a Vigilia-könyvek sorozatban.
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