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Levél Dsidajenő fiatalkori éveiről

Pakocs Károllyal 1956 szeptemoerében vettem föl a levelező kapcsolatot. Az ELTE
negyedéves bölcsészekéntDsidaJenőr61készültem szakdolgozatot írni, s 1956 nyarán
többhetes tanulmányutat tettem Erdélybe, ami számos addig ismeretlen Dsida-kézirat
és dokumentum felfedezésével járt - ezeket aztán a hirtelen támadt történelmi vihar
következtében, ami engem külföldre sodort, akkor már nem tudtam publikálni. Mivel
életrajzot is szerettem volna írni Dsidarát, több embert megkerestem. aki őt személye
sen ismerte: mondanák el róla emlékeiket. Ezek egyike volt az akkor Gyulafehérvárt
kanonokként működőPakocs Károly. Reá Bányai László (a Babes-s-Bolyai egyetem
akkori rektora) hívta föl a figyelmemet egy kolozsvári beszélgetés során; nem sokkal
azután, bogy visszatértem Budapestre, írtam is neki. Az 1892-es születésű és budapestti
teológiát végzett, de szépirodalmat is művelő Pakocs hosszabb ideig Szatmárott volt
római katolikus püspöki titkár, már innen ismerte Dsidát, s mint leveléből kitűnik,

későbbKolozsvárt is gyakran találkoztak. (Különben ugyanabban az évben, 1929-hen
lettek mindketten az Erdélyi Helikon tagjai.) Pakocsról sajnos nem tudtam kideríteni,
mikorhalt meg; egy 1979-es romániai kiadvány (A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh
LevelesIádája, Kruerion, Bukarest) jellemző módon kérdőjelet tesz a halálozási év
helyére. Alábbi levele azonban, úgy érzem, lényeges adalékokkaljárul hozzá a fiatalon
elhunyt erdélyi költő, Dsida Jenő mindmdig megíratlan életrajzdhoz. ezért tartom
kívánatosnak közlését Dsida halálának ötvenedik évfordulóján.

Gömöri Gyö1RY
Alba Julia, stro K. Marx 27, Regiunea: Hunedosara,
1956. szept. 17.

Kedves Barátom!
Folyó hó 12-én kelt levelére igyekszem emlékeimből mindazt összeszedni, ami az

általam is igen nagy költői tehetségnek ítélt Dsida Jenőről még megmaradt.
Érdeklődésérőlmár értesültem dr. Bányai László rektor úrtól, aki Dsidajenővel meghitt

barátságban volt. Bizony éppen azokban a napokban, mikor Ön Kolozsvárott járt, én is ott
voltam a főtéri plébánia vendége gyanánt, 150 lépésre Bányai rektor úr lakásától. Dehát
vannak titokzatos találkozások és elkerülések is életünkben, amint a jelen eset is igazolja.

Mielőtt kérdéseire válaszolnék, szükségesnek gondolom megírni Dsida Jenővel való
megismerkedésemet is.

Az 192o-as években, amikor a hatalomváltozás beállott Szatrnáron, ismerkedtem meg Dsida
Jenő szüleivel, akik buzgó katolikus emberek voltak és mindenütt megjelentek, ahol vaIarnilyen
katolikus megmozdulás, töképpen magyar kultürmegmozdulás volt. Magam is írogattarn
verseket, elbeszéléseket, regényeket, útirajzokat s olvasattam föl ezeken a kultúrestélyeken
verseket, elbeszéléseket, vagytartottam irodalmi tárgyú előadásokat. Ezeken Dsida Jenő, mint
felsőbb osztályos diák, állandó hallgató volt. A magyar diákok szomjas lélekkel jöttek mindig
ezekre az előadásokra, még ha nem is voltak költők, mint Dsida Jenő. Emlékezetem szerint
1924-ben egyik ilyen kultúrestélyen néhányversernet olvastam fel (vasámapokon szoktak lenni
ezek a magyar katolikus kultúrestélyek) s másnap közvétlenül ebéd előtt egy cingár
középtermetű soványarcú diák állított be hozzám a püspöki irodába, ahol akkor mint püspöki
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titkár dolgoztam, s nagy-szerényen arra kért: szentelnék neki néhány percet. - Azonnal
felálltam s felvezettem őt a palota emeletén levő szobámba. - Jól emlékszem, hogy minden
hannadik-negyedik lépcsőfokonmeg kellett állania,hogykilihegjemagát SZíVbajOSvolt szegény.
Szobámban aztán nagyon szerényen elmondta, hogy az előző nap hallgatott engem és
felbátorodott; ő is ír verseket és elhozott azokból nehányat;bíráljammeg szigorúan és közöljem
vele, érdemes-e neki foglalkoznia a költészettel Kissé kikérdeztem s átvéve tőle a (már nem
emlékszem, kézzel vagy géppel írott) verseket elbúcsúztam tőle, megjelölvén egy napot,
amelyen véleményt mondok első verseiról

A mondott napon el is jött. Kis arca rózsáin láttam izgalmát s lélegzetéből kiéreztem szíve
gyors ütemezését. A versek közül egyre ma is emlékszem, bár címét nem tudom már. Tik
tak-vers volt a fali óráról. Meglepett páratlan vers- és ütemérzéke. gondolatainak érettsége.
Közöltem vele, hogy versei szebb alkotások, mint ő gondolja s nemcsak érdemes, hanem
kötelessége is a költészettel való foglalkozás. Azután gyakran keresett fel kevésbé, vagy
nagyon sikerült verseivel s örömmel láttam tehetségének dús kibontakozását.

Emlékezetem szerint 1925 augusztusában a kolozsvári egyetem jogi karára való
beiratkozása előtt megint felkeresett egyik ifjú költő-barátjával s irulva-pirulva arra kért,
hogy rendezzek müsoros estélyt katolikus kultúrházunkban (a szatmári Cecil-teremben),
s azon olvashasson fel verseiből ő is, barátja is; az estélyjövedelmébőlis kért valamennyit,
hogy akkor még nyugdíj-nélkül-levő atyjának, Dsida Aladár őmagynak, kevesebb anyagi
gondja legyen vele. Szívesen megtettem. Nem volt szavaló-erő, de versei olyan szépek
voltak, hogy nagy hatást ért el velük. Ősszel beiratkozott a kolozsvári román egyetemre s
aztán elindult önállóan a maga sokat ígérő útján.

Ezek után felelek kedves kérdéseire:
1. Dsida Jenő a szatmári volt királyi katolikus, aztán állami román fögírnnazíum

növendéke volt. Tanuló-társait messze túlszárnyalta tehetségben is, eredményben is.
Színjeles tanuló volt. Erős értelmére jellemző,hogy a felsőbb vallástantárgyak (Dogmati
ka, Erkölcstan, Hitvédelem) óráin igen okos és meggondolkodtató észrevételeket tett a
hittanárainak. A román és francia nyelvet igen gyorsan tudta elsajátítani éspedig oly
mértékben, hogy irodalmukat hamarosan eredetiben könnyedén tudta élvezni, sőt 
tudtommal - román nyelven verseket is írt.

Az ifjúság lelkivezetője (nem hittanára) abban az időben P. Olasz Péter jezsuita volt, aki
a gimnáziumhoz közellevőpüspöki konviktusnak tanulmányi felügyelőjeés a diák-ifjúsági
Mária-kongregáció vezetője volt. Eredeti, bár nem mindenben szerencsés, módszerével,
tolsztojánus elveivel, igen nagy befolyást gyakorolt az ifjúságra. Dsida jertöre is. A fiúk
állandóan P. Olasz körül zsibongtak, aki kétségtelenül széleskörű tudásával, főképpen a
természettudományok terén való tanultságával és beszéderejévellekötötte őket. Fegyel
met egyáltalán nem tartott a konviktusban, ami hallatlan eset volt a jezsuita-vezetés alatt
levő nevelő-intézeteknél. Annyira ment nevelési rendszerével, hogy az 1925. öszén
kezdődő tanévre a 110növendékes konviktusba csak 9 fiút írattak be szüleik. Az
otthonból fegyelemérzet nélkül hazatért diákok szülei elképedve beszélték el a plébáno
soknak, hogy mennyire elrakoncátlanította fiaikat a tolsztojánus páter. A rend aztán át is
helyezte őt Szegedre, ahol a magyar irodalmi szakon hallgatott és szerzett tanári oklevelet.

Dsida Jenő ebből a szabados szellemből valamit magával vitt Kolozsvárra is. Thdtommal
csak hallgatott ez a páratlan tehetségű ifjú az egyetemen, de tanulmányait nem fejezte be.
Egészen az akkori kolozsvári írók és újságírók körébe merült s átadta magát az irodalomnak.

Visszatérve a szatmári diák-évekhez még a következőket közölhetem. Nyolcadikos diák
korában már erőst bennvolt a versírásban s tízpercekben összebújva irodalomért
lelkesülő társaival fel-felolvasott verseiből. Érettségije előtt egy erősen magyar eszme
világú versét olvasta fel társai előtt, mely mély benyomást tett rájuk, de majdnem
érettségijébe került. A versről ugyanis tudomást szerzett a gimnázium igazgatója (egy
magyar nevű, de túlzóan román nemzeti érzésű Seles Eugen nevű görög katolikus
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paptanár). Azt hiszem, hogy ebből a versből nyílt ki a - később egyik legnagyobb
költeményének bizonyult - Psalmus Hungaricus. A túlbuzgó igazgató fegyelmit indított
ellene s ki akarta záratni az ország összes középískolaíböl. Azonban ez nem síkerült, mert
feljebbvalói józanabban ítélték meg a verset, vagya költő fiatalsága miatt, vagya köternény
szépsége míatt. Ekkor az igazgató bosszút forralt ellene. Az érettségi bizottság elnöke egy
egyetemi tanár volt, a bizottság tagjai pedig egytőlegyig idegen tanárok Bebeszélte nekik,
hogy veszedelmes "irredenta" a fiatalember s azért törekedjenek arra, hogy megbukjék a
vizsgán. Dsidajenő megérezte a "veszedelmet" s kemény akarattal készült a vizsgákra. - A
bizottság elszántan forgatta őt, de nem bírt vele. A vizsgán annyira felülmúlta a vele egy
széksorban ülő társait, hogy kiáltó igazságtalanság volt volna Dsida Jenő megbuktatása.
Erre mégsem vállalkozott a bizottság s kénytelen volt Dsidát érettnek nyilvánítani.

Tanárai közül bizonyára többen élnek még, hiszen fiatalok voltak ők is. Azonban 1940
öszén szétmentek, Egyetlen tanára, akiről tudom, hogy életben van: Groza Ferenc, latin-gö
rög-szakos tanár; már régóta nyugdíjban él Szatmáron Még azén diákságom idején is tanított a
szatmári kir. kat. fógimnáziumban Nagyon derék ember és kiváló nyelvész-tanár volt.

2. Dsida Jenő versei Szatmárori csak az Ön által is jelzett Cimboraoan (Benedek Elek
apó ifjúsági lapja volt) és a SZamos c. napilapban jelentek meg. Azonban emlékezetem
szerint több verse és írása is megjelent aSzamosban.

3. Dsida Jenővel levelezést nem folytattam. Ugyanis Kolozsvárott, ahová szüleivel
együtt átköltözött, nagyon sokat megfordultam s mindannyiszor személyesen találkoztam
vele. Erdélyi katolikus írók és újságírók, a híres Karácsonyi János nagyváradi c. püspök és
történész elnöklete alatt Kolozsvár-központtal Katolikus Akadémiát alapítottunk, mely
nek alelnöke voltam. Ez az Akadémia minden hónapban tartott felolvasó-ülést, amelyen
elnökölnöm kellett. Egyéb ügyekben is gyakran kellett megfordulnom Kolozsvárott s így
nem volt értelme a levelezésnek

Ilyenkor szüleínél találkoztam Dsida Jenővel s társalogtunk irodalmi dolgokról.
Hívott is a kolozsvári írók kedvelt esti összejöveteleire a New-York-szálló éttermébe:

azonban nem szerettem soha az éjszakázást s csak egyszer jelentem meg ott rövid időre. Ott,
amint akkor tapasztaltarn, igen komoly és szellemes társalgás folyt irodalmi és közéleti
ügyekröl, tervekről, megjelent könyvekről. Ott találkoztarn Reményik Sándorral is, akivel
késöbb melegebb barátságba kerültem, amikor a budapesti diakonissza-kórháZban (a
Városliget szélén) ideg-összeomlásban feküdt. Ó nagyon becsülte Dsida Jenőt.

Kolozsvár azonban végzetes volt Dsídajenöre nézve. Ezeken az est-éjjeli összejövetele
ken megszokta az erős dohányzást, a feketekavézást és hajnalozást annyira, hogy szívbaja
állandóan súlyosbodott bár, de nem bírt ellenállani a villanyfény és éjjel-igézet kísértései
nek Édesanyja többször kért, hogy beszéljem le az éjszakáZásról. Igyekeztem is Iebeszélní
őt, de sikertelenül. Olyan szenvedélyesen szomjazta az írói társaságot, hogy nem bírt
ebből a szernszögböl jobb belátásra jutni.

Igen meglepödtem, mikor megháZasodott. Semmiképpen sem láttam jónak ezt a
háZasságot az ő elhatalmasodott szívbaja miatt. Mégis reméltem abban, hogy a felesége
leszoktatja az éjjelezésről és törekszik nyugodtabb életmódra vezetni őt. Azonban
hasonlóan szellemi igényes és társaság-szomjas felesége vele együtt folytatta a hajnalozást
s így meggondolatlanul elősegítette ennek a végzetes szenvedélynek életoltó munkáját.
Ezt nem vádképen mondom, hiszen fiatal volt az asszony s bizonyára túlságosan derűlátó

férje életerejét illetőleg. Ma bizonyára másképen tenné ő is.
Meggyőződésem, hogy korai sírjába nagy alkotások temetődtek el.
Nem tudtam arról, hogy 1957-ben megjelennek válogatott versei. Mindenképen

megszerzem azokat, hogy újra éljem az 1920-1930-as éveket, amelyekben fölragyogott
ez a nagy magyar költő.

Szeretettel köszönti s művéhez nagy anyagot és sikert kíván
Pakocs Károly
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