
ötven éve halt meg Dsídajenö

1907. május 17-én született Szatmáron, és 1938. június 7-én harmincegy éves korában halt
meg Kolozsvárott Dsida Jenő erdélyi költő.

Benedek Elek, a nagy mesemondó figyelt fel rá először, és a Cimbora CÚllŰ

gyermekújság munkatársaként alkalmazta. Benedek "Nagyapó" gondolkodása, az együtt
élő népek kölcsönös közeledését szorgalmazó művelődésí programja nagy hatást
gyakorolt a diák Dsida irodalomfelfogására. A román költészet klasszikusait megszölaltatö
gazdag műfordítöi tevékenységének kezdetei erre az időszakra nyúlnak vissza.

Szatmárori érettségizett 1925-ben az Eminescu Gimnáziumban, ugyanabban az évben
került a kolozsvári tudományegyetemre; jogi tanulmányai közben újságírói és irodalmi
munkásságot is folytatott. Először az Ellenzék CÚllŰ napilap munkatársa. 1927-ben a
Pásztortűz, képes irodalmi és művészeti havi folyóirat műszaki szerkesztője, majd
társszerkesztője. 1928-ban jelenik meg az első verseskötete Leselkedőmagány címen,
1929-ben, 22 éves korában tagjává választja a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond
Társaság, és előszörvesz részt a helikoni írók marosvécsi tanácskozásán, ahol meghívják a
Helikoni Írói Munkaközösség tagjai sorába. 1930-ban tagjává választja az Erdélyi
(Transsylvaniai) Magyar Irodalmi Társaság. Ebben az évben részt vesz az Erdélyi Fiatalok
című főiskolás folyóirat alapításában, és 1937-ig szerepel a lap főmunkatársaként.

Levelezni kezdJózsefAttilával, a Pásztortúzben közli verseit. 1930. június 15-től szerepel
tényleges szerkesztőkénta Pásztortűz címlapján. 1931-ben tagjává, majd titkárrá választja
az Erdélyi Katolikus Akadémia. 1933-ban főtitkárává választja a Pen Club romániai
tagozatának magyar szakosztálya.

1933-ban jelent meg a második verseskötete, a Nagycsütörtök. Rendkivül gazdag
szókincse lenyűgöző. Színes gondolatainak játszi könnyedséggel adott kifejezést. Sápadt
arcú, törékeny alkatú ember volt, szeme mindig gyulladt az éjszakázástól. A Keleti Vjság
reggel jelent meg, a munka oroszlánrésze, az anyag átnézése, összeállítása az éjszakai
órákra maradt. Dsida Jenő robotnak érezte a szerkesztői munkát,me~ azonban nem
tudott és nem is akart tőle. 1934 elejétől a kolozsvári Keleti Vjság című napilap
szerkesztőjekéntAnyanyelvünk című állandó rovatában magas színvonalú nyelvművelő

cikkei jelennek meg. Az év júniusától az Erdélyi Szépmíves Céh lektora is.
1937 nyarán megnősült. Nászútra feleségével - Imberi Melindával- a Debreceni

Nyári Egyetemre utazott. Verseiben ettől kezdve új szín jelenik meg, az elégia finom
hangszíne. Előbb halkan, mint felbukkanó motívum, majd gyermekkori élményekbe és
emlékekbe öltözködve. - Debrecenben meglátogatta Csokonai sírját. A nagy költő iránti
tisztelete ihlette újabb költeményének megírására.

1938 elején meghűlt,kórházba került, hónapokon keresztül magas lázzal feküdt, a város
legkiválóbb orvosai tehetetlenül álltak betegágya körül. A valószínűleg influenzás
szövődményként fellépett betegséget a gyermekkorában kapott skarláttól szervi szívbaj
ban szenvedőköltő szervezete nem bírta ki. Halála előtt egy héttel kérte, hogy szállítsák
haza. Betegágyából a feleségének diktálta le utolsó költeményét, az Azrael árnyékában
címűt.

Temetésén megjelentek az egész erdélyi magyar társadalom, irodalom és müvészetí élet
képviselői.Az egyházi szertartást Márton Áron kanonok-plébános végezte. Koporsójánál
Krenner Miklós, "Spectator", az Ellenzék állandó vezércikkírója, az erdélyi újságírás
nesztora mondott búcsúbeszédet. "Én, kisebbségi életünk lelkiismeretének egyre
ingerlékenyebb bírálója, e sírnál vagyok kénytelen megismételni azt a rémítő vádat, hogy
ebben a borzasztó elesettségünkben sem teszünk egyetlen érdemest sem kellő időben,a
kellő helyre. Vajon megadtuk-e itt állandó szorongattatottságunkban Dsida Jenőnek azt,
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anti őt joggal és mindnyájunk javára megillette volna? Ő ifjú lángész volt, erdélyi
irodalmunk legnagyobb ígérete, a lírai regény byroni magaslata felé szálló költő, a
formaművészet mestere a költői élményelárulása nélkül, mesteri műfordító, az új
klasszicizmus és szellem egyik legvitézebb lovagja, aki úgyszólván semmit sem kapott,
csak sovány anyagi lehetőségek olcsó életét, egy napilap szerkesztői tisztét. Össze tudta
kötni az eget a földdel; úgy járt naponként Istenhez, mint szívesen látott vendég. Ez a
törékeny ember, akinek szíve, mint bomlott óramű zakatolt, megnyugodott végzetében,
mert hitt az élet igazi értelmében, de még jobban hitt az örökkévalóságban. Betegsége egy
késői szakában vasárnap délután úgy leltem, hogy a Mater Dolorosa kezét fogva,
fennhangon olvasott imakönyvéből.Az ilyen perc, amelyre azt mondjuk: megrendítő.Az
egész végtelenség ránkhajlik és érezZük a -ködoszlopán rejlő Istenséget-, Numen adest.
Aki Istennel csak ösztönös érzésekkel, pontos szavak nélkül tud beszélni, érzi az ilyen nagy
szerelem óriási fölényét és igazságát. Az ilyen halandó és halott nem csaIódhatik hitében.
Valóban boldog kell legyen a szent halálnak az az énekese, aki felismerte, hogy

... élet és halál, egy a kettó.
Tó, amelyen reggel és este terem,
S amit balkezével visszavett Ó
a jobb kezéból ismét elnyerem . . ."

P.Bíró Vencel a Katolikus Akadémia, Walter Gyula az Erdélyi Irodalmi Társaság, Maksay
Albert a Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh, Császár Károlya Pásztortűz,SomodyAndrás
a Lapkiadó Rt., Nyírő József a Keleti Újság, Gábor Döme a Romániai Grafikai Munkások
Szervezete nevében búcsúzik el Dsida jenötöl.

CsíszérAlajos

In memoriam

BarcsayJenő

Meghalt BarcsayJenő. Azon kevesek egyike, akinek műveit túl hazája határain is ismerik. A
huszadik századi magyar festészet nagy személyisége. A gyász megrendítő és felemelő

idején hadd idézzem fel az ember emlékét, akit közelről is ismerhettem. Nemcsak azért,
mert rokoni szálak fűztekhozzá, de még inkább, mert több interjúban sikerült élete fontos
mozzanatait az utókor számára megörökítenem. Nemcsak a nagy művész emlékét, de egy
nagyszerű élet példázatát is felidézhetem.

E században, amelynek épp a kezdetén született, annyi történelmi felfordulás során oly
veszendő lett az ember, oly különbözö sorsok alakultak. Viszonyításul emIítem, egyazon
évben sZületett a költő Szabó Lőrinccel és a prözaírö Márai Sándorral. Barcsay Jenő

életútja is sok megpróbáltatással teljes, hiszen ifjúságában el kellett hagynia erdélyi
szülőföldjét és művészete igazát is egy életen keresztül kellett bizonyítania. Konok
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