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Bevezetés 
 
 
Jelen értekezés kérdésfelvetése nem közvetlenül Dsida Jenő költészetének értelmezésére 

irányul, sokkal inkább e líra befogadástörténetének elemzésére, tehát nem e költészetet 

kínálja olvasásra, hanem a befogadás közel nyolcvan éves történetének mintázatait és 

stratégiáit. Természetesen mindeközben nem feledkezik meg arról a recepcióesztétikai 

megfontolásról, mely szerint „az ellenőrizhető megértésnek magában kell foglalnia saját 

részlegességének felismerését”, s ez „éppúgy kiterjed a jelenlegi, mint a múltbeli művészet 

recepciójára.”1 A saját részlegesség tudatosításán túl a dolgozat egyszerre számol a 

recepció és önmaga kanonizációs törekvéseivel, s attól sem tekint el, hogy a feltett 

kérdések a Dsida-költészet hatástörténetének tapasztalatai felől és ezek ismeretében 

merülnek föl.  

 Nem tekinthetünk el attól, hogy a befogadás jelentős része a magyar irodalom 

történeteinek olyan időszakában ment végbe, mikor a(z irodalom)politika látványos 

befolyást kívánt gyakorolni a magyar művelődés különböző területeire, így a 

szaktudományos megközelítések gyakorlataira is. Ezen jelenség mellett, mely a negyvenes 

évek végétől a nyolcvanas évek végéig tart, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a 

korabeli recepció, tehát a húszas, harmincas évek befogadásának történetét jelentős 

mértékben meghatározták azok az irodalmi diskurzusokban is megjelenő kísérletek, 

melyek a korábbi államhatár-változásokat előidéző politikai döntések következtében a 

különböző etnikai közösségek politikai és kulturális önazonosságának kialakítása 

érdekében történetek. Továbbá szintén megkerülhetetlen az a tendencia, mely az utóbbi, 

több mint két évtized irodalomértésének a gyakorlatában megtörtént, s e változás lényege 

abban ragadható meg leginkább, hogy az irodalom társadalmi funkciója felől érkező 

kérdéseket felváltotta a poétikai kérdésfelvetések tág horizontja, melynek következtében 

természetszerűleg a hagyományértés és a kánonok átrendeződése is megtörtént. 

 Amikor tehát Dsida Jenő recepcióját értelmezzük, megkerülhetetlen dilemmaként 

jelentkezik a húszas, harmincas évek irodalomértésének gyakorlata, majd ennek 

hatástörténete, mely a kisebbségi, később nemzetiségi és a magyarországi vagy 

anyaországi/anyanemzeti magyar irodalom viszonyában helyezte el és tárgyalta a nem 

Magyarországon, de magyar nyelven született irodalmi alkotásokat és ezek szerzőit. 

Mindezzel azt is állítom, s ez már az értekezés egyik téziseként érthető, hogy Dsida Jenő 

                                                 
1 Hans Robert JAUSS, „A recepcióesztétikai megközelítés részlegessége” = UŐ., Recepcióelmélet – esztétikai 
tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Osiris, Bp., 1999, 127. 
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költészetének értelmezéseit jelentős mértékben befolyásolta a fentebbi szembeállítás, mely 

az önazonosság kialakításának eljárásai révén folyamatosan ráíródott a recepció 

szövegeire, továbbá ezen szövegek részt vettek ennek megerősítésében és továbbírásában.  

 Az értekezés második fejezetében a korabeli recepció vizsgálata történik meg, s 

mindezt a kortárs elméleti megfontolások tapasztalatai felől érkező kérdésfelvetések 

irányítják. Minthogy a húszas, harmincas évek erdélyi magyar irodalmának diskurzusában 

jelentős tapasztalatként volt jelen az államhatalom változás és az ezzel együtt járó 

kulturális önszerveződés igénye, az értelmezés során nem kerülhető meg ennek tárgyalása. 

Viszont az időszakra vonatkozó interpretációkban, majd irodalomtörténetekben rögzült 

korszakfogalom („a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom”) és a 

transzilvanizmus az Erdélyi Helikon folyóirathoz szorosan kapcsolt gondolatkörének már 

az előzetes megértéseket többnyire befolyásoló szempontrendszere helyett a nemzetivé 

alakuló és alakított – kettős vagy hármas – térszerkezet logikája és a különböző értelmezői 

beszédmódok egymáshoz való viszonya jelentik a korabeli irodalmi jelenségek értelmezési 

keretét. Mindemellett jelentős szempontként van jelen a Dsida költészetét érintő kritikák, 

recenziók elemzésekor a poétikai megfontolások kiemelése, melyek már ekkor jegyeztek 

bizonyos különbségeket, és a korabeli költői nyelv változását is regisztrálták Dsida lírája 

kapcsán.  

 A befogadástörténet sokszor idézett momentuma az ötvenes évek közepén lezajlott 

Dsida-vita. Amellett, hogy a szakirodalom többször is tematizálta a vita során elhangzó 

megállapításokat, arra kevésbé került sor, hogy a későbbi elemzések és a polémia poétikai 

és szemléleti megfontolásai közötti kapcsolat reflektálttá váljon. A politikai ideologikus 

diskurzus jegyeit magukon viselő megszólalások összességében Dsida költészetének a 

második világháború utáni rekanonizációjára tettek kísérletet, még akkor is, ha ez többé-

kevésbé a marxista irodalomkritika szempontrendszere alapján történt meg. Az értekezés 

harmadik fejezete e vita értelmezésére vállalkozik, s a kiemelés e gesztusával jelzi azon 

tézisként is fölfogható álláspontját, miszerint a polémia jelentős szerepet játszott az 

elemzések későbbi alakulásában.  

 Dsida Jenő költői életművének kanonizációjában mind az értelmezések, mind a 

későbbi válogatott és gyűjteményes szövegkiadások jelentékeny részt vállaltak. A recepció 

és egyúttal a kanonizáció vizsgálatakor az értekezés negyedik fejezete két nagy egységre 

tagolódik. Elsőként a kiadástörtént állomásai kerülnek sorra. Számolva a legújabb 

filológiaelméletek tapasztalataival, melyek nem csupán a szövegfogalom változását tették 

megragadhatóvá, hanem a különböző szerkesztői és szövegkiadói eljárások folyamatát és 
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legitimációs aktusát is a vizsgálódás tárgyává emelték,2 az értekezés ezen gyakorlatok 

interpretálására is vállalkozik. Mindezen tapasztalatok alapján olyan következtetések is 

levonhatóak, melyeknek köszönhetően a szerzői és szerkesztői szerepekre és ezek 

kialakítására vonatkozólag is megállapítások tehetők. Szintén az értekezés egyik téziseként 

érthető, hogy a szövegkiadások gyakorlata – hol tudatosan, hol akaratlanul, de a legtöbb 

esetben önmaga hatalmi eljárását reflektálatlanul hagyva – jelentős mértékben hozzájárult 

egy (vagy több) Dsida-kép kialakításához. 

 E fejezet második nagyobb egysége két részre tagolódik. Az első részben a Dsida-

vitát követő – ezzel is jelezve annak kiemelt jelentőségét – értelmező szövegek vizsgálata 

történik meg, melyek esetén elsősorban azok tendenciái kerülnek az előtérbe. Az 

interpretációk tárgyalásakor több, Dsida-költészetét pozícionálni szándékozó történet 

körvonalazódik, melyek többsége a kisebbségi, azaz a határon túli és a magyarországi 

irodalmi kánonok közötti hierarchikus viszony előfeltételezésével fogalmazza meg 

megállapításait. Emellett létrejön egy olyan, Dsida líráját temtizáló elbeszélés is, mely a 

fentebbi előfeltételezésekkel nem számolva és az értelmezések többségétől eltérő módon, 

más poétikai hagyományban látja kijelölhetőnek e költészet helyzetét. Az értekezés 

téziseként fogalmazható meg, hogy több párhuzamos Dsida-történet létezik, s ezek eltérő 

erővel érvényesítik szempontjaikat az e költészetről szóló diskurzusban, melyet alapvetően 

meghatároz a kisebbségi irodalmi kánonhoz való tartozás igénye. 

Az elhatárolás gyakorlata tapasztalható meg a második részben vizsgált 

irodalomtörténetek esetén is, melyek a magyar irodalomtörténet-írás 20. században 

kialakuló hagyományát továbbírva egyre inkább elkülönítetten tárgyalták a nem 

Magyarországon született irodalmi műveket. A régió, regionalitás fogalmak mentén 

kísérlet történik a terek kialakítási folyamatainak bemutatására,3 és a „kisebbségi” fogalom 

vizsgálata kapcsán az értekezés javaslatot tesz arra is, miként lehetne e társadalmi 

meghatározottságú fogalmat a különböző, irodalomról való beszédmódok viszonyában 

újraértelmezni.4 A dolgozat tézisként állítja, hogy Dsida költészetének irodalomtörténetileg 

kijelölt helye nagy mértékben függött és függ a róla szóló uralkodó beszédmód sajátos 

                                                 
2 Vö. Hans Ulrich GUMBRECHT, „Texte edieren” = UŐ., Die Macht der Philologie. Über einen verborgenen 
Impuls im wissenschaftlichen Umgang mit Texten, übersetzt von Joachim Schulte, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main, 2003, 44–68. 
3 Vö. Regionalität und Fremde. Literarische Konstellationen, Visionen und Konzepte im deutschsprachigen 
Mitteleuropa, hrsg. Von András F. BALOGH, Erhard SCHÜTZ, Weidler, Berlin, 2007. 
4 Vö. Gilles DELEUZE, Félix GUATTARI, „Mi a kisebbségi irodalom?” = UŐ., KAFKA. A kisebbségi 
irodalomért, ford. Karácsonyi Judit, Quadmon, Bp., 2009, 33–56. 
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helyzetétől, mely önmaga kialakításának eljárásait nem tematizálva változatlanul képviseli 

korábbi szempontjait. 

A dolgozat utolsó, ötödik fejezete az intertextualitás alakzatai mentén értelmezi a 

kortárs magyar líra Dsida Jenő költészetét olvasó szövegeit. E költemények olvasatai 

amellett, hogy újraolvassák e szövegeket, olyan hangsúlyokat is kijelölnek e lírában, 

melyek új értelmezési utakat is nyithatnak a recepció és a kanonizáció számára.  

Jelen értekezés tehát nem közvetlenül Dsida Jenő költészetét kínálja olvasásra, 

azonban a befogadástörténet különböző mintáinak és stratégiáinak elemzése kapcsán saját 

kijelöléseivel és hangsúlyaival arra tesz szándéka szerint kísérletet, hogy az eddigiektől 

eltérő olvasatok lehetőségét is felmutassa. Mindeközben azzal is tisztában van, hogy saját 

eljárásai és értelmezői munkája révén egy újabb Dsida-történetet hoz létre, melyet azonban 

nem a kizárólagosság, a „teljesség” igézetében fogalmaz meg, hanem a részlegesség, a 

felül- és átírhatóság tudatában.  
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1. Nemzetiesedő tér, térbeliesedő (irodalmi) történetek – a húszas, 

harmincas évek erdélyi magyar irodalma 

 

Dsida Jenő korabeli recepciójának vizsgálata előtt – mely az első (1928) és utolsó, már 

posztumusz (1938) kötetei között eltelt és az azt megelőző, majd azt közvetlenül követő 

időszakot jelenti – fontos kitérni a befogadás kontextusára, melynek körülményei, 

megszólalási módjai nem mellékes szempontot jelentenek a recenziók és kritikák 

tárgyalásakor. A magyar irodalomtörténet-írás hagyományosan a „két világháború közötti 

erdélyi magyar irodalom” korszakaként szokta említeni a kijelölt időintervallumot, s a 

korszakolás utólagosságának5 és megalkotottságának6 tudatosítása a legutóbbi időkig 

rendszeresen elmaradt. A magyar irodalomtudományos gondolkozásban a változást 

leginkább a 2007-ben napvilágot látott A magyar irodalom történetei című munka 

jelentette, mely szakítva az addigi tradícióval, az Előszó tanúsága szerint „különböző 

hagyományok létét tételezi föl, és tartózkodik korszakok egyértelmű kijelölésétől, mert 

nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ugyanaz a jelenség egyaránt értelmezhető 

folytonosságként és megszakítottságként.”7 Az először 1989-ben, Denis Hollier 

szerkesztésében megjelent A New history of French literature struktúráját8 és elméleti 

megfontolásait9 mintául választó magyar irodalomtörténet a francia előzménytől való 

                                                 
5 Vö. „A modern történelemírásban a történelmi időtartamok történések és határok komplex egységeként való 
individualizálása, az állapotszerűségnek a cselekvésekkel, a konfigurációknak az alakokkal szembeni 
előnyben részesítése megfordítja a korszakfogalomban rejlő genuin viszonyt: az esemény azon állapot révén 
válik történelmi méretűvé, amelyet előidéz, és meghatároz.” Hans BLUMENBERG, „A korszakfogalom 
korszakai”, Helikon (2000/3), 305. 
6 Vö. „Nyilvánvaló, hogy azok a »nagy események« (például egy háborút kiváltó konfliktus, egy 
»korszakalkotó« mű) csak a történet későbbi alakulása (és alakítása) felől válnak »naggyá«, és emelkednek ki 
az adott pillanatban lezajló párhuzamos, akár széttartó események közül. Az ilyen »korszakfordító« 
pillanatok tehát korántsem önmagukban »fordították meg« a kort.” KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, „A »korszak« 
retorikája. A korszak- és századforduló mint értelmezési stratégia” = Az irodalmi szöveg antropológiai 
horizontjai, szerk. BEDNANICS Gábor, BENGI László, KULCSÁR SZABÓ Ernő, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, 
Osiris, Bp., 2000, 91.  
7 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, „Előszó” = A magyar irodalom történetei.A kezdetektől 1800-ig, főszerk. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Gondolat, Bp., 2007, 11. 
8 Vö. „Insofar as the essays that follow are each introduced by a date and are arranged in chronological order, 
they observ the general presentation of a history of literature. But both individuallyand cumulatively they 
question our conventional perception of the historical continuum. Each date is followed by a »headline«, 
evoking an event, which specifies not so much the essay’s content as its chronological point of departure.” 
THE EDITORS, „Introduction” = A New history of French literature, szerk. Denis HOLLIER, Harvard 
University Press, Cambridge–London, 2001, xix. 
9 Vö. „For us, the space of literature is mapped according to more complex and more delicate strategies, 
which, tought not denying inescapable partisanships that go with the politics of language, are no longer 
contained by national politics. Its focus has shifted from the assertion of borders throught literature and the 
presentation of literature within borders, to a questioning that results in the proliferation of those borders. 
Such a questioning, occuring both within and outside literature, both constitutes and undoes literature.” Denis 
HOLLIER, „On writing literary history” = Uo., xxv. 
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eltérések mellett rákérdez – tehát kevésbé tekinti egyértelműnek – a nemzeti irodalom 

történetének megírhatóságára, s továbbá – ez jelen értekezés szempontjából is fontos 

megfontolás – az Előszó így fogalmaz: „Mivel történeti helyzetekre adott válaszokat 

állítottunk előtérbe, szívesen foglalkoztunk a művek hatástörténetével. Nem az alkotás, 

hanem a befogadás elemzését tekintettük elsődleges feladatnak.”10 A befogadástörténet 

elemzését és a korábbi hagyomány szemléletére való rákérdezést előtérbe állító 

irodalomtörténet mellett érdemes felidézni egy szintén francia, a Hollier nevével 

megidézett munkát immár húsz év távlatából szemlélő kötetet, mely hangsúlyosan számol 

a francia irodalom nyelvileg azonos, de területileg meglehetősen osztott jellegével, és 

elsősorban a különböző beszédmódok egymáshoz való viszonyára helyezi a súlypontot: 

 

„In this book, rather then focus on the nation and on a model of literary space as 
an arena of struggle for domination – or even for Enlightenment ideals of 
freedom – we have chosen to emphazise points of contact and multiple kinds of 
dialogue that found and inform literary space including history, philosophy, 
politics, religion, and geography; these are not external to literature but integral 
to its conception and history, from the Middle Age throught the twenty-first 
century. Rereading the past is always partly a way of reading of present, and 
this project seeks to asses what in the French tradition survives not only whitin 
the discipline the French literary study, but also in a more general rethinking of 
the relationships among language (in this case, the French language), literature, 
and culture in the new millennium.”11 

 

A múlt újraolvasását a jelen olvasásaként is értő French global című kötet szerkezeti 

beosztása a fejezetcímekkel – Spaces (terek), Mobilities (változékonyság, mozgékonyság) 

és Multiciplities (sokszerűség) – is jelzi, hogy Hollier kronológiát szem előtt tartó 

irodalomtörténetéhez képest részben elmozdulás történt a hagyomány szerkezetének 

vizsgálatakor, s a hangsúlyok elsősorban a szerkezeti összefüggésekre, ezen terek, 

rendszerek összehasonlítására, átjárhatóságára tevődtek át.12  

                                                 
10 SZEGEDY-MASZÁK, Előszó, 13. 
11 Susan Rubing SULEIMAN , Christie MCDONALD, „Introduction. The National and the Global” = French 
global. A new approach to literary history, szerk. Christie MCDONALD, Susan Rubing SULEIMAN , Columbia 
University Press, New York, 2011, xix. 
12 Vö. „We have divided the essays into three large categories, each one arranged in roughly historical order. 
The essays in the first group are primarily concerned whit spaces, taken in their physical, geographical, 
geopolitical, or even geometric sense; but also, at times, in a conceptual or metaphorical sense concerning 
borders and thinking about borders. The second group of essays, »Mobilities«, explores not only spaces and 
borders, but also movement across them: by pilgrims, by armies, by travelers and translators, by explorers 
and exploiters, by ethnographers and adventurers, or by the imagination. The third group, »Multiplicities«, 
investigates not only mobility – wether of people, ideas, or money – but also the complicated negations of 
self and identity that results from such displacements.” Uo., xx.  
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 A jelen ilyesformán alakuló elméleti horizontjának tapasztalatai felől – melyek 

egyfelől viszonylagossá látszanak tenni a korszakok az utólagosság szempontjából történő 

kijelölésének gyakorlatát, másfelől a különböző terekre, ezek átjárhatóságára, 

sokféleségére és a köztük lévő folyamatosan módosuló és alakuló viszonyokra, végül ezek 

reflektáltságára s önazonosság-változásaira helyezik az irodalomtörténet-írás hangsúlyait – 

kérdésessé válik a húszas, harmincas évek Erdélyben történő irodalmi jelenségeinek a „két 

világháború közötti erdélyi magyar irodalom korszakának” fogalma felől való értelmezése. 

Sokkal inkább tűnik megfontolandónak a különböző korabeli szövegek megszólalási 

módjainak vizsgálata mellett ezen írások azon tendenciáinak kiemelése, melyek valamilyen 

módon részt vesznek egy vagy több (irodalmi) tér kialakításában, vagy már eleve egy ilyen 

térszerkezetben helyezik el önmagukat és megszólalásukat. Természetesen arról sem 

szabad megfeledkezni, hogy befogadás eddigi gyakorlata a korabeli írások beszédmódját 

tematizálva szintén hozzájárult ahhoz, hogy a már létrejött terek identitásukban 

megerősödjenek, vagy újabb terek és önazonosságok alakuljanak ki. Ezek összjátéka és 

változásai szintén a reflexió tárgyát képezik.  

 A húszas, harmincas évek erdélyi magyar irodalmának folyamatosan visszatérő 

kérdése volt a különállóság, de ezzel együtt a saját önazonosság kialakításának lehetősége 

vagy szükségessége. A korabeli írások jelentős része arról tanúskodik, hogy a politikai 

döntések következtében más államalakulathoz kerülő magyarság önszerveződése mind 

politikai, mind kulturális téren hasonló élénkséggel foglalkoztatta a közírókat és a 

szépírókat. Azonban azonnal leszögezhetjük, hogy a kérdést nem csupán a Románia 

területén élő szerzők tematizálták, Magyarország felől és ott is születettek szövegek, 

melyek számot vetettek a kialakult helyzettel.  

A kérdést a húszas évek elején és fennállásának rövid időtartama alatt folyamatosan 

felszínen tartó Napkelet hasábjain jelent meg az első írások egyike, Szentimrei Jenő 

tollából: „A magyar vezetőktől Erdélyben a magyar kisebbség megszervezését várjuk 

egyetlen hatalmas kulturális lendületre, ahol párt és felekezeti ellentétek nélkül találkoznia 

kell mindenkinek, aki erdélyi és magyar, vagy a magyar kultúrával közösséget vállal.”13 A 

folyóirat munkatársaként dolgozó szerző szövegrészletében látható módon vegyül egybe a 

magyar kisebbséget érintő politikai és kulturális kérdés, és a megszerveződés 

hangsúlyozása egyfelől a hiány ellenében történő fellépést emeli ki, ami egyúttal a kezdetet 

is jelenti, másfelől tetten érhető az a nemzeti („magyar vezetők”) és regionális 

                                                 
13 SZENTIMREI Jenő, „Magyar kötelesség”, Napkelet (1920/3), 132. 
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(„Erdélyben”) elkülönítés, mely két irányban húzza meg a határvonalakat: egyrészt a 

román többség és a magyar kisebbség között, másrészt Magyarország és Erdély között. 

További viszonyokat jelöl ki írásában Kós Károly, aki már nem csupán a magyar-román 

vagy magyar-magyar kapcsolatot érinti, hanem a befogadó látókörébe vonja a magyar-

szász viszonyt is:  

 

„Ezért van, hogy e csodálatosan egyéni föld minden kultúrprodukciójának, de 
magának az erdélyi embernek is két jellemző tulajdonsága van: az egyik, hogy 
az magyar, román avagy szász, de a másik, hogy egyúttal erdélyi. Ez az a fából 
vaskarika, ami minden Erdélyen kívül élő ember számára érthetetlenné teszi 
Erdélyt.”14 

 

Kós 1920-ban kelt szövegében egy három részből összeálló kulturális tér megalkotását 

láthatjuk, melyet az idézet utolsó mondatában – nem rejtett élességgel – szembeállít 

mindazzal, ami ezen kívül található. A Napkelet „Mi az igazi magyar irodalom?” 

körkérdésére érkezett válaszok szintén az elkülönítés eljárását alkalmazzák 

megfogalmazásaikban, s ez Endre Károly válaszában összefonódik a már korábban említett 

kezdetre utalással,15 viszont Tompa László esetén mintha az eddigi szembeállítások közül 

az erdélyi magyar-magyar ellentétpár a nemzet átfogó fogalmiságának és a nyelvnek 

köszönhetően nem jönne létre.16 Tompához hasonlóan a kulturális egységet hangsúlyozza 

Nyirő József is írásában, aki amellett, hogy rögzíti a leválás tényét, tehát a különválás 

megtörténtét, arra is rámutat, hogy az erdélyi magyar irodalom korántsem a kialakulás 

kezdeti szakaszában található, hiszen eddig is rendelkezett olyan hagyományokkal, melyek 

sajátos jellegzetességéről vallottak.17 E megnyilatkozások a politikai döntések 

következtében létrejött (állam)határokat jól tapinthatóan ráolvassák a kulturális életre, s a 

térbeliség ezen képzetei mentén az önazonosság kialakításának kísérleteit is olvashatjuk. 

Ezt a gesztus erősíti meg Kós Károly azóta a transzilvanizmus „alapítódokumentumaként” 

                                                 
14 KÓS Károly, „Beszélnek Erdély kövei is”, Napkelet (1920/3), 139. 
15 Vö. „Az erdélyi magyar irodalomnak sem lehet jelenleg egyéb célja, mint táborának megszervezése.” „Mi 
az igazi magyar irodalom? A Napkelet körkérdése”, Napkelet (1920/7–8), 410. 
16 Vö. „Az irodalom feladat úgy Erdélyben, mint mindenütt az, hogy az azonos fajiságú (ugyanazon a 
nyelven olvasó) nemzet-tagok közös öntudata legyen.” Uo., 508. 
17 Vö. „Az erdélyi irodalom minden időben integráns része volt a szerves magyar irodalomnak és sohase 
külön fajirodalom. A népnek vidék, nyelvjárás, gondolkodás és érzésbeli természetes tagozódása minél több 
erőnegyedet, külön szineket, nyelvi kifejezésbeli bőséget, gazdag irodalmi javainkat jelenti, de 
irodalmunknak szelleme az anyag felhasználás és formai képződés alapján ma is változatlanul ugyanaz, mint 
mindig. – Tehát ez a »leválás« csak látszólagos, az érintkezési kapcsolatok megszünése, de nem egyuttal a 
kultúregység lényegbeli megszakadása is. Ne tévesszen meg az a tudat se, hogy az erdélyi magyar 
irodalomnak megvan a saját irodalmi múltja és jelene.” NYIRŐ József, „A magyar irodalom hazajáró 
kisértete”, Napkelet (1921/3), 169. 
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számon tartott írása, mely az előző Kós-szöveg hangvételéhez hasonlóan nem mentes a 

túlfűtött, elragadtatást sugalló megfogalmazásoktól sem. Míg az írás hangsúlyai 

egyértelműen a különállás tényét helyezik előtérbe – s ezt nem mellékesen a 

magyarországi politika vétkeként állítják be18 –, addig érdemes felfigyelni arra a 

megkülönböztető, majd egységesítő szándékra, ami az írás elejének és végének az 

összevetése során tapasztalható meg a különböző magyar régiókat illetően.19  

 A törekvés, mely láthatóan egy egységes régió kialakítását tűzte céljául, nem 

csupán Kós szövegében fedezhető fel, hanem a kor egyik elismert irodalomtörténészének, 

Kristóf Györgynek az írásai is tanúskodnak erről. Míg 1922-ben, eredetileg a 

Pásztortűzben közölt helyzetképében tagadja ugyan az erdélyi magyar irodalom különálló 

létezését, s csak az egész viszonylatában látja értelmezhetőnek,20 addig két évvel későbbi 

írásában – mint már címe (A romániai magyar szellemi élet nehány problémája) is jelzi – 

már nem erdélyi, hanem romániai irodalomról beszél: 

 

„Ne erdélyi irodalmat, hanem romániai magyar irodalmat emlegessünk, írjunk, 
fejtegessünk. Ne az erdélyi irodalom sorsáról, hanem a romániai magyar 
irodalom megszervezéséről gondolkozzunk. Az erdélyi jelző kirekeszt, elfeled 
vagy mostohának tekint mindent, ami nem esik bele a régi Erdély földrajzi 
területébe, szellemébe. A romániai magyar összefoglal mindent, ami ez 
országban magyar…”21 

 

Egyfelől érzékelhető, hogy maga Kristóf is észlelte a kijelölés rejtette határokat, másfelől 

témája megragadásakor inkább a tágabb területi fogalom bevezetése mellett érvelt, mivel 

ez a belső tagoltságot egységesítette. Ugyanakkor használja bár az erdélyi vagy a romániai 

jelzőt, a megkülönböztetés a (magyarországi) magyar irodalom felé ugyanúgy létrejön, 

hiszen az elválasztás gesztusát mindkettő magán viseli.  

                                                 
18 „Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros kétmillió magyarja, nem én mondom neked, de a 
megcsonkított Magyarország mondta ki a szentenciát rólunk: nem tehetek mást, elfogadom az ítéletet, mely 
akaratom és hitem ellenére fejemre olvastatott, kihirdettetett és végrehajtatott: Én rólatok, akiket 
erőszakkal leszakítottak rólam, lemondok.” [Kiemelések az eredetiben.] KÓS Károly, Kiáltó szó 
Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros magyarságához!, h. n., é. n. [1921], 2. 
19 Vö. „A régi Magyarország nincs többé számunkra; de Erdély, Ardeal, Siebenbürgen, Transsilvánia, vagy 
bármi nyelven nevezte és nevezi a világ: feltámadt és van, aminthogy volt akkor is, amikor azt hittük mi 
magunk, mert akartuk hinni, hogy nincs és csak Magyarország van.” [Kiemelések az eredetiben.] Uo., 5–6. 
20 Vö. „Mindebből világosan következik, hogy külön erdélyi magyar irodalom nem volt és a jövőben sem 
lehetséges. […] Én az erdélyi magyar irodalom múltját, jelenét és jövendő hivatását legtalálóbban ezzel 
tudom jellemezni: egy darabja az egésznek.” KRISTÓF György, „Az erdélyi magyar irodalom multja és 
jövője” = UŐ., Az erdélyi magyar irodalom multja és jövője, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet, Cluj–
Kolozsvár, 1924, 11. 
21 Uő., „A romániai magyar szellemi élet nehány problémája” = Uo., 287. 
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 Éppen ezen különállóság szándékát és jelenlétét nyugtázza Szekfű Gyula 1925-ös 

írásában, mikor az erdélyi magyarság kulturális törekvéseit szükségszerűnek ismeri el22 – 

azonban megjegyzendő, hogy tényrögzítése egyúttal a kialakuló térbeli elhatárolás 

megerősítését is szolgálja. Szekfűvel ellentétben – 1928-ban – az ekkor már 

Magyarországon élő Ravasz László nemtetszésének ad hangot az Irodalmi schizma című 

cikkében: 

 

„Eredmény az, hogy ma már két irodalom van: az erdélyi és magyarországi. 
Fokozza a nehézséget, hogy ez a két irodalom nem egészen homogén: az új 
nagyobb erővel érvényesül Erdélyben, a régi leszögezi és konzerválja a 
magyarországit. Ha mind a kettőnek egyforma volna az alkata: a krizist 
önmagukban megoldanák; de a különböző súly- és erőviszonyok miatt egyik 
távolodik a másiktól és a szakadás nemcsak térbelivé, de szubsztanciálissá 
válhat.”23 

 

Az Erdélyi Helikon hasábjain vitát kiváltó írás a különállás okát a politika körébe utalja,24 

a megoldást elsősorban egy az egész magyar irodalomra kiterjedő orgánum létrehozásában 

látja, s érzékelhetően a nemzet szétszakadásának víziója az, 25 ami a cikk bíráló hangvételét 

megteremtette.26 

 A kiemelt korabeli szövegrészletek, melyek többek között az eddigi 

befogadástörténet gyakori szövegei közé is tartoznak, határként és egyfajta kezdetként 

                                                 
22 Vö. „Nekünk, magyarországi magyaroknak, most minden törekvést szívesen kell fogadnunk, mely a 
magyar nemzetiség történetileg létrejött változatait konzerválni, új életre kelteni akarja. Gyárfás Elemér 
transsilvánizmusa ezt a célt szolgálja, akárcsak Áprily Lajos és Reményik Sándor lírája. Elismerem, innen 
Budapestről, a központosító hagyományok székhelyéről, könnyebb a lírikusok szeparatizmusát méltányolni, 
semmint a politikusokét.” SZEKFŰ Gyula, „Az erdélyi probléma”, Magyar Kisebbség (1925/11), 416. 
23 RAVASZ László, „Irodalmi schisma”, Könyvbarátok Lapja (1928/1), 106. 
24 Vö. „Még nagyobb baj, mikor az irodalom a politikai földrajz szempontjából hasad ketté: a régi nemzeti 
irodalomból két vagy több nemzeti irodalom lesz; mindenkinek azonos a nyelve, de lassanként más lesz a 
lelke, mert más lett az ország, a sors, a történelem, amelyben az új irodalom él.” Uo., 105. [Kiemelés az 
eredetiben.] 
25 Vö. „Mindennél szükségesebb tehát egy olyan orgánum, amely az egész magyar irodalmat szolgálja. Mert 
a magyar nyelv csak egy irodalmat bír el; két irodalom két lelket teremtene. A kétlelkű nemzedéknek pedig 
egy lelkük sincs.” Uo., 107. [Kiemelés az eredetiben.] 
26 Ravasz László cikke a későbbi korszakreprezentációk révén is kiemeltté válik, s szintén a térszerkezet 
kettősségét hangsúlyozzák az elbeszélések. Ligeti Ernő összefoglaló írása így idézi meg az eseményt: „A 
kibontakozás korszakában az erdélyi irodalom élgárdája makacsul, úgyszólván dogmaszerűen, hangoztatja a 
transzilvánizmust és ezzel fölébreszti a második nagyarányú beleszólást az anyaországból, ezuttal már nem 
Ady, hanem nemzeteszmei elhajlás miatt.” LIGETI Ernő, Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete 22 
esztendő kisebbségi sorsban, Fraternitas R.-T., Kolozsvár, é. n., 103. [Kiemelés az eredetiben.] A vitáról írt 
cikkében – immár több évtized távlatából – Dávid Gyula is az elhatárolás momentumát tartja fontosnak, s 
egyetértőleg hivatkozik Ravasz írására: „…Ravasz László valós irodalomtörténeti fejlődési folyamatot ismert 
fel. Ezek az irodalmak ugyanis (és mellettük még sok más a XX. században) mára önálló entitásokká váltak, 
s a nyelvben és a közös irodalmi örökségben kifejeződő egymáshoz tartozáson túl önállóságukban tételezik 
magukat.” DÁVID  Gyula, „Erdélyi írók a magyar irodalom egységéről. A »schizma-pör« 1928-ban” = UŐ., 
Erdélyi irodalom – világirodalom. Tanulmányok, cikkek, jegyzetek, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2000, 
108. 
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tekintenek a politikai döntések következtében bekövetkezett változásokra. A korábbi tér, 

mely a kettős monarchián belül a magyar államiság és nemzet tereként volt leírható, egyes 

részei más (nemzet)államok fennhatósága alá került, s itt az önazonosság kialakításának és 

megőrzésének elsődleges közös jellemzőjét a magyar nemzeti közösséghez való tartozás 

jelentette. Kós Károly kiáltványa címében is több kisebb-nagyobb régió magyarságához 

szól, melyeket később Erdély fogalma mint szinekdoché foglalja egybe, s ezzel a 

kiemeléssel egyetlen tér képzetét terjeszti ki a többi területre. E kiterjesztés alapvetően az 

azonos nemzethez való tartozás összetartó logikája alapján történik, ami a Gyáni Gábor 

által megfogalmazott nemzeti diskurzus egyik alapfeltételének megszűnésére adott 

válaszként érthető: „a nemzeti diskurzus […] az, ami úgy állítja be a dolgot […], hogy az 

egyén közösségi lényként csupán adott nemzetállami territórium tartozékaként létezik. 

Ilyen területi lokalizáltság (fixáltság) hiányban ugyanis az illető szükségképpen hazátlan, 

más szóval idegen a közösségnélküliek közösségének a tagja.”27 Amellett viszont, hogy 

Erdély magyar nemzeti térré válik a kijelölések által, s fogalmilag több, a magyarság által 

lakott vidék egységeként is szemlélhető,28 látványosan alakulni kezd egy olyan téralakzat 

is, mely a továbbiakban három összetevőből építkezik és a korábbi – rendi – 

hagyományokhoz nyúl vissza: az erdélyi szászság, románság és magyarság mint három 

nemzet egymás mellett létező, de mégis közös területeként is felfogható. Egyfelől létrejön 

tehát az elkülönítés révén és az önazonosság kijelölése folytán a magyarországi mellett egy 

erdélyi magyar közösségi tér, mely nemzeti jellegzetesség alapján szerveződik, másfelől 

alakulni kezd egy olyan erdélyi téralakzat is, melynek egyik kiemelkedő megkülönböztető 

jegye a nemzeti heterogenitás. Mikor Julia Kristeva Milyen jogcímen tartod magad 

idegennek? című szövegében felteszi a kérdést „Ki az idegen?”, így válaszol rá: „Az, aki 

nem részes egy adott csoportnak, az, aki nem »belőle való«. A másik.”29 Továbbá: „idegen 

az, aki a másikat jeleníti meg a család, a nemzetiség és a törzs tagjai számára. Képe 

elsősorban azzal mosódik össze, akit ellenségnek tekintünk. Ő lehet a pogány, az eretnek, 

                                                 
27 GYÁNI  Gábor, „A tér nemzetiesítése: elsajátítás és kisajátítás” = UŐ., Az elveszíthető múlt. A tapasztalat 
mint emlékezet és történelem, Nyitott Könyvműhely, Bp., 2010, 240. 
28 K. Lengyel Zsolt Rudolf Brandsch Zukunftsfragen des Ostdeutschtums című írására hivatkozva mutat rá a 
magyar elgondolásokhoz hasonló elképzelésekre a romániai németség körében: „Brandsch gondolatban 
Órománia, a Bánság, Besszarábia, Bukovina és Erdély német csoportját egyesítette. Erdléy az ő felfogásában 
a Szászföldet jelentette. Szász pályatársai hasonlóképpen különválasztottáák a Bánság, Szatmár-Máramaros 
és Erdély fogalmakat, amikor a Kárpátokon inneni területet szemlélték;” K. LENGYEL Zsolt, „Kulturális 
kapcsolatok, regionalizmus, szövetkezési kompromisszum. Szempontok a korai transzszilvanizmus 
vizsgálatához 1918–1928” = UŐ., A kompromisszum kereséses. Tanulmányok a 20. századi 
transzszilvanizmus korai történetéhez, Pro-Print, Csíkszereda, 2007, 11. 
29 Julia KRISTEVA, „Milyen jogcímen tartod magad idegennek?” = UŐ., Önmaga tükrében idegenként, ford. 
KUN János Róbert, Napkút, Bp., 2010, 100. 
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hiszen hitünk nem azonos.”30 A fentebb vázolt téralakzatokban az erdélyi magyarság 

egyfelől idegenként tekinthet a szászságra és a románságra, másfelől ha az erdélyi teret e 

három nemzet közösen alakított territóriumaként értjük, akkor ez a heterogenitás képezi azt 

az idegenséget, mely a magyarországi homogén nemzeti térrel szemben körvonalazódik.  

 Nem alaptalan tehát az az elgondolás, mely elsősorban a terek egymáshoz való 

viszonya felől kísérli megközelíteni a húszas évek Romániájában születő irodalmi 

jelenségeket, hiszen az idézett szövegek kapcsán láthattuk, hogy egyrészt a terek nemzeti 

megfontolások alapján jönnek létre, másrészt az így kialakuló térszerkezetek beleíródnak a 

kultúrával – és így az irodalommal – kapcsolatos diskurzusba. Ha kifejezetten a magyar 

irodalmi jelenségekre irányul figyelmünk, akkor ezek egy olyan térben jönnek létre, melyet 

maguk a szövegek helyeznek el egyrészt az erdélyi szászság és a románság kultúrájával, 

másrészt a magyarországi kulturális eseményekkel kiépülő viszonyban.  

 A harmincas évektől az erdélyi magyar irodalmi viszonyrendszer többé-kevésbé 

alapfeltételként fogadja el az erdélyi (megnevezésében néha már romániai) magyar 

irodalom különállóságát, s az időszak belső vitáinak jelentős része e különállóság, tehát 

önazonosság milyensége és meghatározása körül zajlik.31 A kérdésfelvetések jelentős 

hányada az irodalomnak társadalmi funkciót tulajdonít, s mikor például R. Berde Mária a 

Vallani ás vállalni című írásában a történelmi regényt mint múltba fordulást bírálja, ezt a 

„valóság” számonkérése felől teszi, amivel mintegy a társadalmi felelősségvállalás hiányát 

emeli ki.32 Az Erdélyi Helikon főként Kuncz Aladár írásai jelentette transzilvanista 

                                                 
30 Uo. 
31 Vö. „Kisebbségi helyzetünknél fogva az irodalom nem lehet számunkra puszta dekoráció, de nem lehet 
hatalmi érdekeknek sem a szócsöve. Rendeltetésünk az, hogy csak a legtisztább irodalmi célokat szolgáljuk, s 
azt a szellemet tükrözzük, amely a műveltségi érintkezésekben egymáshoz simult népek védelme alatt a 
művészi és erkölcsi értékek világrendjét akarja megalkotni. Erdélyből kell kiindulnunk, s egy szökkenéssel 
mindjárt olyan magaslatra kell emelkednünk, amelyről nézve az erdélyi sors világprobléma lesz. Erdély a mi 
hazánk. Külsőleg bizonyára szűk keretnek látszik ez, de egyszerre kitágul, ha ebbőla  keretből a kisebbségi 
szemlélet egész Európára kiömlő sugarai hatolnak elő.” KUNCZ Aladár, „Erdély az én hazám. Csendes 
beszélgetés Áprily Lajossal”, Erdélyi Helikon (1929/6), 488. 
32 Vö. „Igenis, vannak tehát történelmi regények, amelyek eleven kapcsolatokkal fogóznak a jelenbe, de az 
olyan írásmű, ahol fordítva: a jelen van átfecskendezve a múltba, mint valami mesterséges injekció, kezd 
meggondolkodtatni, elsősorban nem létjogosultságával, hanem aranka-természetével, mert úgy látszik, hogy 
elnyomja a ma regényének születését. […] viszont kiállni a művünk mellé, a bőrünkremenő igazságaink 
mellé – vallani és vállalni – ahhoz emeltebb homlok, több mindennek való leszámolás, több mindenre való 
elkészülés is kell, író és kiadó részéről egyaránt.” R. BERDE Mária, „Vallani és vállalni”, Erdélyi Helikon 
(1929/8), 625. Ezt a vélekedést erősíti meg például Tamási Áron is: „…apró kalandozások a divat, a siker, a 
megalkuvások felé. Ilyen kalandozások eredményének látom azoknak a történeti regényeknek jórészét is, 
amelyek Erdélyben születtek. Ez a feleletem tehát az ankét legelső kérdésére. Én azonban nem állhatok meg 
ennél a feleletnél. Fel kell tennem a kérdést: hát nem fog itt történni semmi?” TAMÁSI Áron, „Így van”, 
Erdélyi Helikon (1929/9), 698. 
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szellemiségével szemben fogalmazza meg bírálatát Gaál Gábor,33 aki  a transzilván 

művészeteszmény valósághoz kötődését szintén megkérdőjelezi, azonban ezt kevésbé a 

kisebbségi feladatvállalás, mint inkább a marxista irodalomértés valóság-fogalma felől 

teszi :  

 

„amelyik az egymás ellen felvonuló és egymással szemben harcikészültségben 
álló európai osztályok és ideológiák között azzal próbálja megállni a helyét, 
hogy a saját magához híven ábrázoló írás és nyílt kimondás helyett 
mondanivalóit egy állítólagos osztályok és ideológiák feletti művészetbe, 
valami általuk külön világnak nevezett közömbösségi régióba mentik, ahol 
minden örök és abszolút, az ellentétek kiegyenlítődnek. […] Ez a csoport már 
művészetelméletével valóságkerülő.”34 

 

Amikor pedig Szentimrei Jenő a Nyugatban közölt írása az erdélyi irodalom bemutatására 

vállalkozik, éppen a társadalmi felelősségvállalás irodalomnak tulajdonított funkciója az, 

ami a két irodalmi tér elkülönítésének egyik kiemelkedő momentuma lesz.35 Ezzel mintegy 

azt a feltételezést erősíti meg, amely szerint az erdélyi irodalom több „egyszerű” esztétikai 

tapasztalatnál és befogadás közben számolni kell azzal a funkcióval, amit egyfajta 

„küldetéstudatként” is érthetünk. S miközben – szintén a Nyugatban – Babits Mihály a 

folyóirat eszmei szellemiségéhez talán a leginkább közel álló transzilvanizmus előnyeit 

emeli ki, reflektálttá teszi ennek a megnevezésben rejlő elhatárolást is jelentő gesztusát: 

 

„Ez a transsylvanizmus nekünk akik mindig a kultúra függetlenségét hirdettük a 
politikával szemben, s elsőbbrendűségét a »határok és hazák« hatalmi 
ideológiája fölött, nem lehet más mint rokonszenves. Csupán az elnevezése 

                                                 
33 Már korábban, Kuncz Aladár először a Nyugatban megjelent írásának gondolatiságát is kritizálja Gaál 
Gábor. Kuncz Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában című szövegében a hármas nemzeti 
viszonyrendszer szemléltetése mellett kiemelten kezeli mindazon írókat, akik elsősorban az Erdélyi Helikon 
szellemi közösségéhez tartoznak, s írásában velük tartja bemutathatónak Erdély magyar irodalmát. (KUNCZ 
Aladár, „Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában”, Nyugat (1928), II. köt., 501–508.) Gaál a Korunk 
köréhez tartozó írók kihagyásán – főként Markovits Rodion példáján – keresztül mutat rá arra, hogy nem 
minden és mindenki fér bele az „erdélyi gondolat” tartalmába, s ezzel az Erdélyi Helikon és a Korunk 
szembenállásának tényét rögzít. Mindez a belső határvonalak és szemléletbeli különbségek példája is. Vö. 
GAÁL  Gábor, „Az »Erdélyi gondolat« tartalma és terjedelme”, Korunk (1928/12), 907–910.  
34 GAÁL  Gábor, „A mai erdélyi magyar irodalom arcvonalai”, Korunk (1930/12), 882. 
35 Vö. „Erdélyben a magyar irodalom: önvédelem, rászabadúló külső erők, vagy fejüket belülről felütő 
megkisértések ellen. Innen van, hogy a magyar irodalom erdélyi megnyilatkozásainak – származzanak ezek 
bármely korból és időből – törvénytszabó nagy többsége tendenciás. A Heltai Gáspár meséitől Kemény 
Zsigmond regényein át Petelei Istvánig s végig a ma élők és dolgozók csaknem egész névsorán, majd 
mindenki azzal, hogy írt, mondani is akart valamit. Nemcsak szépet, de jót és igazat is. Nemcsak nagyot, de 
iránymutatót is. Az irodalom így nem felszíne az erdélyi életnek, nem könnyű szórakozás után kapdosó 
kezek számára készült vásári holmi, hanem keresztmetszete, kivetítődése, megjelenési formája és harci 
eszköze egyben ennek a hegyek közé zárt világnak. A szép csak egyik eleme, de nem lényege annak, ami 
irodalmi formában követel meghallgatást magának Erdélyben.” SZENTIMREI Jenő, „Erdély tízéves magyar 
irodalma”, Nyugat (1930) I. köt., 537. 



 17 

ellen van némi, szavakba alig foglalható ellenérzésünk. Az eszme egyesít, de a 
név elválaszt. Az eszme a határok fölött lebeg; a név azonban határba kerít. A 
névben mintha csakugyan volna valami abból az attitüdből mely a magyar 
kultúrát is karddal-csinált országhatárok szerint akarná földarabolni; holott az 
Idea a kultúrélet dacos függetlenségét hirdeti ezektől a határoktól, s mindentől 
amit karddal lehet csinálni.”36 

 

Míg Babits megközelítésén jól kitapintható a művészet felőli értékelés, addig például 

Szekfű Gyula későbbi, a Három nemzedék és ami utána következik című kötetében A 

leszakadt magyarság fejezetben továbbra is természetesként kezeli az erdélyi magyarság és 

kulturális élet különállóságát – mint a nemzeti önazonosság megőrzésének 

szükségszerűségét, s ezzel egyúttal a korábban kialakult, elhatároláson alapuló 

térszerkezetet rögzíti.37  

 Míg Babits Mihály a reflexió tárgyává teszi és megkérdőjelezni látszik az így 

kialakult viszonyrendszert, addig Szekfű Gyula éppen hogy elfogadja és elkerülhetetlennek 

tartja a kialakult és kialakított helyzetet. A művészet vagy a nemzeti közösség felől érkező 

megközelítések különbségén túl e két szöveg arra is rávilágít, hogy az erdélyi magyar 

irodalmi jelenségekre vetett magyarországi pillantás sem egyneműsíthető, sokkal inkább 

egymástól való különbségükben válnak megragadhatóvá.  

 E kontextust teremtő bevezető utolsó kiemelt szövegeként a transzilvanizmus 

kritikájaként, ha nem felszámolásaként is érthető Szemlér Ferenc írta szöveget kell 

megemlítenünk, mely hangvételével és megállapításaival a változás, a fordulat 

bejelentésének igényével lépett fel. A második erdélyi írónemzedék képviselőjeként 

számon tartott Szemlér a transzilvanizmus mítosz jellegét kiemelve, a társadalmi és 

politikai kérdések felőli értelmezhetőségére mutat rá, majd a jövő tekintetében így 

fogalmaz: 

 

„Az Erdélyben írt irodalom folytatói azonban az eddigi tapasztalat szerint az 
»erdélyi« jelzőt legfeljebb csak helyhatározói értelemben hajlandók használni, s 
távol állnak attól, hogy ennek a jelzőnek műveikre való vonatkozásában 
bizonyos mitikus vagy megkülönböztető erőt tulajdonítsanak. Lehet vitatni a 

                                                 
36 BABITS Mihály, „Transylvanizmus”, Nyugat (1931), I. köt., 482. 
37 Vö. „Az elszakítás hatása alatt természetes, hogy visszalódult a harang nyelve s az erdélyi magyarságban 
most nem annyira a Magyarországgal összekötő, azonos elemeket hangsúlyozták, hanem a külön 
színezetüeket, az erdélyiséget, a transzilvánizmust. Az erdélyi magyarság erdélyi szellemiségének pontos és 
figyelmes körvonalazása és öntudatosítása valóságos életmentést jelentett ott a határokon túl, ahol a magyar 
szellemiség produktumait nemcsak teljesen kizárta Románia, hanem ahol a kontemporaneus magyar szellemi 
termékek az első években nem is voltak alkalmasak a leszakadt magyarság egységének fenntartására.” 
SZEKFŰ Gyula, Három nemzedék és ami utána következik, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp., 1934, 
459. 
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fejlődésben lévő és most jelentkező újabb írók tehetségét vagy 
tehetségtelenségét, ez végeredményben az értékelés dolga. Ellenben két tényt 
letagadni nem lehet: először, hogy vannak, akik írnak, másodszor, hogy 
műveikben vagy egyéb megnyilatkozásaikban a transzilvánizmus mítosz-világa 
nem szerepel.”38 

 

Szemlér a transzilvanizmussal szembeni radikális állásfoglalása vitát gerjesztett, melyben a 

nyilvánosság előtt Kós Károly mellett többek között Ligeti Ernő, Szentimrei Jenő is 

megszólaltak. Akadtak olyanok is, akik levél formájában szóltak hozzá Szemlér cikkéhez, 

például Szabédi László amellett, hogy a transzilvanizmus révén létrehozott térre is 

rámutat,39 arra is figyelmeztet, hogy „a transzilvánizmust, azt a tanítást, amely az erdélyi 

népek sorsközösségét és egymás megértését hirdette, éppen az a nemzedék találta ki, 

amelyik nem is értett románul, amelyik nem is ismerte a románságot.”40  

 Ha áttekintjük az előbbiekben felidézett szövegeket, melyek csupán 

tendenciaszerűen jeleznek egy-egy vitát, nézőpontot vagy véleményt, világosan látszik, 

hogy a húszas és harmincas években az erdélyi magyar irodalom eseményei korántsem 

beszélhetők el egyetlen eszme vagy ideológia szempontjából, hiszen a különböző 

szempontok, véleménykülönbségek aligha sorolhatók egyetlen elképzelés körüli vitához. 

Itt válik fontossá a transzilvanizmus későbbi hatástörténete, hiszen az irodalomtörténeti 

munkák vagy monográfiák jelentős része kitüntetett szerepet tulajdonít az erdélyi 

gondolatnak, s ehhez viszonyítva helyezi el a többi irodalmi jelenséget a tárgyalt időszak 

horizontján. A gadameri figyelmeztetést megfontolva41 és a jelen irodalomtörténet-

írásának elméleti megállapításai felől jogosnak látszik az a kérdésfelvetés, mely az eddigi 

munkák többségével ellentétben nem a transzilvanizmus ideológiáját helyezi a húszas, 

harmincas évek irodalmi történéseinek középpontjába; voltaképpen éppen ezt a 

központúságot látja megkérdőjelezhetőnek, és sokkal inkább a különböző 

irodalomértelmezői beszédmódok viszonyában véli megragadhatónak és árnyalhatónak a 

jelzett időszakot.  

                                                 
38 I. Szemlér Ferenc, „Jelszó és mítosz”, Erdélyi Helikon (1930/10), 602–603. 
39 Vö. „Szörnyűség a transzilvánizmus, mert tanításai nem a valóban adott helyzetre épülnek, hanem egy 
elképzelt Erdély, Erdélyország lebeg szeme előtt. De ez az elképzelt Erdély nemcsak nem valóság, hanem 
megvalósítása felé egy lépést sem szabad tenni.” SZABÉDI László, „Levél Szemlér Ferenchez” = Jelszó és 
mítosz, összeá., bev. POMOGÁTS Béla, Mentor, Marosvásárhely, 2003, 186. 
40 Uo., 190. 
41 Vö. „Amikor a hermeneutikai szituációnkat egészében meghatározó történeti távolságból meg akarunk 
érteni egy történeti jelenséget, eleve alá vagyunk vetve a hatástörténet hatásainak. Előre meghatározza, hogy 
mit fogunk kérdésesnek és a kutatás tárgyának látni, s úgyszólván a feléről elfeledkezünk annak, ami valóban 
van, sőt e jelenség minden igazságáról elfeledkezünk, ha magát a közvetlen jelenséget a teljes igazságnak 
tekintjük.” Hans-Georg GADAMER, Igazság és módszer, ford. BONYHAI Gábor, Osiris, Bp., 2003, 336. 
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Az erdélyi magyar irodalom ezen szakaszát már Sőni Pál 1969-es irodalomtörténete 

is alapvetően a transzilvanizmus központi szerepe felől gondolja el, s ugyan három 

jelentősebb jelenséget különböztet meg a „korszak” tárgyalásakor,42 viszont kiemelkedő, 

fejezetszintű vizsgálata csupán az erdélyi gondolat és a hozzá szorosan kapcsolt kiadónak 

és folyóiratnak lesz.43 Szintén kulcsszerepbe helyezi a jelenséget Szávai Géza, aki Méliusz 

Józsefről írt kötetének első fejezetében árnyalja a transzilvanizmus képét, dilemmaként 

értékeli a hozzá való viszonyulást, azonban továbbra is a jelzett időszak központi 

fogalmaként és viszonyítási pontjaként tárgyalja.44  

Jelentős állomása a transzilvanizmus-értelmezéseknek Pomogáts Béla 1983-as 

kötete, mely amellett, hogy a fogalmat szinte kizárólagos jelentőségűvé teszi a húszas, 

harmincas évek erdélyi magyar irodalmának vizsgálatakor, a korabeli folyóiratok közül az 

alcímben szereplő Erdélyi Helikon fontosságát is megemeli akkor, mikor a transzilván 

ideológiát a folyóirat alakította eszmeként vizsgálja. A politika- és társadalomtörténet felől 

közelítő elemzés emellett folytatólagosan megerősíti az erdélyi magyar irodalomban a 

kisebbségi/nemzetiségi szerepvállalás hangsúlyosságát, továbbá a magyarországi magyar 

irodalomhoz való viszonyában a magyar irodalomtörténet-írásban kitüntetett szerepű 

Nyugathoz és gondolatiságához köti45 az Erdélyi Helikont és magát a transzilvanizmust 

is.46  

                                                 
42 Sőni megkülönbözteti a szocialista eszmeiségű irodalmat, a polgári realizmus és a különböző árnyalatait, 
végül az avantgárd irodalmát. SŐNI Pál, A romániai magyar irodalom története, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1969, 5. 
43 Uo., 10–15. 
44 Vö. „A transzilvanizmus nemzetiségi-erkölcsi eszméjének, alakulásának, differenciálódásának, különböző 
szférákban való érvényesülésének, konkretizálódásának sokszor ellentmondásos jelenségét felfedni-
értelmezni e néhány oldalon nem lehet. Legfeljebb csak betájolni a problémakört. Ez viszont feltétlenül 
szükséges, mert a két világháború közt induló írók – ideértve Méliuszt is – gondolkodásmódjában, szellemi 
tájékozódásában, az életművek alakulásában szerepet játszott. Kikerülhetetlen volt ez, hiszen a kisebbségi lét 
kitermelte erkölcsi eszme, a transzilvanizmus, átfogó őskategóriaként a közösségi tudatban gomolygott;” 
SZÁVAI  Géza, Helyzettudat és irodalom, Dacia, Kolozsvár–Napoca, 1980, 48. 
45 Vö. „Az új eszmék és új gondolkodási módszerek kezdetben nem is voltak igazán újak: a Helikon a 
Nyugat klasszikus polgári humanista eszméit követte, természetesen alakítva, módosítva ezeket az eszméket 
a nemzetiségi helyzet követelményei szerint.” POMOGÁTS Béla, A transzilvanizmus. Az Erdélyi Helikon 
ideológiája, Akadémiai, Bp., 1983, 143. 
46 Lényegesnek tűnik itt megjegyezni, hogy a 20. század első felének magyar irodalmának tárgyalásakor a 
magyar irodalomtörténet-írásban már-már mitikus kép alakult ki a Nyugatról, s nem véletlen, hogy ezen erős 
kanonikus pozíció is meghatározó jelleggel volt jelen a vonatkoztatások kijelölésénél. Azonban az utóbbi 
idők megfontolásai és vizsgálatai reflektálttá teszik ezen kiemelt helyzet alakulását/kialakítását, s így ez 
időszak hangsúlyait is módosíthatja, átalakíthatja. Vö. „A nyugatos önértékelés hagyományára később 
rátelepedett a marxista irodalomtörténet-írás forradalomkultusza, amely minden érdemi változásra a gyökeres 
és hirtelen fordulat sémáját erőltette rá. Ha az erőszakolt ideológiai konstrukcióktól és a Nyugat 
reklámszempontokat sem mellőző önképétől eltávolodva vizsgáljuk meg a folyóirat és a modernség 
kapcsolatát, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy 1) a modernség a magyar irodalomban már aNyugat 
megjelenése előtt jelentős teljesítményeket hozott létre, 2) a Nyugat a modernség bizonyos irányzataitól 
kifejezetten idegenkedett, 3) a folyóirat tájékozódása a különböző nyelvterületek modern irodalmában 
bizonyos egyoldalúságokat mutatott.” Magyar irodalom, főszerk. GINTLI  Tibor, Akadémiai, Bp., 2010, 641. 
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A transzilvanizmus bírálata és kritikus elemzése a kilencvenes évek elején 

következik be, többek között Cs. Gyímesi Éva munkásságának47 köszönhetően (melyre a 

későbbiekben még kitérünk), azonban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy történetek 

olyan elemző kísérletek is, melyek ugyan nem feledkeztek meg az erdélyi gondolat 

jelentőségéről, de szemléletmódjukban változást jelentettek az eddig megközelítésekhez 

képest, amennyiben nem csupán bírálták, de tágabb értelmezési keretbe is helyezték a 

jelenséget. 

Amikor Jeney Éva A magyar irodalom történetei című munkában az 1937-es 

dátumot kiemelve indítja elemzését, egyrészt kiemeli Szemlér Ferenc Jelszó és mítosz című 

írását, mely a transzilvanizmus bírálatát jelentette, másrészt szövegében rámutat arra, hogy 

az erdélyi regionális tudat jelensége korántsem köthető csupán az első világháborút lezáró 

békeszerződések politikai időpontjához: „Tagadhatatlan, hogy jelentős intézménytörténeti 

és más változások mindkét említett esetben végbementek, de az egységesség kérdése, a 

központ és a vidék szembenállása a 19. századi kiegyezést követő folyamatig 

visszavezethető.”48 Amellett, hogy Jeney a szembenálló terek logikája alapján ragadja meg 

a problémát, utal arra is, hogy a transzilvanizmus a húszas, harmincas években nem 

ismeretlenként vagy újdonságként bukkan fel, hanem jelentős előzményekre tekint vissza. 

Ezen gondolat jelenti a kapcsolatot T. Szabó Levente vizsgálódásaival, aki a 19. századi 

Erdély-képek elemzésekor szintén a terek kialakulásának és kialakításának szempontját 

érvényesíti, mikor megállapítja, hogy a „nemzetinek és a régiónak a viszonya – legalábbis 

Erdély vonatkozásában – újragondolandóvá, problematikussá és nem meg nyugtatóan és 

véglegesen lezárttá lesz, s mindez nem kevés szereppel bír abban is, ahogyan ekkortájt 

irodalmi szövegeink szóba hozzák, tematizálják és/vagy épp építik Erdélyt mint szövegi 

valóságot.”49 Továbbá arra is rámutat, hogy így „az első világháború utáni 

transzilvanizmus igazából egy már összetevőiben valahogyan adott rendszert barkácsol 

újra, de a rendszer számos összetevője nagyon másként érthető az előtörténet felől 

figyelve.”50 T. Szabó Levente és Jeney Éva megállapításai amellett, hogy rámutatnak az 

                                                 
47 Vö. például: CS. GYÍMESI Éva, „Gyöngy és homok. Ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar 
irodalomban” = UŐ., Honvágy a hazában. Esszék, interjúk, publicisztikai írások, Pesti Szalon, Bp., 1993, 19–
107. 
48 JENEY Éva, „Maorik és transzilvánok” = A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig, szerk. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Gondolat, Bp., 2007, 353. 
49 T. SZABÓ Levente, „Erdélyiség-képzetek (és regionális történetek) a 19. század közepén” = UŐ., A tér 
képe: tér, irodalom, társadalom, KOMP-PRESS, Kolozsvár, 2008, 66. 
50 Uo., 78. 
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előzményekre,51 mellyel újabb viszonyrendszert létesítenek és részben felülírják a 

korszakhatárrá merevedett húszas évek elejét, a térbeliség alakításának reflektálttá tételével 

új megközelítések számára nyitják meg az utat.  

Az összehasonlító értelmezés távlataira és szükségességére hívja fel a figyelmet K. 

Lengyel Zsolt A kompromisszum keresése című 2007-es kötete, mely a transzilvanizmus 

ideológiájának alapelvét – az egymás mellett élő nemzet(iség)ek kulturális és társadalmi 

kapcsolata és közeledése – emeli az elemzés egyik mértékadó szempontjává, melyet az 

értelmező munkák jelentős része eddig elhanyagolt. A(z erdélyi) magyar művelődés felől 

közelítő transzilvanizmus-elemzések éppen arról nem vesznek tudomást a legtöbb 

esetben,52 amit az ideológia önmaga tematizál; erre utal többek között K. Lengyel Zsolt, 

mikor a párhuzamos elemzést előtérbe helyezi:  

 

„Az eddigi magyar- és irodalomközpontú munkálatok továbbfejlesztése tehát a 
nemzet- és rendszerpolitikai szempontok párhuzamos elemzését követeli meg, 
hiszen láttuk, hogy nem csak »az 1929-ben, 30-ban dolgozni kezdő erdélyi 
nemzedék vette észre, hogy a transzilvanizmus társadalmi és gazdasági kérdés 
is.«”53 

 

A szerző egyszerre hívja fel a figyelmet a korabeli romániai német és román irodalmi és 

társadalmi események transzilvanizmussal kapcsolatba hozható jelenségeire, ugyanakkor 

jelentős – távlatokat és szempontokat felvonultató – értéke a kötet utolsó tanulmányának, 

hogy egyfelől betekintést enged a német és román irodalomtörténet-írás magyar 

szempontból elhanyagoltnak tekinthető eredményeibe,54 másrészt mindez annak is 

tanúbizonysága, hogy a különböző nemzeti(esedő) terek és ezek kapcsolatai felől értett 

megközelítés reflektálttá teheti a nemzet aspektusából elgondolt irodalomtörténet-írás és 

értelmezések egyoldalúságát.55  

                                                 
51 Ennek jelentőségét és eddigi figyelmen kívül hagyását látja megfontolandónak Gyáni Gábor is: „Ennek a 
regionális történetnek a korabeli jelentősége nagyobb lehetett annál, mint amit az össznemzeti magyar 
nacionalizmust képviselő köztudat és tudományos diskurzus látni engedett belőle.” GYÁNI , Az elveszíthető 
múlt, 256. 
52 K. Lengyel-féle megközelítés egyik előzményeként tarthatjuk számon például Mikó Imre szövegét: MIKÓ 
Imre, „Magyar–német irodalmi kapcsolatok Romániában” = UŐ., Akik előttem jártak, Kriterion, Bukarest, 
1977, 220–226.; De itt említhetjük meg Ritoók János könyvterjedelmű munkáját is: RITOÓK János, Kettős 
tükör. A magyar–szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből, 
Kriterion, Bukarest, 1980. 
53 K. LENGYEL, A kompromisszum keresése, 26. 
54 UŐ., „Betakarítás és kitekintés. Utószó helyett – tallózás a transzilvanizmus újabb szakirodalmában” = Uo., 
265–305. 
55 Blénesi Éva is problematizálja ezt a kérdést, mikor az irodalom nemzeti és társadalmi funkcióját vizsgálja. 
BLÉNESI Éva, „Kontextus és textus” = UŐ., Textust teremtő kontextus, KOMP-PRESS, Kolozsvár, 2009, 98–
204. Különösen: 200–203. 
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 A húszas, harmincas évek erdélyi magyar irodalmának irodalmi jelenségeit és 

ennek hatástörténetét vizsgálva láthatóvá válik, hogy az erről való beszédet jelentős 

mértékben befolyásolta (és befolyásolja) a transzilvanizmus kitüntetett szerepe, s minthogy 

ezen ideológia többé-kevésbé a kialakult történelmi és politikai helyzetre adott válaszként 

fogalmazódik meg a legtöbb értelmezésben – így központi helyre kerül (és ott is marad) az 

erdélyi magyar irodalom kisebbségi helyzetben betöltött feladata, vállalása. A különböző 

nemzetivé váló és egymással kapcsolatban lévő terek (önmagukat is alakító) logikája 

alapján és emellett a különböző beszédmódok egymáshoz való viszonyában történő 

megközelítés tagadja az egyetlen központ és történet létezését, sokkal inkább arra kívánja 

ráirányítani a figyelmet, hogy az alakuló/alakított terek és beszédmódok folyamatos 

változásban vannak és átjárhatóak. Másrészről önmaga történet- és történetalakító 

jellegének is tudatában van, és ezt nem is kívánja titkolni, vállalva az értelmezésében rejlő 

kockázatokat és ennek esendőségét is. Mindezt figyelembe véve a húszas, harmincas évek 

erdélyi magyar irodalma olyan térszerkezetekben és beszédmódokban tárul elénk, 

melyekben jelentős szerephez jutott az önazonosság kialakításának igénye, a 

hagyományhoz való viszony problematikussága, a szépirodalom társadalmi funkciójának 

dilemmája, s a kritikai és elméleti szövegek megfontolásai folyamatosan alakították 

önmaguk helyzetét és a másikról, végül az önmagukról létrejött képet.  

Tehát a Dsida-költészet korabeli recepciójának vizsgálata a poétikai megállapítások 

mellett minduntalan szembesülni fog majd a fentebb vázolt viszonyrendszerrel, melynek 

állandó változásai és véleménykülönbségei minden bizonnyal felfedezhetőek a Dsida 

lírájáról született írások jelentős részén, s így nem egyetlen Dsida-történet elbeszélésére 

nyílik lehetőség, hanem több változat összjátékát tapasztalhatjuk meg.  
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2. Dsida Jenő köteteinek korabeli fogadtatása 

 

Dsida Jenő életműve a művek megjelenése szempontjából három nagyobb csoportra 

bontható: az első csoportba tartoznak a kötetben megjelent művei, majd következnek a 

folyóiratokban vagy egyéb sajtóorgánumokban publikált alkotásai, végül a harmadik 

csoportba a sem kötetben, sem más sajtótermékben nem közölt, tehát kéziratos formában 

fennmaradt írásai sorolhatók. Nem mellékes megemlíteni, hogy az elsősorban költőként 

számon tartott Dsida Jenő jelentős értekező prózai hagyatékot is hátrahagyott, de 

számottevő szépprózai és fordítói munkássága is van. Egy esetleges kritikai kiadás 

előkészítésekor természetesen ezen utóbbi, főként műnemek szerinti csoportosítást is 

figyelembe kell venni, azonban jelen dolgozat esetén – mely kizárólag a lírai életmű 

befogadástörténetével, értelmezésével kíván foglalkozni – ezek a szempontok 

mellőzhetőek.  

 Dsida lírai életművének recepciója alapvetően két nagyobb fejezetre tagolható. Az 

elsőhöz tartoznak mindazon kritikák, recenziók, tanulmányok, tanulmányrészletek és 

nekrológok, melyek a költő életében vagy közvetlenül halála után a megjelent köteteket 

elemzik és értékelik. A recepció második, a költő halála utáni fejezete szerkezetét és 

működését tekintve jóval összetettebb, hiszen ennek tárgyalásakor számolni kell egyfelől 

az 1950-es évek végétől megjelenő, a kilencvenes évek elejétől megszaporodó válogatott 

és gyűjteményes kötetekkel, másfelől mindazon értelmező tanulmányokkal, melyek 

megkísérelték megtalálni a Dsida-életmű helyét a magyar irodalom történeteiben. Jelen 

fejezetben a recepció első fejezetét járom körül, a befogadástörténet további részleteivel (a 

Dsida-vita, a gyűjteményes kötetek szerepe, a különböző elemzések) a későbbi 

fejezetekben foglalkozom.  

 Mielőtt rátérnék a Dsida-kötetek recepciójának értelmezésére, mindenképpen utalni 

kell a Dsida Jenő halála óta (1938) eltelt időben megjelent hagyatékfeltáró munka 

eredményeire. Többek között Réthy Andor, Csiszér Alajos, Szakolczay Lajos, Láng 

Gusztáv kutatásainak és vizsgálódásainak eredményeképp több száz, a költő életében 

közöletlen költemény látott időközben napvilágot, s az egyre-másra megjelenő, gyakran a 

teljesség igényével fellépő – azt viszont nem teljesítő – Dsida-kötetek a befogadói 

figyelmet jelentős mértékben a hátrahagyott, nem publikált versek irányába fordították, s 

az értelmezések némelyike ebből következő megállapításokra is vállalkozott. Láng 

Gusztáv, a Dsida-filológia és -életmű talán legfelkészültebb értelmezője a későbbiekben 
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hozzáférhetővé vált, kéziratban maradt költemények számából Dsida költészetének 

minőségbeli javulását olvassa ki,56 ugyanakkor mindebből az is megállapítható, hogy a 

könyvek összeállítását egy tudatos, kötetszerkezetben gondolkodó alkotási folyamat előzte 

meg. (Láng szövegét illetően még érdemes megemlíteni, hogy az idézett szöveg a 

hivatkozott bibliográfia tekintetében Réthy Andor 1966-os adatgyűjteményét57 veszi 

alapul, azonban az azóta eltelt időben további lappangó, kéziratban maradt költemények 

kerültek elő és kerülnek elő a mai napig. Ez részlegesen ugyan, de árnyalhatja Láng 

megállapítását.) Ahogyan a Leselkedő magány esetében, úgy a további, a költő által sajtó 

alá rendezett kötetek kapcsán is megállapítható az azóta fellelt írások mennyiségével 

történő összevetés után, hogy a megírt művekhez képest meglehetősen kis számú szöveg 

került bele a napvilágot látott, a költő által szerkesztett verskönyvekbe. Mindez a fentebbi 

kötetszerkesztésre vonatkozó megfontolást erősíti meg: Dsida válogatása szigorú volt, a 

költemények, ciklusok elrendezését, egymásutániságát tekintve a kötetek meglehetősen 

erőteljes koncepcióval rendelkeznek.  

Azon túl, hogy a fentebbiek rávilágítanak arra, miként szolgálja a későbbi kutatás a 

megjelent Dsida-kötetek értelmezéseit, magára a befolyásolás aktusára is érdemes 

felfigyelnünk. Az elmúlt hetven-nyolcvan év Dsida-értelmezései – ezek különböző 

időszakait tekintve – szinte a legutóbbi időkig nem voltak mentesek mindazon tényezőktől, 

melyek az irodalomértés esztétikai, poétikai szempontjai mellett hatást gyakoroltak az 

elemzésekre. Gondolhatunk itt az ötvenes évekre jellemző romániai és magyarországi 

irodalompolitika ideologikusságára, a cenzúra intézményére, majd nem feledkezhetünk 

meg arról a törekvésről sem, hogy a későbbi interpretációk gyakorta az ideológiák révén 

befolyásolt megállapításokat helyesbíteni, átírni és a szövegeket újraértelmezni kívánták. 

Mindez azt is jelenti, hogy a későbbi értelmezések néhol ellenreakcióként is érthetők, s 

kevésbé „csupán” e költészet elemzéseként.  

A fentebbi megfontolásoknak köszönhetően indokoltnak tekintem a költő életében 

kiadott három kötet recepciójának alapos áttekintését, ezzel mintegy ismét hangsúlyossá 

                                                 
56 Vö. „Mindenekelőtt: a költő nyomtatásban megjelent és kéziratban maradt műveinek bibliográfiája 
félreérthetetlenül mutatja az igényesség és tudatosság növekvő szerepét Dsida költészetében. Az 1927–28-as 
évek termése jóval kisebb, mint a megelőzőeké; 99 verséről tudunk e két évben, az 1925–26-ban írott évi 150 
verssel szemben. Feltűnő továbbá az alkalmi versek hiánya, ami az igénytelenebb költői feladatoktól való 
elfordulás jele. E két év termésének színvonalbeli egyenletességét jelzi az is, hogy belőle 66 vers a Leselkedő 
magány című kötetébe is bekerült (vagy ott jelent meg először), ami, ha tekintetbe vesszük, hogy a kötet a 
róla szóló ismertetések megjelenési dátumából ítélve 1928 első negyedévében jelent meg, azt is jelenti, hogy 
a fiatal költőnek kevés olyan költeménye van, melyeket méltatlannak érez magához.” LÁNG Gusztáv, Dsida 
Jenő költészete, Kriterion, Bukarest–Kolozsvár, 2000, 44–45. 
57 DSIDA Jenő, Versek, szerk., bev. SZEMLÉR Ferenc, biblio. RÉTHY Andor, Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 
1966, 499–538. 
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tenni a korabeli recepciót, megszólalásmódját, az írások retorikai felépítését és 

utalásrendszerét, hiszen mint a húszas, harmincas évekbeli erdélyi magyar irodalom 

viszonyrendszerének összetettsége és árnyaltsága jelezte, ezen szövegek is egy olyan 

kontextusban jöttek létre, melyet a különböző – néhol ideologikus – diskurzusok 

összjátékaként lehet jellemezni. 

 

2.1. Leselkedő magány (1928) 

 

Dsida Jenő első kötete,58 ahogyan azt Láng Gusztáv előbbi idézete már jelezte, 1928 első 

harmadában jelent meg a kolozsvári Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 

gondozásában; a kötet címtábláját és a ciklusok fejét Debreczeni László rajzolta. A 

szakirodalom jelentős része szerint Dsida verseit elsőként a Benedek Elek szerkesztette 

szatmári Cimbora közölte,59 s a húszas években a nagybányai Véndiákok Lapjában, a 

kolozsvári A Hírnökben, a szatmári Szamosban, majd a kolozsvári Pásztortűzben, 

Ellenzékben, Keleti Újságban és az 1928-ban induló Erdélyi Helikonban jelentek meg 

költeményei, írásai.  

 Nem véletlen tehát, hogy a Leselkedő magány című kötetéről az első kritikák, 

recenziók éppen azokban a lapokban láttak napvilágot, melyek a fiatal költő indulását 

egyengették és verseinek helyet biztosítottak. A gyakran elfogultság jellemezte írások 

közül az elsők között van B. Adorján Jenő60 a Véndiákok Lapjában közölt recenziója, 

melyet az elismerő és dicsérő hangvétel mellett a kritikai észrevételek is jellemeznek: 

 

„Dsida Jenő, mi megtaláltunk téged, még egészen zsendülő hajtásodban, 
emlékszel? Gyöngéd karokkal nyultam hónod alá s szeretettel melengettem 
reményt vesztett fiatal lelkedet, míg megtaláltad azt az oázist, mely után lelked 
vágyott, e végtelennek tetsző sivatagban. 
Mondd, miért vágyol Te most már a „fekete éjszakába” mikor megtaláltunk, 
mikor a mezőnek virágai neked is nyílnak. Sorsunk, igaz nehéz. S a Ti 

                                                 
58 DSIDA Jenő, Leselkedő magány, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt., Cluj–Kolozsvár, 1928. 
59 Ennek ellentmond Reischel Artur Csiszér Alajoshoz írt levele (1965. január 8.), melyben így fogalmaz: 
„Mátrai Béla irásában találtam egy utalást, amely szerint Dsida Jenő első versei a Szatmáron megjelent, 
Nyisztor szerkesztette Katholikus Életben jelentek volna meg. Egy költeménynél a cimét is megemlíti, mint 
amely a későbbi költőre nagyon jellemző. A KAth. Életben tényleg jelent meg néhány Dsida-vers, de amire 
Mátrai Béla utal, annak nyomát hiába kerestem. Pedig leveleimmel felkerestem Mátrai Bélát is, Szatmárra is 
irtam, a bukaresti Akadémia Könyvtárába is kopogtattam, a szatmármegyei és váradi plébániákra is kéréssel 
fordultam, de semmi választ nem kaptam.” Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, FOND 266 (Csiszér 
Alajos feldolgozatlan hagyatékában). 
60 B[arátosi]. Adorján Jenő, a kolozsvári Véndiákok Lapja főszerkesztője (1925–1928), később a Pásztortűz 
munkatársa (1928–1930). Vö. Romániai magyar irodalmi lexikon, főszerk. BALOGH Edgár, 1. k., Kriterion, 
Bukarest, 1981, 21. 
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ifjuságtoktól sem tagadhatjuk el a nagy Kaszást és mégis arra intelek: a 
csüggedelem nem lehet vigasz! Álljon talpra benned egy acélozott testü erdélyi 
lélek, akiben ég az akarások lángoló tüze, szálljon a magasba jeladó füstje, hogy 
minden ifju láthassa, érezhesse. 
Dsida Jenő, én azt szeretném, hogy a következő verscsokrod égő tulipánokból 
legyen kötve. Ragaszkodj az ősi röghöz, lelked minden dobbanásával s ne állj 
meg közöttünk mint „fáradt harcos”! Elbukunk, hogy újra talpra álljunk, mert ez 
a sorsunk: a magyar sors…”61 

    

A személyes(kedő) hangtól áthatott szöveg – miközben utal a költő pályakezdésére és a 

recenzens és a lap ebbéli szerepvállalására – értetlenségének ad hangot az első kötet 

megszólalásmódját és tematikáját tekintve, és jól érzékelhető módon a szövegek 

referenciális olvasatát helyezi előtérbe, mikor kiemeli a nehézként jellemzett erdélyi 

kisebbségi, majd az elbukás–talpra állás narratívája mentén értett magyar sorsot. A 

referencialitás mellett – a sorsszerűséggel összefüggésben – megjelenik a prófétai 

költőszerep, mely a harmadik bekezdés felszólító és előíró modalitásával a kívánt és elvárt 

magatartásmódként olvasható. A „Ragaszkodj az ősi röghöz” felszólítás mögül a 

ragaszkodás hiánya, vagy ennek hiányolása érzékelhető, mely a hagyomány továbbvitelére 

vonatkozó számonkérésként is érthető. Ahogyan a fentebbi idézet, úgy a recenzió további 

szövegrészei is a Dsida-verseket beborító „homályról”, „félelemről” írnak – inkább leíró, 

mint értékelő hangnemben –, és metaforikusan ugyan, de működtetik a nemzet vagy a 

kisebbség sebzett, beteg „testét”  felidéző metaforikus nyelvet.62 

 A Hírnök hasábjain, Censor álnéven megjelent P. Jánossy Béla kritikája 

szerkezetileg B. Adorján szövegét követi. A dicséret, mely „komoly tehetség”-ként értékeli 

Dsida költészetét, kitágítja a kötet és költészet elhelyezhetőségének horizontját, és nem 

csupán az erdélyi, hanem az „egyetemes magyar líra” keretein belül is értékelhetőnek tartja 

a Leselkedő magány című kötetet.63 A megfogalmazás két szembenálló vagy egymással 

hierarchikus viszonyban működő irodalmi tér létezését érzékelteti és feltételezi, s 

egyértelműen kiderül belőle, hogy az utóbbit tartja mérvadóbbnak, elfogadottabbnak. B. 

Adorján Jenő „ólomsúlyu ködburokkal” látta körülvonva Dsida líráját, P. Jánossy szintén 
                                                 
61 B. ADORJÁN Jenő, „Dsida Jenő: Leselkedő magány”, Véndiákok Lapja (1928/4-6), 44. 
62 „Dsida Jenő versei a mai ifjuság halódó életviharának tükörképei, tele lemondással, egy soha ki nem 
tisztulható ólomsúlyu ködburokkal, sok remegést és félelmet sejtő „sötét magány” vizióval. 
Dsida Jenő versei mélyen meggondolkoztatnak és maró fájdalmat vájnak létünk vonagló testébe, amint 
szemünk elé tárja önmagán keresztül a „drótsövényre” akadt ifjuságot. 
Dsida Jenő verseskötetét vegye meg minden magyar, agg és ifju egyaránt olvassa figyelemmel, hogy 
önmagába szállhasson.” Uo. 
63 „…mert azt is le merem szögezni, hogy e verses kötet egy komoly költői tehetség arcát vetíti elénk, akire 
akarva nem akarva fel kell figyelni, mert fiatalságának rejtett ékszerdobozában komoly és szép igéreteket 
tartogat az erdélyi, sőt az egyetemes magyar líra számára.” CENSOR [P.Jánossy Béla], „Leselkedő magány”, 
A Hírnök 1928. május 1., 221. 
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egy hasonló képet használ („erős, makacs köd”), mikor pesszimizmusként64 értelmezi a 

verskönyv hangulatát: 

 

„Ma még nem tudnám eldönteni, hogy mi ez a sajátságos lelki és kedélyi 
dispozició a szerzőben: költői affekció-e, ami nem ritka a liraiságban túltengő 
ifjú léleknél, vagy belső adottság. Szeretném hinni, hogy az első, mert ezt ki 
lehet heverni, szeretném hinni, hogy Dsida Jenő értékes lirájának csokrait nem 
fogja mindig átkötni e gyász-szalag: lehangoló, fojtott pesszimizmusa. Az 
erdélyi lirának ma nem szabad a pesszimizmus holt vizében fulladoznia, mert ez 
nem az igazi, eleven élet, hanem csak beteg kérődzése az életnek. Az erdélyi 
lira énekelje meg a súlyos sorsszerüséget, hulljon a könnye, vérrel vegyesen, ha 
kell, feszitse ki mellét, szoritsa össze ökleit, ha muszáj, de lássa meg a napot is, 
mely az égen ragyog, lássa meg az életet is, mely szépségeket, reménységeket, 
vigasztalásokat hordoz magában. Egy 20 éves költő lelkének, mely előtt nyitott 
panoráma a világ, nem lehet, nem szabad sötét, erőtlen, gyáva pesszimistának 
lennie.”65 

 

Az írás a költői mesterkéltséget állítja szembe a belső adottsággal, mely szembeállítás első 

tagja a líra megszólalásmódjára, míg második tagja már magára a költőre vonatkozik. A 

referenciális olvasat kerül ismételten előtérbe, mikor az erdélyi líra normatív jellegű 

leírására vállalkozik a recenzens, s itt érdemes felfigyelni arra a megszemélyesítésre, 

mellyel az erdélyi lírát jellemzi. Ez egyszerre rejti magában a korabeli megcsonkított és 

szenvedő nemzettest képzetét (fulladozik, betegen kérődzik), ugyanakkor – ahogyan B. 

Adorján írása kapcsán már jeleztem, a költőszerep milyenségére is erőteljes, előíró jellegű 

utalást tesz. Itt nem csupán az Ady-hagyományt idéző prófétai költőszerep 

megjelenítéséről van szó, hanem a 19. század során többször is megújított bárdköltő 

szerepének felvillantása történik meg. E két szerep, mint magatartásmód fonódik össze az 

erdélyi líra és a kisebbségi sors elvárásaival, s válik a P. Jánossy írta szöveg legfontosabb 

kitételévé – de úgy is megfogalmazhatjuk: kritikájává és elvárásává.  

 A kritika további részei is tartalmaznak bírálatot, melyek egyfelől a túlzott 

metaforahasználatot66 említik, másfelől a rímtelen szabadvers ellenében a rímhasználat 

előnyeit és fontosságát67 sorolják. P. Jánossy Béla recenziójából világosan kiderülnek azok 

                                                 
64 „Valami erős, makacs ködöt von lirája fölé a szerző, melyből a pesszimizmusnak ilyen párái csapódnak 
le:” Uo. 
65 Uo. 
66 „Szerző művészettel használja a finom és ujszerű metafórákat verseiben, mégis figyelmeztetnem kell arra, 
hogy ne engedje magát tulzásba ragadni, mert a túlzott szinezésü metafórából rendszerint értelmetlenség jön 
ki.” Uo. 
67 „A rimtelen forma szertelen használata sem mindenütt válik lirája előnyére. Szerzőnek oly pompás ritmus- 
és rimérzéke van, hogy jó és könnyed rimeitől nem lesznek sem kevésbbé jók, sem kevésbbé modernek 
versei.” Uo., 222. 
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az elvárások, melyek a korabeli erdélyi lírát kellene jellemezniük, azonban mindemellett 

arról kevésbé értesül az olvasó, hogy miért fontos, miért árulkodik ígéretes tehetségről 

Dsida Leselkedő magány című kötete. A szöveg utolsó mondata pedig már nem törekszik 

az írás első részében tett megállapítás továbbgondolására, miszerint Dsida költészete „az 

egyetemes magyar líra” számára is értékkel bír, hanem csupán az erdélyi líra költőjeként 

jelöli ki helyét: „A lényeg az, hogy Dsida Jenő lirája máris megbirja az értékelést, mely 

neki a tehetséges, sokat igérő fiatal költők sorsában juttat nem utolsó helyet az erdélyi 

magyar lirában.”68 

 A korabeli Dsida-recepció két további írását, a szatmári Szamos című lapban a (d. 

s.) álnévvel jegyzett szöveget és az Aradon megjelenő katolikus Vasárnapban, ugyanúgy 

álnéven (K.) közölt írást szintén a személyes hangvétel jellemzi, s ahogyan az eddigi 

kritikákban, úgy ezekben is a referenciális olvasat előnyben részesítése történik meg. A 

Sárba zuhan a nap című vers utolsó versszaka kapcsán („Apám is meghal, / fiam is 

meghal, / a színek ordító rendje is meghal / s görnyedt háttal a kusza vonalak / értelmét 

keresem.”) a Szamos cikkírója a következő megállapítást teszi: 

 

„Nem, Dsida Jenő – most jön a kemény kritika – a jó apa még él és a rajongó 
anyával együtt ragyogó, könnybe lábbadt szemekkel olvasnak el – én tudom – 
minden betüt, amit a fiuk ir, amit a fiuk írásáról írnak. Nem, Dsida Jenő, a mi 
világunk szomoru, borongós világ, tehát a mi költőinknek vidámszavuaknak, 
harsogóan jókedvüeknek kell lenniök…”69 

 

A komor, borongós hangvétel és tematika bírálata is megtörténik, ahogyan a Vasárnapban 

közölt cikkben ismételten kritika éri az „eltúlzott” képiséget: „Versei szabad versek, 

inkább belső ritmussal. Néhol túlságos bőségben suhognak a képek s szétszaggatják a 

verset a gondolat egységének rovására.”70  

 Jól látható, hogy a recenziók eddig számba vett darabjai részben elismerően szólnak 

ugyan Dsida első kötetéről, azonban szinte kivétel nélkül hangot adnak azoknak az 

elvárásoknak, melyet véleményük szerint nem teljesített be a Leselkedő magány. Azonban 

érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy mindezek a szövegek azon lapokban jelentek meg, 

melyek kevésbé voltak mérvadóak a korabeli erdélyi magyar irodalmi diskurzusban, s a 

                                                 
68 Uo.  
69 (d. s.), „- Húsz esztendőmnek semmi kegyelem! írja Dsida Jenő – Húsz esztendődnek minden elismerés!  
ez a mi válaszunk”, Szamos (1928), 123. sz., 4. 
70 K., „Leselkedő magány”, Vasárnap 1928. április 29., 185.  
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cikket jegyző szerzők egyike sem számított elismert, jelentős kritikusnak vagy írónak, 

költőnek.  

 Hogy Dsida Jenő első kötetének jelentőségét felismerte korabeli irodalomkritika, 

jól jelzi, hogy az Erdélyi Helikon már indulásakor, legelső számában, 1928 májusában 

recenziót közöl róla, mégpedig Szentimrei Jenő tollából.71 Igaz ugyan, hogy a recenzens 

kettős kritikát ír, egy íráson belül szól Simon Andor Tömegáhítat és Dsida Leselkedő 

magány című kötetéről, ez azonban nem csökkenti megállapításainak fontosságát. A kötet 

formai-poétikai hagyományokhoz való viszonyának elemzése mellett72 a szerző kiemeli e 

költészet reflexivitását:  

 

„Hajlamosabb a refleszióra, a gondolati elmélyedésre. De ezen a vonalon is 
nagy kitárulások állhatnak még előtte, mert egészen és önzetlenül költő tud és 
akar lenni. Költő és semmi más. Reflekszivitása benne az a mélyebb erdélyi 
szín, mely tompa és lemondó fénnyel ottragyog minden erdélyi alkotáson, 
amely igazán és mélyen erdélyi. De van-e szebb, zengőbb, színesebb ragyogás 
az erdélyi ősz hervadt tüzekben magábaroskadó pompájánál?”73 

 

Szentimrei szövegében Dsida lírája önreflexív, megszólalásmódra és nyelvi 

megalkotottságra egyaránt reflektáló poétikájának kiemelése fontos eleme a 

recepciótörténetnek, hiszen a korabeli fogadtatás későbbi szövegeit, de az elmúlt hetven év 

értelmező tanulmányait is idesorolva is alig találunk olyan elemzéseket, melyek e költészet 

ezen jelenségét értelmezték volna. Talán a Szentimrei-recenzióhoz időben közel álló 

Molter-kritika volt az, mely érintette részlegesen e jellegzetességet, éppen akkor, mikor a 

hagyományrétegek megszólaltatása és az elődök keresése kapcsán Olosz Lajos 

intellektuális lírájának hatását vélte felfedezni Dsida első kötetében.74 Molter Károly az 

Ellenzékben közölt írása nem közvetlenül Erdélyhez köti Dsida lírájának reflexív vonulatát 

– ahogyan Szentimrei tette –, hanem Olosz Lajoshoz, s így az előd és a hagyomány 

felmutatása révén elkerüli a kisebbségi irodalmi diskurzus megerősítését. Amellett, hogy 

                                                 
71 SZENTIMREI Jenő, „Fiatalok”, Erdélyi Helikon (1928/1), 62–64. 
72 „Külső formára még nem távolodott messzire a rímes-időmértékes hagyománytól. Hol a szigorú 
időmértéket őrzi meg rimtelen jambusokban, hol a rimet, a jambikus ritmizálás feloldásával. Belső 
tartalmában azonban jelentős gazdagodást lehet lemérni. A költő megtalálta az utat a magány felé.” Uo., 64. 
73 Uo. 
74 „Erdély kiforrottabb nevei közül azonnal eszünkbe jut a Dsida Jenő jó néhány verse hallatára – Olosz 
Lajos. Ennek a sajátos, a természet ideghúrjain megzenésítő bölcselőnek a ritmusa kísért számos Dsida-
költeményben. A diszparát képzeteknek hangulati összekötése, váratlan rövid sorok, magányos szók, melyek 
bonyolult gondolatokat zárnak poentírozva, felleg és homály, mely mögé a fájdalmát rejti, aki félti mások 
részvététől, és főként a szokatlannak, sőt bizarrnak artista szeretete: ezek emlékeztetnek Oloszra.” MOLTER 
Károly, „Leselkedő magány”, Ellenzék (1928), 97. sz., 12.  
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Molter is követelményként fogalmazza meg a prófétai költőszerep vállalását75 és 

feltehetőleg a mesterkéltséget magyarázó megállapítása A Hírnökben megjelent, P. Jánossy 

írta kritika állítását utasítja vissza,76 bírálja is Dsidát azokért a formai megoldásokért és 

gondolati tartalmakért, melyek sokkal inkább átvételként, utánzásként jelennek meg 

költészetében, mint saját tapasztalatként, megoldásként; emellett érdemes összevetni 

Szentimrei a költőre vonatkozó mondatát („…egészen és önzetlenül költő tud és akar lenni. 

Költő és semmi más.”) Molter ezzel ellentétes, sokkal kritikusabb megállapításával: „Dsida 

nem mer még igazi költő lenni, egyelőre csak akar és néha tud már az lenni.”77  

 A Molter-kritikából fontos kiemelni még egy részletet, a szöveget felvezető 

észrevételt, amely amellett, hogy generációs problémákra világít rá, egészen új 

szemszögből láttatja Dsida költészetét: 

 

„Erdélynek 1918 után induló írónemzedéke fogyatkozásait és erényeit, 
eredetiséget és utánzó hajlamát politikával, azaz történelemmel magyarázhatja. 
Azonban más a húszévesek helyzete. Ezek, amit a negyvenévesek históriának 
láttak, hétköznapnak örökölték, az irodalmi romantikát szerényen gazdaságos 
munkaterületnek érzik, s az „északfok” nekik platform, a dobogó íróasztallá lett: 
tömeglendület és egyéni gerilla immár állóharccá merevült.”78  

 

Ennél részletesebben és talán lényeget látóbban fejezi ki mindezt Gaál Gábor Keleti 

Újságban megjelent írása: 

 

                                                 
75 „A legkollektívebb alkotás is az egyéniség erejéből válik érdekessé, és akárhányszor egy nagyra hivatott 
nemzedék, emberöltő vagy század kerül feledésbe a szellem és érzelem világtörténetében, mivel a tömegek 
egykori megszólaltatói nem nőttek az átlag fölé, hanem lent lapultak a „boldog középszer” heverőhelyein, s a 
jobbra alkalmas sokasággal együtt élték a rosszat. Költőket, prófétákat, tehát nem a közvélemény cselédjeit, 
hanem orvosait és artifexeit úgy kell értékelni, hogy mennyire tudnak jövő kezdeni a jelenből, zavarnak-e 
poshadt vizet vagy elfeküsznek benne, és kik azok a kevesek, akik századoknak fakasztanak forrást a 
sziklából?” Uo. 
76 „Ez a magány jogosult, nem affektált, aki ennyire el tudta hitetni az olvasóval, annak termékeny menekülés 
volt a tömegnél többet érő önmagához ez a verses panasz, ez a folyékony keserűség: ez a magány a költő 
leszámolása a világ hiú örömeivel.” Uo. 
77 „Dsida Jenőre nem végzetes a nála kiforrottabbak hatása. Maga az a tény, hogy éppen az izolált Olosz 
intellektuális lírája hatott rá legtöbbet, mutatja, hogy itt nehezebb útra kelt lélekkel kötünk ismeretséget. 
Dsida nagyon korán beszél nagyon koravén fájdalmakat. Éppen ezért hihető, hogy sok nem is az övé e 
fájdalmakból. Csak a feje s nem szíve mondatja vele, úgyhogy ezek néha inkább érdekesek, mint megrázóak. 
Ifjúi bánata szépen talál szókat, de kétségbeesése az Adyé (ha tárgytalanabb is), a pesszimista olvasmányaié, 
a sablonkerülő sabloné, divaté vagy a hangulatáé, jó költeményei s néhány maradandó verse inkább 
mélabúval ragadnak el, vagy merész képtémáikkal lepnek meg, kicsiny, szomorú történetek a lélek fekete 
étuis-jébe zárva.” […]„Azonban majd valamennyi versében érzik még, hogy saját személyisége törvényét 
többször alárendeli a nyelv eltanult és nagyon tisztelt alkotmányának, a szókötés és gondolatjáték bravúrja 
fontosabb még neki, mint lírai igaza s a pillanatnyi önfeledtség. Általában hiányzik Dsidánál a spontaneitás, a 
nem-bánom, rendesen melodikus lemondással vagy színesen elkészített tartalommal helyettesíti, illetve 
szorítja vissza a költészet elementáris múzsáját. Dsida nem mer még igazi költő lenni, egyelőre csak akar és 
néha tud már az lenni.”Uo. 
78 Uo. 
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„Egészen röviden: egy mai húszéves, a sok múló, hulló, elévülő és hervadó 
emberfajta között, egy készülő és növő, sőt jelentkező s a maga új élettudatával 
kiálló, amelyiknek már szinte kész a profilja és tudatos a szava, amelyik már 
tudja, hogy miről van szó, azaz mi jó, mi fáj, mi keserű, hogy mi az értelme 
ennek az egésznek, ami van, vagy legalább is sejti s már számol a dolgokkal és 
azok jelentéseivel és ítél a maga észleletei, élményei és elképzelései nyomán, 
amelyeknek mélyén és hátterében, – és ez a legfontosabb! – más van, mint az 
öregekében. Az ő tudatuk, idegzetük és lelkük mögül hiányzik az öregebbek 
Békekor mágiája, bennük csak a már felrázott és felgyulladt idők, a mai 
Jelenkor áll ijesztő obeliszkjeivel. Az ő életérzésük, életszemléletük forrása 
mélyén már csak a mai Kor él. Ők nem látták és nem élték a Béke arany kertjeit. 
Számukra nem volt végzet és kataklizma a Háború, hanem a természetes 
adottság, azaz ők nem tudják idegeikkel, hogy másmilyen is lehetett volna a 
világ, s így nem ismerik az öregebbek nosztalgiáját az ellenképek és 
kiforgatatlan Rend után.Ő nekik minden mai európai állapot, ami van, akár a 
földön, akár a tudatban, kész helyzet, ami szinte metafizikaian végérvényes 
valami olyan egész és bonthatatlan tudati rend, mint ami a számunkra volt (és 
emlékeinkben még ma is) az a világ, amit mi kaptunk gyermekkorunkkal.”79 

 

Mind Molter, mind Gaál Gábor a rögzült elvárások számonkérése helyett rámutatnak arra, 

hogy Dsida generációja már nem saját ismeretként, hanem csupán a kommunikatív 

emlékezet részként tapasztalhatta meg mindazt a változást, ami az előző generáció – 

például Áprily Lajos, Kós Károly, Reményik Sándor vagy Tompa László – számára megélt 

történet volt. A referencialitás felőli szempont azonban jelen esetben azért is számít 

termékenynek Dsida lírájának értelmezésekor és megítélésekor, mivel az elsőként elemzett 

kritikák kapcsán észlelt értetlenség és számonkérés magyarázataként is szolgálhat. Azt 

veszik észre és emelik ki, hogy e költészet már nem azokra a kérdésekre keresi a 

válaszokat, melyekre az előző generációk lírájában történt kísérlet, hanem a megváltozott 

körülmények és környezet szülte problémák jelentik a feltett kérdések és válaszok 

horizontját. Amellett, hogy a recenzensek még mindig elsősorban a referenciális olvasat 

felől közelítenek, a szempont mégis jelentékennyé válik, hiszen a költészetben – itt Dsida 

lírájában – bekövetkező vagy éppenséggel folyamatban lévő (lehetséges) változásokra 

irányítja rá a figyelmet.  

 Amellett, hogy a Pásztortűz recenzense és főszerkesztője, Reményik Sándor szintén 

a már említett prófétai költőszerep folytatását véli felfedezni Dsida lírájában,80 Molterhez 

és Gaál Gáborhoz hasonlóan szintén figyelmeztet arra az elmozdulásra, ami az új 

generáció vagy nemzedék világkép-felfogásában bekövetkezett vagy éppen 

                                                 
79 GAÁL  Gábor, „A húszéves poéta”, Keleti Újság (1928), 97. sz., 7. 
80 „Nagyon kell, hogy érdekeljen mindnyájunkat az, amit mond és amit jelent, mert ez a nemzedék az, amely 
a mi lehanyatló kezünkből kiragadja az erdélyi magyar líra fáklyáját s viszi tovább az örök Szépség felé.” 
REMÉNYIK Sándor, „Dsida Jenő: Leselkedő magány”, Pásztortűz (1928/8), 189. 
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bekövetkezik.81 S miközben a kötet első recenzensei, mint B. Adorján vagy P. Jánossy 

negatívumként értékeli a versek „ködös” és „homályos” gondolatvilágát, addig Reményik 

ezt már Dsida költészetének egyik jellegzetességeként értékeli és elemzi: 

 

„Dsidának legjellemzőbb tulajdonsága ez a rejtett, ködös arc. Költészete teljes 
elfordulás a konkrétumoktól. Témakörökről nála nem igen lehet beszélni, témái 
alig vannak, annál inkább vannak viziói, hallucinációi, „eltűnő vonalai”. […] 
Az irrationalis elem s a misztikum uralkodik Dsida költészetén.”82 

 

E kiemelés mellett azonban e recenzens említi először azt az irracionális és misztikus 

jellemzőt, ami a későbbiekben Dsida költészetének vallásos kategorizálást jelenti majd. 

Reményiknél ez még korántsem egy vallásos líra sajátosságaként jelenik meg, sokkal 

inkább ettől bizonyos mértékig eltérő karakterként, ami egy teremtett, a költészet 

létrehozta világ feltételeként és követelményeként értékelhető. S ahogyan a későbbi 

értelmező, Láng Gusztáv mondatai nyomán már említettem, úgy Reményiknél is 

felfigyelhetünk arra, hogy a kritikaíró jelentékeny szerepet tulajdonít a kötet 

összeállításának és kompozíciós elvének, mely a kötet egészének kölcsönöz így 

egységesebb és átfogóbb értelmezési lehetőségeket.83  

 A Leselkedő magány kortársi recepciótörténetének utolsó darabjaként Kerecsényi 

Dezső a Protestáns Szemlében közölt írását említeném, ami azért is figyelemre méltó, 

mivel nem Romániában, hanem Magyarországon született recenzió a könyvről. Kerecsényi 

több verskönyvről írt recenziójában Dsida kapcsán magától értetődőn használja az erdélyi 

költő megjelölést,84 majd az erdélyi–magyarországi megkülönböztetést is, s ez utóbbit a 

prófétai költőszerep felvillantásával is egybemossa bemutatásában: 

 

„Az utóbbi években kialakult erdélyi irodalom – sok máson kívül – főként 
abban áll felette a csonkaországinak, hogy minden egyes művelőjében él az 
irodalom méltóságának s ezzel az írói felelősségnek égő tudata. Nem csip-csup 

                                                 
81 „Ezek a lelkek romok között születtek. Mi, idősebbek legalább láttuk még állni a várat, a nagy realitások és 
nagy illuziók palotáját. Ezek a fiatalok járnak a romok között és keresgélnek. Szilánkokat, foszlányokat, 
hervadt virágokat gyűjtenek, szétrobbant világok atomjait. Összerakják csodálatos, néha bizarr koszorúba. 
Játéknak látszik sokszor mindez, pedig halálosan komoly dolog.” Uo. 
82 Uo. 
83 „Hatásának titka verseinek nagy hangulati egységében rejlik. Látszólag szétfolyó elemekből, elütő 
színekből valami szerencsés keveréssel ki tudja hozni a maga erős szerkezetű, biztos felépítésű épen ezért 
szuggesztíven ránknehezedő mondanivalóját. Erdélyi szomorúságba tropikus fényeket kever, a kolozsvári 
őszi sétatérre a tengerfenék csendjének félelmes hangulatát borítja.” Uo. 
84 „Dsida Jenő is erdélyi költő. Nevel jóval ismertebb, mint Maksayé, nemcsak azért, mert egyik szerkesztője 
a „Pásztortüz”-nek, hanem mert egyik-másik verse már előbb eljutott hozzánk a határokon át.” KERECSÉNYI 
Dezső, „Verseskönyvek”, Protestáns Szemle (1929/1), 61. 
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élmények kergetői és ezeknek irodalommá taposói, hanem valóban abban 
foglalatoskodnak, melyek »az Atyának dolgai.«”85 

 

A Protestáns Szemle cikkírója szemléjében így megerősíti azt az előzőekben már 

kialakulóban lévő felfogást, miszerint Dsida költészete elsősorban az erdélyi magyar 

irodalom kánonjához tartozik, másfelől pedig a magyarországi és erdélyi irodalmi kánonok 

szembenállását is hangsúlyozza.  

 A recenziók és kritikák poétikai megállapításai mellett látványos az a törekvés, 

mely a referencialitás szempontjának kiemelése során két elkülönített irodalmi tér (s ezzel 

együtt kánon) viszonylatában kísérli meg elhelyezni Dsida első kötetét. A szövegek ezen 

gesztusa egyfelől már ennek előfeltételezéséről is árulkodik, másfelől akarva-akaratlanul 

meg is erősítik – tehát a kialakítás folyamatában is részt vesznek – ezek létrejöttét.  

 

2.2. Nagycsütörtök (1933) 

 

Mielőtt 1933-ban Dsida második, Nagycsütörtök című verskötete megjelent volna, a költő 

a hagyatékban fellelt kéziratok tanúsága szerint összeállított egy másik kötetet is, melyen 

már érződött az Erdélyi Fiatalok jelentette mozgalomhoz és folyóirathoz86 való tartozása, a 

társadalmi kérdések iránti érdeklődés előtérbe kerülése. „Ennek dokumentuma 1930-ban 

összeállított második verseskötete. A kötet nem jelent meg – hogy miért, arra nézve nincs 

dokumentálható magyarázat. Címe Menni kellene házról házra lett volna; gépiratos 

példánya a költő hagyatékában maradt fenn.”87 Láng Gusztáv Dsida Jenő költészete című 

kismonográfiájában részletesen is foglalkozik a nyomtatásban soha meg nem jelent kötet 

összeállításával, kontextusával és alaposabb elemzését is adja a hagyatékban fennmaradt 

kéziratnak. Mivel azonban a kötet kéziratban maradt, recepciótörténete nincs, 

értelmezésének és tárgyalásának így jelen fejezetben nincs szerepe. 

                                                 
85 Uo. Vö. még: „Ilyen célkitüzés nem hozhat számára derüt, kiegyensúlyozott életet a közösségben, hanem 
zord, szinte prófétás egyedülállást.” Uo. 
86 Vö. Mikó Imre tömör összefoglalását a mozgalomról:  „Az »erdélyi fiatalok« azoknak a nevében szólaltak 
meg, akik »nyomasztó gyermek- és ifjúkor után … beleszülettek« az első világháborút követő új helyzetbe, 
akik ezen a földön kívántak gyökeret verni, s a népben »rejlő emberi értékeket … az egész világ számára« 
akarták kitermelni. Akik »annak a földnek a gyermekei, amelyen … a különböző fajú népek egyetértésben 
éltek egymás mellett« és közös eszményt alakítottak ki: »fajok találkozását az emberi értékek magaslatán«. 
Az akkor húsz és egynéhány éves főiskolai hallgatók azzal a szándékkal léptek a közéletbe, hogy a rájuk váró 
közösségi feladatokra felkészülve, pár év múlva »az erdélyi magyarság szellemi vezérei legyenek«. 
Hirdették: az ifjúság anyagi és szellemi problémáit minden külső beavatkozástól függetlenül, »belülről« kell 
megoldani, közös nevezőre hozva az egymástól távol (Kolozsvárt, Bukarestben, Temesváron) élő főiskolai 
csoportokat. Hangsúlyozták a megértés fontosságát »az együttélő népek fiaival«.” MIKÓ Imre, „Az Erdélyi 
Fiatalok egy emberöltő múlva” = UŐ., Akik előttem jártak, 14. 
87 LÁNG, Dsida Jenő költészete, 86. 
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 Az 1933-ban az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában megjelent Nagycsütörtök című 

verseskönyvét88 viszont hamar felfedezte maga számára a kritika. Az Erdélyi Lapok című 

napilap hasábjain megjelent recenzió névtelen szerzője – ahogyan a későbbiekben a kötet 

további recenzensei – hivatkozik az Erdélyi Szépmíves Céhre, mint kiadóra, ami egyfelől 

utal a kiadóváltásra (az első kötet a Minervánál jelent meg), másfelől a költőt ezzel a 

helikoni írócsoporthoz is sorolja.89 A rövid, szemlejellegű kötetbemutatást inkább a 

lelkesedés és sodró lendület jellemzi, mint a mélyreható elemzés szándéka, viszont a tömör 

összefoglaló szemléletmódjában az erdélyi gondolat Kuncz Aladár megfogalmazta 

elképzelései sejlenek fel: 

 

„Csupa szín, csupa hangulat, felvillanó jelenés, suhanó vagy mélyreható 
impresszió ez a verseskönyv. Remek játékok és pompás kisérletek azon a 
hangszeren, amelyet az európai vers jelent a legkötöttebb klasszikus verstől a 
mai szabad versig. Ezek a versek, melyek a magyar nyelv minden színével 
pompáznak, a formai tökéletesség minden gazdagságával csillognak, áradó és 
minden új benyomásra mohón kész fiatalságot hordoznak. Nevetnek és 
lángolnak, vagy könnyeznek és sötéten elborulnak. Az érzések minden skáláján 
a virtuóz könnyedséggel játszik ez a fiatal költő: a magányosság zordon 
zsoltáraitól a megtalált szerelem dalain keresztül jut el az egyetemes 
emberszeretet zengő himnuszáig. Dsida Jenő, aki evvel a könyvével az erdélyi 
magyar költők legelsői közé emelkedett, egyike azoknak a nagyon keveseknek, 
akik a mai vajudó és visszhangtalan magyar versnek ujra utat nyitnak az 
olvasók felé.”90 

 

A Leselkedő magány recepciójától eltérően itt már nem csupán a magány, a világ 

konkrétumaitól való elfordulás jelentik a kritika fő csapásirányát, hanem témaként 

felbukkan a szerelem és az egyetemes emberszeretet is. A formai biztonság hangsúlyozása 

mellett az írás az európai költészeti hagyomány megszólaltatójaként értékeli a költőt: 

kiemeli tehát a szűkebben értett regionális kontextusból, és az európaiság említésével a 

transzilván eszmekör Kuncz Aladár-féle gondolatát látszik tükrözni a szöveg.  

 A névtelen cikkíróhoz hasonlóan az Erdélyi Tudósító hasábjain napvilágot látott 

Reischel Arthur-kritika91 is fontosnak tartja közölni, hogy Dsida legújabb kötete az Erdélyi 

                                                 
88 DSIDA Jenő, Nagycsütörtök, Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1933. 
89 „Dsida Jenőnek, a rendkívül tehetséges fiatal erdélyi poétának 1928-ban jelent meg első verseskötete, 
amellyel egyszerre magára terelte mind a hivatásos kritikusok, mind a nagyközönség figyelmét. Az azóta 
eltelt öt esztendő terméseiből válogatta ki Dsida Jenő azokat a verseket, amelyek most jelentek meg 
„Nagycsütörtök” cím alatt az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában.” [névtelen], „Dsida Jenő: Nagycsütörtök”, 
Erdélyi Lapok 1933. november 19., 11. 
90 Uo., 11. 
91 Reischel Arthur a későbbiekben Réthy Andor néven publikált, s ezen a néven tette közzé az 1966-os 
Versek című gyűjteményes kötetben alapos Dsida-bibliográfiáját.  
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Szépmíves Céh gondozásában jelent meg, azonban ennél fontosabbnak tartható az írást 

bevezető bekezdés, mely egy viszonyítási pont felvázolásával a korabeli elváráshorizont 

milyenségéről árulkodik.92 A költészet helyéről és felfogásáról valló Reményik-vers 

felidézése és a cikkíró ehhez való viszonya egyfelől jelzi Reményik Sándor a két 

világháború közötti erdélyi magyar irodalmi kánonban betöltött jelentékeny szerepét, 

másfelől e líra vállalta magatartás és gondolatiság a kisebbségi sorsban való megmaradás, 

kitartás mintájává történő növekedésére is utal. Az ettől való eltávolodást, a másfajta 

magatartás kialakulását véli felfedezni azonban Dsida költészetében a recenzens: 

 

„Régen mint terebélyes fa mély gyökerekkel a földbe fogózott. Hiába jöttek 
akkor éjjeli törpék, akik zuhogó fejszékkel törzsét egyre törték, és hiába jöttek 
angyalok, hogy tövestül kitépjék, ő csak állt dacosan, sziklakeményen. Most 
azonban már egy gyermekkéz is elegendő, hogy kitépje a földből és 
tovaszárnyaljon véle »a mennyek kékje felé, mint kicsi fecske, ha szárnyal 
csőrében szalmaszállal távoli fészke felé«. (Panasz gyengülő gyökerekről)” 93 

 

A gyökereivel a földbe kapaszkodó és a viharban meghajló, de megmaradó fa a többek 

között az Áprily Lajos, Reményik Sándor és Tompa László költészetével fémjelzett erdélyi 

magyar irodalmi kánon transzilvanista szimbólumává vált,94 s erre való hivatkozásként 

értelmezhetjük Reischel felállította ellentétpár első tagját. Dsida költészetében már nem ez 

a hagyomány alakítja a létrejövő szövegvilágot, amit már semmi sem köt a konkrét 

valósághoz, állapítja meg a cikk írója.95 Talán éppen a transzilvanista ideológia 

                                                 
92 „Mostanában valahányszor új verskötetet veszek a kezembe, mindig egy Reményik-vers: Kenyér helyett 
sorai jutnak az eszembe. Élénken él még bennem ennek a költeménynek önmagát vádoló és önmagát igazoló, 
szomorú és mégis bizakodó hangulata, amely a költő lelkét őszintén betölti. Súlyos kérdésről van itt szó, 
amelyek mind a mai költészet lényegét, életét és az élethez való jogát érintik. »Asztalotokra merjem-e 
belopni – kenyértelen, üres asztalotokra kenyértelen kővilág kis világát?« Reményik Sándor nem riad vissza 
attól, hiszen hivatását komolyan veszi, hogy szembenézzen ezzel a lelkiismereti kérdéssel és feleletet is 
keressen rá: egész költészete válasz, diadalmas megoldása ennek a benső szorongásnak. (…) Ilyen 
hangulatban nyitottam ki Dsida Jenő legújabb kötetét, amelyet a Szépmíves Céh adott ki…” REISCHEL 
Arthur, „Dsida Jenő: Nagycsütörtök”, Erdélyi Tudósító (1933/12), 611. 
93 Uo., 613. 
94 Példaként vö. Áprily Lajos Kis fenyőfa című versének két versszakát: „S az illatos viharban / tán én is ott 
leszek: / Apám, üzennek értünk / a zúgó fenyvesek. // elhő suhogva hajlik, / ezernyi tű remeg – / s 
egyetlenegy fenyőben / felzúg az életed.” ÁPRILY Lajos, Meddig él a csend? Válogatott versek, vál. SŐNI Pál, 
Kriterion, Bukarest, 1973, 43. De megemlíthetjük Tetőn című versét is, melyről monográfusa, Vita Zsigmond 
így fogalmaz: „A Tetőn az 1920-as években és azóta is sokféleképpen magyarázott transzilvanizmusnak 
egyik kiindulópontja, gondolatokat kiváltó politikai állsáfoglalás lett – az erdélyi humanizmus messzire 
sugárzó megnyilatkozása. Ebből a költeményből indulhatott ki Kuncz Aladár, amikor az erdélyi gondolatot 
idealista aláfestéssel így fogalmazta meg…” VITA  Zsigmond, Áprily Lajos. Az ember és a költő, Kriterion, 
Bukarest, 1972, 99.  
95 „Csodás ország ez, ahol a költő tündérmenetben járja be az új birodalmát és egy fényes, szárnyas ifjú viszi 
előre mosolyogva fehér ujjával az óra mutatóját. Költemények ezek önmagukért, a legcsekélyebb kapcsolat 
nélkül a mindennapi földi élettel. Távol áll tőlük a jelen sok sebe és nyugtalansága. Békés sziget, ahol a költő 
nyugtalan szíve néhány percre megpihenhet.” REISCHEL, Dsida Jenő: Nagycsütörtök, 613.  
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megkövetelte magatartásmóddal szemben fogalmazza meg Reischel Dsida líráját értékelő 

kijelentését: „Modernségének leglényegesebb jegye béna akarata, amely fél a küzdéstől és 

megretten magától az élettől. Abszolút szubjektivitása sohasem lendül cselekvő 

akaratba.”96 A cselekvés hiányolása, a konkrét tartalmak számonkérése jellemzi az Erdélyi 

Tudósítóban megjelent szöveg zárlatát, melyben amellett, hogy ismételten utalás történik 

Dsida bravúros formakészségére, azóta üres közhellyé vált „angyali világára”, újra 

megfogalmazódik a világnézete, életiránya megverselésének elmaradása, mindaz, ami 

Reischel szerint tartalommal tölthetné meg a lírát.97  

 Reischel Arthur recenziója alapvetően nem hoz újat a Dsida-recepcióba, továbbra is 

a korabeli elvárások fényében és ezekhez mérten kísérli meg értékelni e költészetet: 

ellentétként tárgyalja Dsida lírájának az ekkor még főként a transzilvanizmus előírta 

líramodellhez képesti eltérését, s ez utóbbi kívánta magatartásmód hiányát 

tartalomnélküliségként értelmezi. A befogadástörténet változását Reményik Sándor 

Pásztortűzben megjelent kritikája jeleni, aki eltér bizonyos mértékig az eddigi kritikaírók 

némelyike kialakította értelmezésmódoktól, s írásának kevésbé van számon kérő és előíró 

jellege. 

 Ahogyan a Leselkedő magány című kötetnél hivatkozott Láng-tanulmány is kitért 

erre, úgy Reményik szövege98 – ezt a későbbi recenzens, Molter Károly is kiemeli, kevésbé 

elismerő módon99 – is megállapítja, hogy a Nagycsütörtök című verseskönyv 

szerkesztettsége és válogatottsága erős szerzői koncepcióról tesz tanúbizonyságot. 

Reményik bírálata Dsida a kortárs erdélyi irodalomból való kiemelésével kezdődik,100 s ezt 

a „kimagasodást” erősíti meg írása végén megtett összehasonlítással, mellyel a szintén 

                                                 
96 Uo., 611. 
97 „Dsida Jenő nyugtalan lélek, akinek nincs még pontosan beállított életiránya. Világnézete sem jut 
költészetében határozott módon kifejezésére. Még kutat, keres, tapogatózik. De vérbeli költő, igazi tehetség: 
a szépség szerelmese. Kiforrott formakészsége, amely otthonos és szabad a költészet széles birodalmában: a 
régi formáktól a szabadversig, és gazdagon színező stílusa, amelynek megvan a hangja és zamata, már csak 
tartalomra vár.” Uo., 614. 
98 „Első pillantásra megragad a válogatottság benyomása. Dsida öt esztendő alatt bizonyára ötször ennyit írt. 
Bizonyára nemcsak kiadói szempontok kényszere tette ily ösztövérré külsőleg ezt a könyvet. A költő 
fiatalságának különösen dicséretére válik ez az ökonomia.” REMÉNYIK Sándor, „Nagycsütörtök. Dsida Jenő 
új vers-kötete”, Pásztortűz (1933/22), 407. 
99 „Még az is megírom, hogy Dsida kitünő önbírálattal szerkeszti kötetét. Általában (gyanakszom), kissé igen 
nagy ebben a költőben az önellenőrzés, nagyon is tudja, mit merhet, szépen meri is a veszélytelent, de a 
járatlan út előtt visszaszökik önlelke pázsitjára.” MOLTER Károly, „Nagycsütörtök”, Erdélyi Helikon 
(1934/1), 47. 
100 „Aki gonddal és szeretettel kísérte Dsida eddigi útját, immár tisztán láthatja, hogy az erdélyi lira  második 
nemzedékében szinte vetélytárs nélkül, fejjel kimagasodva társai közül, magányosan áll.” REMÉNYIK, 
Nagycsütörtök. Dsida Jenő új vers-kötete, 407. Vö. P. Jánossy Béla Censor álnéven A Hírnökben közölt 
írásának kiemelésével: „Az erdélyi versirodalom egyik legfinomabb szavu és legformakészebb költője Dsida 
Jenő, aki előtt a lirai élményekben való átfejlődésnek gazdag lehetőségei állnak.” CENSOR [P. Jánossy Béla], 
„Nagycsütörtök. Dsida Jenő versei”, A Hírnök 1934. február 15., 77. 



 37 

kissé magányosan és követők nélkül álló Tóth Árpádhoz hasonlítja.101 A formai bravúr és a 

csendes alkat párhuzamának felvillantása mellett ez utóbbi összevetés azonban illeszkedik 

abba a tendenciába, amit a későbbi recenzensek is folytattak, miszerint Dsida költészetét 

immár nem egy erdélyi költőével vetették össze – mint azt a Leselkedő magány kapcsán 

Molter tette –, hanem egy magyarországi költőt hoztak példaként. Ez a gesztus jól mutatja 

a kettős térszerkezet logikája alapján elképzelt kanonikus struktúrát, melynek hierarchikus 

rendjét is feltételezhetjük az ismételten visszatérő összevetések igényei alapján. Reményik 

emellett azzal is megpróbált nagyobb hangsúlyt adni a Nagycsütörtök című kötetnek, hogy 

írásában visszamenőlegesen erőteljesen bírálja Dsida előző kötetét,102 s így – ebben a 

szembeállításban – is fel kívánja mutatni e költészet változásait, alakulását.  

 „Különben hatalmas egyszerűség, nem gyengülő, hanem erősbödő gyökerek: 

erdélyi és emberi gyökerek, kortársi öntudat, és a ködös romantikából olykor a 

monumentálisig emelkedő költői realizmus.”103 – írja Reményik kritikájában dicsérőleg, s 

érdekes módon ez részben ellentmond a korábbi recenzens, Reischel Arthur már idézett 

szavainak, de éppen ellenkezőleg értékeli Dsida költészetének változásait későbbi 

kritikusa, P. Jánossy Béla is.104 Reischel véleményével ellentétben tehát a Pásztortűz 

cikkírója jól kitapinthatónak érzi e lírában az erdélyi sorskérdések megjelenését, s az 

„erősbödő … erdélyi és emberi gyökerek” megfogalmazás azt a kettősséget jelzi, melynek 

gesztusa látványosan mutatja egy viszonyban való elhelyezés igényét. Ugyanezzel a 

kettősséggel emelik ki Reményik a kötet címadó versét, a Nagycsütörtököt, melyet 

ekképpen jellemez: 

                                                 
101 „Ha valaki azt kérdezné tőlem: látok-e valami költői hatást Dsida versein, egyetlen egy emberre utalnék, a 
modern magyar irodalom nagy magányosára, a formák szintén szuverén mesterére, a halkszavú, mélyhúrú 
Tóth Árpádra. Nem volt ő olyan egyéniség, hogy feltűnően utánozni lehessen, nem is akadtak utánzói. 
Dsidának pedig nincs is szüksége arra, hogy akár mondanivalót, akár formát kölcsönkérjen. Mégis kizeng 
Dsida hangjából valami, ami Tóth Árpádra emlékeztet.” REMÉNYIK, Nagycsütörtök. Dsida Jenő új vers-
kötete , 409. 
102 „Nem volt azoknak a verseknek szilárd, konkrét magja, vagy nagyon kicsi volt. Nagycsóvás, kicsimagvas 
üstökösként jelentek meg, ha beleütköztek a kritika szilárdabb világába, nem rendítették meg azt, hanem 
gyönyörű tűzijátékkal szétsziporkáztak ezer hulló csillagra, s egyet sem sikerült belőlük befogni. A 
bizonytalan motivumok egymásbafolytak, egy határozott irányban meginduló kép-sorozatot hirtelen 
megszakított egy távoli, összefüggéstelen kép, viziós, hallucinációs költészet volt ez, majdnem pusztán a 
költő belső világából táplálkozó, s szétfolyó, mert a világ, a realitás nem kötötte meg.” Uo., 407. 
103 Uo., 408. 
104 „Dsidát a szó tisztább értelmében vett modern költők kategóriájába kell sorolnunk. Ennek meg van a maga 
előnye, de meg van a hátránya is. Föltétlen előnye, hogy költeményeiben az új szellemű életigénylés ritmusa 
lüktet, új szinek, új szavak aranyláncairól csüng le a finom, (néhol finomkodó, ami hiba), cizellált gondolatok 
ékszere; de szembetünő hátránya viszont, hogy épen elvont finomságánál fogva sokan nem értik meg e 
versek legtöbbjét, főként azok, akik a régi, komplikálatlan lelkű versek olvasásából már megszokták, hogy ne 
kelljen gondolkozniuk azon, amit a költő a versben nekik mondani akar. Nem sok húrú, de mély érzésü költő 
Dsida Jenő, akinek e kötetben is van két-három verse, mely maradandó, időálló.” CENSOR, Nagycsütörtök. 
Dsida Jenő versei, 77. 
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„Ez a kocsárdi váróterem talán Dsida új költészetének szimbolikus helye. 
Önmagára várt itt, önmagát találta meg itt. Nagycsütörtökön. Ahogy a komor 
erdélyi árvaságból és emberi elhagyatottságból kinyujtja karját, hogy 
belekapaszkodjék a Krisztus szenvedésébe: az már csillagig érő gesztus, amit 
nem lehet elfelejteni.”105 

 

A Nagycsütörtök hasonló értékelését olvashatjuk Molter Károly későbbi kritikájában is, aki 

szintén jelentősnek tartja a költeményt, ugyanakkor sokkal inkább a kisebbségi sors és a 

krisztusi szenvedéstörténet összeolvadásaként olvassa a szöveget,106 és ezzel egyértelműen 

a kisebbségi történet keretében értelmezi a verset.  

 Reményik más versek kiemelése107 mellett kitér Dsida költészetének egyre 

csiszoltabbá váló formai világára,108 és megállapítása ebben ismételten egybecseng Molter 

megfogalmazásával, aki mindeközben azt is jelzi, hogy a Leselkedő magányban a 

költőelődök még erősen érezhető hatását is levetkezte a szerző, s immár saját hangján 

szólal meg.109  A Molter és a Reményik írások összevetése során nem szabad figyelmen 

kívül hagyni a Bútorok című versre tett kritikusi kijelentéseket sem, melyek egyformán azt 

hangsúlyozzák, hogy az említett vers nem illeszkedik szervesen Dsida költészetébe, s ez az 

álláspont a későbbiekben erőteljesen továbbhagyományozódik az értelmezők szövegeiben. 

 

„Bravuros vers-feladatok elé állítja önmagát és állja a próbát. Ez a tudás 
azonban veszedelmes, kétélű  fegyver. Elvonhat attól, ami a művészetnek mégis 
lényege: a belső formától, a kompoziciótól, a mondanivaló egyszerű 
mélységétől. Ilyen megcsinált versnek, feladott és kidolgozott leckének érzem 
egyfelől, a kötöttség oldalán: „Szerenád Ilonkának” című verset, másfelől a 

                                                 
105 REMÉNYIK, Nagycsütörtök. Dsida Jenő új vers-kötete, 408. 
106 „És milyen hiteles a kötet címverse, a „Nagycsütörtök”, melynek éjjelén a kocsárdi állomáson 
csatlakozást vár az erdélyi, az emberi szívekhez a kisebbség költője. […] Dsida most szenvedi el férfiérlelő, 
közös sorsunkat, Parcifal megszentelő gyalázatát, a kálváriajárás mezítláb-alázatát, most veszi észre, hogy 
költőnek lenni annyi, mint hatványozni a szenvedést egy egész nép együtthatójával…” MOLTER, 
Nagycsütörtök, 45. 
107 Például a Kuncz Aladár emlékére írt két vers kapcsán így fogalmaz Reményik (Dsida egész 
Nagycsütörtök című kötetét Kuncz Aladárnak ajánlja a következő szavakkal: „Kuncz Aladár világító 
szellemének.”): „Elfojtott, megrázó, mélyről felbúgó igaz férfi-sírás ez a vers. Egész Erdély siratja benne 
tragikus tizenöt esztendejének egyik legnagyobb fiát.” REMÉNYIK, Nagycsütörtök. Dsida Jenő új vers-kötete, 
408. 
108 „De szinte mind jó vers a többi is. Formai szempontból bizonyára egytől-egyig sikerült megoldás. Nincs 
más erdélyi költő, aki annyi s oly változatos formába tudná önteni mondanivalóját, mint Dsida. Első kötetén 
is megérzett már ez a tudás. Ma szuverén ura minden versformának.” Uo. 
109 „Mint Petőfi korában a biedermeiert, úgy kellett Dsidának leküzdenie a múlt évtized expressionizmusát. 
Elérte, amit jósoltunk róla (bár még csak annyit ért el): jó költő lett. Hogy ez mi mindent jelent, azt Dsida 
mostani kötetével, a „Nagycsütörtök”-kel próbáljuk magyarázni. Ime, levetette mások modorát, mások 
sikerrel használt formáit, a szépen előírt kántust. Ha nem is egészen, ha néha rá is üt még legjobb mai 
dallamainkra, mert mindent ismer, amit versben ismerni méltó.” MOLTER, Nagycsütörtök, 44. 
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szabadvers oldalán a „Butorok” címűt. Így is tudok: ez lehetne a két ellentétes 
megoldás közös címe.”110 

 

„Nincs egy tüskéje szavának s azért nem sikerült úgy „Bútorok” c. viziója, mint 
Gy. Szabó Bélának ehhez készített tollrajza. Dsida nem programmköltő, a 
hangosabb kiáltástól irtózik ízlése és kihagy az orgánuma, ha tömeg helyett akar 
szólni:”111 

 

A szöveg „megcsináltságát” és feladat jellegét megfogalmazó Reményik az expresszionista 

szabadvers és a Szerenád Ilonkának kötött formája mögött tartalmi ürességet sejt, ahogyan 

ezt Molter is kijelenti, mikor jelzi, hogy az ilyesfajta „programversek” idegenek Dsida 

költői alkatától. A két recenzens egybehangzóan állítja, hogy e vers nem illeszkedik Dsida 

eddig költészetébe, azonban talán lényeges észrevenni azt a háttérben meghúzódó 

ellentétet, mely nem feltétlenül e líra befogadásáról szól. Itt sokkal inkább felfedezhetjük 

azt a szembenállást, mely a húszas, harmincas évek erdélyi magyar irodalmát jellemezte: 

míg az Erdélyi Helikon köre elsősorban a transzilvanizmus gondolatvilága alapján a 

kisebbségi magyarság sorskérdéseit helyezte előtérbe, addig a Korunk és szerzői már a 

szociális érzékenységet, az osztályalapú megkülönböztetés felszámolását képviselték, s így 

Dsida Bútorok című verse ez utóbbi horizonton inkább volt értékelhető, mint például a 

Reményik által elfogadott előbbin.  

 Molter Károly írása – Reményikéhéz hasonlóan – szintén bírálja112 a Leselkedő 

magány című kötetet. E tendencia – a Nagycsütörtök kapcsán a korábbi kötetet bíráló 

megjegyzések – jól érzékelhetően annak tudható be, hogy a korabeli recepció fordulatként, 

Dsida költészetében bekövetkezett és folyamatban lévő változásként értékelte az 1933-ban 

megjelent verseskönyvet, s az összevetés, az ellentétezés retorikai eljárásával még inkább 

hangsúlyt kívántak adni az újonnan napvilágot látott Nagycsütörtök jelentőségének. Ezzel 

a megoldással él az aradi Vasárnap hasábjain ismételten megszólaló Rónay György is, aki 

az előző kötet poétikai problémái kapcsán a tárgyalt könyv gyengeségeire is felhívja a 

figyelmet.113  

                                                 
110 REMÉNYIK, Nagycsütörtök. Dsida Jenő új vers-kötete, 409. 
111 MOLTER, Nagycsütörtök, 46. 
112 „A tehetség lázában nem lelte helyét, sürgött-forgott a szent berekben, mint a felnőttek, önmámorban 
dadogott és félrebeszélt, máskor belseje dobszavára önmaga körül lejtett, és csak néha kiáltott ki naiv 
biztonsággal az ihlet kegyszerei közül, a szent füstből és szertartásból, hogy a be nem avatottak dolgaiba 
avatkozzék. Még nagyon lenézte a külvilágot, nem tudta, hogy „magány”-a onnét kap tartalmat, közönséges 
anyagot, mely mögé költő dolga távlatot teremteni.” Uo., 44. 
113 „A költői módszer ugyanaz, mint a Leselkedő magányban, ugyanaz a hangulat is, a forma is, a 
klasszicizált szabadvers; de a színek frissebbek, a világ teljesebb, a dolgokból áradó, alkonyok felhőiben, 
éjszakák fekete csöndjében úszó szomorúság tárgyiasabb, emberibb, és igazabb. […] Szemléletmód és 
kifejezés tárgyiasodása: ebben látszik a Pásztori tájak remetéje ciklus, és a vele rokon versek többlete a 
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 A fentebb említett fordulatot, szemléletmód-változást emeli ki Molter írása 

központi elemeként, s ezen meglátását később mind Rónay, mind a Protestáns Szemle 

recenzense, Szabédi László megerősítik: 

 

„Költ ő és önfegyelem: a kisebbségi sors e disparat fogalmakat most hozta össze 
a jó költő – Dsida belsejében. Ha megírják egyszer a kisebbség lelki történetét, 
érdekes fejezet-cím lesz a káromkodni, vagy hazudni nem akaró kisebbségi 
művészet önfegyelme. A sorrend az írói attitüdben: először a bujkálás az 
allegoriák mögött, aztán a természethez és a multhoz menekülés, az osztálydac 
mint narkózis, és az emberséges szóért könyörgés költészete. Dsida Jenő mint a 
második kisebbségi nemzedék nem rosszértelemben vett rutiniéja legszebb 
fájdalmaiban is elsősorban művész marad. A hörgésből sóhaj lett nála, a 
lázadásból téma, a kétségbeesésből egyenletesen zengő ború és a forradalomból 
testvéri kéznyujtás az utcaseprőnek, vagy a kötelességteljesítés apotheozisa.”114 

 

Reményik és Gaál Gábor még a Leselkedő magányról írt kritikáinak az új generációról és 

világképéről tett megállapításai visszhangoznak Molter mondataiból, s miközben a 

kisebbségi sors keretében értelmezi Dsida költői megszólalásmódjának különlegességét és 

a megszokottól eltérő voltát, az idézet utolsó mondata már felvillantja azt a szemléletbeli 

váltást, ami a hagyományozódott – például prófétai – költőszerepekkel való szakításként is 

értékelhetünk. E költészet Reményik megfogalmazta kettős kötődése („erdélyi és emberi 

gyökerek”) és Molter kiemelte poétikai alakulása jelzik, hogy a korabeli irodalomkritika 

észlelte és rögzítette azt, hogy a kortársi elvárások mellett és ezekkel szemben Dsida lírája 

eltérő poétikát képvisel, és a kisebbségi sors közvetlen megszólaltatása és tematizálása 

helyett olyan egzisztenciális problémák és egyéni léthelyzet megfogalmazására történik 

kísérlet, mely csupán közvetetten kapcsolható a kortárs diskurzus(ok) elvárásrendszeréhez. 

Azonban mint az idézett szöveghelyek kapcsán láthattuk, a szövegek jelentős része ezt 

elsősorban nem a környezet jelentette valóságtól való elfordulásként, vagy egy új költői 

magatartásmód és poétika kialakítására tett kísérletként értelmezte, sokkal inkább egyfajta 

szublimációként, mely a konkrét kisebbségi helyzet egyetemessé – vagy transzcendessé – 

tétele révén összecseng a többek között Kuncz Aladár megfogalmazta regionalitás–

európaiság gondolatkörével. 

                                                                                                                                                    
Leselkedő magánnyal szemben. Ez mutatja az utat a továbbiak felé is. Korábbi örökség a folytonos 
képszerűség , a szemlélet könnyedsége, a primitívség bizonyos hajlama, mely helyenkint édeskésségé hígul, 
vagy a giccstől sem riad vissza.” RÓNAY György, „Dsida Jenő: Nagycsütörtök”, Vasárnap 1934. március 4., 
88–89. 
114 MOLTER, Nagycsütörtök, 45. 
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Szintén fordulatként,115 jelentős váltásként értékeli Dsida új kötetét Rónay György 

is, és a Molter jelezte váltást kritikája előterébe helyezi. Rónay Dsida lírájában észlelhető 

változások leírásában és értelmezésében továbblép Reményiknél és Molternél, s a 

következőképpen foglalja össze véleményét, amit jelen kötet a Leselkedő magánytól való 

különbsége kapcsán a „Szemléletmód és kifejezés tárgyiasodása”-ként jelzett: 

 

„Fokozatosan tárgyiasodik az ihlet is. Ihleti a kor, elsősorban, mint mély 
humanista lelket szociális igazságtalanságaival. (Tudom az ösvényt ciklus.) Itt 
sokszor prózai (Amundsen kortársa), másutt egyenetlen s a nagy, szavalókórus 
után kiáltó gondolatot elaprózza, bár egyes részletekben, különösen, ha 
képszerű, megkapó erejű. (Bútorok.) […] Túlzott tárgyszerűség, mármár 
objektiv költészet és zárt líra közt szerencsés és termékeny középutat talál 
kortárs-verseiben, hol a fenyegető világkép háttér, előtérben a költőlélek 
sugározza nemes hitét (A föld és az ember megmarad), szeretetét (Közöttük 
élek) és keserű szorongását (Kettétört óda a szerelemhez.)”116 

 

 Az egyenetlenségek bírálata mellett a Vasárnap kritikusa a megformáltság mikéntjére 

helyezi a hangsúlyt Dsida legújabb kötetének bemutatásakor, s arra a tendenciára hívja fel 

a figyelmet, mely részben már az előző kötet egyes szövegeiben is (pl. Túl a formán) 

megtapasztalható volt. S míg P. Jánossy Béla, A Hírnök cikkírója ezt a jelenséget olyan 

elmozdulásként érzékelte, mely nehézkessé és érthetetlenné teszi Dsida líráját, addig 

Rónay éppen a poétikabeli alakulást tartja kiemelendőnek és üdvözlendőnek. Ha az 

egzisztenciális szorongás, a hit és a szeretet tárgyiasulásának megfogalmazása mellé 

odahelyezzük Szabédi László írásának alapvetéseit, akkor még inkább láthatjuk hogyan 

tapintotta ki a korabeli kritika Dsida költészetének változását: 

 

„Mind e sajátságok közös okozója az, hogy agyában a szavak önálló életet 
élnek… […] Nos, a Dsida szavainak nagyrésze olyan, hogy bár konkrét 
fogalmat fed, nem fed konkrét tárgyat. […] Szavai bilincstelenek. De nem 
izgágák. Nem követik a Valóság törvényeit, ám friss hévvel keresik saját 
egyéniségük-szabta pályájukat. […] Ez a nyelv nem rajzol híven egy őt szülő 
világot, hanem maga szül új világot imaginárius távlatokban. És ebben a nyelve-
szülte világban Dsida föltétlen úr. És föltétlen művész, míg nyelve-szülte 
problémáinak körén belül marad. S ezzel képessége határait is megvontuk. Mert 
bámulatosan félszeg, amikor a világ harmincmillió munkanélkülijéről 
kényszerít szeme elé látomást.”117 

 
                                                 
115 „Pályája fordulóján mutatja Dsidát ez a kötet. A Leselkedő magány mély, romantikusnak mondható, bár 
formában klasszicizáló irányú, szomorusággal teljes költészetétől a már közhellyé vált új klasszicizmus 
egészségesen fiatal erejétől duzzadó Viola-ciklusig ívelő út tükre.” RÓNAY, Dsida Jenő: Nagycsütörtök, 88. 
116 Uo., 89. 
117 SZABÉDI László, „Dsida Jenő: Nagycsütörtök”, Protestáns Szemle (1934/4), 251. 
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Szabédi és Rónay megállapításaikkal egy olyan, a korabeli erdélyi líratendenciáktól eltérő 

poétika kialakulására hívják fel a figyelmet, mely immár nem (csupán) a kisebbségi 

léthelyzet felől teszi fel kérdéseit és a nyelvet már nem elsősorban a valóság leképzésére 

való eszközként érti, hanem a lírai én megszólalására, helyére és nyelvére reflektálva 

teremt olyan szövegvilágot, melynek tétje immár a nyelven belüli és általa létrehozott 

univerzumban értelmezhető. A korabeli erdélyi irodalmi diskurzus referencialitás-

elvárásai, melyek például a már említett triász – Áprily, Reményik, Tompa – költészetében 

teljesültek és időközben e lírát érintve normatívvá váltak, idegenek azokkal a 

törekvésekkel szemben, melyekre Dsida költészete kapcsán az utóbbi recenzensek 

rámutatnak.  

 Talán ez az idegenségérzet is közrejátszott abban, hogy mind Molter Károly, mind 

Rónay György (Reményikhez hasonlóan) már nem az erdélyi költészetben kerestek 

viszonyítási pontot Dsida lírájának elemzésekor és értékelésekor, hanem az egész kortárs 

magyar költészetet tartva szemük előtt jelölték ki azokat a líratörekvéseket, melyek 

összevethetőek a Dsidáéval. Miközben Molter Heinrich Heinét és Kosztolányi Dezsőt 

említi, Rónay az „egyetemes magyar irodalom” kánonjába helyhez jutó költemények 

kiemelése mellett így fogalmaz: 

 

„Befejezésül említtessenek meg evvel együtt azok a versek, melyek – a bíráló 
úgy érzi – nem csupán az erdélyi, de az egyetemes magyar irodalom 
örökkévalóságának születtek. A Panasz gyengülő gyökerekről és a címadó 
Nagycsütörtök mellett kiemelkedik a Kuncz Aladárhoz írt Immáron ötvenhárom 
napja, a hatalmas gyászvers, melynek értékbeli párját újabb liránkban csak 
Illyés Búcsúztatójában és Szabó Lőrinc Mikes Lajos emlékéhez írt versében 
ismerjük. […] Aki ezt a verset megírta [A költő feltámadása], az a magyar 
költészet magas csúcsaira hivatott.”118 

 

A Leselkedő magány kortársi recepciója csak sejtette, a Nagycsütörtöké viszont láthatóvá 

teszi, hogy Dsida költészetében olyan változások történnek meg, melyek eltávolítják líráját 

a régió kánonjától, s ennek egyértelmű megfogalmazásaként költészetét immár a korabeli 

magyar irodalmi kánon rendszerében kísérlik meg elhelyezni. 

 

                                                 
118 RÓNAY, Dsida Jenő: Nagycsütörtök , 89. 
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2.3. A Dsida-költészet korabeli befogadástörténetének utolsó szakasza 

 

Dsida Jenő utolsó kötetéről született írások és a halála kapcsán megjelent nekrológok, majd 

összegzések és visszaemlékezések nehezen választhatóak szét, mivel az Angyalok 

citeráján119 című kötet posztumusz jellege miatt az írások hangvételükben és 

tárgyalásmódjukban gyakorta keverednek egymással. Szétválasztásukat mégis 

szükségesnek láttam, hiszen a nekrológok vagy visszaemlékezések pátoszos, búcsúzó 

hangvétele a legtöbb esetben nélkülözi a kritikát vagy az értékelés bármilyen formáját, s 

ezért kevésbé tárgyalhatók egy fejezetcím alatt. Ugyanakkor az 1938 második felében 

megjelent kötet előtt napvilágot látott, az addigi Dsida-életművet értelmezni kívánó 

összegzések még e könyv ismerete nélkül jöttek létre, így bizonyos költemények tárgyalása 

nem kerülhetett elvileg az elemzés előterébe. Mindemellett az sem elhanyagolható érv a 

fentebb említett írások és a konkrét Angyalok citeráján-recenziók szétválasztására, hogy a 

költő halála után és kapcsán írt szövegek szerepet játszhattak a kötet összeállításában, 

szerkezeti koncepciójában.   

 

2.3.1. Összegzések, nekrológok az Angyalok citeráján megjelenése előtt 

 

Dsida halála után született nekrológok, visszaemlékezések és a költészetéről írt 

összegzések meglehetősen hamar útjára indultak. Ahogyan Szemlér Ferenc a Pásztortűz 

júniusi-júliusi összevont számában megemlíti „A Nagycsütörtök adja meg Dsida igazi 

költői arcát. Hacsak a posztumusz versek napvilágot látó kötete nem változtat rajta, ezt kell 

véglegesnek elfogadnunk. A posztumusz kötet fogja megoldani Dsida rejtélyét is. Mert a 

költőben elbújt és furdalt valami – titok.”120 A Szemlértől származó idézet nemcsak jelzi, 

hogy készülőben van egy posztumusz kötet, hanem azt is megfogalmazza, hogy ez talán 

átalakítja vagy módosítja a Dsida költészetéről kialakult képet.  

 Kiss Jenő az 1936-ban újraindított Hitelben közölt írása talán a legátfogóbb és 

legalaposabb azon szövegek közül, melyek közvetlenül Dsida halála után és az Angyalok 

citeráján kötet megjelenése előtt közlésre kerültek. Az összegzésre törekvő elemzés 

felütésében Kiss egyrészt leszögezi, hogy Dsida lírája nem csupán az erdélyi, hanem az 

egész magyar költészet szempontjából jelentős, másrészt fontosnak tartja a költői életmű 

nemzedéki aspektusának a felszámolását is, s így mintegy tágabb kontextusba helyezi a 

                                                 
119 DSIDA Jenő, Angyalok citeráján, Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1938. 
120 SZEMLÉR Ferenc, „Dsida Jenő költészete”, Pásztortűz (1938/6-7), 327. 
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tárgyalt szövegeket.121 Szerb Antal a Nyugat hasábjain megjelentett írásában (mely 

egyúttal az első átfogó szöveg Dsidáról a folyóiratban) miközben a költő bemutatása során 

kifejti, hogy elsősorban Erdélyben volt ismert, szintén kitér arra, hogy e költészet 

megérdemelte volna a szélesebb, magyarországi ismertséget is.122 E tágabb értelmezési 

keret kijelölése mellett Kiss Jenő írása kísérletet tesz arra, hogy létrehozzon egy olyan 

értelmezői narratívát, mely alapján Dsida életművét a benne bekövetkezett változásokat 

figyelembe véve elemezni lehet: 

 

„Az esztétikai felmérés Dsida költészetét három jól elhatárolható korszakra 
oszthatja fel: a lelkesedés (idealizmus), a lemondás (pesszimizmus) és a 
megszilárdulás (realizmus) korszakára. Fejlődésének e három határjelzőjén 
átfutó vonalát követve két irányba kell tekintenünk, mert ahogy indulása 
súlytalan fellengései után egyre közelebb száll a valóságok mélypontjaihoz, 
hangja, felfogása, írásművészete úgy halad mind tágulóbb vonalban a humánum 
és katolikum emelkedettsége felé.”123 

 

E líra korszakolására irányuló törekvés láthatóan három nagy egységet különböztet meg, s 

ezeket a „fejlődés” aspektusából viszonyítja egymáshoz, ami mögött felsejlik az az 

elméleti megfontolás, miszerint a költészet időben egy elérhető ideális megformáltság és 

gondolati kifejeződés megjelenítése felé halad. Az elérni tételezett ideát egyfelől „a 

humánum és katolikum emelkedettsége”, másfelől a „valóság mélypontjaihoz” való 

közeledés jelentik, s ez utóbbi alatt elsősorban a referencialitás diktálta kérdésfeltevések 

megjelenését érthetjük. A humánum jelentőségét Császár Károly Pásztortűzbeli kritikája is 

kiemeli, aki az etikai dimenziót is az elemzés terébe vonja.124 Az elemzések ezen körét 

tekintve a „katolikum” hangsúlyozásában Kisshez hasonlóan fogalmaz Ligeti Ernő is, aki – 

miközben a katolicizmus Dsida életében betöltött szerepét láttatja – kitér arra is, hogy ez 

                                                 
121 „De hát Dsida transzilvániai jelentőségén túl komolyan számon tartott értéke volt az egyetemes új magyar 
lírának is, és a tény nemzedéki nagy fájdalmunkat önkénytelenül is átkapcsolja a részvétnek abba az átfogóan 
tág áramkörébe, mely az ilyen eseményeknek szélesebb vagy éppen nemzeti jelentőséget ad. Dsidát nem 
sajátíthatja ki magának egyetlen korosztály – még ha az nemzedéknek vallja is magát –, mikor érvénye 
térben és időben régen túllépett minden nemzedéki kategórián – viszont költészetének ez a tágabb jelentősége 
korántsem teheti kétségessé, hogy mint ember, mint költő igenis egy nemzedékhez tartozik, melyhez az 
esetleges adottságokon túl közös eszmékből táplálkozó mély lelki gyökerek kötötték…” KISS Jenő, „Dsida 
Jenő emlékezete”, Hitel (1938/2), 118.  
122 „Szívbaja elvitte Dsida Jenőt, akinek nevét ideát sokkal kevesebben ismerték, mint amennyire 
megérdemelte volna, de az erdélyi irodalmi élet egyik legközpontibb alakja volt. Versei az erdélyi irodalmi 
folyóiratok ékességei voltak, köteteit jól ismerték az Erdélyi Szépmíves Céh barátai és minden erdélyi 
versolvasó.” SZERB Antal, „Dsida Jenő (1907–1938)”, Nyugat (1938/7), 66. 
123 KISS Jenő, Dsida Jenő emlékezete, 118. 
124 „A költő a humánum szószólója. Őt a lét és nemlét égető kérdései izgatják, szeme a törvényen túl az etika 
eszményein csüng.” CSÁSZÁR Károly, „Dsida Jenő (1907–1938)”, Pásztortűz (1938/6-7), 322. 
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elsősorban – etikai – modellként működhetett költészetében.125 László Dezső Látóhatárban 

publikált szövegében Ligetivel ellentétben nem történik meg ez a fajta elvonatkoztatás, a 

katolicizmus főként mint életrajzi elem kerül megemlítésre.126  

 A katolicizmus és a humánum tehát az írások többségében hangsúlyos szerepet kap, 

azonban további fontos irányjelzők is megjelennek az értékelések során. A fejlődést 

előtérbe állító narratíva alátámasztásaként Kiss – az eddigi recepcióban tapasztalt 

tendenciát követve – bírálja Dsida költészetének első korszakát, főként a Leselkedő 

magány című kötet szövegeit és az abban az időben született költeményeket. A 

„lelkesedés” és „lemondás” fogalmaival jellemzett időszak kritikája kapcsán azonban az 

elemző a tanulás, a formai készség elsajátítására is felhívja a figyelmet.127 Dsida 

formakészségének kiemelése ekkor már szinte közhelynek számított a recepcióban, viszont 

ennél feltűnőbb és érdekesebb jelenség, hogy a szövegek többségében hangsúlyos helyre 

kerülnek az eddig alig emlegetett műfordításai. Kiss a fordításokat érintve így fogalmaz: 

 

„Különösen Catullus, Propertius és Horatius fordításai, valamint a románból 
fordított költeményei érik el azt a színvonalat, melyet Tóth Árpád és 
Kosztolányi húzott volt meg a modern versfordító számára. Ám Dsida nem 
csupán a versátültetés terén követte nagy barátjának, Kosztolányinak az 
iránymutatását, de az övéhez hasonló lelkesedéssel ültette át ide nyelvtisztító 
mozgalmát is. Ezirányú ténykedését azonban mindjárt össze kell kapcsolnunk 
azzal a másik fontos feladatkörrel, amely elé újságírói hivatása állította, mert 
anyanyelvünk pallérozása és szebbé tételére vonatkozó elképzeléseit az 
újságírás segítségével és annak keretei között valósította meg. Lapjában, ezen 
kérdések napirenden tartása céljából, Anyanyelvünk címmel állandó rovatot 
nyitott…”128 

 

                                                 
125 „Családjának örökségét, a buzgó katolicizmust ő is hiánytalanul átvette, benne a költő is rendkívüli 
gazdagságot fedezett fel, új verseknek avatta a forrásává, de legfőképpen a katolicizmusnak a formája hatott 
rá, mint a legtökéletesebb szellemi forma.” LIGETI Ernő, „A halott költő”, Független Újság (1938), 20. sz., 1. 
126 „Még egyet jegyzek fel Dsida Jenőről: hívő, modern római katolikus volt. Elragadtatással hallottam 
beszélni arról, hogy mennyi szépség van az egyház miséjében, milyen mély megnyugvást adnak azok a 
kegyelmi ajándékok, amelyeknek szolgálatára Isten az egyházat rendelte. Öntudatos híve volt annak a 
reformnak, amelyet nálunk Prohászka Ottokár indított el.” LÁSZLÓ Dezső, „Dsida Jenő (1907–1938)”, 
Látóhatár (1938/7-8), 234. 
127 „Ez az időszak Dsida költészetében a visszahatás korszaka, amikor természetes folyamatként a lobogó 
idealizmust előbb kapkodó zavar, majd csüggedt, koravén ború váltja fel. Önmagába vetett hite megingott, a 
maga ítéletével szemben most egyszerre döntő jelentőséget nyer a mások véleménye, magatartása. Sohasem 
volt Dsida annyira kitéve költői és emberi hatásoknak, mint ebben a korszakában! Hogy a legkülönbözőbb 
tartalmi, hangulati és formai hatásokat feldolgozhassa, rengeteget ír, minden újabb versében egy-egy új 
formával, új fordulattal vagy modorral kísérletezve.” […] „Dsida ekkor még a kezdet kezdetén van minden 
komolyabb önismeretnek, érdeklődése egyelőre csak a dolgok felületéhez kötődik, s így minden jelenséget 
aszerrint bírál el, ahoy az előtte külső formájában megjelenik. Ez alól önszemlélete se kivétel: mintegy 
tükörben keresi a magához leginkább illő magatartást, s miközben pózai között válogat, jóleső öncsodálattal 
adózik egy-egy szépen ívelt mozdulat kecsességének.”  K ISS Jenő, Dsida Jenő emlékezete, 119–120. 
128 Uo., 121. 
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Műfordításai közül két nagy csoportot emel ki, s ez a latin antikvitás és a román irodalom 

köréből született munkák, melyek jellemzéseként és Dsida műfordítói eszméinek 

leírásaként a két világháború közötti magyar irodalom két mértékadó szerzőjét említi. A 

fordítások körét bővítve, Molter Károly Georg Trakl költészetét nevezi meg,129 s ezt teszi 

Szemlér Ferenc is, aki Ernst Toller és Mihai Eminescu nevével – utalva a Glossza 

fordítására – egészíti ki a sort.130 Azonban Szemlér nem csupán a később született 

fordítások megemlítését érzi fontosnak, hanem – Kisshez hasonlóan – bírálja részben a 

Leselkedő magány című 1928-as kötetet, de itt a bírálatot az expresszionizmusra való 

utalással egészíti ki, Georg Trakl és Lucian Blaga líráját említve, ezzel mintegy megvédve 

Dsida költészetének korai időszakát a tartalmi ürességet hangoztató vádak elől.131 S míg 

László Dezső nevek említése nélkül tartja fontosnak a latin klasszikusok és a román költők 

fordítását,132 addig Ligeti Ernő írásában a német (Goethe) és olasz (Dante) magyarítások 

sorolása mellett ismét előkerül Kosztolányi Dezső neve – már Babits Mihály társaságában 

–, azonban itt már nem a fordításokra, hanem a költészetre és ennek tendenciáira való 

vonatkoztatás keretében.133 A fordításoknak szentelt figyelem – mint láthatjuk – 

erőteljesen jelenik meg ezen írásokban, viszont az idézett szövegrészletek arról is 

tanúskodnak, hogy az értelmezők kísérletet tettek Dsida lírájának a magyar költészet 

egészében történő elhelyezésére – ezt bizonyítják azok a meglátások, melyek minduntalan 

                                                 
129 „Egyszer-egyszer eljutott (Túl jégmezőkön) fehér borzalmának ábrázolásában Georg Trakl kísérteties 
közönyéig, holtelevenítő csöndjéig, anélkül, hogy a rothadás, vagy még csak a hervadás érzetét is előhívta 
volna. MOLTER Károly, „Költő, semmi más”, Erdélyi Helikon (1938/7), 484. 
130 „Kik voltak, kik lehettek Dsida eszményképei? Egyik évekkel ezelőtt küldött levelébenezt írja: 
„Mostanában iszonyúan szép külföldi dolgokat olvasok… szinte nincs is kedvem saját verseket írni…” 
Ebben az időben kezdett angolul tanulni, s megejthette az angol líra igézetes, irigységet gerjesztő 
varázsa.Tudom, hogy új német költőket olvasott – Toller Schwalbenbuchját gyönyörűen fordította magyarra 
–, talán franciákat is. Mindenesetre tudott olaszul is, és jól ismerte, sőt gyakran fordította a román költőket. 
(Eminscu híres és nagyon nehéz Glosszájának tökéletes és hitem szerint végleges formájú fordítása szintén 
Dsida műve.)” SZEMLÉR Ferenc, Dsida Jenő költészete, 325–326. 
131 „Ebben az első verseskönyvben csakugyan hideg és közömbös. És ami csodálatos: nem is a vers 
tökéletessége teszi közömbössé. Az egész kötet elejétől végig csupa szabadvers. Expresszionista líra. 
[…]Önkéntelenül is Georg Trakl jut eszembe, de még inkább Lucian Blaga, akit rejtelmes szabadverseinek 
megírására a német expresszionisták bujtogattak. Nem tudom, melyikük hatott rá és milyen mértékben. Talán 
egyikük sem személy szerint. Akkoriban minden költő szabadverset írt, és Dsida csak sajátos képzettársító 
hajlamainak engedett, mikor ezt a költői irányt szólaltatta meg a mi erősen dologi és tárgyias 
költészetünkben.” Uo., 326. 
132 „Igazi poeta doctus, aki a magyar nyelv mellett hat-hét nyelvet ismert és használt, tehát nemcsak 
önmagából, hanem más nyelvekkel való összehasonlításaiból is ismerte a magyar nyelvet. […] Egyforma 
tökéletességgel fordított a latin klasszikusokból, a francia irodalom gyöngyeiből, a román költőkből és a 
Szentírásból.” LÁSZLÓ, Dsida Jenő (1907–1938), 233. 
133 „olvasta eredetiben a latin klasszikusokat, fordított olaszból, németből, franciából és angolból. 
Időközönként nagy fáb vágta a fejszéjét, új Goethe-fordítást akart, új Dantét. Remekül verselt, úgy 
tetszett, formaadás tekintetében nincsenek számára megoldhatatlan feladatok. Nálunk Transzilvániában 
ő képviselte azt az írói faj képét, amelyet „poeta doctus”-nak lehet nevezni, és amelynek 
legjellegzetesebb mesterei irodalmunkban Kosztolányi Dezső és Babits Mihály.” LIGETI, A halott 
költő, 1. 
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Kosztolányi Dezső, Babits Mihály vagy éppen Tóth Árpád nevét említik viszonyítási 

pontként. Kosztolányi elsőbbségét és kiemelkedő szerepét ezen összehasonlításokban Kiss 

Jenő nyelvtisztításra tett utalása is erősíti,134 amit aztán további elemzések is kiemeltek – 

többek között a nyelvész, Szabó T. Attila nekrológja, melynek Dsida ezirányú 

tevékenysége képezte központi elemét.135 A Kosztolányi és Babits művészete jelentette 

poétika és ezzel a magyarországi kanonikus pozíció megerősítéseként olvashatjuk Szerb 

Antal Nyugatban közölt írását is, aki egyértelműen az említett nyugatos szerzők 

követőjeként határozza meg Dsidát.136 

 A fordítások révén Dsidát ért hatások sorolása mellett új elemként jelenik meg az 

értelmezésekben Arany János költészete, amit Molter Károly137 és László Dezső138 is 

fontosnak tartanak kiemelni. Ezzel együtt válik hangsúlyossá a költészeti hagyomány 

megismerésének és elsajátításának jelentősége az elemzésekben, ahogyan ezt Kovács 

László az Erdélyi Helikon Dsidára emlékező számában írta: 

 

„Míg az, aki majdnem a tanítvány alázatával a nagy mesterek művészetét 
tanulja meg, s nem különbözni akar: másokon gazdagodva, s kikerülve a lírai 
póz veszélyét, igazán el tud érkezni magához s korának hozzátapadó hangjain 
túl örök mondanivalóhoz.  
Így valósultak meg Dsida Jenő költészetében is rövid élete utolsó pár esztendeje 
alatt azok a versek, amelyekben igazán megéreztük művészetére kifejező 
hatalmát s mondanivalóinak sokszínű, gazdag emberségét. A biztos 
formakészség adta az erőt azokhoz a hosszabb lélegzetű, féllírai, félepikus 
verseihez, amelyekkel legosztatlanabb sikerei voltak, ciklusaiban pedig egy-egy 
központi élmény különböző momentumait és tükrözéseit öltöztethette föl a 
versforma változatos játékával.”139 

                                                 
134 Szász Ferenc ezt szintén megemlíti 1967-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán 
megvédett szakdolgozatában: „Dsidát verskulturája, rimeinek pompája, játékossága is Kosztolányihoz 
közeliti. Erdélyi viszonylatban folytatja Kosztolányi nyelvmüvelő tevékenységét is.” (A dolgozat 30. oldala) 
OSZK Kézirattára FOND 266. 
135 „…a Keleti Újság hasábjain nyelvművelő munkába kezdett. E nyelvművelő munka azért mutatkozott 
olyan rendkívül jelentősnek, mert mint az erdélyi magyarság legtekintélyesebb, legkomolyabb sajtószervének 
egyik szerkesztője, nagyon sokat tehetett nemcsak a nyelvhelyességi kérdések elvi tisztázása, de magának az 
újság nyelvének ellenőrzése és tisztogatása érdekében is.” SZABÓ T. Attila, „Dsida Jenő”, Erdélyi Múzeum 
(1938/4), 320. 
136 „Éveinek száma szerint a fiatal nemzedék tagja volt, de költeményeiben mint hűséges és kitűnő tanítvány 
sorakozott a Babits-Kosztolányi-vonal mögé. A szép és gazdag rím, a játékos hullámzású anapesztusos 
ritmus, a választékosan ügyes kifejezés, a könnyeden legyőzött önként vállalt nehézség költője volt. 
Tökéletes mestere a verselésnek, olyan kitűnő technikus, mint amilyen kevés akad ideát. De éppoly kevéssé 
volt hideg virtuóz, mint mesterei.” SZERB, Dsida Jenő (1907–1938), 66. 
137 „Nem volt beteges költőtermészete s ha lehagyatottság gyötörte, nem a böcklini holtak szigetéről, hanem 
Arany János „Elhagyott lak”-ából hozta magával a vígasztaló tárgyilagosságot.” MOLTER, Költő, semmi más, 
485. 
138 Különös érzéke volt aziránt, hogy a régi nagy magyar lírikusok alakját és alkotásait megelevenítse. Arany 
János, mint lírikus iránt azután kezdtem érdeklődni, miután egy előadást hallottam tőle Arany lírájáról.” 
LÁSZLÓ, Dsida Jenő (1907–1938), 233. 
139 KOVÁCS László, „Dsida Jenő”, Erdélyi Helikon (1938/7), 477. 
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Arany János költészetének, mint vállalt hagyománynak a felbukkanása140 nem véletlen az 

értelmezésekben, mivel ezzel egy időben a legtöbb elemző megemlíti – ugyan tágabb teret 

ennek elemzésére nem szán egyikük sem – az epikus szál megjelenését Dsida lírájának 

utolsó időszakában. Erre a tendenciára figyel fel Kovács László, mikor az újabb 

költemények közül a Kóborló délután kedves kutyámmal és a Miért borultak le az 

angyalok Viola előtt? két szövege mellett a Tükör előtt ciklust emeli ki,141 melyet többek is 

e költészet csúcspontjaként értékelnek. Összegző, világképet hordozó költeményként látja 

ez utóbbi költeményt Kiss Jenő is, aki a vershez kapcsolja a Dsida lírájából mindeddig 

többnyire hiányolt kisebbségi magatartás ábrázolásának felbukkanását.142 A lírai vagy 

verses regényként meghatározott Tükör előtt Szemlér Ferenc írásában143 is hangsúlyos 

szerephez jut – külön megemlítve az epikus jellegét –, ahogyan Krenner Miklós  is utal – 

eredetileg Dsida temetésén, a ravatalnál elhangzott – szövegében e műfaji szempontra. 144 

                                                 
140 Ezt említi Spectator is az Ellenzékben közölt nekrológjában: „Az eredeti vonásokba legnemesebb 
hatásokat olvasztott és a művészetileg tökéletes lírát képviselte, mely tartalmilag egy dusgazdag 
közművelődésből táplálkozott és alakilag a gondolat és szózene legmagasabb fokát zendítette meg itt. Amíg 
az ujabbak a szabad vers után lassanként Petőfi szabad közvetlenségéhez fordultak vissza, ő Arany és 
elődjeinek a költői és nyelvi alkotmányosságához nyult vissza.” SPECTATOR, „Irodalmi tor”, Ellenzék 1938. 
június 11., 129. sz., 1. 
141 „A forma nem lehet üres. Mikor ilyennek érezzük, akkor mint forma lehet rossz. Hogy arra a nagy versére 
gondoljunk, amely élete utolsó napjaiban jelent meg az Erdélyi Helikon hasábjain, Tükör előtt című hatalmas 
hattyúdalára: ebben a byroni stanza nem csupán külső zenei keret, hanem a vers belső tartalmi menetét is 
diktálja: a mondanivaló szeszélyét, hullámzó hangulatot, áhítatot és cinikus kacagást, ellágyulást és hősi 
megfeszülést, prózai hangot hirtelen, hogy aztán annál szebben csapjon újra a költőszárny fölfelé. […] A 
Költő útja állomásaiként első, már korábban megjelent Leselkedő magány című verseskönyve után az Erdélyi 
Szépmíves Céh kiadásában megjelenik Nagycsütörtök című verseskönyve, amely komoly elismerést hoz, de 
költői útján ekkor már jóval tovább járt, már e kötet megjelenése előtt napvilágot láttak olyan versei (Kóborló 
délután kedves kutyámmal; Viola-ciklus), amelyek már sokkal jelentősebbek voltak a Nagycsütörtök című 
kötet verseinél. Jelentősebbek nemcsak formában, de a szélesebben érkező mondanivalóval, költői 
jellemének gazdag feltárulkozásában.” Uo. 
142 „Mert a Tükör előtt záróstrófái a legnemesebb kisebbségi élettanítás. Nagy leszámolás és összeszámolás 
ez a néhány nagyszerű versszak, leszámolás a múlt tévedéseivel és azoknak meddő boncolgatásával, és 
összeszámlálása erőinknek, melyeket nemzeti jövőnk szolgálatába állíthatunk. Az alapindíték mi lehet más, 
mint a történelem nagy biztatása: „…csak az marad alul, ki önmagát elejti és lehull”, ez az évezredek falára 
felírt jelmondat, melynek kétségtelen igazolását most láttuk éppen a háború után, amikor olyan kis népek 
bukkantak fel a történelem tölcséres mélyéből, megőrzött nemzeti kultúrájuk kincseivel együtt, akikről 
azelőtt azt se tudtuk, hogy a világon vannak.” KISS, Dsida Jenő emlékezete, 123. 
143 „Halálos betegségét megelőző időben írt verseiben mintha a Nagycsütörtök legjobb, legnagyobb darabjai 
szólalnának meg. Mégsem mint valami lezáró hangzat. A forma talán még tökéletesebb, művészibb, s az 
utolsó verseket mintegy befejezésképpen lehetne szemlélni. De valami halálos egyszerűség visszhangzik 
bennük. […] Mintha az élmény sajátos logikája letisztította volna a versről az expresszionista 
képzettársítások dadogását, sőt még a szép verset írni kívánó poéta akart gondosságát is. Ami megmaradt – a 
Tükör előtt című töredékben hátrahagyott lírai regény –, már-már a Nagy Költészet.” SZEMLÉR Ferenc, Dsida 
Jenő költészete, 327. 
144 „Adva volt az ifjú lángész, transzilván irodalmunk legnagyobb ígérete, a lírai regény byroni magaslata felé 
szálló költő, a költői élmény elárulása nélkül, a formaművészet mester,a nyelv és rímzene varázslója, adva 
volt a talán legnagyobb kultúra hordozója ezen a területen, adva volt a mesteri műfordító, adva volt az új 
klasszicizmus és a szellem egyik legvitézebb lovagja, s nem nyert el egyebet, mint egyetlen igazi 
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A Tükör előtt című szöveg mellett említik meg többek is az akkor még kéziratos formában 

terjedő, 1936-ban írt Psalmus Hungaricus című költeményt, melyet Dsida első – a 

kisebbségi sors diktálta – megnyilatkozásként értettek. Kiss Jenő szélsőségesnek és éles 

hangvételűnek értékeli a Psalmus Hungaricus-t, de emellett a szöveget lényeges 

állomásként látja az általa felvázolt költészeti fejlődéstörténetben. Úgy véli, ez a 

költemény készítette elő a Tükör előtt megszületését, amit az előbbi vers ellentéteként 

mutat fel. A Psalmus és a Tükör előtt látványos szembeállítása történik meg Kiss – 

nyugodtan mondhatjuk – mértékadó írásában, melyből kiolvasható a szerző a „magyar 

zsoltárt” elfogultsága miatt kissé elítélő véleménye. Ezt a vélekedést egészíti ki Molter 

Károly kijelentése, aki – amellett, hogy Dsidát a Nyugatos hagyomány folytatójaként 

mutatja be –, hangot ad azon véleményének, miszerint Dsida a Psalmus Hungaricust 

jellemző megszólalási módot a későbbiekben nem folytatta: 

 

„Dsida ilyen volt, majdnem egészen csak művész, aki, mint a Nyugat nagy lírai 
nemzedékének itteni egyenes folytatása, tudatosan sarkallta tehetségét a 
nagyobb műalkotás felé. Magyar Psalmus-a, verses regény-töredékei erre 
vallanak s elsősorban önkritikája, mellyel megállapította, hogy verszengetben, 
formakészségben úgysem viheti tovább a Babits-érát s azért inkább a századelő 
hosszabb lélekzetű opusait próbálta fölfrissíteni. Erényei, fegyelme és szóbíró 
artisztikuma, mindenütt vele voltak, még kollektív jóérzéseiben is kerülte a 
tömegre ható fennszót (Közöttük élek), mint ahogy sehol sem szégyelte 
legegyénibb érzelmi árnyalatait. Egyéni változatban tűrte csak el a jelszót s 
megdöbbenve hagyta abba, akár faja dicséretét, vagy siratását is, ha a századelő 
nemzeti retorikájára ismert benne. Mikor azt mondta, hogy „magyar”, nem mert 
sikoltani, mert félt a magyarkodástól.”145 

 

Molter Károly és Kiss Jenő gondolataihoz fűzhető ezzel kapcsolatban Kovács László azon 

megállapítása, mely szerint Dsida sosem képviselt egyetlen eszmét vagy ideológiát sem, s 

ezért – szögezi le Kovács – gyakran érte a vád, hogy „a forma mesteri játéka mellett 

szegény a mondanivalóban. Legfennebb talán olyan műhelyköltészet-féle az, amit 

csinál.”146 Mindemellett az elemző a pártos, politikai jelszavakat szajkózó költészetet 

állítja szembe Dsida lírájával, mely az idő multával is kiállja az esztétikai megmérettetés 

próbáját, éppen elfogulatlansága miatt.147 Ezzel összecseng Szemlér Ferenc írása, aki 

                                                                                                                                                    
kötetlehetőséget, egypár szépirat munkatársi szerepét…” KRENNER Miklós, „A költő halála. Dsida Jenő 
ravatalánál”, Ellenzék 1938. június 12.,  130. sz., 11. 
145 MOLTER, Költő, semmi más, 485. 
146 KOVÁCS, Dsida Jenő, 475. 
147 „Megfutamodik a künti nagy célok elől: nem vérzik az emberiségért, nem énekel kenyér-dalt éhező 
millióknak, nem toldja meg művészi kacskaringókkal a pártszónok közhelyeit, nem áll be a tüntető sorba 
menetelni a politikus „magasabbrendűsége” mögött. Bizony nem jó dolog ez! Méltán ért sok nagy költőt e 
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szintén a politikai vagy társadalmi állásfoglalás elmaradását és az egyetemes művészet 

ideájának szem előtt tartását látja Dsida költészetében az egyik kiemelkedő – ha nem a 

legkiemelkedőbb – értéknek.148 S míg Kiss Jenő, Kovács László, Szemlér Ferenc a Tükör 

előtt nyugodt, megfontolt és kiérlelt hangja és gondolatisága mellett érveltek, addig László 

Dezső egyedüliként a Psalmus Hungaricus éppen az európaisággal szemben 

megfogalmazott nemzettudat kifejeződésének mikéntjét helyeselte.149  

 A Dsida költészetét összegző értelmezések vizsgálatakor mindenképpen látnunk 

kell, hogy az elemzők amellett, hogy fokozottan figyeltek az 1928-as, majd az 1933-as 

kötetek bemutatására, olyan szövegek elemzésére és az életműben elfoglalt helyének 

kijelölésére is vállalkoztak, melyek addig csupán folyóiratban (például a Tükör előtt vagy a 

Kóborló délután kedves kutyámmal) jelentek meg, vagy kéziratos formában (Psalmus 

Hungaricus) léteztek. Ennek, amint az Angyalok citeráján című kötet recepciójának 

tárgyalásakor látni fogjuk, jelentősége kicsit sem elhanyagolható. 

 

2.3.2. Angyalok citeráján (1938) 

 

2.3.2.1. Az Angyalok citeráján megjelenésének körülményei 

 

Az 1938-as Angyalok citeráján című könyv már Dsida halála (1938. június 7.) után jelent 

meg, s a korabeli, majd a későbbi visszaemlékezések hol arról adtak hírt, hogy a kéziratot 

már nem ellenőrizte, hol arról szóltak, hogy még a Tükör előtt ciklus korrektúráját 

elvégezte, de a többire nem maradt ideje.150 Mindehhez hozzáfűzhetjük még azt is, hogy a 

                                                                                                                                                    
vád addig – amíg élt. Hogy aztán jelszavak eltűntén, mint magános szépség, mint kiemelkedő emberi fölény 
maradjon meg, szinte egyedül mentve magát a kort is, amelyben élt.” Uo., 476. 
148 „A forma mesterének hirdették, s némelyek enyhe gúnnyal a „l’art pour l’art” költőjét vélték benne 
felfedezni. […] Meggyőződéssel védte – ó, nem a forma egyeduralmát, hanem a tökély fontosságát. Saját 
helyi színeződésű szellemi közösségünkben verseiből. Mintegy figyelmeztetésképpen, az egyetemes és 
általános művészet bűvös ereje áradt. Ahogy mint újságíró egy napilap hasábjain kemény harcot folytatott a 
tiszta nyelvért, mint költő a tökéletes versért, a salaktalan líráért küzdött.” SZEMLÉR, Dsida Jenő költészete, 
325. Vö. „A transzilvániai magyar írói rendnek új halottja van. Kihullott soraiból Dsida Jenő, a rendkívül 
tehetséges fiatal költő, a honi magyar irodalomnak kétségtelenül egyik legnagyobb reménysége. Ösztön és 
tudás, érzelemgazdagság és formaérzék, ész és fogékonyság, a hit és a kisebbségi tudat ereje, ugyanakkor 
széles körű európai műveltség párosultak benne.” LIGETI, A halott költő, 1. 
149 „Dsida Jenő európai humanista volt. Egyéni lelki alkata, olvasmányai, műveltsége egyaránt erre 
predesztinálták. Ettől a széles európai láthatártól indult el a magyar kérdések, a kisebbségi magyar kérdések 
felé. Megdöbbentő élményszerűséggel jön rá arra, hogy ő magyar, hogy aki ma magyar, nem lehet általában 
európai, mert ez a magatartás a nagy európai nemzeti versenyben az általános európaiságot vallók halálát 
jelenti. Én szerencsésebbnek és végzetesebben elkötelezőnek látom, ha valaki így indul meg a magyar sors 
mély átélése és átérzékelése felé, mintha a magyar a magyar gondok közül fordulna az egyetemes humánum 
értékei felé.” LÁSZLÓ, Dsida Jenő (1907–1938), 232. 
150 Vö. „Harmadik kötete, az Angyalok citeráján halála után jelent meg 1938-ban. Kiss Jenő emlékezése 
szerint a nagybeteg költő csupán a Tükör előtt című poémájának korrektúráját nézte át – a kötet többi 
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Szemlér Ferenc hivatkozta Kiss Jenő visszaemlékezés sem elsősorban a kötet 

összeállítására vonatkozik, hiszen a szerző így fogalmaz: „Néhány hónapra rá kórházba 

került. Betegágyán még elvégezte a Tükör előtt korrektúráját, de csak az első fejezetek 

közreadását érhette meg. A második, befejező rész már halálhírével együtt jelent meg a 

Helikonban.”151 Szemlér megfogalmazása ezek szerint részben félrevezető, hiszen míg ő az 

Angyalok citeráján című kötetről szól, addig Kiss Jenő közlése egyértelműen az Erdélyi 

Helikonban történt közlésre vonatkozik, melynek Kiss akkor szerkesztője volt. Ennek 

tükrében meglehetősen kérdéses, hogy Dsida látta-e a Tükör előtt ciklus kötetbéli 

korrektúráját halála előtt. A szakirodalomban kevésbé kiemelt tény viszont, hogy Kiss Jenő 

azzal egy időben, hogy az Erdélyi Helikon szerkesztőjeként dolgozott, egyúttal az Erdélyi 

Szépmíves Céh belső szerkesztője is volt, ahol Kós Károly és Kovács László irányítása 

mellett a líráért volt felelős. Ez egyértelműen kiderül Ligeti Ernő körleveléből, mely 1938. 

december 15-i dátummal keltezett.152 Nem célom itt a levél kritikus tartalmát elemezni, 

mindez csupán annak bizonyítékául fontos közölni, hogy Kiss Jenő, mint kiadói szerkesztő 

részt vett a kiadó munkálataiban. Ennél jelentősebb az a közlés, mely a hajdani 

szerkesztővel készített interjúban hangzik el a munka menetére vonatkozó kérdésre adott 

válaszként: 

 

„Hárman ültünk bent, Kovács László, Kós Károly és jómagam. Ez volt az egész 
Céh és az egész Helikon. Emlékszem, Wass Albert Farkasvermétől kezdve 
vettem részt a Céh-könyvek szerkesztésében. Látják itt a polcon ezeket a 
köteteket?153 Ezek jó része az én kezemen ment át. Kéziratolvasás, nyomdai 
korrektúra, a nyomás ellenőrzése: mindez rám tartozott. Itt van például a 
posztumusz Dsida-kötet. Magam szedtem össze az anyagát, silabizáltam ki a 
szinte olvashatatlan kéziratokat. Az egészből mindössze egy szót nem tudtam 
tisztázni, s az ma is megfejthetetlen.”154 

 

                                                                                                                                                    
versének sem szövegét, sem összeállítását nem ellenőrizhette már.” SZEMLÉR Ferenc, „Dsida Jenő” = Versek 
1966, 30–31. 
151 KISS Jenő, „Találkozásaim Dsida Jenővel. A költő születésének hatvanadik évfordulóján”, Igaz Szó 
(1967/5), 775–776. 
152 Vö. „Miután a Szépmíves Céh minden tevékenysége néhány íróra, akiknek irodalmi munkásságát a 
lehető legnagyobb értékre becsülöm, terjeszkedik ki, nem csoda, ha a lektori intézmény teljesen 
elveszítette a hitelét. Kovács László úr más és egyéb elfoglaltságra való tekintettel két fiatal lektort 
szerződtetett, az egyik Kiss Jenő és a másik Vásárhelyi Z. Emil, akik a maguk munkaterületeiken mint 
festő vagy mint lírai költő nagyon is megállják helyüket, de mégiscsak elképzelhetetlen, hogy 
regénykéziratokat ők bíráljanak el. Hogyan tud az a fiatal író ösztönzést találni, hogyan tud okulni a 
bírálatokból, amikor olyan lektorok működnek közre, akiknek nem is lehet meg a képességük, hogy 
professzionista módon elemezhessenek súlyosabb természetű műveket.” Erdélyi Szépmíves Céh 
Emlékkönyv. 1924–1944, 1990–1995, összeá. TAR Károly, Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1995. 
153 Kiss Jenő könyvtára megnevezéssel az újraalakult Erdélyi Szépmíves Céh székhelyén, a költő 
adományaként kiállítva. 
154 Uo. 
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A fentebbi idézet sejteni engedi, hogy a posztumusz kötet összeállítása nem egyértelműen 

Dsida útmutatása alapján történt, amit egy másik, a marosvásárhelyi rádió magyar 

adásában leadott Kiss Jenő-interjú is alátámasztani látszik. Ebben a hajdani szerkesztő a 

Dsidával történt találkozásairól vall, s az „utolsó” kapcsán így fogalmaz: 

 

„Nem, ezzel még nem fejeződtek be a találkozások, még találkoztam vele 
egyszer, akkor, amikor poszthumusz kötetének megszerkesztését, az anyag 
összegyűjktését és elrendezését reám bizták. Ennek az utolsó találkozásnak a 
krónikája sajnálatos módon kimaradt idézett irásomból. Pedig ez a legmélyebb, 
legmegrendítőbb élményem vele kapcsolatban. Az igazi Dsidával találkoztam 
ez alkalommal, azzal, ami leglényege volt, a legsajátosabb, legnagyobb 
verseivel, és csodálatos műfordításaival, a Művel. 
Az Angyalok citeráján, ez a nagy, poszthumusz Dsida-kötet, sajtóban már 
megjelent és még kéziratban lévő versekből kerekedett ki. A kéziratos anyagot 
fiatal özvegye, Imbery Melinda /jelenleg Szabó Lajos felesége/ bocsátotta a 
Szépmíves Céh rendelkezésére, s amikor lapról lapra haladva áttekintettem, 
meglepetésszámba menő, jelentős versek akadtak kezembe. A helyenként lázas 
sietséggel, kuszán odavetett sorokat csdak nagy nehézségek árán sikerült 
kibogoznom. Segitségül kellett hivnom a logikát éppúgy, mint a nyelvi és költői 
tapasztalatot, hogy az itt-ott hieroglifaszerű szöveg végül is értelmet kapjon.”155 

  

Ezen második Kiss Jenő kijelentés jelentősen árnyalja az előző megfogalmazást, hiszen 

míg az megengedő volt azzal kapcsolatban, hogy miként „rendeződött” sajtó alá a munka, 

itt egyértelműnek tűnik a kötet összeállítására és elrendezésére vonatkozó megállapítás. 

Emellett azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, miszerint Kiss kitér arra is, hogy ez a 

megállapítása nem került bele korábbi az Igaz Szóban közölt 1967-es írásába.156 Ebből 

természetesen elhamarkodott lenne az a következtetés, hogy ez a passzus szándékosan 

maradt volna ki az említett szövegből, azonban mindenképpen érdemes szem előtt tartani.  

A szakirodalom – emellett pedig Szemlér és a későbbi válogatott és gyűjteményes 

köteteket összeállító szerkesztők közlései és szerkesztési koncepciói – a Dsida-filológiában 

kialakult hagyomány szerint kettő a költőnek tulajdonított kötetet tart számon, a Leselkedő 

magányt, a Nagycsütörtököt és harmadikként szokták jegyezni, posztumusz könyvként az 

Angyalok citerájánt. Az egyik legutóbbi gyűjtemény, a 2011-ban megjelent Dsida Jenő 

összegyűjtött versei című Láng Gusztáv és Urbán László szerkesztette kötet (alcíme: Új 

összegzés) azonban továbbra is a fentebbi Kiss Jenő megállapítás ellenkezőjét állítja: 

 

                                                 
155 A Lukács János készítette interjú a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában található, Kiss Jenő 
hagyatékában. PIM Kit, V 4758/8/1. 
156 KISS Jenő, „Találkozásaim Dsida Jenővel. A költő születésének hatvanadik évfordulójára”, Igaz Szó 
(1967/5), 773–776. 
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„A gyűjtemény első részét a költő által sajtó alá rendezett három kötet, a 
Leselkedő magány, a Nagycsütörtök és az Angyalok citeráján változatlan 
szerkezetű anyaga alkotja – az olvasó így képet kap Dsida kötet- és 
cikluskonstruáló elveiről is (Utóbbi kötet megjelenését már nem érhette meg, de 
felesége, Imbery Melinda visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy azt a nagybeteg 
költő sajátkezűleg rendezte sajtó alá.).”157 

 

Imbery Melinda visszaemlékezése pontos helyének hivatkozása elmarad, így ez nem 

ellenőrizhető, azonban az is elképzelhető, hogy az özvegy élőszóban tette meg kijelentését, 

így ez szintén nem adatolható.158 Szintén a PIM-ban található autográf interjúrészlet, 

melyet Szemlér Ferenc készített a költő édesanyjával, Dsida Aladárnéval, azt állítja, hogy a 

költő maga rendezte sajtó alá az utolsó, posztumusz kötetét: 

 

„- Milyen körülmények között jelent meg második verseskötete, a 
»Nagycsütörtök«? 
- Az anyagot saját maga rendezte sajtó alá, azonban megjelenését már nem 
érhette meg.”159  

 

Igaz ugyan, hogy az interjúalany nem a kérdésben említett kötet megjelenésének részleteit 

fogalmazza meg, viszont sejthető, hogy az Angyalok citeráján könyv körülményeiről 

beszél.160 Ha mindezen – egymásnak ellentmondó – állításokat összevetjük, jól 

érzékelhető, hogy Dsida posztumusz kötetének megjelenése kapcsán továbbra sem lehet 

egyértelmű kijelentéseket tenni. 

Mindezen közléseket figyelembe véve azonban kijelenthetjük, hogy az 1938-ban az 

Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában megjelent verseskönyv esetén feltételezhető, hogy 

az nem csupán Dsida útmutatásai és elképzelései alapján került sajtó alá, hanem ebben 

mindenképpen szerepet játszott egy kiadói szerkesztő. Ennek mértékéről azonban még 

ezen megállapításokat szem előtt tartva sem fogalmazhatunk meg egyértelmű álláspontot, 

                                                 
157 Dsida Jenő összegyűjtött versei. Új összegzés, s. a. r., szerk. LÁNG Gusztáv és URBÁN László, Bp., 2011, 
730. 
158 Imbery Melinda visszaemlékezéseiben azonban pontatlanságok tapasztalhatóak. Míg Csiszér Alajos 
(OSZK Kézirattára FOND 266) hagyatékában vagy Láng Gusztáv kismonográfiájában (LÁNG, Dsida Jenő 
költészete, 227.) 1936-ra datálja a Psalmus Hungaricus keletkezését, addig Imbery Melinda egy Dsida 
Jenőtől kapott 1934-es levél kapcsán így fogalmaz: „Nem tudom, hogy ez pontosan akkor volt-e, amikor 
Bánffy Miklós megvette a Psalmus Hungaricust Jenőtől. Akkoriban sokat bosszantották, hogy ilyen 
természetű verset nem tud ő írni, s akkor szinte fogadásból írta… […] Arra pontosan emlékszem, hogy 
nekem leírta ott Radnóton kézzel a Psalmus Hungaricust.” DSIDA Jenő, Séta egy csodlatos szigeten. Cikkek, 
riportok, novellák és levelek, s. a. r., bev. MAROSI Ildikó, Kriterion, Kolozsvár, 2005, 590. 
159 PIM Kit V 4256/1 
160 A részleges sajtó alá rendezést képviseli véleményével Csiszér Alajos is: „Harmadik verseskötetének 
anyagát részben maga rendezte sajtó alá Angyalok citeráján címmel, megjelenését azonban már nem érhette 
meg.” CSISZÉR Alajos, „»Megtettem mindent, amit megtehettem.« Hetven éve született Dsida Jenő”, Vigilia 
(1977/10), 669. 
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így csak jelenthetjük ki, hogy az 1944-es Rónay György összeállította válogatott kötet 

helyett már az Angyalok citeráján kötet is tekinthető bizonyos értelemben válogatásnak, 

mégpedig az első válogatásnak Dsida verseiből. Ennek tükrében a Dsida halála után a 

Hitelben napvilágot látott Kiss Jenő szöveget a szerkesztési elveket és koncepciót 

bemutató írásként is értelmezhetjük, s emellett azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a 

további írások – elsősorban Kovács Lászlóé (aki Kiss munkatársa volt a kiadóban), de 

Szemlér Ferencé, Molter Károlyé vagy Ligeti Ernőé – befolyásolhatták és hathattak Kiss 

Jenő szerkesztői munkájára.161 Ez már csak azért is elképzelhető, mivel a hat ciklusból álló 

kötet első ciklusát (Angyalok citeráján) a recepcióban tapasztalható „katolikum” 

reprezentációjaként olvashatjuk, a Kóborló délután kedves kutyámmal, a Miért borultak le 

az angyalok Viola előtt és a Tükör előtt ciklusokat a nagy versformák és az epikus szál 

megjelenéseként Dsida költészetében, míg a Kisebb költemények cikluscím alá 

gyűjtötte/gyűjthette össze Kiss azokat a szövegeket, melyek e lírában a recepció jelezte 

elmozdulást, változást dokumentálják. Főként az utóbbi cikluscím esetén tapasztalható 

talán leginkább a szerkesztői beavatkozás, hiszen a korábbi Dsida-kötetek eljárásait 

figyelembe véve megállapítható, hogy a költő minden ciklusának jól megválasztott címet 

adott. Ugyanakkor a „Kisebb költemények” cím jelzője mintegy szembeállításként is 

értékelhető, hiszen így szemben áll a kötetben hangsúlyosan jelen lévő nagyobb 

kompozíciókkal, a Kóborló délután kedves kutyámmal, a Miért borultak le az angyalok 

Viola előtt és a Tükör előtt epikusabb alkotásaival. Az első, kiemelt helyen szereplő ciklus 

(Angyalok citeráján) a korábbi, 1933-ban az Erdélyi Helikonban közölt hat vers 

újraközlése, ugyanazon cikluscím alatt, azonban ennek kötetcímmé emelése ismételten 

szerkesztői beavatkozásra engedhet következtetni, s ez Dsida egész költészetének 

megítélésére kihatással volt.  

A fordításokat illetően kicsit más a helyzet. A költő halála utáni befogadás 

hangsúlyos helyén szereplő fordítások – Dsida korábbi köteteitől eltérően – szintén külön 

ciklusban kaptak helyet a gyűjteményben, s ezek aránya szinte megegyezik a recepció 

kiemelte (latin, román, német) súlypontokkal. Itt öt olyan költemény fordul elő (Catullus: 

                                                 
161 A kötet pontos megjelenési időpontját nem tudjuk, azt csak sejteni lehet. Az Erdélyi Helikon 1938. 
augusztus-szeptemberi duplaszáma hátoldalán hozza a hamarosan megjelenő könyv beharangozását: „Az 
Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában legközelebb megjelenik Dsida Jenő a nemrég elhunyt nagytehetségű 
fiatal erdélyi lírikus kötetben még meg nem jelent Verseinek Gyűjteménye. A terjedelmes kötet Dsida kisebb 
költeményei mellett tartalmazza mindazokat a hosszabb verseket és versciklusokat is, melyek különleges 
művészi értékükön kívül a költőre és emberre egyaránt a legjellemzőbbek.” Ez alapján feltételezhetjük, hogy 
a kötet leghamarabb szeptemberben, esetleg október elején hagyta el a nyomdát. Ezt támasztják alá a kötetről 
napvilágot látott recenziók is, melyek október legvégén láttak először napvilágot.  
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Menyegzői dal, Az utolsó vers Lesbiáról, Légy erős Catullus!; Propertius: Cynthia 

nagybetegen, Eltávozott a vetélytárs), melyek a fennmaradt hagyatékból származnak.  

 Ennek a következményeit a válogatott és gyűjteményes kötetek szerkesztői 

eljárásait és koncepcióit tárgyaló fejezetben érintem alaposabban, itt csupán azt fontos 

elmondani, hogy a lehetséges válogatásba bekerülő Dsida-szövegek – eltekintve az 1938-

ban született és halála után főként a Helikonban napvilágot látott írások – már a kötetbéli 

közlést megelőzően megjelentek valamilyen sajtótermékben. Ezek az alkotások 1932 és 

1938 közötti időszakból származnak, a legkorábbi közülük a Kóborló délután kedves 

kutyámmal (1932).  

 

2.3.2.2. Az Angyalok citeráján recepciója 

 

Rónay György 1938 októberében a Vigiliában napvilágot látott írása nagyobb részt ugyan 

az utolsó kötetről szól, azonban kitér a korábbi könyvekre is, s így azokat figyelembe véve 

– mintegy – összegzésszerűen értelmezi és értékeli a könyvet. Ahogyan már a 

Nagycsütörtökról szóló recenziók és kritikák elemzése közben tapasztalhattuk, Dsidát a 

második erdélyi nemzedékhez sorolták, s ezt az elkülönítést és egyúttal kategóriát Rónay is 

használja szövegében. Ez a megkülönböztetés – a korábbi írásokat is szemünk előtt tartva – 

nem csupán generációs eltérést jelöl, hanem az irodalomkritika látható módon kezdett 

felismerni és kialakítani egy másfajta megszólalásmódot, másfajta érdeklődést mutató – 

néhol nemzedéki jegyeket is magán viselő – kategóriát, melybe az első világháborút 

követően (a húszas évek második felében, végén) indult költőgeneráció tartozott. Rónay e 

„második nemzedék vagy generáció” követte példaként Babits és Kosztolányi költészetét 

említi,162 míg a nagybecskereki Kalangya hasábjain Dsidáról író Kázmér Jenő inkább a 

korábbi beszédmódoktól, többek között Reményik és Áprily lírájától határolja el e 

költészetet: 

 

                                                 
162 „Ez a játékos [mondja a Tintis vers kapcsán] elmélet költői természetének igazolása, de ha nem is ilyen 
határozott fogalmazásban, egy egész kortárs erdélyi nemzedék vallomása lehetne. Azok a fiatal költők, akik 
ma lassan átveszik az első generáció helyét, egy időben szinte valamennyien, talán Babits és Kosztolányi 
hatása alatt, valami furcsa, csillámló, üvegházi költészet igézetébe kerültek, valami vértelen és elvonult 
„neoparnassz” kábulatába. Remek formaiskola volt ez, leküzdhetetlennek látszó nyelvi nehézségek és 
verselési bravúrok versengő iskolája. Erdély mai „második nemzedékének” jelentős költői a Sturm und 
Drang világhódító életkorában fényes kis filigrán-munkákon dolgoztak a kisművészet fontoskodó 
mestereinek áhítatával, talán az egy Szemlér Ferenc kivételével…” RÓNAY György, „Dsida Jenő”, Vigilia 
(1938/10), 654. 
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„Szerencsés Erdély! Az Ápriliy Lajos, a Tompa László, a Bartalis János hangján 
tul, olyan költőt is adott, mint az öntudatos, tiszta, erőteljes keménységében is a 
lélekkel vivódó Reményik Sándor és vérző szomorusággal gondolunk arra, 
mivé, hová is fejlődhetett volna a fiatalka Dsida Jenő, mikor most, a gyermeki, 
játszadozó mosoly tüntén elért az „Angyalok citeráján”-ig, eddig a 
nyugtalanságokkal, a mindennap szomoruságával mérgezett liráig, amiből a 
zord erdélyi sors panaszos jajja még nem hallatszott ugyan, de jelek voltak rá és 
lázas sorok, hogy utja a dacos, végső elszántságig sodródhatott volna.”163 

  

Mindenképpen figyelemre méltó az a megfogalmazás, ahogyan Kázmér szembeállítja 

egymással az előző, azaz az első generáció költőit a második nemzedék kiemelkedő 

alakjával. Nem teszi nyilvánvalóvá az ellentétet, hanem az idézet utolsó mondatában 

olvasható megállapítása, miszerint nem jelent meg e költészetben az „erdélyi sors 

jajkiáltása”, kerül szembe a transzszilvanista ideológiát és a kisebbségi sors előírta 

magatartást vállaló és jelentette lírával, melynek legjelentősebb költőit sorolta fel Kázmér. 

Amint Possonyi László a Nemzeti Újságban,164 Lovass Gyula Korunk Szavában,165 úgy a 

Magyar Út névtelen cikkírója is szövege központi elemévé emeli Dsida erdélyiségének 

hangsúlyozását,166 s így erőteljesen rögzül a korabeli recepció utolsó kötetekről szóló 

írásaiban Dsida az erdélyi magyar irodalmi kánonhoz való tartozása. Ez utóbbi szinte 

minden írásban felbukkan, Jékely Zoltán Napkeletben jegyzett recenziójában167 ezt részben 

az erdélyi–magyarországi szembeállításban fogalmazza meg, míg Körössényi Vilmos 

                                                 
163 KÁZMÉR Ernő, „Dsida Jenő: Angyalok citeráján”, Kalangya (1938/12), 576. 
164 „Az Erdélyi Szépmüves Céh kiadásában most jelent meg a korán elhunyt kiváló erdélyi költő eddig 
könyvalakban meg nem jelent lirai elbeszéléseinek, költeményeinek és müfordításainak gyűjteménye. A 
katolikus ivásu irókban kissé szegény erdélyi irodalom legkiválóbb katolikus költője korán tért vissza az 
anyaföldbe és sokan csak e posthumus kötet forgatása közben ébrednek rá, mily kiváló tehetség, milyen 
gazdag, sokszinü egyéniség esett a korai halál martalékául Erdély korai letöréseket produkáló bércei közt. Az 
erdélyi érces levegőben, a rengeteg megpróbáltatást tartogató kisebbségi sorsban Dsida Jenő finom idegeivel, 
törékeny szervezetével halálos kor áldozata lett. De éppen ebből a törékeny testből, ebből a minden 
életingerre lázasan reagáló intuitiv lélekből fakadhattak ki lázrózsákként a legsejtelmesebb és 
legtranszcendensebb erdélyi költemények.” P. L. [Possonyi László], „Angyalok citeráján. Dsida Jenő 
posthumus kötete”, Nemzeti Újság 1938. október 16., 28. 
165 „Tudta erdélyi kötelességét, s nem is akart kitérni előtte.” LOVASS Gyula, „Dsida Jenő: Angyalok 
citeráján”, Korunk Szava 1938. december 1., 664. 
166 „tudod, hogy Erdély fia volt ő, és nem elégszel meg ennyivel. Magyar vagy 1938-ban és nem álltatod 
magad üres formákkal, gondolod. S keresed és megtalálod Dsidában az erdélyi hitvallót. Ő sem 
menekülhetett sorsa elől, hiszen egy volt a „másfélmillió zarándok” közül, s nem is menekült. Csokonaitól 
tanult meg gyökérnek lenni az erdélyi földben. Sorsa sokra megtanította, s a finnekre gondolsz, amikor az 
elnyomott erdélyiség hitvallását olvasod félbenmaradt verses regényében. Mindig tudta, hogy csak egy 
üldözött és megtiport nép juthat el egyszer igazán önmagához, csak az vethet önmagával igazán számot, hogy 
aztán bűnei felismerésében vesse el jövője csiráit.” [névtelen], „Dsida Jenő utolsó arca”, Magyar Út 1938. 
december 15., 6. 
167 „Szegény Dsida Jenőt alig ismerték Magyarországon: működése Erdélyhez kötött volt s habár az 
anyaország elismerése jól esett volna, szomorú fátum feledtette őt ki az itteni nagy folyóiratokból. Így maradt 
aztán fájdalmasan muszáj-erdélyinek, ahogy fájdalmasan, de büszkén marad örökre magyar a magyar író, 
hiába álmodozik Európa rásugárzó tekintetéről.” JÉKELY Zoltán, „Angyalok citeráján (Dsida Jenő utolsó 
kötetéről)”, Napkelet (1938/11), 349. 



 57 

szintén erőteljes jellegzetességként értékeli ennek jelenlétét.168 Érdemes itt még egy 

pillanatig Lovass Gyula kritikájánál elidőzni, mivel ennek megfogalmazása jól tükrözi, 

hogy a recenzens mindazokat az értelmezésbéli megközelítéseket, melyek a korabeli 

elvárásoktól eltérő jegyeket és törekvéseket mutattak ki e költészetben, vádként értékelte: 

„Aztán egyszerre áradó, pazarlóan könnyed verseket kezd írni, a legnagyobb 

versművészeket megközelítő ügyességgel. […] Nem csoda, hogy forma csilingeléssel, l’art 

pour l’art-ral vádolják. Érthető, hogy neki, erdélyinek mennyire fájhattak ezek a vádak.”169 

A kritikus megállapításából egyértelműen kiolvasható az a vélekedés, miszerint egy erdélyi 

költő számára a legnagyobb vád az, ha líráját nem a képviseleti költészethez sorolják, 

hanem ettől eltérő, a kisebbségi sorsot és ennek következményeit és nehézségeit nem 

megjelenítő líraként értelmezik. 

 Amellett, hogy a kritikákban látványosan előtérbe kerül a Tükör előtt ciklus (melyet 

hol ciklusként, hol verses elbeszélésként vagy lírai regényként neveznek meg), az 

Angyalok citeráján kötet ez utolsó részét (utána már csak a műfordítások sora következik) 

a legtöbb esetben a kisebbségi sorsvállalás, a transzilvanizmus és a múlttal való 

szembenézés dokumentumaként olvassák a recenzensek. A Dsida költői életművében 

jelentős helyet elfoglaló költemény műfaji besorolásának kérdése, vagy legalábbis ennek 

problematikussága, ahogyan az elbeszélő költemények (Miért borultak le az angyalok 

Viola előtt, Kóborló délután kedves kutyámmal) kötetbéli túlreprezentáltsága kevésbé 

foglalkoztatta a kritikusokat. Míg Rónay György a költői pálya legkiemelkedőbb alkotását 

látja a költeményben, és teszi ezt a fentebbiekben említett – a transzilvanizmussal való – 

összekapcsolás nélkül,170 addig Kéki Béla Keleti Újság-beli cikke már így fogalmaz: 

 

„Mély, meleg gordonka-hangon szól ez a költemény, csak elvétve csattan föl 
ércesebben s benne a költő világa kitágul, eggyé olvad nemzetével, kifejezi 
jövőjének parancsait. Közben csapongó kitéréseket tesz a költő, de nem félti a 

                                                 
168 „Az erdélyi lélek benne élt a legtisztábban, szorosan összefonódva költői egyéniségével. Az a magyar 
lélek, amely külön utakon jár, másként lát és érez mindent, de ugyanarra tart, mint mi, csak józanabbul és 
okosabban. Éles szemével megtalálja az összefüggést az ok és okozat között, biztosan itél nemzetekről, 
eszmékről és gondolatokról és ösztönszerűleg találja meg azt a helyet, ahol a világ viharai között meg kell 
állnia, hogy a maroknyi erdélyi nép megmaradjon. Ez élt benne is.” KÖRÖSSÉNYI Vilmos, „Angyalok 
citeráján. Dsida Jenő posthumusz versei”, Nemzeti Újság 1941. április 25., 10. 
169 LOVASS, Dsida Jenő: Angyalok citeráján, 664. 
170 „A Tükör előtt terjedelmes ciklusa stancáinak mély zengésével azonban egyszerre a férfit mutatja, aki az 
ifjúság emlékeit bogozva bolyong az élet tünékeny ábrái között, a „minden csak jelenség” goethei igéjével az 
ajkán, „félálom-emlékek” ködében, s a hagyományos forma keretében, valami csodálatos reminiszcenciával a 
Bolond Istókra, a modern álomhangulat és emlékezés oly meglepő, nagyszabású, izgalmas és apró 
remeklésekkel tündöklő költői művét teremtette meg, amely az alkotót túlemelte önmagán s amelyen egész 
pályája új fényt és új, jelentős értelmet kap. A Tükör előtt a modern erdélyi költészet egyik legmélyebb, 
legsajátabb, legszebb terméke.” RÓNAY, Dsida Jenő, 656. 
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mü szerkezetét, mert tudja, hogy mondanivalója odaláncolva tartja az olvasót. 
Ezzel a müvével Dsida Jenő tullépte az önmaga mértékét s az erdélyi magyar 
költők legelső sorába emelkedett. A kötetet remekbe készült müfordítások 
zárják, melyek vetélkednek Kosztolányi és Tóth Árpád forditásaival.”171 

 

A Tükör előtt kapcsán született kijelentések szinte mindegyike azt látszik tükrözni, hogy a 

recenzensek az utolsó kötet talán legjobban sikerült költeményének tartják a szöveget, s 

teszik ezt mind a korabeli elvárások felől, mind a poétikai megformáltság szempontjából. 

Jékely Zoltán172 vagy Kázmér Ernő173 írásai a későbbi kritikákban hasonlóképpen helyezik 

el a verset, és erre a jelentésrétegére kivétel nélkül kitérnek. 

 A kisebbségi sors és Tükör előtt ciklus (többé-kevésbé ehhez kapcsolt) tematizálása 

mellett az előző kötetekről írott recenziókhoz hasonlóan többeknél megjelenik a 

formakészség elismerő dicsérete és a viszonyítási pont kijelölésének kísérlete.174 Mint a 

Rónay Györgytől vett idézetben már láthattuk, Babits és Kosztolányi a kiindulópont ez 

utóbbi esetben, azonban itt – ahogyan a formai tökéletesség megemlítése175 – nem 

feltétlenül pozitív értékelésként hangzik el. Kázmér Ernő egyenesen Dsida mesterének 

nevezi Kosztolányit: 

 

„Akármelyik verséhez érünk, félelem, kihagyó remény, tragédia sir belőle, 
valami maniákus küzdelem a halállal. Mint nagy mestere, Kosztolányi Dezső, 
aki a borzalmas rejtélyek valóságos társául szegődött, épen olyan fürkésző 

                                                 
171 KÉKI Béla, „Angyalok citeráján. Dsida Jenő posthumus kötete”, Keleti Újság 1938. október 24., 10. 
172 „Sőt, mint bizonyos kőnyomású, titokzatos versei mutatják – volt még ideje utolsó esztendeiben az erdélyi 
magyar kisebbségi sors elzokogására s világbakiáltására, olyan szinten, mint előtte csak Reményik Sándor 
teljesítette.” JÉKELY, Angyalok citeráján, 350. 
173 S amikor az „Erdélyi Helikon”-ban először olvastam a „Tükör előtt” részleteit, ezt a színes, vallomásos, 
önéletrajzszerü nagy költeményt, beleszőve gyermekkorát, háborus olvasmányait, játszó pajtásait, majd az 
ifju író nekigyürkődzését, a „Helikon” kört, elmélyülését. […] az első csókot, a sorsvállalást, a kisebbségi 
rendeltetést, […] a babitsi formamüvészetbe és a Kosztolányi szimbolizmusába ojtott hangszereléssel 
vergődő költészetének egyre biztosabb, egyre egyénibb kibontakozását, akkor ébredtem csak valóban 
tudatára annak, mily nehéz utja van ma az ifju költőnek, ha mesterei virtuozitása mellett is kitudja küzdeni a 
maga egyéni hangját, a maga klasszicitása felé törő uj ösvényt.” KÁZMÉR, Dsida Jenő: Angyalok citeráján, 
575–576. 
174 Vö. „A versforma, a rimkészség csokonaisan magyar ötvözője volt és ugyanolyan korai halál ragadta el, 
mint debreceni nagy elődjét. Csokonai Lillájának ütemére irt erdélyi biztató verse a magyar költészet 
legszebb darabjaihoz tartozik…” P. L., Angyalok citeráján. Dsida Jenő posthumus kötete, 28.; „Csupa barokk 
rímjátékból, rímötletek egymást követéséből áll költészetének fiatalabbkori fele – s ez az eddigelé ismertebb 
Dsida – amikoris hiányzik még verseiből a lélekbeli és ürbeli előlétezés (mely minden igazi vers kritériuma!), 
hiányzik a sorsszerű eleveelrendelés (Saint Thérèse de Lisieux, A tó tavaszi éneke stb.).”  JÉKELY, Angyalok 
citeráján, 350. 
175 „Írt ódákat és elégiákat, de mindig kényszerűen ugyanazt írta, ugyanazt az örömet és szomorúságot a 
forma tiszta csengésében, az apróságoknak ugyanazt a kultuszát, vallotta, egy kicsit Kosztolányira 
emlékeztetve, s egyre több nosztalgiával a „lacrimorum vallis” világossága, a katolicizmus felé.” RÓNAY, 
„Dsida Jenő, 655–656. 
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kiváncsisággal próbált ez a fiatal erdélyi költő is közelebb kerülni ahhoz a nagy 
sötétséghez, amelybe oly korán temetkezett.”176 

 

A további Kosztolányival és Babitscsal történő összehasonlítások már nem csupán a 

költészetet érintik, hanem Tóth Árpád megemlítésével kiegészülve a fordításra és a fordítói 

életműre is vonatkoznak. Az Angyalok citeráján kötet legutolsó ciklusaként vagy 

fejezeteként közölt versfordítások ráirányították a recepció figyelmét arra a fordítói 

munkára, melyet Dsida költői életműve kialakítása mellett folyamatosan és következetesen 

végzett. Például Kéki Béla írásában arra utal, hogy Dsida költészetét nemcsak a hazai – 

erdélyi és magyarországi – líra és olvasmányélmények ihlették és alakították, hanem a 

nyugati szépirodalom hatása is érezhető szövegein.177 Possonyi László a kínai 

versfordítások értékét, majd a román költemények magyar történő átültetésének 

jelentőségét hangsúlyozza, mint a kulturális kapcsolatok egyik alappillérét, amiben részben 

szintén tetten érhető a huszas-harmincas évek transzszilvanizmusának alapgondolata.178 

Legalaposabban Kázmér Ernő írása tárgyalja a fordítások szerepét, aki az antikvitás 

irodalmának magyarítása mellett erőteljesen hangsúlyozza a későbbi értelmezések 

visszatérő gondolatát, miszerint Georg Trakl költészete a fordítás során jelentősen hatott 

Dsida lírájára.179  

 Az utolsó kötetről született recenziók és kritikák az előbbiekben felsorolt 

jellegzetességek kiemelésén túl még egy e költészetre jellemző jegy felmutatásában 

egységet mutatnak: e líra vallásossága. Possonyi Lászlótól vett korábbi idézetre a 

túlzásokba eső fokozás a jellemző („A katolikus ivásu irókban kissé szegény erdélyi 

irodalom legkiválóbb katolikus költője korán tért vissza az anyaföldbe…”), Kéki Béla 
                                                 
176 KÁZMÉR, Dsida Jenő: Angyalok citeráján, 575. 
177 „Komoly, elmélyedő férfiköltészet ez. A forma játékosságát ugyan megtartja, de mivel a versirás technikai 
követelményeit tökéletesen a hatalmában érzi, a nyugati népek költészetén finomult izlésével féket vet 
önmagára: csak akkor irt, ha kivételes értékü mondanivaló ragadta meg és késztette irásra.” KÉKI Béla, 
Angyalok citeráján. Dsida Jenő posthumus kötete, 10. 
178 „Kínai versfordításait a többezer évet átfogó távolkeleti költészet minden szépségét és cseresznye-ágszerű 
remegését felénk tárja. A román-magyar kulturközeledésnek is nemes ivásu bajnoka volt és tollának néhány 
igazán mesteri román versfordítást köszönhetünk. De épp ugy szerette a nagy klasszikusok közül Martialist 
és Goethet is, akiknek hangban és müvészetben megfelelő magyar formát tudott adni.” P. L., Angyalok 
citeráján. Dsida Jenő posthumus kötete, 28. 
179 „Világirodalmi érdeklődését, az uj lira felé szomjazó áhitatát mi sem jellemzi hüségesebben, hogy 
müforditásai során Catullusig és Gerog Traklig ért. A császári Rómának ebben a modern, merész költőjében, 
akire századunk kimerülő lirájának fáradt impresszionizmusa Lesbián, ezen az irodalomszerető, dévaj 
hetérán át jutott el s a költő lelki kalandozásaiban inkább a pornográfiát látta meg, a mi ifju költőnk a 
szomoruságát pányvázta ki magának, Georg Traklból pedig az életnek és a halálnak azt a végtelen 
határmesgyéjét, ami a nagy Hölderlinnek ezt az ugyancsak fiatalon elhunyt követőjét sokszor a középkor 
hangulatára emlékeztette. Trakl fiatalabb volt Dsidánál, amikor a világháboru elsodorta és mégis, az a pár 
esztendő, ami alatt az expresszionizmusnak pozitiv, teremtő értéket adott, elég volt ahhoz, hogy nevét a 
világlira nagy könyvében Walt Whitman mellé jegyezzék. A kis Dsidának Trakl forditásai mutatják az utat 
tulajdonképeni fejlődése felé:” KÁZMÉR, Dsida Jenő: Angyalok citeráján, 576. 
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fogalmazta jellemzésben pedig e katolikusság az, mely révén Dsida költészete 

felértékelődik és a korabeli „uj magyar lírá”-val szembeni ellentétként jelenik meg.180 

Possonyi László kategorizáló kijelentéséhez hasonlóan a Magyar Út névtelen cikkírója,181 

de Lovass Gyula megállapítása182 is mind azt erősítették meg, hogy Dsida vallásos 

költészetet művelt, s ez a kritikák összességét tekintve erőteljes nyomot hagyott a 

recepciótörténeten. Az általánosító és Dsida közéleti szerepvállalásait figyelembe vevő 

megfogalmazásoktól egyedül Rónay György tért el: 

 

„De ez a hitvalló katolicizmus is a játék álcáiba öltözött, parafrázisokba és 
stílutánzatokba, gyermekieskedő gagyogásokba. S ami katolikus, nem ezekben a 
félresikerült, mesterkélt, rossz versekben nyilatkozik meg, hanem egész lírája 
„irracionalitásában”, a forma fényes, vörösmartyas, de lányosabb lejtésében és 
párás „emanaciójában”, amelyben a szavakkal el nem mondhatót közli a zene 
áramlásával.” 

 

Dsida líráját mindvégig figyelő és arról megnyilatkozó Rónay megfigyelésében a 

befogadástörténet korábbi írásaiban már jelzett törekvés bukkan fel, miszerint e költészet 

megteremtette világ minősége és az így lehetővé váló kérdések feltevése jelzik azt az 

újfajta szemléletet, mely mindenképpen a katolikus teológiából nyeri elsődleges 

tapasztalatát, azonban egészen másképpen teremti meg és érzékelteti a transzcendenciát. S 

mint látjuk, egyedül Rónay bírálja azokat a Dsida-szövegeket, melyekben ez előbbi kísérlet 

nem vagy kevésbé sikerül, s így ezek a versek – mint fogalmaz – pusztán „stílutánzatként” 

értékelhetőek.  

  

                                                 
180 „Irói arcát az őszinte, mélyen átérzett katolikum szinezi. Gyermekkorából frissen megőrzött hite megvédte 
őt az uj magyar lira betegségétől: a nihiltől, a mégcsak kora pesszimizmusát sem veszi kölcsön, hanem vig 
keresztény ő, aki az élethez és az ifjusághoz ősi szerelemmel ragaszkodik.” KÉKI, Angyalok citeráján. Dsida 
Jenő posthumus kötete, 10. 
181 „Hiszi ezt, mert vallásossága mély és tiszta. Gyermeki viszonyban áll az Istennel, cselekedeteit neki 
ajánlja fel, nem fél tőle, mert nem büntetőnek, hanem jóságos szülőjének tekinti.” [névtelen], Dsida Jenő 
utolsó arca, 6.  
182 „Egy igen emberi, egy nagyon tiszta, egy igen szeretetreméltó katolikus költőt is siratunk benne.” 

LOVASS, Dsida Jenő: Angyalok citeráján.,664. 
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3. A korabeli recepció tapasztalatai 

 

Dsida Jenő költői életművét érintő korabeli recepció áttekintése nemcsak a kortársi 

elváráshorizont szerkezetét láttatja, hanem egyúttal azon tendenciák is észrevehetővé 

váltak, melyek újszerűek és – a korabeli poétikai és referencialitást előtérbe helyező 

elvárásokat – meghaladóak voltak e lírában. 

 A kritikusi és recenzensi olvasatok elemzése során egyik legfontosabb 

szempontként az éppen kialakult, de fogalmazhatunk úgy is, hogy a harmincas évek elején 

átalakulóban lévő erdélyi magyar irodalmi kánon a kisebbségi sorshelyzetre reflektáló 

normatív igénye tűnik fel, mely már a Leselkedő magány kötet fogadtatása során 

megnyilvánult a könyvről szóló írásokban. Ez a későbbiekben sem íródott ki az értékelő 

szövegekből, továbbra is felbukkant, mind a Nagycsütörtök, mind az Angyalok citeráján 

kötetek bírálatakor. Többek között mindez abban nyilvánult meg, ahogyan a költemények 

elemzésekor a bírálók a referencialitást helyezték előtérbe, vagy amint Dsida költészetének 

elhelyezésekor olyan viszonyítási pontokat emeltek ki, mint Reményik Sándor vagy Áprily 

Lajos költészete. Az elvárások megnyilvánulásaként értékelhetjük azt a mozzanatot is, 

miszerint a prófétai költőszerep megjelenését emelték ki, vagy kérték számon Dsida egy-

egy verse elemzésekor, s itt az Ady lírája jelentette Nyugatos hagyomány is fontos 

szerephez jutott. 

 Tendenciaként értékelhetjük a befogadástörténet ezen első szakaszának azon 

törekvését is, mely Dsida költészetét a magyarországi kánon egyes elfogadott és 

kiemelkedő alkotóihoz hasonlította. Itt elsősorban Kosztolányi Dezső költészetét 

említhetjük, de több helyen került szóba Babits Mihály vagy éppen Tóth Árpád lírája is. Az 

összevetések főként e poétikákra jellemző formai megoldásokat, virtuóz rímtechnikát 

helyezték előtérbe, s a hagyomány megszólaltatásának és vállalásának mikéntje kapcsán a 

húszas évek újklasszicista irányzatát tartották mérvadónak.  

 Ha e fentebb említett két tendenciát figyelembe vesszük, érzékelhetővé válik, 

ahogyan Dsida költészetét két kánonba próbálták beilleszteni. A megfogalmazásokból az is 

kitűnik, hogy nem két egymás mellett működő, egyenrangú kánonról beszélhetünk, hanem 

egymással hierarchikus viszonyban lévő két szerkezetről: a regionális vagy kisebbségi 

alárendelt helyzetben található a másikhoz, a magyarországihoz képest. A húszas, 

harmincas évek erdélyi magyar irodalmi jelenségeit egy kettős térszerkezetben elhelyező 

elképzelés a kritikák és recenziók megállapításai tekintetében sem tűnik alaptalannak, 
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hiszen a fentebbiekben kiemelt tendenciák éppen ezen kettőség mentén kísérlik meg 

pozícionálni e lírát, s ennek feltételezésétől a legritkább esetben tekintenek el. 

 Dsida költészetének kánonok közötti helyezgetésére az is okot adhatott, hogy a 

korabeli recenzensek jelentős része – többek között Reményik Sándor, Rónay György, 

Molter Károly, Gaál Gábor – felfigyelt arra, hogy e líra nem illeszkedik maradéktalanul 

abba az elvárásrendszerbe, melyet a korabeli kánon(ok) előírtak, hanem hol poétikailag, 

hol gondolatiságát tekintve más irányokba indult vagy éppen más utakat jelölt ki. Az első 

kötetet fogadó lelkesedés mellett jellemző volt egyfajta tanácstalanság, értetlenség is, ami 

szinte mindegyik bíráló szövegében feltűnt, vagy a későbbiekben, már a Nagycsütörtök 

értékelése során adtak ennek hangot. A kortárs kisebbségi valóságot nem megverselő és 

megszólaltató költészetet így könnyen Dsida közéleti és egyházbéli szerepvállalásai felől 

olvasták, s így e lírára jellemző nyelv általi világteremtés mozzanatát a katolikus vallásos 

költészet hagyománya felől értették. Ezt az olvasatot erősítette meg az utolsó, posztumusz 

Dsida-kötet mind címével, mind kiemelt, első helyre került ciklusával.  

 Ugyanakkor arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a recenziók azon különböző 

irodalom-felfogások felől érkeztek, melyek az önmagát különállóként tételező erdélyi 

magyar irodalom belső határvonalait is érzékeltették részben, mint ezt például a Bútorok 

című vers fogadtatása esetén megtapasztalhattuk. 

 A korabeli Dsida-recepció elemzésének további hozadéka, hogy érzékelhető 

határvonalat tudunk meghúzni közvetlenül a költő halála utáni, majd az Angyalok citeráján 

megjelenése utáni értelmezések között. Itt elsősorban nem értelmezésbeli eltérések voltak 

kimutathatóak, hanem inkább olyan egyezések, melyek egymást támogatták a bírálatok 

során. A kötet létrejöttének máig tisztázatlan körülményei azt a következtetést engedik 

megtenni, hogy e könyv összeállításában erőteljes szerkesztői közreműködés állapítható 

meg, s így például Kiss Jenő összegző szövege egyfelől a kötetszerkesztési eljárásokat, 

elveket és hangsúlyokat is mutathatja, ahogyan az 1938 júniusától augusztus végéig 

napvilágot látott írások hatást gyakorolhattak a költemények kiválogatására és 

elrendezésére. Ha ezen feltételezésem helytálló, akkor fontosnak tűnik megjegyezni, hogy 

a kötetről született recenziók már egy szerkesztő alakította költő- és költészetképet – tehát 

egy válogatást – elemeztek, s nem a költő sajtó alá rendezte verskönyvet. Mindennek a 

későbbi recepciótörténetben, mely alatt mind a további kötetkiadásokat, mind az 

értelmezéseket értem, fontos szerepe lesz. 

 A recepciótörténet első szakaszának értelmezése tehát kettős eredménnyel zárult. 

Egyfelől kimutathatóvá vált Dsida költészetének korabeli elemzésében az a kettős 
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értelmezői magatartásmód, mely egyrészt megkísérelte a kortárs elvárásokhoz illeszteni és 

ezek fényében értékelni e lírát, másrészt kényszerűen felmutatni e költészet poétikai és 

magatartásbeli eltéréseit az akkori elvárásokhoz viszonyítva. Másfelől a költő halála utáni 

összegzések, nekrológok és az Angyalok citeráján kötet befogadásának szoros elemzése 

kapcsán sikerült rávilágítani arra a mozzanatra, ami a kötet kiadói megszerkesztettségére 

utal, ahogyan az is feltételezhető, hogy a könyv megjelenése előtt született írások hatást 

gyakorolhattak annak összeállítására. 
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III. Az 1950-es évek ideológiája 
Dsida költészetének befogadástörténetében 
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1. Az 1956-57-es Dsida-vita kontextusa 

 

A második világháború utáni Romániában hatalomra került kommunista rendszer a 

társadalom és a kultúra minden területét birtokolni és irányítani akarta. A szépirodalom 

korabeli lehetőségeit, határvonalait és a róla szóló diskurzust az az irodalomkritika szabta 

meg, mely teljes mértékben megkísérelte kiszolgálni a politikai hatalmat. Az irodalom 

kritikai értékelését a tárgyalt időszakban – 1956 és 1957-ben – többnyire két periodika 

végezte: az egyik a heti rendszerességgel megjelenő kolozsvári Utunk, a másik a 

marosvásárhelyi szerkesztésű havi lap, az Igaz Szó.183 Ahhoz, hogy az 1956-ban és 1957-

ben, az Utunk hasábjain lezajlott, Dsida Jenő költészete és újságírói szerepvállalása körül 

kialakult vitát megérthessük, bizonyos mértékben szemléltetnünk kell azt a diskurzust, 

melyet főként a fentebb említett lapok irányítottak.  

 

1.1. Egy irodalompolitikai diskurzus természetrajza 
 

 Az 1945-öt követő politikai változás Romániában egy totalitárius rendszer hatalomra 

jutását eredményezte, mely a kommunista ideológiát tűzte zászlajára, és a kommunizmus 

megvalósítását tette meg céljául.184 A rendszer osztályharcot hirdetett, s a társadalom 

alappillérének a dolgozó parasztságot és a városi munkásságot tekintette. Teljesen új 

alapokon kívánta újraszervezni a társadalmat, s ebben a két világháború között közéleti 

szerepet vállaló értelmiség, a hajdani gazdatársadalom és az egyház periférikus helyre 

szorultak, sőt, a rendszer által felvázolt ellenségképet főként a fentebbi csoportokról 

mintázták. A kommunizmus megvalósítása lebegett célként minden társadalmi csoport 

előtt, s a hatalom ennek teljesítését az előre megszabott és kidolgozott tervekben látta. A 

tervgazdálkodás eszméje pedig egyaránt jelen volt a gyárakban és a mezőgazdaságban, s 

végül az élet minden területén megjelent. Ioana Macrea-Toma Írói intézmények a román 

államszocializmusban című írásában amellett, hogy felhívja a figyelmet a korabeli irodalmi 

                                                 
183 Az Igaz Szó és az Utunk között meglévő, éppen ezekben az időkben egyre erőteljesebbé váló feszültségről 
és a későbbiekben kipattanó Földes László-ügyről még szót ejtünk.  
184 „Az ötvenes évek Romániában egyértelműen a hatalom erőszakszervezetekre alapuló kiterjesztésének, 
megszilárdulásának – a totális rendszer kialakításának – korszaka. A kutatók sarkított, vitára ingerlő állítása 
szerint a sztálinizmus ebben a korszakában a párt a kialakuló rendszer egyetlen politikai aktora.” GAGYI 
József, „Magyar Autonóm Tartomány: egy centralizációs kísérlet” = Autonóm magyarok? Székelyföld 
változása az „ötvenes” években, szerk. BÁRDI Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 401.  
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intézményrendszer – így a folyóiratok – gazdasági vonatkozásaira,185 kitér arra is, hogy 

miként viszonyul a kortárs értelmezés a korabeli diskurzus működéséhez és elveihez: 

 

„Az 1989 előtti irodalmi kánonnal kapcsolatos konfliktusok, valamint a 
historiográfiai és szociológiai diskurzusok folytán a romániai jelenkor-
történetírásban állhatatosan jelen van egy dramatizált, etikát számon kérő, 
megértéstől elzárkózó diskurzus is. Ez vagy a hatalommal kötött fausti 
szerződésből, vagy az alkotói aktus semmibevételéből indul ki, s így az 
irodalmárok helyzetének leegyszerűsítő értelmezéséhez jut el. Azokkal a 
történeti kutatásokkal összefüggésben, amelyek nagy többsége a rendszer 
gonosz racionalitását tanulmányozza (így született például az „örökkévaló 
sztálinizmus” koncepciója), a korszak politikájának és irodalmának viszonyára 
vonatkozó kutatások különböző mértékben ugyan, de mind a vádbeszédek 
drámai hangnemét használják.”186 

 

Az idézet szemléltette értelmezői attitűd nem csupán a „romániai jelenkor-történetírásban” 

van jelen, hanem a magyar irodalomtörténet-írás a tárgyalt korszakhoz való viszonyában is 

tetten érhető bizonyos mértékig, és a tárgyalásmódot tekintve gyakran szintén a 

„vádbeszéd” a jellemző megszólalási mód. A vádbeszéd alkalmazása helyett lényegesebb 

szempontnak tekintem e diskurzus és az általa használt retorikai elemek elemzését, hiszen 

így közelebb férkőzhetünk működéséhez. Emellett annak is tanúi lehetünk, miként 

alakítják ki a korabeli irodalmi kánont, s ebbe miként kísérlik meg beilleszteni Dsida Jenő 

költészetét.  

A kommunista rendszer elég korán felismerte az irodalomban és az irodalmi 

kommunikációban rejlő lehetőségeket, s így magát a szépirodalmat is a fentebbi cél – a 

kommunizmus megvalósítása – érdekében kívánta bevetni. Nem véletlen a „harci” 

szóhasználat, hiszen a hatalom a „forradalom jegyében” akarta „kiharcolni” a 

kommunizmust, s ez a „harc” jelentette minden téren a kiindulópontot. A szépirodalom azt 

az eszközt jelentette, melynek segítségével a tágabb néprétegek számára – érthető 

formában – elérhetővé tudták tenni az ideológiát, s egyszerű történetek formájában 

bemutathatták például a kollektivizálás előnyeit, leránthatták a leplet az osztályellenségről, 

vagyis a kulákokról, szemléltethették a dolgozó parasztság és a városi munkásság 

                                                 
185 „Ha abból indulunk ki, hogy az irodalmi produktum vizsgálatánál a szövegek közvetítési és terjesztési 
módjainak és eszközeinek tanulmányozása, valamint az irodalmi művek születési körülményeinek leírása az 
elsődleges módszertani lépés, továbbá hogy az önkényuralmi rendszerek prioritásainak listáján ott van a 
kulturális kínálat teljes átalakítása is, akkor a kommunista korszak irodalma és politikája közötti viszony 
kutatásának kiindulópontja automatikusan az irodalmi termelés politikai-gazdasági aspektusainak elemzése 
lesz.” Ioana MACREA-TOMA, „Írói intézmények a román államszocializmusban. Ideológiai kiindulópontok és 
szakmai következmények”, Múltunk (2011/1), 79. 
186 Uo., 81. 
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együttműködésének hasznosságát, egyszóval mindazt, amit a társadalom átalakításában 

fontosnak tartottak. Mindez természetesen azt is jelentette, hogy a párt kiterjesztette 

hatalmát az irodalmi közbeszédet meghatározó orgánumokra, a folyóiratokra és 

hetilapokra, s így közvetlenül tudta irányítani és tematizálni az irodalomról szóló 

diskurzust.187 Ez nem csupán a kommunizmus útján való „előrenyomulás” céljából volt 

fontos, hanem azért is, hogy a múlt irodalomtörténeti eseményeinek elemzésénél a 

nemkívánatos polgári, klerikális elemeket – értem ezalatt az írók, költők munkásságát, 

életművét – az ideológia szempontjából értelmezzenek vagy elhallgassanak.188 Ahogyan 

Kulcsár Szabó Ernő fogalmazta ezt meg a magyarországi szovejt éra kezdetére 

vonatkozólag: „gyakorlatilag publikálatlan maradt minden olyan mű, amely nem 

méltányolta a diszkurzus új rendjét.”189 

 Érdemes itt kitérni a hatalom kettős szerepére: egyfelől hatással van arra a csoportra 

– a lapok szerkesztősége –, mely a diskurzust tematizálja és irányítja, másfelől pedig 

közvetve, tehát a fentebb említett csoporton keresztül meghatározza azt is, hogy ki 

publikálhat, illetve ki nem ezekben a folyóiratokban és hetilapokban. A hatalom és a 

diskurzus kapcsolatának bemutatásakor Teun A. van Dijk így írja le a fentebbi szituációt:  

 

„A hatalom magában hordozza az ellenőrzést, nevezetesen az egyik csoport 
(tagjai) ellenőrzését a másik csoport (tagjai) felett. Ez az ellenőrzés 
vonatkozhat a cselekvésre és a gondolkodásra: azaz egy hatalomban lévő 
csoport korlátozhatja mások cselekvési szabadságát, de befolyásolhatja a 
tudatukat is.”190  

 

A tárgyalt esetben a hatalom mint csoport egyszerre korlátozza a számára alárendelt 

csoport, mármint a szerkesztőség, cselekvését és gondolkodását is. Ha továbblépünk, akkor 

                                                 
187 Vö. „Az irodalmi vagy a pártiskolák, a Kommunista Párt Központi Bizottsága propagandaosztályai által 
támogatott és gyámolított alkotói szövetségek, a fiatal írók számára fenntartott folyóiratok és mellékletek, s 
nem utolsósorban a kulturális termékek autorizálásának és ellenőrzésének szétágazó szervezetei alkotják azt 
az egységes intézményrendszert, amelynek laboratóriumaiban derítik/ülepítik a szocialista művészeti 
kínálatot, s amelynek keretein belül termelődik és reprodukálódik a modernizmus szószólóitól örökölt 
kulturális ethosszal áthatott új elit.” Uo., 85. 
188 Vö. „föltételezem, hogy minden társadalomban ellenőrzik, kiválogatják, megnevezik a diskurzus 
termelését, majd a termékeket újra elosztják, mégpedig bizonyos számú eljárás szerint, amelyeknek az a 
szerepük, hogy csökkentsék a diskurzus veszélyeit, uralmukba kerítsék véletlenszerű megjelenését, 
kiküszöböljék súlyos, fenyegető anyagiságát.” Michel FOUCAULT, „A diskurzus rendje”, ford. TÖRÖK Gábor, 
Holmi (1991/7), 869.  
189 KULCSÁR SZABÓ Ernő, A magyar irodalom története 1945–1991, Argumentum, Bp., 1993, 32. 
190 Teun A. VAN DIJK, „A kritikai diskurzuselemzés elvei” = Szövegváltozatok a politikára, szerk. SZABÓ 
Márton, KISS Balázs, BODA Zsolt, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2000, 447.  
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azt fogjuk látni, hogy hasonló kapcsolatban állnak egymással a szerkesztőség és az újságok 

szerzői.191  

 A fentebb felvázolt, a hatalom által befolyásolt diskurzus, mint láttuk, nemcsak azt 

határozza meg, kik szólalhatnak meg „benne”, hanem egyúttal azt is megszabja, hogy 

miről szólalhatnak meg. Amikor a diskurzus tárgyáról beszélünk, meg kell 

különböztetnünk egy progresszív és egy retrospektív aspektust. Progresszívként 

értelmezhetjük azt, ami a jelenben és a jövőben megjelenik, retrospektívként pedig azt, 

amit a diskurzus a múltra vonatkozólag mond, pontosabban mondhat.192 Fejtegetésünkkel 

máris a kánon/kánonok problémáját érintjük. Minthogy a vázolt diskurzust irányító csoport 

határozta meg a korabeli kánon alakulását, egyértelműnek következhet mindebből, hogy az 

1950-es évek szépirodalmi kánonjának alakulása erőteljesen ideologikus. A korabeli 

kortárs romániai magyar irodalom terméséből csupán az kerülhetett a kánonba, ami 

megfelelt a csoport támasztotta ideológiai elvárásoknak. Tehát amint már említettük, az 

irodalom szerepe a hatalom szerint az volt, hogy a kommunizmus előnyeit, a múlt 

hátrányait szemléltesse, és a kritikai megnyilatkozások lehetősége a minimálisra csökkent. 

Az ideológiai elvárások tehát cenzúraként működtek, s ahogy Aleida és Jan Assmann is 

fogalmaz:  

 

„Minden kánon beszűkíti a megelőző tradíciót. Ez történik akkor például, 
amikor – képletesen szólva – egy többszörösen tagolt és tágas térségen, 
melynek horizontja a távolban ködökbe vész, elkerítenek egy bizonyos 
területet. Erre a behatárolt Szent Körzetre összpontosul aztán minden 
figyelem.”193  

 

A romániai magyar irodalom tekintetében ez a „Szent Körzet” nem volt más, mint azon 

szerzők köre, akiket kiemeltek a hagyományból, mivel könnyen meg tudták őket feleltetni 

az ideológia támasztotta elvárásoknak. Erre kifejezetten jó példa az Utunk hasábjain 

visszatérően jelentkező Haladó hagyományaink című rovat, melyben egyfelől olyan 

szerzők kaptak helyet, akik semmilyen szempontból sem veszélyeztették a fennálló 

elvárások horizontját, másfelől valamiképpen éppen az előbbi elvárásoknak tettek eleget: 

                                                 
191 Vö. „Tudjuk jól, hogy mindent kimondani nincs jogunk, nem lehet bárhol mindenről beszélni, végül pedig 
nem mindenki beszélhet bármiről. A tárgy, a körülmények és a beszélő alany kiemelt vagy kizárólagos 
jogának tabuja: itt három tilalom együttes fellépéséről van szó, amelyek keresztezik, fölerősítik vagy 
kiegyenlítik egymást, állandóan változó, bonyolult rostélyt alkotva.” FOUCAULT, A diskurzus rendje, 869.  
192 Vö. Kulcsár-Szabó Zoltán meghatározása a kánon progresszív és retrospektív aspektusa kapcsán. 

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, „Irodalom / történet(i) / kánon(ok)” = UŐ., Hagyomány és kontextus, Universitas, 
Bp., 1998, 185. 
193 Aleida ASSMANN, Jan ASSMAN, „Kánon és cenzúra” = Irodalmi kánon és kanonizáció, szerk. ROHONYI 
Zoltán, Osiris, Budapest, 2001, 92.  
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pl. Gárdonyi Géza, Bajza József, Szigligeti Ede, Kölcsey Ferenc, Balassi Bálint. A 

felsorolt nevekből egyértelműen kiderül, hogy a rovat a meglehetősen messzi irodalmi 

tradíciókhoz nyúlt vissza, s hogy a felsorolásból kimaradtak és hiányoznak a két 

világháború között élt szerzők. Csupán 1956-ban, mikor már megtörtént a sztálini 

(irodalom)politikával való szembenézés, került a rovatba Benedek Elek és Tompa László. 

A fentebbi szerzőket bemutató írások kommentárként értelmezhetők, melyek az írókat, 

költőket a megfelelő helyre helyezték az igencsak leszűkített tradícióban.194 Ez a fentről 

irányított irodalomértelmezés egyszerre kísérelte meg megőrizni a kánon ideologikus 

jellegét, másrészt pedig bizonyos értelemben újra és újra feltörte a kánont, s újabb 

szerzőkkel egészítette ki.195  

 Ebbe az irodalompolitikai és irodalomtörténeti kontextusba érkezett meg 1956 

őszén Panek Zoltán cikke, melyben – az újraolvasás és egy gyűjteményes kötet kiadása 

kapcsán – Dsida Jenő költészetének rekanonizációját javasolta. A cikk kiváltotta vita 

egyfelől szemlélteti a diskurzus és a kánon zártságát és tiltakozását az újítás ellen, másfelől 

pedig a különféle retorikai eljárások, melyekkel a szerzők körüljárták Dsida életművét, jól 

mutatják, milyen lehetőségek voltak adottak a diskurzus alakítására. Az Utunk hasábjain 

lezajlott vita bemutatásán keresztül szeretnék rávilágítani arra, hogy a korabeli diskurzus 

megváltoztatása és uralása komoly irodalompolitikai játszmát jelentett, s itt kell 

megemlíteni azt is, hogy ez a vita csupán a diskurzus belső megváltoztatását kísérelte meg. 

Az irodalmi diskurzus uralására példaként inkább a nem sokkal később kirobbant Földes 

László-ügy szolgálhat, melyben nemcsak irodalmárok feszültek egymásnak, hanem a két 

legerősebb irodalmi lap, az Igaz Szó és az Utunk is, mely „harc” voltaképp az 

irodalompolitikai diskurzus feletti hatalom megszerezésére irányult.196  

 Amellett, hogy Dsida költői és részben publicisztikai életművéről folyó vita a 

korszak irodalompolitikai diskurzusát is jellemzi, hatással volt a későbbiekben megjelenő 

válogatott és gyűjteményes kötetek összeállítására és megjelenésére. Mint majd látni 

fogjuk, ez nemcsak a romániai könyvpublikációkra hatott, hanem a Magyarországon 

napvilágot látott kötetek szerkesztési eljárásaira is hatással volt.  

                                                 
194 Uo., 95.  
195 Vö. „A politikai uralommal kötött szövetség által, ha úgy tetszik, az »alulról adott kánon« »felülről adott 
kánon«-ná változik át. Ennek megfelelően alakul a cenzúra jellege, mely ettől fogva nem annyira a tan 
tisztaságának (az egyházatyák fő törekvése), hanem a hitvallás konformitásának ás kötelező voltának (az 
immár a császár által összehívott zsinatok fő törekvése) kíván érvényt szerezni. Uo., 104.  
196 Ld. Stefano BOTTONI, „A hatalom értelmisége – az értelmiség hatalma” = Autonóm magyarok? 
Székelyföld változása az „ötvenes” években, szerk. BÁRDI Nándor, Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2005, 
572-610. 
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2. A Dsida-vita 

2.1. A vitaindító „ébresztés” 

 

A Dsida költészete körül kipattant vita, melyben Panek Zoltán, Szilágyi András, Szőcs 

István, Méliusz József, Páskándi Géza, Szentimrei Jenő és Földes László is megszólaltak, 

1956 szeptemberében indult és végül a következő év őszén a főszerkesztő, Földes László 

írásával zárult le. A vitaindító írást Panek Zoltán közölte Dsida Jenő ébresztése címmel,197 

s a cikkel kapcsolatban talán le lehet szögezni, hogy nem feltétlenül készült vitaindítónak, 

inkább egyszerűen figyelemfelkeltés volt a célja: buzdítás egy Dsida gyűjteményes kötet 

kiadására. Azonban a kontextus, a fentebb felvázolt diskurzus feltételei és tulajdonságai 

szinte megelőlegezték Dsida költészete kapcsán a polémiát, s az addig tabuként kezelt 

életmű éles vitákat váltott ki. Hogy miért kezelték tabuként az életművet, miért hallgatták 

el Dsida munkásságát, az a cikkek tárgyalásából világosan ki fog derülni, s az is 

egyértelművé fog válni, miként kísérelték meg a költőt újra visszahozni az irodalmi 

köztudatba.  

 Panek Zoltán írása költői kérdéssel indul: „Mikor adjuk már ki Dsida Jenőt?”198 A 

szerző egész írása ennek a kérdésnek a megválaszolása, ugyanakkor már a feltett kérdésből 

következtethetünk az elhallgatás tényére is. Emellett azt is meg kell fogalmazni, hogy a 

kérdés, majd az azt követő bírálat  

 

(„Teltek – telnek az évek, de Dsida (és érdemes kortársai) művéről nemcsak a 
Kiadó feledkezett meg, hanem hallgattak és hallgatnak róla a monográfia-
szegény hazai kritikusok is. De ez nem is csoda, hiszen a legutóbbi időkig még 
a nevét is alig-alig írtuk le Dsida Jenőnek…”199)  

 

egyúttal kritikailag viszonyul a fennálló kánonnal és diskurzussal szemben is. Első 

olvasásra úgy tűnik, Panek csupán afelett bosszankodik, hogy a kritikusok és az 

irodalomtörténészek megfeledkeztek Dsida költészetéről és ennek méltatásáról. Érdemes 

azonban felfedezni a tényszerű kijelentés mögött megfogalmazódó kritikát: egy irodalom-

immanens diskurzusban mindez tényleg csupán azt jelentené, hogy az irodalomkritika 

elhanyagolta egy szerző értékelését, azonban a korabeli kontextust figyelembe véve az 

                                                 
197 PANEK Zoltán, „Dsida Jenő ébresztés”, Utunk (1956), 38. sz., 4. 
198 Uo., 4.  
199 Uo., 4. 
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állítás mögött kritika fogalmazódik meg magával a diskurzussal szemben is, hiszen maga a 

diskurzus az, mely megszabja, hogy kik és miről szólalhatnak meg benne.  

 Panek a Hét évszázad magyar versei című antológia rövid Dsida-életrajzát idézi fel, 

melyben részben már (ideologikus) bírálat is érezhető:  

 

„Dsida Jenő (1907-1938) – Szatmáron született; jogot végzett Kolozsvárott. 
Szerkesztette a Keleti Újság-ot és a Pásztortűz című folyóiratot. Költészetét 
elégikus hangulatok, nagy és sokszor öncélú formaművészet jellemzi, melynek 
bűvöletébe a kapitalizmus nyomasztó valósága elől menekült. Legjobb 
verseiben őszinte emberi érzéseket szólaltatott meg, hangot adott a szegények 
és az elnyomottak iránt érzett rokonszenvének is. Válogatott versei 1944-ben 
jelentek meg.”200  

 

A szerző ebből a rövid életrajzból indul ki, melyet megkísérel mondatról mondatra cáfolni 

és átértelmezni. „Dsida Jenő költészetét valóban »elégikus hangulatok« lengik át, - de hát 

ez még nem bűn… »Nagy formaművészet jellemzi«. – de ezt, az egész magyar 

költészetben is párját ritkító nagy formaművészetet túlzás lenne 1956-ban is »sokszor 

öncélú«-nak nevezni.” Talán a hangsúly az öncélúság cáfolásán van, hiszen itt az életrajz 

azt sugallja, hogy Dsida költészete semmilyen adalékkal nem járul hozzá a társadalom 

építéséhez, mely a korabeli irodalompolitika irányította irodalomtörténet-írás számára 

minden esztétikai kategória fölött álló mérce volt. Az öncélúság ellentétezéseként Panek az 

életrajz azon részére hivatkozik (és egészíti ki), mely Dsida empátiakészségéről szól:  

 

„Ezzel a formaművészettel nagy és őszinte emberi (s nem egyszer 
félreérthetetlenül forradalmi) érzéseket és gondolatokat fejezett ki Dsida Jenő, 
semmivel sem öncélúbban, mint nagy lelkirokon kortársai: Kosztolányi, 
Babits, Tóth Árpád. A »belülről látók fényességével« megáldott költészet a 
Dsida Jenőé. Ízig-vérig művész volt. Nem forradalmár művész, de lényegében 
és fővonásaiban mindig haladó, minden emberi érzés iránt fogékony, 
mélyenérző költő, aki »a könnyű, halk beszédet« szerette.”201 

 

 A szerző egyfelől itt kiemeli azt az empátiát, mely a költő verseiben a szegénység és az 

elesettek irányában megnyilvánult, másfelől pedig – szintén az öncélúság ellentétezéseként 

– olyan költőkhöz hasonlítja, akiknek a kánonban elfoglalt helyét még a regnáló, 

ideológiával átitatott irodalompolitikai diskurzus sem kérdőjelezte meg. Ugyanakkor 

érdemes felidézni mindazokat a recenziókat és kritikákat, melyek Dsida kortársi 

recepcióját jelentik s melyekben a viszonyítási pontot a Panek említette szerzők alkották. A 
                                                 
200 Uo. 
201 Uo.  
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szerző itt ahhoz a kanonizációs hagyományhoz nyúl vissza, mely nem kizárólag a romániai 

magyar irodalmi tradícióban kívánta elhelyezni e költészetet, hanem a tágabb, 

magyarországi irodalmi kánon alkotóihoz mérte Dsida líráját. 

Harmadrészt érdemes figyelmet szentelni a pár mondaton belül kétszer is leírt 

„forradalom” szónak. A kommunista retorika visszatérően hangoztatott szava nem 

véletlenül ismétlődik Panek mondataiban. Ugyan másodszor már kijelenti, Dsida nem 

feltétlenül forradalmár művész, azonban „haladó” szellemisége megkérdőjelezhetetlen.202 

 Panek Zoltán cikkében kritikával illeti a fennálló diskurzust, hiszen az nem kívánt 

foglalkozni Dsida költészetével. Ezzel egy időben viszont azt is megkísérelte, hogy a költő 

életművét beillessze a korabeli kánonba, s eközben e kánon mércéit és kívánalmait 

folyamatosan szem előtt tartotta. Az életmű azon részére utal szövegében, mely 

megfeleltethető a korszak igényeinek, tehát a kellőképpen haladó és forradalmi 

szellemiségű költeményekre. A cikkíró, úgy tűnik, tisztában volt a korlátjaival: a diskurzus 

egész irányultságát és átpolitizáltáságát nem szüntethette meg, azonban érezte, lehetőség 

adódhat arra, hogy kényszerű megfeleltetések révén olyasmiről szólaljon meg, ami eddig 

tabunak számított; ezzel egyszerre tágította a diskurzust, másfelől pedig ezen keresztül a 

kánon feltörését is megkísérelte. Hogy valójában mennyire sikerült ez, s hogy mindez 

milyen ellenérzéseket váltott ki a kortársakból és a diskurzust irányítani kívánó 

irodalomkritikusokból, azt a vita kibontakozása, a Panek-cikkre született reakciók fogják 

szemléltetni. A fentebb bemutatott írás kapcsán arról sem szabad megfeledkezni, hogy az 

Utunk szerkesztősége a cikket megjelentette, tehát ha nem is teljes mértékben, de részben 

egyetérthettek Panek gondolataival. Mindezt azért tartom fontosnak, mert az első akadályt 

a Panek-cikk akkor küzdötte le, mikor a szerkesztőség szabad utat biztosított a publikálás 

számára. A diskurzust ellenőrző csoport végeredményben engedélyezte egy olyan írásnak a 

megjelenését, mely éppen az általuk kialakított és fenntartott diskurzust „kritizálta”.  

 

2.2. Az ideológia fogságában 

 

Panek cikke az első heves reakciót Szilágyi Andrásban váltotta ki, aki nem sokkal az írás 

megjelenése után válaszcikket közölt az Utunkban.203 Szilágyi írása tételesen éppen azokat 

az állításokat kívánta cáfolni, melyeket Panek kiemelt Dsida javára, s melyekkel éppen az 

                                                 
202 A „haladó” szó megjelenése is könnyen magyarázható, gondoljunk csak a már említett „Haladó 
hagyományaink” rovatra az Utunkban, mely az értékelhető tradíció számontartását és felelevenítését tűzte 
céljául.  
203 SZILÁGYI  András, „Tévedtünk volna?”, Utunk (1956), 40. sz., 4.  
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ideologikus diskurzus számára kívánta megfelelővé tenni a költő életművének egy részét. 

A válaszcikk szerzője gúnyosan sorolta fel mindazokat az állításokat, melyekben Panek 

arra hivatkozott, hogy Dsida költészetének akár forradalmi tulajdonságai is voltak204, majd 

megjegyzi: „Dsida Jenő ugyanis nem a kapitalizmus nyomasztó valósága elől menekült az 

öncélú játékba, ahogy ezt Rónai György, az életrajzírója állítja. Dsida jelleméhez és 

politikai álláspontjához nagyonis illett, nagyonis talált az öncélú játék.” Szilágyi ezen 

megnyilvánulása már érzékelhetővé teszi azt az irányt, melyet a későbbiekben is követni 

fog: nem a költő életművét szemléli, hanem az ember jellemét és politikai álláspontját, és 

ez utóbbit saját, korabeli horizontjából el is ítéli. Élesen el lehet különíteni egymástól a 

cikkíró és Panek szempontjait: míg az előbbi megpróbálta csupán a költészetet nézni, addig 

az utóbbi még csak kísérletet sem tesz erre, egyből tisztán politikai síkra tereli a vitát. A 

kommunista ideológia forradalmi retorikája Szilágyinál is jól érzékelhető: „Mert mit 

tagadjuk, – szemben állottunk. A Korunkban és az Egy Hét-ben és a Gyár és Utcá-ban és 

más lapokban. A barikád túlsó oldalán, sőt túlsó oldalának jobbszárnyán vélünk szemben 

Dsida Jenő állott.”205 A szembenálló politikai lapok esetében még láthatunk halvány 

kapcsolódást az irodalomhoz, de a későbbiekben ez teljesen eltűnik, s csupán a publicista 

bemutatása marad, mely ábrázolás a diskurzus ideológiája szerint fogalmazódik: „Tudtuk 

róla, hogy a grófok embere meg aztán olyan körök dédelgetik, szeretik, támogatják, 

amelyek később, – Dsida halála után – a Horthy-uralomnak nemcsak kiszolgálói, hanem 

legfőbb támaszai voltak.”206 

 Mindezen felvezetés után Szilágyi a legsúlyosabb érvét húzza elő, miszerint Dsida 

a fasiszta Erdélyi Lapok-nál dolgozott, s itt a költő Markovits Rodion íróhoz írt nyílt 

levelére hivatkozik:  

 

„Panek szóbelileg hivatkozik Dsida Bútorok című versére. Én viszont a magyar 
fasizmus első erdélyi napilapjára, az Erdélyi Lapok-ra hivatkozhatom, 
amelyben Dsidának cikke jelent meg Markovits Rodionról. »Kedves Jakab« - 
így kezdődik a cikk és ilyen hangnemben folytatódik. De én koronatanúnak 
elővehetem még a nem kommunista Szentimrei Jenőnek a Korunkban 
megjelent versét is.”207  

 

                                                 
204„Panek ugyanis nem állít kevesebbet Dsida Jenőről, mint azt, hogy …»nem egyszer félreérthetetlenül 
forradalmi érzéseket és gondolatokat fejezett ki«, »nem forradalmár művész, de lényegében és fő vonásaiban 
mindig haladó, minden emberi érzés iránt fogékony«.” Uo., 4.  
205 Uo., 4. 
206 Uo., 4.  
207 Uo., 4.  
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Egyfelől talán túlzás a jobboldali, konzervatív napilapot fasisztaként megbélyegezni, 

másfelől pedig a levéllel kapcsolatos állításokat is érdemes alaposabban szemügyre venni, 

hiszen itt Szilágyi nyíltan antiszemitának nevezi Dsidát. Nagy részben éppen ennek a 

levélnek volt köszönhető az, hogy Dsidát fasisztának minősítették, s ezért sokáig 

költészetéről is hallgattak. A Markovits Rodionnal történt levélváltást, ami egyiküknek 

sem vált előnyére, azonban nem előnyös kontextusa nélkül felidézni, ahogyan a vita 

résztvevői tették. A marosvécsi írótalálkozók történetéhez szorosan hozzátartozik a Dsida-

Markovits pengeváltás, mely elsősorban a(z irodalom)politikai különbségekről szól, s 

kevésbé a személyes sértettségről, vagy antiszemitizmusról. Marosi Ildikó Séta egy 

csodálatos szigeten című Dsida-kötetbe írt előszavából – hol részletesen foglalkozik a 

levelek megjelenésének körülményeivel – érdemes felidézni egy részletet, mely rávilágít 

Dsida többek által bírál megszólításának eredetére: 

 

„A polémia egyiküknek sem vált díszére. Dsida nyílt levele is pamflet ízű 
(vagy inkább ízetlen) gúnyos-fölényes kioktatás, melybe a kortársak még 
antiszemitizmust is beleéreztek, nem tudván, hogy Markovits diákkorában 
változtatta meg keresztnevét Jakabról Rodionra, egyik Dosztojevszkij-hős 
iránti rokonszenvéből.” 208  

 

Éppen negyven év múlva ismét megszólal az „ügyben” Panek Zoltán, aki esszéjében 

szintén utal a Markovits-Dsida levélváltásra.209  

 Továbblépve Szilágyi felidézi Szentimrei Jenő Dsida halálára írt versét, melyet 

szintén felsorakoztat az érvek közé; most csak a vers néhány sorát idézzük:  

 

„Lakájok közt elpusztulni lakájul 

Annak, ki félistennek született. 

Ily sorsba még ép szív is belefájdul. 

Hát a halódó, mely alig ketyeg!”210  

 

Az idézettel utal a nem kommunista Szentimreire, ezzel is mintegy alátámasztani kívánja 

azt a tényt, hogy Dsida a fasiszta rendszer kiszolgálója volt; Panek Kosztolányira, Babitsra 

                                                 
208 DSIDA Jenő, Séta egy csodálatos szigeten, 28. 
209 „Ez rendjén is lett volna – a lovagiasság íratlan szabályai szerint –, de: elkövette azt az apróka hibát, hogy 
nem írói álkeresztnevén szólította meg jegyzetében a kolléga urat, hanem ismert polgári köz- és váltóügyvéd 
gyanánt, emigyen: »Kedves Jakab!« Azaz némelyek szerint »lejakabozta«! Nos ennek alapján könyvelték el 
nyomban néhányan Dsida Jenőt antiszemitának.” PANEK Zoltán, Dsidaiáda, in Látó, 1996/8-9., 59.  
210 SZILÁGYI , Tévedtünk volna?, 4.  
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és Tóth Árpádra történt utalását és Dsida velük való összehasonlítását szintén megkísérli 

felszámolni: nem az irodalmi összehasonlítás lehetőségei számítanak, hanem az a 

különbség, ami véleménye szerint a fentebbi szerzők háborúellenes kijelentései és Dsida 

álláspontja és világnézete között feszült.211 Ha végigtekintünk Szilágyi András cikkén 

világossá válik számunkra, hogy Dsida megítélését tekintve a szerző írásában csupán egy 

szempont érvényesül, és ez a politika szempontja. A korabeli diskurzust irányító politika 

érvei köszönnek itt vissza, s az irodalmi kategóriák teljesen kiíródnak Szilágyi 

megszólalásából. A cikk retorikai felépítése a kommunizmus harci metaforikájára épül, 

melyben központi szerepet kap a barikád, és szintén használja a régi rendszer 

megjelöléseit, mint például gróf, melyről magát az ellenségképet mintázták. Az írás végén 

ismételten kinyilvánítja véleményét, melyben egyértelműen Dsida politikai 

szerepvállalásától teszi függővé a költő kanonizálhatóságát:  

 

„Őszintén bevallhatom, hogy én annak idején szóban és írásban hadakoztam 
Dsida Jenő ellen. Nem szerettem elsősorban azért, mert tudtam, tisztában 
voltam vele, hogy a Dsida Jenő-féle jakabozások az 1932-es Erdélyi Lapokban 
a fasizmusnak toboroznak híveket.”212 

 

2.3. A Dsida-vita nem közölt írása 

 

A következő megszólaló Méliusz József volt, azonban az ő esete azért különleges, mivel az 

Utunk nem közölte a vita kapcsán írt cikkét,213 hanem csak később, az 1961-ben megjelent 

Kitépett naplólapok című kötetében látott napvilágot. Méliusz cikkét tehát annyira 

túlzónak és elfogultnak tartotta a szerkesztőség, hogy nem kapott lehetőséget a vitában 

való részvételre, ami egyúttal azt is jelenti, hogy bizonyos értelemben nem szólalhatott 

meg a diskurzusban. A szerző írásában, ahogyan ezt Szilágyi András is tette, az aktuális és 

regnáló politika felől közelítette meg Dsidát. Nem írhatjuk, hogy Dsida költészetét, mert 

Méliusz cikkében szinte szó sem esik irodalomról, a szerző politikai szempontjai minden 

                                                 
211 Vö.„Panek Zoltán Dsida Jenővel kapcsolatban hivatkozik Tóth Árpádra, Babitsra, Kosztolányira. 
Elfelejtkezik azonban Babits Bátor háborúellenes kiállásáról, a népek fáradságát nyíltan kimondó Húsvét 
előtt című verséről, amely akkoriban, az első világháború végén, politikai tettnek is beillett. Elfelejtkezik 
Tóth Árpád bátor viselkedéséről a kommün idejében, elfelejtkezik arról, hogy Tóth Árpád a fehéruralom 
idejében, az egész Horthy-korszak alatt, amíg élt, belső emigráns, megtörtszívű ember maradt.” Uo., 4.  
212 Uo., 4. 
213 A szerző lábjegyzetet közöl a könyvben, s ebben utal az 1956-ban, közvetlenül a Panek-cikk megjelenése 
után írt cikk visszautasításra: „Ezt a Dsida Jenőről szóló írást az emlegetett fiatal cikkíróval egyetértő 
szerkesztők nem közölték.” MÉLIUSZ József, „Vigyázat! Hamis angyal” = UŐ., Kitépett naplólapok, Irodalmi 
Könyvkiadó, Bukarest, 1961, 323-331.  
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más lehetséges érvet elnyomnak. Éppen azt a politikai eseményt idézi meg rögtön írásának 

elején, melynek hatására valamelyest enyhülés volt tapasztalható az (irodalom)politikában: 

 „Osztom a felszólaló véleményét, hogy az, ami Dsida Jenő életművéből az 
időszerűség vonalára esik, jogot formálhat a mindenkori érdeklődésre. Erre 
minden társadalmilag hasznos vers igényt tarthat. Épp csak az fogadható fel 
nehezen, hogy egyesek a huszadik kongresszus örvén olyanfajta „olvadást” 
várjanak, amelyben liberális csapdáknak válnánk foglyaivá, és most már 
mindent „vörösnek” lássunk, ami a történelem tükrében, az irodalomban fehér 
volt.”214  

 

A Szovjet Kommunista Párt XX. kongresszusáról van itt szó, melyen megtörtént a sztálini 

politika elítélése, s ekkor sokan abban reménykedtek, hogy esetleg kulturális téren is 

enyhülés tapasztalható majd, ami részben be is következett. Méliusz később, a közelmúlt 

irodalmáról közölt cikkében (már 1957 tavaszán) – melyben a megtévelyedett írókat is 

felemlegeti215 – is felszólítja a kortársakat arra, hogy ne tartsanak immár mindent 

elfogadhatónak, ideologikusan megalapozottnak: „A szocialista humanizmus, a szocialista 

kultúra jogosan tart igényt mindarra, ami érték és valóban emberi, de semmi sem állhat 

távolabb teljességre törekvő kulturális forradalmunktól, mint a múlt hamis „értékeinek”, 

vagy az apolitizmusnak a restaurálása.”216  

 Méliusz a fasizmus és a kommunizmus szembenállására alapozza egész 

mondanivalóját. Minden kijelentésével a kommunizmussal szemközti oldalra állítja 

Dsidát,217 s itt elsősorban az újságíróról kell beszélnünk, mivel az életmű, a költészet szinte 

meg sem jelenik. Negatívumként jelenik meg Méliusznál Dsida vallásossága is, mely az 

eddigiek során még nem került be az érvek sorába,218 azonban itt már ez is felhozható 

                                                 
214 Uo., 323.  
215 „Pártunk helyes kulturális politikája eredményeként kitárultak az ablakok a világ és a múlt valóságos 
értékei felé. Bennünket közelebbről irodalmi múltunk érdekel, a hazai magyar irodalom közel negyven 
esztendejének reális és teljes képe; még azok az írok is érdekelnek, akik szemünkben és objektíven politikai 
eltévelyedéseikkel maguk szálltak szembe művük emberiességével.” MÉLIUSZ József, „Közelmúltunk 
irodalma”, Utunk (1957), 13. sz., 4. 
216 Uo., 4.  
217 „Haladó az az író, aki művével, ezt fedező erkölcsével, egész emberségével a haladást szolgálja, vagy 
legalábbis kimutatható művében a haladás eszményei irányában való fejlődése. Dsida Jenő egy olyan nagy 
jelentőségű történelmi és irodalomtörténeti korszaknak volt a költője, amikor a haladás és a fasizmus, a 
költészet vetületében is, életre-halálra menő harcot vívott.” UŐ., Vigyázat! Hamis angyal, 324.  
218 „Mindjárt kiderül, hogy Dsida, a Marx előtti filozófia értelmében, metafizikus szellemi irányzatot szolgál. 
Mint katolikus költő, művében központi helyet foglal el a feltételezett »érzékfölötti lényeg« közvetítése. 
Tehát egy vélt lázálom „megragadása” a metafora segítségével. Dsida idealista volt a velejéig, mégpedig 
elsőrendűen és hangsúlyozottan fideista, a katolicizmus ebből következő minden vonásával, még ha oly 
elbűvölően fogócskázott is verseiben az angyalokkal, melyeket némi pogánysággal – elvégre bűnnel 
születtünk – verseiben még ágyába is becsalogatott.” Uo., 324.  
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vádként, sőt, katolikussága kapcsán azt is felemlegeti, hogy Dsida azok oldalán állt, akik 

lelőtték Garcia Lorcát:  

 

„De Dsida Jenő ebben az időben ahhoz a reakciós katolikus arcvonalhoz 
tartozott, ahonnan a fasiszták a katolikus José Bergaminra lőttek, - hogy ne a 
polgári radikálisokat, a baloldali szocialistákat, de különösen ne a 
kommunistákat emeljük ki elsősorban. Ebben a nem csupán fegyveres, de 
gigászi szellemi harcban is a magukat Dsida Jenővel egymódon katolikusoknak 
vallók gyilkolták meg Garcia Lorcát.”219 

 

Nem kell tehát túlzottan csodálkozni, hogy az Utunk szerkesztősége megtagadta a Méliusz-

cikk közlését, hiszen túlzó és gyűlölködő kirohanásait ők sem vállalhatták. Természetesen 

ezen írás szerzője sem hagyhatta ki érvrendszeréből a Markovits-féle levelezést,220 s 

Szilágyi Andráshoz hasonlóan bármilyen, a kánonban szilárd hellyel rendelkező költővel 

való összehasonlítást is támadott.221 Méliusznál ugyanakkor véleményem szerint sokkal 

érdekesebb az a kísérlet, melyben a szerző megpróbálja teljesen összemosni a két 

világháború között életre kelt fasiszta ideológiát a vallással. Retorikailag úgy helyezi 

egymás mellé a kettőt, mintha azok egymástól elválaszthatatlanok lennének, vagy 

legalábbis egymásból következnének:  

 

„Mindezek ellenére Dsida 1932-ben nagyon is pontosan tudta, hogyan állnak a 
világ dolgai, szenvedélyesen érdekelte a politika. Tudta, mi a vörös és mi a 
fehér. Annál komolyabban kell vennünk a Hitler uralomrajutása után előretörő 
erdélyi klerikális fasizmussal való együttműködésének idején képviselt 
ellenséges eszméit. Ezek korántsem voltak „ösztönösek”. Dsida tudatos 
szemléletű író volt, és közíróként tudatos politikus volt.”222  

 

Méliusz emlegette vallásosság esetén nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kortársi recepciót, 

melynek mint láthattuk hangsúlyos része volt a líra kapcsán a vallásos – katolikus – jelleg. 

Míg azonban az akkoriban született írások egy része továbbgondolta és megkísérelte 

                                                 
219 Uo., 325.  
220 Vö. „Tényleg nem sürgette a zsidók lemészárlását verseiben, mint egy-két „magyar” költőtársa; nem 
követelt ringó, lengő lírájában kötelet a kommunistáknak. Igaz. Épp csak Markovits Rodiont, a remek Sánta 
farsang íróját „jakabozta” le hírhedt lapjában, amiért az az ószövetségi hitűekhez tartozott, ami nem tetszett 
egy ilyen finom és olyan nagyon katolikus, nagyon nemzeti érzésű költőnek, amilyen „lényegében és 
fővonásaiban haladó”-nak titulált Dsida Jenő volt.” Uo., 326.  
221 „Nem kétséges, hogy sem egyikkel, sem másikkal [József Attila, Radnóti Miklós] semmilyen 
vonatkozásban nem erőszakolhatunk ki párhuzamot. Márpedig ha a harmincas esztendőben fellépő költő és 
költészete sem eszmei, se művészi, sem erkölcsi vonásaiban nem mutat érintkezési felületet eme két, 
normáinkat megszabó költő eszméiből következő művészetével, akkor végérvényesen kimondható az ítélet: 
nincs alap arra, hogy haladónak nevezzük. Feltéve, ha, mint e fiatal író teszi, fel nem borítjuk 
irodalomtudományunk kategóriáit. Ezt pedig józan ésszel aligha kérheti Dsida Jenő ébresztője.” Uo., 329. 
222 Uo., 330. 
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árnyaltan, a Dsida teremtette világ etikai alapjaként értelmezni a katolikus vallást, addig 

Méliusz cikke – de az egész Dsida-vita érvrendszerét és értelmezési módját is említhetném 

– nem tesz semmilyen erőfeszítést erre vonatkozólag. 

Szintén érdekessége miatt érdemes ismét megemlíteni Méliusz 1957-es cikkét – ami 

szorosan nem kapcsolódik a Dsida-vitához –, melyben még mindig a kommunista retorika 

és ideológia szerint kísérli meg értékelni a közelmúlt irodalmát, azonban már sokkal 

megengedőbb és a politikai érvek mellett szerephez jutnak irodalmi értékszempontok is:   

 

„Dsida Jenő körül megindult a vita. És ez bár helyes, mégis vigyázzunk: ne 
hamisítsunk, ne kíséreljünk meg most már mindenkit vörösre vagy 
rózsaszínűre festeni, mint ahogyan az Dsidával történt legutóbb és ami ellen 
elsősorban ő tiltakozna. De mérjük le a művet is és az embert is. Elsősorban a 
művet, mert az mondja a legtöbbet az íróról és embersége mélységéről. És le 
kell mérnünk és ismertté kell tennünk Reményik Sándor költői arculatát is, de 
akárcsak Dsidánál, kihántva maradisága, téves tartalmai és eszmei 
ellentmondásai közül a humanizmusát.”223 

 

 S ennek a cikknek köszönhetően a korábbi támadóból támadott lesz, hiszen nem sokkal 

később az Utunk hasábjain Izsák László fordul Méliusz ellen, mivel szerint a szerző 

összemossa a fasizmust a kommunizmussal(!)224 

 Láthattuk, az Utunk szerkesztőségének jó okai voltak, mikor visszautasították 

Méliusz József a Dsida-vitához készített cikkét, hiszen az írás meglehetősen elfogult, s 

még a korabeli kontextusba ágyazva is túlzottan a politika felől közelítő írás. Mindezzel a 

szerkesztőség nyitva kívánta hagyni a vitát, nem állt szándékában egyértelműen politikai 

vonatkozások szerint megítélni Dsida költészetét, s a későbbi hozzászólóknak 

köszönhetően részben az irodalom területére került a vita fő csapásvonala.  

 

2.4. Az ideológia áttörése (?)  

 

Panek és Szilágyi után – Méliusz Utunkban nem közölt cikkétől eltekintve – Szőcs István 

szólalt meg, aki a tisztán politikai irányba és Dsida publicisztikai munkássága felé terelt 

                                                 
223 UŐ., Közelmúltunk irodalma,5.  
224 „Ami Méliusz módszerét illeti, láttuk fennebb: Elkeveri a közlemúlt irodalmának baloldalát a jobboldallal. 
Ebben a Méliusz festette múltban a kommunista Gaál Gábor egyenértékű társra lel a kommunistaellenes 
Kuncz Aladárban, a fasiszták által meggyilkolt Salamon Ernő és Kovács Katona Jenő a fasizmus felé hulló 
Dsida Jenőben. Méliusz sajátos beállításában minden különbség, minden ellentét feloldódik valami közös 
erdélyi humanizmusban, amely elmossa a határokat az erdélyi magyarság két kultúrája, a haladó, a dolgozók 
oldalán lándzsát törő, és a haladást gátló, gyakran csak önámító, de gyakran népámító irodalma között.”  

IZSÁK László, „Amivel lehetetlenség egyetérteni (Széljegyzetek Méliusz József cikkéhez)”, Utunk (1957), 
26. sz., 8.  
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vitát megkísérelte visszaszorítani az irodalmi kategóriák meghatározta értelmezési 

horizontba, azaz Dsida költészetéről értekezett. Szőcs nemcsak Dsidát, hanem Panek 

Zoltánt is „védelmébe” veszi, mikor megállapítja, hogy a vitaindító cikkben szó sem volt 

Dsida publicisztikájáról, Panek egyértelműen a költő lírai remekműveit kívánta előtérbe 

helyezni.225 Másfelől világosan kifejti és felhívja a figyelmet arra, hogy különbséget kell 

tenni publicisztika és költészet között:  

 

„Egy valakinek két különböző értékű arcával van tehát dolgunk. Panek a 
fontosabbra, tehát az igazira, a költőre akarta felhívni a figyelmet. Szilágyi a 
gyengét, az esetlegest, az értéktelent akarja elénk tárni, nyilván azért, mert ezt 
tartja lényegesnek Dsida életművéből. Ő ezt így nyiltan nem mondja ki, de erre 
vall a cikk címe: Tévedtünk volna? Tévedtünk volna, amikor Dsida Jenőben 
nem láttuk meg a költőt, csak a klerikális újságírót? Egy ilyen kérdés, alatta 
olyan megjegyzésekkel, és olyan szenvedélyes, vádoló hanggal, nyilvánvalóvá 
teszi a kereken ki nem mondott, de csalhatatlan meggyőződésre támaszkodó 
választ: nem tévedtünk.”226  

 

Ennek a különbségnek a kifejtése adja a Szőcs-cikk fő mondanivalóját, melyben a szerző 

nem csupán Szilágyit támadja, hanem közvetve a mindent irányító diskurzust is. Amellett, 

hogy utal Szilágyi tévedésére,227 élesen bírálja azt a felfogást is, mely nem tesz 

különbséget irodalom és nem-irodalom között:  

 

„Szilágyi tévedése véleményem szerint az, hogy cikkében lemondott arról, 
hogy egy költőt a versei alapján értékeljen. Ez olyan hiba, amit nem először 
követtek el és nemcsak Szilágyi; általában az irodalmat, mint nem-irodalmat 
ítélni meg, ez a sematikus irodalomszemlélet kulcsa.”228  

 

A sematikus irodalomszemlélet bírálata történik itt meg, s egyúttal Szőcs különválasztja a 

szerzőt a művétől, s a kettőt külön kezeli. Szőcs ezen kísérlete azért nagy jelentőségű, 

mivel itt az egész korabeli diskurzus irányultságát próbálja meg felülírni. Hiszen mindaz, 

amit a szerző javasol, nem más, mint az irodalom pusztán irodalom-immanens kategóriák 

szerint való megítélése, s ez teljességgel szemben állt a fennálló rendszer elképzeléseivel. 

                                                 
225 „Panek nem a Pásztortűz vagy az Erdélyi Lapok egykori szerkesztőjét idézte, nem annak akart emléket 
állítani, nem azt értékelte, hanem a méltatlanul elhallgatott (elhallgatott, de el nem feledett) költő műveinek 
újrakiadását és értékelését kérte. Ezzel szemben Szilágyi nem tud vagy nem akar semmi érdemlegeset 
mondani a költőről, hanem ehelyett benyújtja az újságíró káderlapját, ami, sajnos, mit tagadjuk, elég rossz.” 
SZŐCS István, „A Dsida-érem másik oldala”, Utunk (1956), 42. sz., 4. 
226 Uo., 4.  
227 „Szilágyi András nem tudja szétválasztani Dsida irodalmi jelentőségét közéleti szereplésétől.” Uo., 4.  
228 Uo. 
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Dsida költészetét elhatárolja a fasizmustól,229 s a verseiben megjelenő humánumra helyezi 

a hangsúlyt; Szőcs voltaképp a forradalmi eszméktől is távol tartja Dsidát,230 mely gesztus 

egyszerre lehet belátó és megengedő a rendszer irányába, másrészt pedig ezzel inkább egy 

a meglévőtől eltérő irodalomtörténeti hely felé tolja a költőt.  

 Szőcs tehát cikkében nemcsak a Szilágyi felsorolta vádakat utasítja vissza, hanem 

burkoltan a rendszert és az egész irodalmi hagyomány kezelését irányító diskurzust is 

kritikával illette. Még azt is megengedi magának, hogy egészen az 1989-es 

rendszerváltozásig tabunak számító Psalmus Hungaricus című Dsida-verset is védelmébe 

vegye, ahogyan azt a következő megszólaló, Páskándi Géza is megtette:  

 

„Egyedül a Dsida egész költészetének szellemétől elütő s a köteteibe saját 
maga által föl nem vett Psalmus Hungaricusnak van néhány olyan sora, amely, 
elvonatkoztatva a költő érzelmi kataklizmájának hangulatától, elfogadhatatlan 
ugyan, de még e versre sem lehet rámondani, hogy soviniszta.”231 

 

A Szilágyi és a Szőcs írások kapcsán előrehozhatjuk Szentimrei Jenő írását, ami ugyan 

Páskándi cikke után jelent meg, de leginkább az előbb említett két szerző írásaihoz 

kapcsolódik. Szentimrei azt kifogásolta, hogy a megszólalók nem néztek pontosan utána a 

tárgyalt témának, s csak felületesen érintik azt:  

 

„Nem elmélyült vita ez, amit ők folytatnak Dsida Jenő eszmei és művészi 
hagyatéka fölött. Csak amolyan patvarkodás. Nem elegendő szabadjára 
engedni a harci kedvet, egymáshoz fércelni néhány hirtelenében 
összekapkodott adatot, érvet és piacra dobni eldolgozatlan konfekció-áruként.”  

 

Szentimrei azt is felrója mindkét szerzőnek, hogy az ő versét használták tanúnak Dsida 

ügyében,232 akit alapvetően inkább véd írásában, mint támad. Ugyan megjegyzi: „Ha 

                                                 
229 „Mi a csodálatosan finom, éteri érzések s a meleg, mély humánum költőjét – még ha annyira elégikus 
költőjét is – ismertük meg benne és nem az állítólagos vad klerikálo-fasiszta újságírót. És kétségtelen, hogy a 
mi képünk igazabb és értékesebb, tehát ezt érdemes megőrizni és nem a másikat.” És később: „Azt állítja 
továbbá Szilágyi András, hogy Dsida Jenőnek része volt a fasizmus terjesztésében. Erre csak egy 
bizonyítékot hoz fel, azt a bizonyos jakabozást, azt akarva ezzel érzékeltetni, hogy Dsida gúnyos, alantas 
újságírói hangot használt. Nos, nem ismerjük pontosan a körülményeket, de ez még sehogy sem lehet 
bizonyíték a fasisztaság mellett!” 
Uo., 4.  
230 „Azt, hogy Dsida nem közeledett a haladó mozgalmakhoz, bizonyos fájdalmas szomorúsággal és 
szégyenérzettel vesszük tudomásul. De mégis vigasztal az, hogy mint költő nem szolgálta ki verseiben az 
uralkodó köröket, (mint ahogy Szentimrei Szilágyi által idézett versében állítja).” Uo., 4.  
231 Uo., 4.  
232 „A megtépázott harmadik adott esetben én vagyok. Nem kevesebbet állít rólam Szőcs István, csak azt, 
hogy tudva valótlant írtam Szilágyi András idézte, húsz évvel ezelőtt kelt versemben. […] Kezdetben 
amolyan dokumentumpótlék valék Szilágyi István kezén, ki jónak látott előkaparni a múltból és harci 
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vitatkozni akarnék, csak annyit szeretnék Szőcs Istvánnak a figyelmébe ajánlani, hogy 

költőt az embertől elválasztani nem lehet. Mégkevésbé az újságírótól, a közéleti 

embertől.” 233, azonban Szentimrei is elsősorban az irodalom mellett teszi le a voksát, s 

Dsida költészetére szavaz: „Ha azt kérdezitek, fejét vegyük-e, vagy az érem írásos oldalát, 

legszebb írásait válasszuk, habozás nélkül az írásra kell szavaznom.”234 

 

2.5. Út a költészet felé 

 

Páskándi Géza hozzászólásának fő mondanivalója az írás címében is szereplő kortárs 

elfogultság. Ahogyan Szőcs István is, ő is szinte evidenciaként kezeli Dsida lírai 

életművének jelentőségét, s elsősorban Szilágyi Andrást támadja meg, s rója fel neki, hogy 

nem tud elszakadni attól a szemponttól, mely csupán a politika felől tudja megközelíteni a 

költészetet. A kortársi elfogultság mellett Páskándi a hangsúlyt a forma és a tartalom 

összhangjára helyezi, s kritikával illeti azt a gyakorlatot, mely ennek nem tesz eleget:  

 

„A TARTALOM ÉS FORMA viszonyának dialektikájával kapcsolatban az 
utóbbi években számos elméleti visszaélés történt. A tartalom elsődleges 
jelentőségének kizárólagos hangoztatásával a forma szerepét irodalomtörténeti 
gyakorlatunk alábecsülte.”235  

 

Az első olvasásra látszólag irodalmi síkon mozgó kritika az ezek után következő 

megállapítások fényében – ahogyan ezt Szőcsnél is láttuk – továbblép, s a regnáló 

diskurzus ellen fordul: „És sok kistehetségű író is a »jelentős író« irodalomtörténeti 

rangjára emelkedhetett, ha volt néhány olyan szociális gondolata, amelyekkel amúgyis 

igaz, amúgyis bebizonyított marxista igazunkat alátámaszthattuk.”236 Fel kell fedeznünk 

azt is, hogy itt a szerző csupán belső kritikát tud megfogalmazni, azaz nem léphet ki a 

diskurzusból, nem tagadhatja meg az ideológiát, hanem csak néhány olyan – általa 

károsnak vélt – elemét sorolhatja fel, melyek az irodalom értelmezése szempontjából 

tévútra vezethetik az elemzőt.237 Szőcshöz hasonlóan Páskándi is kitér arra, hogy Panek 

                                                                                                                                                    
fegyverként megforgatni, hogy végérvényesen lehetetlenné tegyen egy jobb sorsra érdemes költőt.” 
SZENTIMREI Jenő, „Fej vagy írás? – A Dsida-érem megnyugtató oldala –”, Utunk (1956), 44. sz., 2. 
233 Uo., 2.  
234 Uo., 2.  
235 PÁSKÁNDI Géza, „Dsida és a kortárs elfogultsága”, Utunk (1956), 44. sz., 6. 
236 Uo., 6.  
237 Vö. „Részben tehát a tartalom és a forma dialektikája körüli nem-marxista, nem-alkotó irodalomtörténeti 
gyakorlat, másrészt pedig az objektivista irodalomszemlélet elleni harc jelszavának vaskalapos alkalmazása 
okozta az ilyen szellemi károkat.” Uo., 6.  
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nem a publicista Dsidát kívánta ébreszteni, hanem a költőt, s szintén az előző 

megszólalóhoz hasonlóan védelmébe veszi a Psalmus Hungaricus című verset:  

 

„Panek Zoltán Dsida Jenő ébresztése c. cikkében nem említette meg, hogy 
Dsida újságírói tevékenységében bizonyos retrográd vonás húzódik végig. De 
hiszen Panek célja csakis a lírikus Dsida »ébresztése« volt. Azt sem említette 
meg, hogy van Dsidának egy, egyetlenegy verse, a Psalmus Hungaricus, 
amelyre rá lehet fogni az irredentizmust, (én viszont azért nem fogom rá, mert 
véleményem szerint sokkal bonyolultabb a kérdés, semhogy egy ilyen jelzővel 
agyon lehessen ütni).”238  

 

Szilágyi cikkében erősen támadta Panek azon megállapítását, miszerint Dsida haladó és 

forradalmi költő lenne. Páskándi óvatos játékot játszik, félig Paneknak, félig Szilágyinak 

ad igazat; részben elutasítja Dsida forradalmiságát és ebben az értelemben vett haladó 

szellemét, azonban ugyanitt már össze is köti Dsida emberszeretetét egy univerzális 

humanizmussal, melyet még a kommunista ideológia szempontjából sem lehet negatív 

tulajdonságként értékelni.239 Páskándi következő briliáns retorikai fogása az volt, mikor 

Dsida vallásosságát és ennek a vallásosságnak a lényegét összevonja és átváltja a 

kommunizmus ideologikus mondanivalójára:  

 

„Nem nehéz a »templom« és a »meghitt házikó« kettős szentségének 
szimbólumában az ember megváltoztatásának elsőleges szükségéről szóló 
elméletet felismerni, hogy: majd a lélekben megváltozott ember fogja a világot 
megváltani, illetve a mi terminológiánk szerint: megváltoztatni. Igen, távol áll 
ez a világ forradalmi megváltoztatásának elméletétől, a mi eszméinktől. Dsida 
költői gondolatmenete ez: az ember otthont épít, s önmagában megtisztulva az 
erkölcsi nemesség minőségileg magasabb fokán »meggyógyítja a világ 
kelését«.”  

 

Emlékezzünk csak vissza Méliusz cikkére, melyben a szerző hasonlatos dolgot visz 

véghez, csakhogy teljesen ellenkező előjellel: a vallás és a fasizmust mossa egybe. Igaz 

ugyan, hogy Páskándi nem tesz egyenlőségjelet az egyházi tanítások és a kommunista 

ideológia közé, azonban világosan kihallható a mondatokból, hogy az elérendő cél hasonló. 

Ezzel a retorikai fogással Páskándi intenciója az lehetett, hogy elkülönítse a vallást a 
                                                 
238 Uo., 6.  
239 „Panek azt írja cikkében: »nemegyszer félreérthetetlenül forradalmi érzéseket és gondolatokat fejezett ki.« 
Ezt így, ilyen kategórikusan megfogalmazva én sem írhatom alá. Mert bár Dsida az Amundsen kortársá-ban 
heroizálja a kistisztviselőt, akinek a munka kötelesség, ez még nyilván nem forradalmiság, viszont: 
humanizmus.” És később: „S lényegileg itt és ebben adok igazat Paneknek, mert ő tulajdonképpen mégis 
inkább haladónak nevezi Dsida költészetét, amint ebből az idézetből is kitűnik: »nem forradalmár művész, de 
lényegében és fővonásaiban mindig haladó«, mert humanista, tenném hozzá – és joggal – ehhez az 
idézethez.” Uo., 6.  
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fasizmustól, melyek a vita során egészen közel kerültek egymáshoz, s így a vallás értékeit 

és ezzel Dsida költészetének vallásos jellegét újra legitimálja a diskurzus számára. 

Mindemellett Páskándi a fentebb említettekkel arra is kísérletet tesz, hogy a katolicizmus 

etikai megfontolásait kiemelje a vallásosság köréből, és általános érvényű – a 

kommunizmus által is hirdetett – etikai előírásként értelmezze. 

 A vita eddigi szövegei közül leginkább ennek az írásának sikerült teljesen 

elkülöníteni a költőt művétől, mivel Páskándi felismerte azt a tényt, hogy ezen megoldás 

vezethet talán legkönnyebben célhoz. És azt is érdemes megjegyezni, hogy a megértés 

fontosságának kihangsúlyozásakor – a szerző szerepének lecsökkentésével – Páskándi 

nemcsak irodalompolitikai mondanivalóját kívánta alátámasztani, hanem mindezzel már az 

irodalomértelmezés terén is előremutatott, hiszen minden befolyásoló tényezőt megkísérelt 

kizárni az elemzés teréből:  

 

„Súlyosan téved Szilágyi András. A kortársi emlékezet csalhat, apróka 
sértődések megnőhettek örök sebbé is valakivel szemben, de még ha nem is 
csal a kortársi emlékezés, s az illető valóban jellemtelen ember volt is – a mű 
beszél és csakis a mű! A kortársi emlékezet, már megbocsásson Szilágyi 
András, az irodalomtörténet értékserpenyőjében csak harmad-negyedrangú.”240 

 

2.6. Ideológia és irodalom között  

 

A Dsida költészete körül kialakult vitát Földes László zárta le az Utunkban, s tanulmánya, 

melyet négy részben közölt a hetilap, a vita legátfogóbb és legizgalmasabb írása. Földes, 

aki ekkor az Utunk főszerkesztője is egyben, különleges helyzetben volt: valójában az ő 

irányítása alatt indult el és zajlott le a polémia, tehát diskurzusteremtő és irányító 

pozícióval rendelkezett. Tanulmányának az első pillanattól kezdve érezhető intenciója a 

vita irodalmi területre való irányítása. Nem bocsátkozik politikai kijelentésekbe az előtte 

hozzászólalók kapcsán, amit voltaképp egyetlen előtte megszólaló résztvevő sem tudott 

vagy akart elkerülni. Az eddigi megszólalók mindegyike kihasználta valamilyen módon a 

politika nyújtotta lehetőségeket: ki Dsida ellen fordította ezeket (Szilágyi András, Méliusz 

József), ki inkább az irodalom ellenpontjaként definiálta mindezt, s hangsúlyozta az 

irodalom középpontba helyezését. Földes írásában kezdetektől fogva arra törekedett, hogy 

Dsida költői életművét tárja az olvasó elé, s ennek elemzésén keresztül mutassa be és 

értékelje költészetét, s ezzel együtt természetesen a hagyományban és az 

                                                 
240 Uo., 6.  
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irodalomtörténetben való helyét is megkísérelte kijelölni: „Kiadhatjuk Dsidát a helyesen 

értelmezett »könnyű, halk beszéddel« is. Annak ellenére is. Legfeljebb nem úgy, hogy 

ráfogjuk: Dsida a miénk. Inkább úgy, hogy megvizsgáljuk: mi az, ami Dsidából a 

miénk.”241 És ez a vizsgálat nem csupán szószaporítás, nem is politikai vizsgálatot kell 

értenünk ezalatt, hanem Dsida megjelent köteteinek tényleges elemzését. Természetesen 

azt le kell szögeznünk, hogy habár Földes értelmezései az irodalom felől közelítettek, a 

szerző mégsem zár(hat)ta ki teljes mértékben az ideológiát, hiszen az adott diskurzusból ő 

sem tudott kilépni.  

 Földes tanulmányának első részében összefoglalja a vita eddigi eredményeit, majd 

egy tágabb értelmezési mezőbe helyezi Dsida költészetét. Az eddigi értelmezők által 

előrángatott hasonlítások nála már nem pusztán formai egyezések, hanem itt egy sokkal 

összetettebb poétikai és természetesen politikai rendszer része lesz Dsida költészete és 

esztétikai hitvallása:  

 

„Ez a versben megfogalmazott igény első pillantásra csupán a formára 
vonatkozó esztétikai programnak hat, de a tüzetesebb vizsgálódás rávezet, 
hogy annál jóval több. A tartalomra, a költői témára és eszmevilágra vonatkozó 
esztétikai program. S amiből az utóbbi is következik: társadalmi, politikai 
program. A vers 1937-ben íródott, de szemléletének törvényei az 1927-es Ady-
revizióban keresendők. Ekkor jelent meg Makkai Sándor kísérlete Ady 
reviziójára, a Magyar fa sorsa. […] Dsida költői műve ugyanis nem érthető 
meg a Makkai (és a Kosztolányi) féle Ady-revízió történelemi hátterének 
ismerete nélkül.”242  

 

Mint látható Földes sem tud teljesen megszabadulni a politika diktálta szemponttól, 

azonban szerzőnk elsősorban a szövegekből indul ki, s nem Dsida közéleti szerepvállalása 

felől közelít.  

 A szerző végigveszi Dsida összes megjelent kötetét, s mindegyiket elemzi. Az 

elemzésekben rámutat arra, hogy például a Leselkedő magány kötetet már a kortársak, 

mitöbb az azonos politikai oldalon állók is kritizálták: „Reményik jóváhagyóan, Molter 

kritikailag, Rónay az értékítélet eklektikus megkerülésével mondja ugyanazt: homályban 

tapogatózó, szomorúságban fulladozó, misztikus-irracionális lélek sóhajt a Leselkedő 

magányban.”243 A kötet elemzése után egyfelől bizonyítva látja, hogy semmilyen eszme, 

de még érzelemvilág sem bontakozik ki ezekben a versekben, másfelől Dsida költészete 

                                                 
241 FÖLDES László, „Dsida Jenő költészete (I)”, Utunk (1957), 38. sz., 8. 
242 Uo., 9.  
243 FÖLDES László, „Dsida Jenő költészete (II)”, Utunk (1957), 39. sz., 4. 
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egyfajta befelé forduló halálvárásban, túlvilág felé való vágyakozásban merül ki az első 

kötetében.244 Hamarosan viszont azt a megállapítást teszi, hogy csak azért, mert egy 

költőnek más a világról alkotott képe, mások a cél megvalósításához használt eszközök, 

még nem lehet elvetni, mint ahogyan Dsidát sem:  

 

„Mit mondhat számunkra egy más világnézeti alapokon álló, de 
ellentmondásmentes világnézetű költő az ellentmondásos világról és 
önmagáról? Megszoktuk, hogy úgy tekintsük a költői művet, mint iránytűt, 
amelyik jelzi, merre van a cél, merre kell mennem. Ha így tekintjük, - 
elvethetünk minden költőt, aki századunkban nem vallotta a munkásosztály 
világnézetét és minden múltbeli költőt, aki nem vallotta a mindenkori 
leghaladóbb világnézetet. De tekinthetjük úgy is a költői művet, mint iránytűt, 
amelynek nem követem ugyan az útjelzéseit, céljelzéseit, de leolvashatom róla, 
(ha tudok bánni vele), hol vagyok és hol van hozzám viszonyítva az út, hol 
vannak mások és hol van hozzájuk viszonyítva az út. Iránytűm nemcsak célt 
mutat, de végigvezet egy tájon is. Ha így tekintjük a költő művét, magunkévá 
tehetjük minden költőből azt, amit világnézete megengedett neki meglátni, a 
világ és önmaga ellentmondásaiból és harmóniájából. Márpedig így kell 
tekintenünk a költői művet.”245  

 

A fentebbi idézet talán a legizgalmasabb kijelentése Földes írásának, hiszen arra utal itt, 

hogy nemcsak a kommunista ideológia termelte értékek számítanak, s mindebből az 

aktuális diskurzusból való kilépés lehetősége is körvonalazódik. Hiszen ha megengedett, 

hogy másfajta esztétikai kategóriákat és értékeket is figyelembe vegyünk, sőt, értékeljünk, 

akkor ebben a pillanatban relatívvá válik a saját diskurzusunk is, hiszen az egy kívülálló 

számára szintén csupán megfontolandó, figyelembe vehető értékhalmaz.  

 Lényegesen több megőrizendőt talál Földes a Nagycsütörtök című kötetben, ahol 

egyes versek elemzésében külön belemegy. Elsősorban azt kritizálja Dsida első két kötete 

kapcsán, hogy a költő figyelme folyamatosan az ég felé fordul, s ha nem is minden esetben 

történik ez vallásos meggyőződésből, mégis erőteljesen rányomja bélyegét a 

mondanivalójára; a hétköznapok valósága felé forduló szocreál költészetideál felől 

természetesnek mondhatók Földes kritikai észrevételei, melyek azonban bizonyos 

erényeket is kiemelnek. A Nagycsütörtök című vers kapcsán megjegyzi, hogy ha 

világnézetileg téves úton jár is a költő, észrevételei, érzelmeinek borúlátása mégis magával 

                                                 
244 „gondolati elemeket, tehát szűkebb értelemben vett „eszmét” eddig megvizsgált verseiben nem találtunk. 
Amit eddig láttunk, az nemcsak hogy nem gondolati költészet, de még a reflexív költői hajlandóságnak 
sincsenek meg benne a csírái. Ám a lírai eszme nemcsak gondolat. Az éppen annyira érzelem, hangulat is. 
Nos, az eddig vizsgált versek a további szűkítést indokolttá teszik. Érzelmi világát feltáró lírai vallomással 
eddig szintén nem találkoztunk.” Uo., 5. 
245 Uo. 
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ragadó és értékelendő.246 Dsida költészetének lényegét depolitizáltságában látja, s 

véleménye szerint a társadalmi problémák iránti érzéketlensége alapjában véve előnyére 

válik, mivel így nem tudta kihasználni a jobboldali, fasiszta propaganda.247 Éppen ezen 

„társadalmi érzéketlensége” miatt érzi hiteltelennek a Bútorok című verset, melyet végül 

nemcsak tartalmi mondanivalójának hiteltelensége miatt kritizál, hanem egyúttal 

expresszionista-avantgárd formavilága miatt is, melyet a korabeli irodalmi diskurzus 

meglehetősen kétkedve kezelt.248 A Bútorok mellett említi hiteltelensége kapcsán a 

Psalmus Hungaricust, melyet szintén hamisnak vél:  

 

„Jóval később írja, a nacionalista, revizionista körök hangulatának erkölcsi-
politikai nyomását jelző Psalmus Hungaricust, amelyet nem is akart 
verseskötetben megjelentetni. Ez a költemény másodmagával képviseli 
közvetlenül társadalmi tendenciájú megnyilatkozását.”249  

 

A Nagycsütörtök című kötet elemzését Földes úgy foglalja össze, hogy a költő „már a 

földön jár ugyan”, azonban még mindig „égi mércével mér” – azaz a realitástól még 

nagyon távol áll. Mégis úgy véli, hogy mindazt megéri leszűrni és megtartani Dsida 

költészetéből, amit a valóságról mond, érdemes meglátni a „háború borzalmait elítélő 

tiltakozását”, kritikáját a sors elleni küzdelmet feladókról, s amint írja: „Hívő halálvágyát 

megtagadjuk, de magunkévá tesszük kísérteties képét arról a világról, amelyben nem lehet 

élni.”250  

 Tanulmányának negyedik részében az Angyalok citeráján című kötetet elemzi, s 

igaz ugyan, hogy Dsida költészetének lényegével – „Költészetének tartalmi gerince az élet 

                                                 
246 „A költő nem látja azokat, akik nem alusznak átokverte, súlyos és tehetetlen álomba bódultan, nem látja 
azokat, akik éberen vigyázzák Péter, János, Jakab és Máté álmát és az apostoli tehetetlenségben alvó nép 
sorsát. Verse fatalista és borúlátó. De ez a fatalizmus a nyomor és a megtörtek tehetetlensége látásából fakad 
és elegendő ahhoz, hogy szívbemarkoló sötét víziót fessen arról a valóságról, amelyet az emberiség sorsáért 
harcoló épp úgy átkoz, mint a fatalista. Igazmondásának köre ismét tágabb, mint világnézetéből fakadó 
tévedésének köre. Az emberiséghez hű érzelmei ismét megrendítőbbek, mint érzelmeinek hamis árnyalatai.” 

FÖLDES László, „Dsida Jenő költészete (III.)”, Utunk (1957), 40. sz., 8. 
247 „Az igazi Dsida nem politizál, nem keveredik a társadalmi harcokba. Költői alkatának ez a fogyatékossága 
ilyenformán ellentmondásos utakon előnyére válik. Megmenti ugyanis attól, hogy művészete reakciós 
társadalmi eszméknek essék áldozatul, - tekintetbe véve azt, hogy társadalmi helyzetének és környezetének 
jobboldali hatása roppant nyomással nehezedett reá.” Uo., 9. 
248 A Bútorok a Dsida-műben idegen, helyét nem találó gondolattöredék. A világgazdasági válság okozta 
nyomor és az ebből következő politikai radikalizálódás nyomására írhatta a költő. De első pillantásra látszik, 
hogy nem lelkéből leledzett. A saját érzelmei iránt mindig becsületes és őszinte költőnek kettétörik a hangja, 
megbomlik a formavilága, amint világnézetétől és temperamentumától oly távol eső forradalmi 
mondanivalóba gabalyodik;” Uo., 9. 
249 Uo., 9. 
250 Uo. 
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és az elmúlás eszmei problematikája, a földi valóság és az égi értékek összeegyeztetése.”251 

– megbékülni nem tud, azonban itt értékeli leginkább líráját. Legnagyobb erényként említi, 

az előző két kötethez képest, hogy itt már a földi szférában történnek az események:  

 

„Emitt az égi lény a földön embermódra viselkedik, fizikai mivoltában, 
életélvező vidámsággal, ami túlfeszítettségében szül ugyan egy ízléstelen 
verset, (az első idézet), de nagyobbrészt az egészséges életélvezésnek, a 
meztelen-tiszta érzékiségnek, az Istennel komázó profánságnak remek verseit 
szüli.”252  

 

Ahogyan a vitában megszólalók közül többen is, Földes is tagadja, hogy Dsida költészete 

forradalmi vonásokkal rendelkezne, s ezen okból kifolyólag nem tartja megalapozottnak az 

olyan elődökkel való összehasonlítást, mint Ady vagy József Attila. Az eszmei 

mondanivaló hiányát tartja talán legnagyobb hibájának, és egyúttal ez az a hiány Földes 

véleménye szerint, mely miatt Dsida nem emelkedhetett a legnagyobbak közé. Ezzel egy 

időben viszont elismerően ír formaművészetéről: „Formaművészete lenyűgöző. Dsida a 

magyar impresszionizmus „könnyű, halk beszédének” művelői között, művészi tökély 

dolgában a legjelentősebbekhez mérhető. Az áramlat esztétikáját tökéletesen végigvitt 

költészetében.”253 Összességében Földes több olyan elemet kiemelt Dsida költészetéből, 

melyet a korabeli diskurzus feltételei mellett is elfogadhatónak lehetett tartani, s 

következetesen végigvitte tanulmányában az elején kitűzött irányelvet.254 

 Mint Földes cikkének ismertetése elején már említettük, a szerző a többi 

hozzászólóval összehasonlítva másként közelített a témához. Míg a vitázók elsősorban a 

politika felől értették e lírát, addig Földes az irodalom felől kezdte meg elemzését. A 

politikát és a marxista ideológiát természetesen nem tudta és nem is zárhatta ki 

elemzéséből, de még így is jelentős mértékben sikerült lehántania Dsidáról mindazokat a 

vádakat, melyeket a vita során ráaggattak. Földes talán legnagyobb érdeme abban 

mutatkozik meg, hogy kimondta: amiért valami nem illeszkedik teljes mértékben az 

                                                 
251 FÖLDES László, „Dsida Jenő költészete (IV.)”, Utunk (1957), 41. sz., 4. 
252 Uo ., 6.  
253 Uo.  
254 „Dsida eminens tanuló volt. Amikor révedező hangulatait villantja elő, csak olyan eminens tanuló, aki 
hátratett kezekkel, illedelmesen ül az első padban, ám amikor túllendül tétlensége szűk körén, tovább alkotja, 
amit megtanult. Alkotásai között vannak különleges jelentőségűek is. Kimondhatatlan kár, hogy az irodalom 
történetében helyet igénylő művészetének nincs semmilyen sajátos erdélyi jellege. Hacsak nem az a tragikus 
provincializmus, hogy a magyar impresszionista költészet kultúrájának csúcsáig érkező formaművész 
eszmeileg elmarad kortársai többsége mögött. Ezért csupán jelentős költő. Művészi képességei nagy költővé 
avathatták volna. Ám Petőfi hagyományain nevelkedett költészetben nem lehet nagyság nagy eszmék 
nélkül.” Uo.  
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ideológiához, az attól még elfogadható, értékelhető. Megszólalásával és kiemelt szerepével 

egyúttal mindezt a diskurzus tágításának kísérleteként is lehet értelmezni, hiszen egy addig 

tabunak számító költőről és ennek költészetéről szólt a vita, s legvégül véleményem szerint 

sikerült Dsidát visszahozni a teljes elfelejtettség homályából. És azzal, hogy kijelentette, 

más esztétikai mércék és értékek is léteznek, melyek mondanivalója és értékítélete 

megfontolandó, egyfelől relativizálta saját diskurzusát, s végeredményben nem tagadta 

meg más diskurzusok létjogosultságát.  
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3. A vita és lehetséges hatásai 

 

A Dsida Jenő költészete körül kialakult vita – ahogyan ezt a bemutatott szövegek is 

bizonyítják – nem csupán magáról a költőről és lírai munkásságáról szólt.  Minthogy az 

adott korszak társadalmára és egyúttal kultúrájára erőteljesen rányomta bélyegét a marxista 

politika,255 a vita kapcsán jól nyomon lehet követni egy ideológiailag meghatározott, 

felülről irányított irodalmi diskurzus alakulását is. Az itt megszólaló értelmező közösség, 

mely alatt nem csupán az Utunk szerkesztőségét értem, tisztában volt azzal, hogy írásainak 

milyen hatásuk lehet, tehát világosan látták, hogy ezekkel az írásokkal nemcsak Dsidáról 

mondanak véleményt, hanem egyúttal magát a diskurzust is formálják, alakítják. Ahogy 

Foucault is írta a kommentár kapcsán:  

 

„Egyrészt lehetővé teszi új diskurzusok építését, mégpedig korlátlanul: nyitott 
beszédlehetőséget biztosít a primer szöveg tekintélye, állandósága, az, hogy 
mindig aktualizálható, sokféle vagy rejtett értelme, az egész neki tulajdonított 
hallgatag gazdaság. Másrészt a kommentárnak nincs más szerepe – bármilyen 
technikát alkalmaz is –, csak az, hogy végre elmondja, ami a mélyben már 
csöndesen megfogalmazódott.”256  

 

A vita résztvevőinek jelentős része végül Dsida rekanonizációját javasolva egyúttal a 

diskurzus zártságáról is kritikát mondott, s magukkal az írásokkal pedig a fellazítást 

javasolták, és tették a hozzászólók mindezt úgy, hogy valójában nem léptek ki az adott 

diskurzus keretei közül. A lehetőségek nem engedték, hogy teljesen más alapról, más 

ideológiák mentén mondjanak véleményt Dsida költészetéről, viszont így, belül maradva, 

megtehették azt, amit ha kívülről kísérelnek meg, feltehetőleg szóhoz sem jutnak.  

 A bemutatott szövegeket elemezve nehéz elkülöníteni általában a szerző tényleges 

véleményét a kötelezően használt ideologikus sablonoktól, melyek megtartása és 

alkalmazása jelentette egyúttal a megszólalás lehetőségét is. Sok esetben tetten érhetőek 

azon retorikai megfontolások is, mikor a szerző bizonyos ideológiai tartalmakat csupán 

azért használ vagy vél felfedezni a tárgyalt témával kapcsolatban, hogy mondanivalóját, 

                                                 
255 Vö. „Az irodalompolitikai helyzet nagyjából hasonló volt Erdélyben is, ahol a hatalomváltás után olyan 
baloldali elkötelezettségű irodalmárréteg jutott hatalmi pozícióba, amelyik elutasított minden ’nem osztály 
jellegű’ irodalmat. Gaál Gábor rendíthetetlenül hirdette hatalmi helyzetéből a ’tiszta osztályvonal’ irodalmát, 
amelyet Nagy István termelési regényei erősítettek. Az egykori helikoni vonal megszűnt, és majd csak a 
hatvanas évek derekára/végére, egy viszonylagos rövid enyhülést követően értékelik újra a tabunak számító 
írókat, mint Dsida, Áprily vagy Karácsony Benő.” BOKA László, „A divattól a kultuszig” = Kánon és 
kanonizáció, szerk. DOBOS István, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Csokonai Kiadó, Debrecen ,2003, 38-39.  
256 FOUCAULT, A diskurzus rendje, 874. 
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másrészt a téma jogosságát legitimálni tudja.257 Míg a kanonizálást ellenzők a szembenálló 

politikai ideológiával támadták Dsidát, addig a vita többi résztvevője hol kevesebb, hol 

több sikerrel, de ugyanarról az ideológiai alapról próbálta meg elemzésében bebizonyítani, 

hogy Dsidának igenis helye van a romániai magyar irodalom kánonjában. Érdekes és 

izgalmas színfoltja a vitának Földes László tanulmánya, amelyben a szerző nemcsak a 

korabeli ideológia felől kíséreli megvédeni Dsida költészetének értékeit, hanem más 

világnézeti szempontoknak is helyet akar biztosítani, s talán ezzel járult leginkább hozzá, 

hogy a feszes és meglehetősen zárt irodalmi diskurzus fellazulhatott.  

A vita Dsida Jenő költészetének szempontjából többféleképp értékelhető. A 

korabeli diskurzus, majd a romániai, de a magyarországi irodalmi kánon is megnyílt az 

értelmezéseknek köszönhetően Dsida lírája előtt, és ugyan szelektív jelleggel, de költészete 

a tabunak számító kategóriából átkerült a tárgyalható, értelmezhető és tanítható életművek 

csoportjába. Ennek egyik első jele volt a Magyarországon 1958-ban megjelent, Áprily 

Lajos szerkesztett válogatott kötet,258 vagy a majdnem egy évtizeddel később napvilágot 

látott romániai gyűjtemény Szemlér Ferenc válogatásában.259  

A korabeli diskurzus szabta feltételek és lehetőségek azonban jól látható módon 

helyezkedtek szembe azon értelmezésekkel, melyek a Dsida költészetének kortársi 

recepcióját jellemezték. Míg a kortárs bírálók a kisebbségi sorskérdések és a katolicizmus 

kettősségét hangsúlyozták e líra kapcsán, addig a Dsida-vita résztvevői eltávolodtak a 

vallásos megközelítés lehetőségétől, hiszen az ellentétben állt az ötvenes évek helyi és 

magyarországi kánonjának elvárásaival. Így az elemzések a korabeli világtól, az arra tett 

reflektálástól való menekülésként láttatták Dsida addig katolikus alapokról értett 

világalkotását, s ezzel a gesztussal a vallásos hagyomány e lírából történő kiiktatására 

tettek kísérletet – mindezt e költészet rekanonizációjának érdekében.  

S míg a kortársi recepció minduntalan számon kérte e lírán a referencialitást, a 

kisebbségi sorskérdésekre való reflektálást, addig Földes László éppen a 

„depolitizáltságát” hangsúlyozza, ezzel megpróbálva a vitát jellemző politikai 

                                                 
257 Vö. „Azt hiszem, a diskurzusok ellenőrzését lehetővé tevő eljárásoknak egy harmadik csoportja is van. 
Ezúttal nem a bennük rejlő hatalom korlátozásáról van szó, nem is megjelenésük véletlen szeszélyeinek 
elkerüléséről, hanem alkalmazásuk körülményeinek meghatározásáról. Vagyis arról, hogy a diskurzusokat 
tartó egyéneknek bizonyos számú szabályt írnak elő, ekképp nem engedik meg mindenkinek a diskurzusok 
használatát. Ebben az esetben tehát a beszélő alanyok ritkítása kap nyomatékot. Senki sem hatolhat be a 
diskurzus rendszerébe, ha bizonyos követelményeknek eleget nem tesz, vagy már eleve nincs feljogosítva 
arra, hogy eleget tegyen.” Uo., 877.  
258 DSIDA Jenő, Tóparti könyörgés, vál. ÁPRILY Lajos, Szépirodalmi, Bp., 1958. 
259 DSIDA Jenő, Versek, bev. SZEMLÉR Ferenc, biblo. RÉTHY Andor, Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1966. A 
kötet megjelenési körülményeire, Szemlér Ferenc szerepére a későbbiekben még visszatérek. 
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megközelítések semlegesítését, s így a korábban (harmincas években) negatívan bírált 

aspektusát e költészetnek pozitív értékkel ellátni. Itt kell megemlíteni a Psalmus 

Hungaricus című költemény körül kialakult polémia jelentőségét is, hiszen éppen a 

politikamentesség jellemzője az, ami a nemzeti hovatartozást és sorsot érintő szöveget 

továbbra is „apokrifként”, Dsida költői életművéhez szorosan nem hozzátartozó műként 

ítéli meg, s így egészen a 1989-es politikai változásokig „tiltólistára” helyezi: mind a 

szöveg közlésétől, mind értelmezésétől tartózkodni kellett Romániában. Hogy mennyire 

másképpen működött a magyarországi és a romániai magyar irodalmi kánon, azt a 

későbbiekben a válogatott kötetek összeállításának elemzésekor látni fogjuk, hiszen 

Magyarországon már a nyolcvanas évek elején visszakerült a válogatott kötetekbe az 

említett szöveg. 

A Dsida-vita összegzéseként arra még felhívhatjuk a figyelmet, hogy miközben 

költészete szelektív módon visszakerült részlegesen az irodalmi kánonokba, a 

továbbiakban majd éppen e részlegesség és szelekció lesz az, ami mind az 

értelmezésekben, mind a kötetszerkesztési elvekben az ellentételezés reakcióját fogja 

kiváltani. 
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IV. Dsida Jenő költészetének kanonizációs kísérletei 

a kezdetektől napjainkig 
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0. Kiadások, értelmezések, kanonizáció 

 

Dsida Jenő költői életműve újrafelfedezésének és az újraértelmezés első kísérletének 

tekinthetjük az 1956 és 1957 között lezajlott vitát. Dsida kortársi recepciójától látványosan 

elhatárolódó, de annak bizonyos megállapításait továbbgondoló szövegek elsőként 

próbáltak meg a második világháború után egyáltalán megszólalni az életműről. Habár az 

irodalomimmanens, esztétikai megközelítést a polémia résztvevői gyakran kerülték, és 

sokkal inkább az irodalompolitikai elvárások működtek a szövegek megírásakor, mégis 

látnunk kell, hogy a Dsida-vita minden elfogultsága ellenére ráirányította a figyelmet a 

költő életművére, s így az elhallgatás „korszaka” után a tárgyalás és elemzés ideje 

következett. Ha összevetjük a kortársi recenziókat, majd Dsida halálát követő 

értelmezéseket az ötvenes években született elemzésekkel, érzékelhetővé válik az a 

nézőpontbeli különbség, miszerint a szépirodalmi szövegek időben eltérő értelmezésekor 

eltolódtak a hangsúlyok. „Különböző befogadók nagyon eltérő előföltevésekkel 

közelíthetnek ugyanahhoz a műhöz, – fogalmaz Szegedy-Maszák Mihály – a többszöri 

befogadás pedig ugyanannak a személynek ugyanarról a műről alkotott képét is 

gyökeresen megváltoztathatja. Az értelmezés nem ismer fehér lapot és végleges lezártságot 

sem.”260 Az értelmezések tehát sohasem önmagukban állnak, mindig a hagyomány 

tekintetében fogalmazzák meg kijelentéseiket, s ezt a Dsida-életmű értelmezéstörténetének 

tárgyalásakor sem szabad szem elől tévesztenünk. Az interpretációk elemzésekor és 

feltérképezésekor fontos figyelmezni ezek folyamatszerűsége mellett arra is, hogy az 

általuk megszólított kortárs horizont és a befogadó, tehát az elemző tapasztalati horizontja 

közötti távolság újabb és az eddigiektől eltérő kérdésfelvetést eredményezhet,261 de mindez 

nem függetleníthető az előbbiek hatásától.262 Mindamellett, hogy jelen értekezés is Dsida 

költői életműve hatástörténetének hagyományában állva és ehhez viszonyulva teszi meg 

(néhol kritikus) megállapításait és kijelentéseit, láthattuk azt is, amint a kortársi recepció, 

                                                 
260 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, „Az értelmezés történetisége” = UŐ., Szó, kép, zene. A művészetek 
összehasonlító vizsgálata, Kalligram, Pozsony, 2007, 50. 
261 Vö. Hans Robert JAUSS, „Horizontszerkezet és dialogicitás”, ford. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán = UŐ., 
Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Irodalomelméleti tanulmányok, vál., szerk. 
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, Osiris, Bp., 1999, 312. 
262 Schein Gábor Nemes Nagy Ágnes költészetének befogadástörténetéhez írt bevezetőjében így 
reflektál a mindenkori értelmező helyzetére: „Az irodalom történetiségéről beszélve mi magunk is 
részesévé válunk a történetnek. E részesség beszédünk kettős mozgásában érhető tetten: a lehetséges 
kérdéseket értelmezésünk hatástörténeti hagyományai és kultúránk gyakorta nem egy irányba ható, 
semmiképpen sem egységes tradíciói írják elő, miközben az itt és most igaznak vélt értelmek 
megalkotása során szükségszerűen e hagyományok kritikusaiként lépünk fel.” SCHEIN Gábor, „Nemes 
Nagy Ágnes költészete” = UŐ., Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, Universitas, Bp., 1998, 11. 
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majd a Dsida-vita szövegei is egyrészt a mindenkori jelen horizontját tekintetbe véve 

fogalmazták meg értékelésüket, és – főként a polémia kapcsán érzékelhettük – a kialakult 

hagyomány ellenében tették meg kijelentéseiket e költészetre vonatkozólag.  

 A befogadástörténet két nagyobb csoportra osztható: egyfelől a vitát követően 

sorozatban láttak napvilágot a költő életművét bemutató válogatott és gyűjteményes 

kötetek, másfelől – a vita legitimációs eljárásának köszönhetően – több értelmezés is 

megjelent, ami szintén szorosan kapcsolódik az életmű hatástörténetéhez. Szilágyi Márton 

a Filológia, irodalomtörténet, kanonizáció című írásában263 ekképpen fogalmaz a fentebbi 

elkülönítést jellemezve: 

 

„Aligha lehet természetesen kétségbe vonni, hogy a nagyterjedelmű, átfogó 
jellegű, műértelmezésekre alapozó tanulmány, esszé vagy monográfia igen 
fontos műfaja lehet a rekánonizációnak; nem szabad azonban elfelejteni, hogy 
mégis csupán az egyik műfajról van szó. A XIX. század első évtizedeinek egyik 
legjelentősebb kánonizációs aktusa pl. egy szövegkiadás volt: Kazinczy Ferenc 
Dayka-kiadása. Életműkiadások, szövegválogatások, több szerzős antológiák 
vagy forráskiadványok egyaránt betöltenek jelenleg is rekánonizációs szerepet, 
s ilyenformán azoknak a filológiai szövegműfajoknak, amelyek ezeket az 
edíciókat kísérik tudatában kell lenniük saját értelmezői szerepüknek.” 

 

Szilágyi az említett felosztás mellett a befogadás- és hatástörténet kapcsán egy harmadik 

szempontot is megemlít, mégpedig a kanonizáció kérdését, melynek az előbbi két csoport 

fontos eljárását képezi. Nem tekinthetünk el attól, hogy már a Dsida-vita is rekanonizációs 

kísérletként értelmezhető, s minden „újraolvasás folytatja és kitörli, azaz felejti és felejteti 

a korábbi magyarázatokat. Sosem állíthatom, hogy megértettem valamely művet, mert az 

nem jelenlét, hanem történés. Ha megtaláltam üzenetét, egyúttal el is veszítem azt, amikor 

kiszakítom valamely összefüggésrendszerből és másikba helyezem.”264 A folytatás és 

törlés mozzanataival jellemzett kanonizáció fentebb említett két eljárása jelenik meg egy 

harmadikkal kiegészülve Aleida és Jan Assmann Kánon és cenzúra265 című szövegében, 

hol a szöveggondozás és az értelemgondozás mellett a cenzúra intézménye is felbukkan. 

„A cenzúra […], mely kiválaszt, leértékel és akadályoz, a két másik intézményhez 

kiváltképpen konzervatív, illetve kreatív funkció járul.”266 E három eljárás szoros 

együttműködése és egymásra hatása nyújtják azokat a lehetőségeket, melyeket Dsida 

                                                 
263 SZILÁGYI  Márton, „Filológia, irodalomtörténet, kanonizáció”, Helikon 46 (2000/4), 570. 
264 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, „Az újraolvasás kényszere (A rajongók)” = Uő., Irodalmi kánonok, Csokonai, 
Debrecen, 1998, 74. 
265 Vö. Aleida ASSMANN, Jan ASSMANN, Kánon és cenzúra, 91–96. 
266 Uo., 92. 
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későbbiekben megjelenő válogatott és összegyűjtött kötetei, majd a különböző 

értelmezések kapcsán az értekezés elemzésének kereteit jelen fejezetben kijelölik. A 

szöveggondozás elsősorban a kifejezési és az értelemoldal elkülönítésére figyel, míg az 

értelemgondozásnál az elsődleges és másodlagos szövegek szétválasztására kerül a 

hangsúly.267 Azonban e felosztás figyelembe vétele mellett, a szöveggondozás 

eredményeinek tárgyalásakor nem tekinthetünk el azoktól az elméleti megfontolásoktól, 

melyeket az utóbbi évtizedekben a textológia és a kiadástudomány megtett. Főként akkor 

nem, mikor a Dsida-filológia és értelmezéstörténet hosszú ideje immár a „teljesebb Dsida-

kép” igézetében teszi meg kijelentéseit és megállapításait, mintegy feltételezve egy olyan 

visszavonhatatlan és megkérdőjelezhetetlen szövegkorpuszt és költészetértelmezést, mely 

rendelkezésre állhat és elérhető. A reflektálatlan, a szerkesztői és elemzői szerepet 

korántsem tudatosító közlések, szövegkiadások nem vesznek tudomást önmaguk 

értelmezői attitűdjükről, s gyakorta nem számolnak ezek következményeivel. Mindemellett 

azt is fontos megfogalmazni, hogy jelen értekezés sem tud és akar több lenni egy 

értelmezésnél, mely tudatában van saját esendőségének, viszont mindenképpen figyelni 

kíván mindazon eljárásokra, melyeket megtettek és melyeket önmaga megtesz.  

 A szöveggondozói munka értelmezésekor fontos belátni, ahogyan Dávidházi Péter 

ezt megfogalmazta, „hogy a szöveg óhatatlanul szerző és szerkesztő közös terméke, 

szükségképpen művi és másodlagos, sosem az egykori alkotói képzelet valamiféle 

szuverén, eredendő és közvetítés nélküli megnyilvánulása vagy annak érintetlen 

visszanyerése.”268 E megnyilvánulás illúziójának felszámolása egyrészt magával hozza az 

a megállapítást, miszerint egy válogatott vagy gyűjteményes kötet összeállítása során nem 

tekinthetünk el a sajtó alá rendező, a szerkesztő értelmezői munkájától, ennek legitimációs 

hatásaitól, s másrészt figyelnünk kell arra is, hogy a hatalom, mely a szerzői, jelen esetben 

Dsida Jenő neve alatt fejti ki hatását, megoszlik.269 Pierre-Marc de Biasi a genetikus 

kiadások tipológiájának felvázolásakor a kéziratkiadások kapcsán így fogalmaz: 

 

„Nem a művet kínálja olvasásra, hanem azt, amiből a mű létrejött: az írást mint 
lezáratlan folyamatot jeleníti meg, amely még nyitott a variációk végtelen 
tárháza előtt. Nem a szöveg helyreállítására törekszik, hanem a szöveg 

                                                 
267 Vö. Uo., 94. 
268 DÁVIDHÁZI  Péter, „A hatalom szétosztása. Klasszikus, modern és posztmodern a szövegkritikában” = 
UŐ., Per Passivam Resistentiam. Változatok hatalom és írás témájában, Argumentum, Bp., 1998, 219. 
269 Vö. Uo., 221. 
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születésének egy adott fázisát próbálja megvilágítani, vagy e folyamat egészét 
eleveníti fel.”270 

 

Igaz ugyan, hogy Biasi a kéziratkiadás kapcsán fogalmazza meg elméleti megfontolásait, 

azonban itt a fentebbi idézet nem a Dsida-kéziratok kiadása miatt fontos, hanem azon 

párhuzam miatt, mely a kéziratkiadás és a Dsida szövegkiadások között észlelhető. Jelen 

értekezés korántsem Dsida költői életművét kínálja olvasásra, hanem azt a folyamatot 

kísérli meg értelmezni és bemutatni, melynek köszönhetően a kortárs Dsida-olvasatokat 

kialakították és létrehozták. Ezen folyamat szemléltetés és elemzése során adott a 

szöveggondozói és az értelemgondozói munka elkülönítése, mindazon megfontolásokkal 

természetesen, hogy a szöveggondozás – és itt jelentős hangsúlyt kapnak a különböző 

szövegkiadások (válogatott és gyűjteményes kötetek) – sem végezhető értelmezés nélkül, 

azonban ez az értelmezői munka más kategóriájába esik. S ahogyan már fentebb 

említettük, mindez elemzése során nem feledkezhetünk meg ezen eljárások kánonalakító 

szerepéről sem, ami szintén a Dsida-filológia és értelmezéstörténet egyik kardinális 

kérdése.  

 Továbbá fontos megemlíteni, hogy a kiadástörténet szövegközléseit szem előtt tartó 

elemzés a nyilvánosságra hozatal olyan másodlagos szövegeit is az értelmezés körébe 

vonja, melyek eddig kevéssé, vagy egyáltalán nem kerültek az érdeklődés központjába: itt 

elsősorban leveleket, lektori jelentéseket és természetesen a kötetek paratextusait fontos 

kiemelni, melyek szerepe és jelenlét mindenképpen megfontolásra érdemes.271 

 

                                                 
270 Pierre-Marc de BIASI, „Horizontális kiadás, vertikális kiadás. – A genetikus kiadások tipológiájának 
vázlata – (A francia terület, 1980–1995)”, Helikon (1998/4), 414. 
271 Vö. „Részint más jellegű kérdéseket vetnek fel a szövegkiadás gyakorlatának azon implicit előfeltevései, 
amelyek a nem irodalmi vagy nem nyilvános szövegek (dokumentumok) forrás- (azaz elsődleges) szöveggé 
emelését teszik lehetővé. Mint az már szóba került, voltaképpen ezek szövegesítik vagy teszik olvashatóvá 
azt az autoritást (modern körülmények között például a szerzői nevet vagy a szerzői intenciót), amely viszont 
azokat a szövegeket teszi olvashatóvá, melyeknek (amint az az imént szóba került, nem mindig – sőt talán 
ritkán) – egyedül valamely szerzőtől származó) autoritása amúgy az ilyen dokumentumok kiadását egyáltalán 
szükségesség teszi.” KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, „Filológia az irodalom előtt?” = Filológia – interpretáció – 
médiatörténet, szerk. KELEMEN Pál, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, SIMON Attila, TVERDOTA György, Ráció, Bp., 
2009, 233. 
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1. Szöveggondozás, szövegkiadás  

 – A válogatott és gyűjteményes kötetek lehetséges hatásai, aspektusai – 

 

Ha tipologizálni szeretnénk Dsida Jenő halála után megjelent, a költői életművet bemutató 

köteteket, akkor alapvetően két nagyobb csoportot jelölhetünk ki. Az elsőbe tartoznak 

mindazon kötetek, melyek a „válogatott” jelzővel élve szűkebb vagy tágabb betekintést 

nyújtanak Dsida költészetébe. A második csoportot azon könyvek alkotják, melyek az 

„összegyűjtött” vagy az „összes” kijelölést (vagy egyiket sem) használva többé-kevésbé a 

hozzáférhető és ismert lírai művek „teljes” bemutatására törekednek. E kettős felosztás 

mellett viszont fontos szem előtt tartani a kánonalakulás időbeli és térbeli szempontjait, 

melyeket a kiadások megjelenéseit tekintve nem hagyhatunk figyelmen kívül. A Dsida-vita 

elemzése során láthattuk, hogy a költői életmű megítélése kapcsán egyáltalán nem 

mellőzhetőek a korabeli diskurzusban azok a politikai szempontok, melyek rányomták 

bélyegüket a kortársi irodalomértelmezésre.  

 

„Magyarország történetében 1945-tel mindenesetre olyan korszak vette 
kezdetét, amely a totális világmagyarázatok »nagy elbeszéléseinek« egy múlt 
századi változatát keltette életre. […] A szovjet érdekeltségi zónába átkerült 
államokhoz hasonlóan rövidesen itt is kezdetét vette az a hatalmi törekvés, 
amely a szellemi élet minden területén lazítani, majd elszakítani igyekezett az 
európai keresztény-liberális tradíciókhoz kötő szálakat, hogy kész helyzetet 
teremtsen a maga politikai szándékai számára. […] Nyilvánvaló tehát, hogy az 
így kibontakozó hatalmi diszkurzus a tágabb értelemben vett kultúrában, s a 
szellem életben is létrehívta a saját nyelvi, észjárásbeli és mentalitási 
mintáit.”272 

 

Kulcsár Szabó Ernő a kilencvenes évek elején megjelent irodalomtörténete 1945-öt fontos 

dátumként láttatja ugyan a magyar irodalomtörténet-írásban, azonban a korszakhatárt 

sokkal inkább az 1948-as dátumhoz köti, mikor a két időpont közt eltelt időszak folyamatai 

beértek, s tényelegesen megtörtént a társadalom minden területén az ideologikus 

szemléletváltás, hiszen „Olyan politikai-ideológiai folyamatok veszik ekkortájt kezdetüket 

Magyarországon, amelyek nem egyszerűen deformálták az irodalom addigi irányzati 

struktúráját, hanem gyökerestül átalakították az irodalmi diszkurzus egész rendjét.”273 Az 

új diskurzus (romániai) működését figyelhettük meg a Dsida-vitában, azonban emellett a 

szövegkiadások tárgyalásakor a kanonizáció időbeli és térbeli szempontjai sem hagyhatók 

                                                 
272 KULCSÁR SZABÓ, A magyar irodalom története 1945–1991, 8. 
273 Uo., 31. 
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figyelmen kívül. A költői életműre ható politikai aspektusok az általuk létrehozta 

korszakhatárok figyelembe vételére kényszeríti az értelmezőt, hiszen adott esetben nem 

csupán egy szerkesztő válogatásának eredményét tapasztalhatjuk meg a kötetek 

interpretálásakor, hanem a korabeli diskurzus működtette cenzúra jelenlétét is. S míg az 

újabb magyarországi irodalomtörténet-írás jellemzően az 1945-ös és az 1948-as 

dátumokhoz köti a szakirodalom a korszakváltást, addig a romániai magyar 

irodalomtörténet-írás – mint azt a Kántor–Láng-féle irodalomtörténet jelzi – az 1944-es 

időponthoz.274 Az időbeliség elsősorban politikai korszakhatárra utaló – aspektusa mellett 

így elérkeztünk azon térbeli szemponthoz, mely szintén meghatározó jelleggel volt jelen 

Dsida kanonizációs folyamatában. Boka László a kánonokra vonatkozó azon 

megállapítása, mely egyértelműen többosztatú rendszerben tekinti leírhatónak a korabeli 

folyamatokat, talán a magyar irodalomtörténet-írás határon túl születő irodalmak 

megragadásának egyik leglényegesebb pillanata: 

 

„Az utóbbi negyven-ötven év alábbiakban tárgyalt irodalmi történéseiben ezért 
sem kívánok egyetlen nagybetűs Kánonról mint a hagyománytapasztalat 
egyetlen értékes formájáról beszélni. Ennek a kizárólagosságnak a képtelensége 
teszi érthetővé azt is, miért tartom elfogadhatatlannak, hogy egyetlen (akár 
ideológiai) ellenkánont tételezzünk csak fel az említett időszakban, illetve az 
általam említendő kanonikus diskurzusformák, melyek leginkább lappangó 
kánonikusságukban jellemezhetők, stratégiai összeolvadásukat miért csak 
történeti konstellációjuk révén juttathatták némileg egységesen kifejezésre.”275 

 

Boka megállapításával egyetértve magam is több – egymást részleteikben metsző – kánon 

feltételezésével gondolom elbeszélhetőnek azt a történetet, mely Dsida Jenő költészetének 

befogadását és kiadástörténetét meghatározza. Az alapvető viszonyt illetően az 1945 után 

időszakot szemlélve a térbeliség – a magyarországi és a kisebbségi recepció és 

irodalomtörténet-írás helyhez kötött és helyre irányuló pillantása – szempontját vélem 

kiemelkedőnek, s ezt figyelembe véve egy magyarországi és egy erdélyi/romániai 

magyar276 irodalmi kánon működését feltételezem. Az időbeliség aspektusa viszont arra 

                                                 
274 A kötet első kiadása: KÁNTOR Lajos–LÁNG Gusztáv, Romániai magyar irodalom 1945–1970, biblio. 
RÉTHY Andor, Kriterion, Bukarest, 1971. Második javított kiadása: KÁNTOR Lajos–LÁNG Gusztáv, Romániai 
magyar irodalom 1944–1970, biblio. RÉTHY Andor, Kriterion, Bukarest, 1973. A két kiadás címben jelzett 
kiindulási időpontjainak eltérése mutatja az irodalomtörténet-írás történelmi-politikai dátumhoz való 
kapcsolását. 
275 BOKA László, „Kánonrétegek és ideológiaformák. Egy fogadtatás buktatói” = A kultúra átváltozásai. Kép, 
zene, szöveg, szerk. JENEY Éva, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Balassi, Bp., 2006, 277. 
276 Az erdélyi vagy romániai magyar kifejezések használata nem véletlenszerű: irodalomtörténet-írásunk 
alapvetően a világháború előtt időszakra használta az erdélyi jelzőt, míg az azt követő, leginkább 1989-ig 
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figyelmezteti az értelmezőt, hogy mindkettő differenciálható, és további kanonikus 

struktúrák kialakulása tapasztalható meg. Alapvetően mindkét esetben az értelmezési 

kereteket a referencialitás, a kollektív tudat és egyfajta erkölcsi-morális állásfoglalás 

szempontjai277 irányították, melyek nyomai a legutóbbi időkig felfedezhetőek a magyar 

értekező próza szövegeiben. E viszonyrendszer előfeltételezéséből, térbeli és időbeli 

szempontjainak fontosságából kiindulva a kötetek – tehát a kiadástörténet és a közben 

megvalósuló recepció – értelmezésekor elsősorban a kronológiai sorrendet követem, mivel 

így nyomon követhetőek részben a cenzúra hatásai, másfelől kimutathatóak a 

kötetszerkesztési eljárások hagyományozódása, ahogyan arra is felfigyelhetünk, miként tér 

el egymástól, miként alakítja egymást a (minimum) két párhuzamosan működő kánon. 

Várhatóan azt is megtapasztalhatjuk, hogy Dsida költői életművének kanonizációjában 

milyen hatások és ellenhatások léptek működésbe, ahogyan azt is megfigyelhetjük, hogy 

mennyiben tekinthető fordulatnak a Dsida-életműt illető kanonikus eljárásokban az 

1989/1990-es elsősorban politikai korszakhatár. 

 

1.1 Az első válogatások  

 

Ha az Angyalok citeráján kötetet nem tekintjük válogatásnak, amire az eddigi tapasztalatok 

alapján erősen hajlanék, az első mindenképpen megemlítendő momentum Dsida lírájának 

kiadástörténetében, az az 1941-ben Vajthó László szerkesztésében napvilágot látott Mai 

magyar költők című antológia, mely kiemelésével278 kötetnyitó pozícióba helyezte a költő 

a gyűjteménybe felvett szövegeit: Psalmus Hungaricus, Szerenád Ilonkának, Kóborló 

délután kedves kutyámmal (részlet), Hulló hajszálak elégiája. Amellett, hogy jelzésértékű 

az a megállapítás, miszerint a szerkesztő Dsidától – ahogyan ezt tette Erdélyi és Illyés 

                                                                                                                                                    
tartó korszakra a romániai kifejezést. Ez utóbbi előbbire való utólagos kiterjesztésére is történetek kísérletek, 
ahogyan újabban, a jelenkori szövegek előszeretettel használják az előbbit, tehát az erdélyit. 
277 Vö. „A referencialitásnak alárendelt esztétikai-retorikai vizsgálatok ugyanakkor a kisebbségi magyar 
irodalmak esetében, az életrajzi elemekből és érzelmi-pszichológiai hozzáállásból kiinduló értelmezések 
mellett is olyan moráletikai meghatározottságból vezették le értelmezéseiket, amelyek eleve valamiféle 
kollektív tudattal rendelkeztek, minthogy fölötte állni látszottak az író egyéniségének, vagy a művek 
befogadásának értékelésében megnyilvánuló önértelmezéseknek is. Ezáltal olyan ideologikus és ideáltipikus 
tételeket tárgyaltak, amelyek befolyásolták/meghatározták az irodalmiságnak a teljes határon túli irodalmakra 
vonatkozó képleteit.” Uo., 279. 
278 „A költőket születési évük sorrendjében mutatjuk be; a halottakat viszont a kötet élén juttattuk szóhoz. Bár 
mindenkit lehetőleg jelentősége arányában közöltünk, a versek száma, vagy az az oldalterjedelem, amely 
egy-egy költőnek jutott, nem föltétlenül értékjelző is. Némelyik költőt kevesebb versből is jól meg lehet 
ismerni.” Mai magyar költők. A fiatal magyar költőnemzedék negyven lírikusának versei, összeá., bev. Dr. 
VAJTHÓ László, Dante, Bp., 1941, 20. 
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esetében – hosszabb versciklus közlését is szükségesnek látta,279 érdemes felfigyelni arra 

tömör jellemzésre, melyet a költő bemutatásaképpen megfogalmaz: 

 

„Az önbecézés egyik ritka fajtájának finom, áradó, szinekben pompázó, 
termékeny hangja az övé, klasszikus játék a formákkal, szavak színével, 
csengésével, egy rövidnek érzett élet mámoros kiélvezője. Erdély nehéz 
napjaiban külön világ. Nem mutatja, hogy a sujtottak közt van maga is, csak 
néha, nagyon távolról villan meg sorai közt az erdélyi gondolat, míg azután 
gátjaszakadtan tör fel belőle egy egész ciklusnyi vers, egyik legszebb nemzeti 
énekünk. Itt adja fel először annyira féltett zárt formáit, nagy, egyenetlen 
mozdulatokban, hogy végtelenre tárt karokkal magához ölelje legszentebb 
kincsét, hazáját. Addig legkényesebb formaművészeink egyike, a maga 
nemében egyetlen, kinél vertarany-technikává tud hülni a legforróbb benyomás 
is.”280 

 

A korabeli recepció megállapításait visszhangzó szövegrészlet központjában 

kimondatlanul is a Psalmus Hungaricus című vers jellemzése áll, mely ekkor jelenik meg 

először gyűjteményben, hiszen addig csak folyóirat-publikáció formájában került közlésre 

Dsida halála után. Ha a felvett versek számával nem is,281 de a kötetnyitó helyzettel mégis 

jelentős helyre kerültek a szövegek egy olyan antológiában, mely nem számolt a magyar 

irodalom területi tagozódásával, s egységben kívánta láttatni a korabeli magyar költészetet.  

A két világháború közötti Dsida-recepció egyik jelentős alakítója, Rónay György 

volt az, aki 1944-ben sajtó alá rendezte a szakirodalom által elsőnek tekintett 

válogatáskötetet.282  A válogatás kiindulópontja a Dsida életében megjelent kettő, majd 

halála utáni harmadik kötet, s nem kerülnek felvételre folyóiratban közölt vagy kéziratban 

maradt versek. A könyv paratextusában, a szerkesztő kötethez írt előszavában kísérletet 

tesz arra, hogy röviden összefoglalja e költészet jelentőségét, ahogyan azt is 

megfigyelhetjük, amint megpróbálja elhelyezni Dsida líráját a magyar irodalom 

kánonjában. A Rónay-válogatás esetén alig érhetjük tetten az erdélyi és magyarországi 

kánonokra való hivatkozást, a szerkesztő érzékelhetően egységként kezeli a magyar 

irodalom hagyományát, de kortársi alakulását is. Az összefoglalás a Leselkedő magány 

bemutatásával indul, s Rónay György a hangsúlyt itt a recepció által oly sokat hangoztatta 

formakészségre helyezi, miközben sejtteti a formán túli megfoghatatlan megragadására tett 

                                                 
279 „Csupa teljes verset közöltünk, de nem állhattuk meg, hogy Dsida, Erdélyi, Illyés egy-egy terjedelmesebb 
költeményéből, ciklusából részletet ne hozzunk. Ezek önmagukért beszélnek.” Uo. 
280 Uo., 14. 
281 A szerkesztő átlagosan három-öt verset közöl egy szerzőtől, többet pl. Szabó Lőrinc, Sárközi György, 
József Attila, Illyés Gyula, Szemlér Ferenc, Radnóti Miklós, Berda József. 
282 DSIDA Jenő, Válogatott versek, szerk., bev. RÓNAY György, Révei, Bp., 1944. 
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kísérlet jelenlétét.283 S míg az első kötet esetében elsősorban a „mesterség” tudásának 

kiemelése állt a középpontban, addig a Nagycsütörtök kapcsán már a neorokokó és a 

szürrealizmus lesznek azok a hangsúlyok, melyeket Rónay fontosnak lát megemlíteni. 

Amellett, hogy Áprily Lajos és Csokonai Vitéz Mihály hatását véli felfedezni az újabb 

kötetben, itt már az előző verskötet „buddhista” hangulatával szemben megdöbbentőnek 

tartja „mély, meghatott, megrázó kereszténységé”-t. Mint írja, a „franciák nem félnek úgy, 

mint mi, ettől a szótól: angyali. Ha valakire, Dsida Jenőre illik.” 284 A már az első kötet 

bemutatása során említett formán túli valóság itt kiegészül egyfelől a vallásos 

transzcendenciára tett utalással, másfelől Dsida szürrealizmusát szemléltetendő állapítja 

meg Rónay: „Az egyetlen volt Erdélyben, aki előzmények és hatások nélkül kialakította a 

maga gyöngéd, illékony szűrrealizmusát. Paradox, illogikus kapcsolatai, fénylő látomásai 

egy valóság fölötti valóság híradásai.”285 Miközben Rónay elemzésben látható módon 

alakul tendenciává a valóságon túli, valamiféle transzcendencia jelenlétének 

hangsúlyozása, fontos felfigyelnünk arra is, hogy előzmény nélkülinek tartja Dsida 

költészetének ilyetén való alakulását. 

 Ezt támasztja alá az Angyalok citeráján kötet elemzése előtti kitérő is, mely a 

magyar líra harmincas évekbeli tendenciáit foglalja össze, utalva itt Kosztolányi Dezső, de 

elsősorban Babits Mihály lírájára, akinél – írja Rónay – „a fordulat újra jogaihoz juttatta a 

közvetlen valóságot, a közvetlen élményt, emlékezést, szemlélődést: kikapcsolta azt az 

ellenálló közeget, amelyen az ihlet szikrává forrósodva üt át; a költő […] vonásait nem 

kielemeznünk kell; egyszerűen csak meglátnunk az önarcképét.”286 A Rónay által oly sokat 

hivatkozott Babits mellett, még Erdélyi József és Illyés Gyula líráját is megemlíti az 

előszóíró,287 hogy aztán e tendencia megjelenését Dsidánál a következő szavakkal 

jellemezze: „Ez a lírai realizmus Dsida Jenőt is megérintette. De az ő költészete úgy 

»realizálódott«, hogy lehozta a hétköznapokba a csodát.”288 Rónay 1944-es előszavának a 

korszaktól való időbeli távolsága másfajta rálátást biztosít mindazon tendenciákra, melyek 

között elhelyezhető Dsida lírája, s láthatjuk, hogy míg a korabeli recepció elsősorban 

                                                 
283 Vö. „A »Leselkedő magány« lírája a formán túli valóságot sejteti formán innen fogant versekben. A 
forma tett, vállalkozás a – talán nem logikus, de költői: rím, ritmus, zene útján való – 
megfogalmazásra. A költő rímekben monda ki a kimondhatatlant, ritmusban ragadja meg a fogalmilag 
elérhetetlent, zenévé párolja a ködöt és homályt.” Uo., 7. 
284 Uo., 8. 
285 Uo., 9. 
286 Uo., 10. 
287 Talán nem véletlen az egyezés a Vajthó szerkesztett kötet előszavával, ahol Dsida mellett szintén e két 
szerzőt említi a szerkesztő. 
288 Uo. 
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Kosztolányi költészete mentén kísérelte meg Dsidát a magyarországi kánon részévé tenni, 

addig itt már Babits lírája válik viszonyítási ponttá. Mindezen összevetés megtétele közben 

viszont Rónay továbbra is a csoda, a kereszténység, a transzcendens erőteljes jelenlétét 

hangsúlyozza, így mintegy sulykolja az „angyali” jelző használatát e költészetet illetően.  

 S miközben a szerkesztő kísérletet tesz arra, hogy a magyar líra kortárs tendenciáit 

figyelembe véve értékelje Dsida költészetét, mégis erősebbnek bizonyul az előszó egészét 

tekintve az az értelmezési minta, mely Dsida lírájának vallásos jellegét emeli ki. A 

hangsúlyok elhelyezése a válogatás mikéntjén is tetten érhető: a Leselkedő magány című 

kötetből mindössze hét vers kerül beválogatásra, a Nagycsütörtökből már húsz, míg az 

Angyalok citeráján kötetből tizenkilenc. Az első verskönyvből választott hét vers 

némelyike (Túl a formán, Olvadó jégvirág) a formán túli megfoghatatlan szemléltetése 

gyanánt jelenik meg, a továbbiak pedig már a magány és a transzcendencia kiemelését 

szolgálják (pl.: Nocturno, Ormok felé). A vallásos költészet és az „angyali” költő képét 

erősítik a Nagycsütörtökből és az Angyalok citerájánból választott szövegek is, főként úgy, 

hogy az eredeti kötetszerkezetből kiemelve, egymás mellé kerülve felnagyobbítják ennek 

jelentőségét.  

 Amellett, hogy a kötetekből közölt versek mennyisége jól jelzi Rónay György 

értékítéletét, miszerint a Leselkedő magányt tekinti Dsida leggyengébb 

versgyűjteményének, a kihagyott költeményeknek köszönhetően a kisebbségi sorsvállalás 

legcsekélyebb jelenléte sem mutatható ki a válogatáson. Az addig ez utóbbi szempont 

szerint értelmezett Tükör előtt ciklus289 és a Kóborló délután kedves kutyámmal című 

szöveg együttes elhagyása az utolsó, posztumusz – talán már válogatott – Dsida-kötet 

elbeszélő költemények felé való fordulását is felszámolja. Egyedül a Miért borultak le az 

angyalok Viola előtt című epikus lírai alkotás akad fenn Rónay szűrőjén, mely szöveg 

eredeti kötetbéli helyét – egyedüliként – módosítja, és kötetzáró pozícióba helyezi. Ezzel a 

fentebb felvázolt kép erősítését is megteszi. 

 Ahogyan a Rónay György válogatta kötet esetén ez történt, úgy a későbbi, szintén 

Magyarországon megjelent Áprily Lajos által szerkesztett könyv is a három eddig 

emlegetett Dsida-kötet képezi az új kiadás alapját. Ez azt is mutatja, hogy a szerkesztők 

nem kívántak kiadatlan szövegeket felvenni a gyűjteménybe, másfelől jelzi, hogy a 

                                                 
289 Talán jogosan teszi szóvá Lőrincz László az Erdélyi Helikon hasábjain: Vö. „A válogató mellőzte az 
egész »Tükör előtt« című ciklust, mely költői egyéniségének talán a legkiforrottabb és mondhatni valóban 
leggazdagabb kifejezője.” Később: „Aki egy halott költő válogatott versei elé bevezető tanulmányt ír, annak 
a válogatást is komolyan kell vennie, nem nyugodhat meg egy felületesen összeállított gyűjteményben.” 
LŐRINCZ László, „Dsida Jenő válogatott versei”, Erdélyi Helikon 1944/7, 431. 
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harmadik, az Angyalok citeráján kapcsán nem merült fel bennük az a lehetőség, hogy azt 

nem kizárólag Dsida rendezte sajtó alá, hiszen a versek ottani sorrendjét meghagyták. A 

könyvhöz írt előszó végén Áprily Lajos egyértelműen kijelenti, hogy az előző, tehát a 

Rónay szerkesztette Révai-kiadáshoz képet tovább kívánja árnyalni a poéta arcát, s így 

több verset vesz fel a válogatásba.290 Míg Rónay nem adott címet válogatásának, addig 

Áprily a Tóparti könyörgés verscímet avatja kötetcímmé, s ezzel a kiemeléssel a szöveg 

önreflexív megállapításait mintegy Dsida egész költészetére kiterjeszti: „Ez nem negédes 

jajgatás, / finomkodó poéta-lárma. De fejem fölött penge leng / s fejem alatt kigyúlt a 

párna.” Az ars poetica jellegű megfogalmazás mellett az „Irgalomtelt angyalra várok” sor a 

cím által a Rónay alakított Dsida-kép erősödéséhez járul hozzá. Igaz ugyan, hogy Áprily 

óvakodik egyértelműen kijelölni e költészet értelmezésbeli kereteit,291 azonban 

elemzésében a Rónay választotta mintát követi: 

 

„A »Leselkedő magány« és a »Nagycsütörtök« versei között sok az olyan, mely 
a földön túlra mutat. Valóság-motívumuk néha csak annyi, amennyiben 
megvetheti a lábát, hogy magasabbra ugorjék vele. Ugródeszka az irrealitás felé. 
Rövid versekben is szereti a kozmikus átfogást (»öreg akáctól a sarkcsillagig«). 
A befejező sorokban szeret áthidalni a végtelenség, a halál, a misztérium felé. A 
természeti képet is úgy ragadja meg szemléletével, hogy misztikummá 
finomíthassa.”292 

 

Áprily szövegében a Rónaynál használt „angyali” jelző eltűnik, helyére a kozmikus, 

misztikus kifejezések kerülnek, azonban ezek ugyanarra a gondolati tartalomra 

vonatkoznak, mint az „angyali”. Mindezt alátámasztja az a kritikusnak tekinthető 

megjegyzés is, mely éppen ezt a jelzőhasználatot bírálja: „A misztériumnak ebben a felső 

világában sűrűn találkozunk csillagok és angyalok motívumaival. Az angyalokéval szinte 

túlságosan sűrűn.”293 E különbség megemlítésekor viszont érdemes felhívni a figyelmet 

arra a tényre, hogy ez a kötet már a Dsida-vitát követően látott napvilágot, s ennek a 

katolicizmust, vallásos szemléletet elutasító attitűdje is megsejthető Áprily 

megfogalmazása mögött. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a kiadó fontosnak vélte a 

magyarországi kiadásban a kötet utószavaként a polémia összegzését és lényeges 

                                                 
290 ÁPRILY Lajos, „Dsida Jenő” = DSIDA Jenő, Tóparti könyörgés, vál., bev. ÁPRILY Lajos, Szépirodalmi, 
Bp., 1958, 13–14. 
291 Vö. „»Expresszionizmus«, »szürrealizmus« – olvasom azok írásaiban, akik foglalkoztak költő-
művészetével. Nem ütöm rá a művészi stílus bélyegét. Lehet olyan olvasója, aki azt kívánná tőle, hogy 
erősebb lábbal álljon a földön.” Uo., 7–8. 
292 Uo., 8. 
293 Uo. Később hasonló hangvétellel állapítja meg: „Angyali mitológiájának képei után jólesik őt földön 
állásában látni…” Uo., 9.  
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megállapításait közölni. Áprily követi a Rónay alakította értelmezői mintát, tehát kiemeli 

Dsida formakészségét, lírájának irreális – a transzcendenst feltételező – vonásait, a magyar 

költészetben történő elhelyezésekor szintén kiemeli kívülállóságát: „Ady egyébként alig 

hatott rá, az erdélyi költők is alig, pedig közöttük élt. Lírája inkább Kosztolányival, 

Babitscsal, Tóth Árpáddal, a nagy muzikálisokkal tart magyar rokonságot. Néhány 

versének áradó nyelve és rímelő stílusa Csokonait juttatja eszünkbe.”294 Ezzel áll szemben 

az utószóban tett megállapítás, mely Földes László Utunkban közölt cikkét idézi: 

„»…Dsida költői tudata elmaradott nemcsak a világ társadalmi tudatához képest, de a 

hazai kortudathoz képest is… nem vethetjük össze tartalmasság szempontjából a 

forradalmárok, Ady, Juhász Gyula, József Attila költészetével. Nyilván a forradalommal 

rokonszenvező Tóth Árpádéval sem.«”295 Ezt egészíti ki a kiadói utószó a következőkkel: 

„s tegyük hozzá – nem a Jónás könyvéig eljutott Babitscsal, s a Dsidánál sokrétűbb 

eszmeiségű, szélesebb érzelmi skálájú Kosztolányival, annak ellenére, hogy formailag 

vannak rokonvonásaik.”296 Az elő- és utószó ilyenformán ellentmond egymásnak, míg 

Áprily felvázol egy hagyományt, addig az utószó névtelen írója éppen ezt utasítja el. Így a 

törekvés, mely Dsida a magyar költészetben való elhelyezésére irányult, részben 

meghiúsult, legalábbis a befogadó elbizonytalanodhat az ellenkező állítások olvasása 

során. 

 Mindemellett érdemes megjegyezni, hogy az utószó esetén, mely elsősorban Földes 

László cikkének összefoglalására vállalkozik, gyakran nem eldönthető, hogy a szöveg 

szerzője éppen az Utunk főszerkesztőjének álláspontját közvetíti, vagy saját, s ezáltal a 

kiadó meglátásait fogalmazza-e meg. Az utószó további érdekessége, hogy az ekkor már 

külön működő intézményrendszer és eltérő irodalompolitikai elvek és helyzet ellenére nem 

a magyarországi és romániai magyar irodalmi kánon különálló képzete jelenik meg, hanem 

az egység ideája tűnik ki a Dsidára vonatkozó megfogalmazásból: „Tágabb horizontú 

irodalompolitikánk lehetővé tette a két világháború közötti magyar irodalom 

újraértékelését, s azoknak a műveknek a kiadását, melyek művészi eredményükkel méltán 

váltak kulturális örökségünkké.”297 Az mindenképpen megállapítható, hogy a Dsida-vita 

megkerülhetetlen tényezőként volt jelen, s látható módon a kötetszerkesztő eljárásokra is 

hatást gyakorolt. Ez a válogatás mikéntjében is tetten érhető. Áprily Rónayhoz hasonlóan 

meglehetősen kevés szöveget válogatott be a Leselkedő magányból, mindösszesen tizenhét 

                                                 
294 Uo., 11. 
295 Uo., 255. 
296 Uo. 
297 Uo., 253. 
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verset, melyek között ott található az előző szerkesztő kiválasztotta hét vers is. Az 

irodalompolitikai megítélést sokkal inkább a Nagycsütörtök és az Angyalok citeráján 

kötetek kimaradt szövegei mutatják. Nem került a gyűjteménybe az 1933-as könyv kilenc 

szövege, mint például az Élt valaha régen… című, a katolikus liturgiát idéző költemény, 

ahogyan hasonló okok miatt maradhatott ki az Elysium című is. Az 1938-as kötet első, 

címadó ciklusának négy szövege (Chanson az őrangyalhoz, Sainte Thérèse de Lisieux, 

AdDeum qui lactificat inventum meam, Kánai menyegző) szintén vallásos értelmezhetőség 

miatt nem került a válogatásba, s hasonló okok miatt eshetett ki további hat költemény (pl.: 

Templomablak, Tíz parancsolat), ahogy a hetedikként említhető – a Tükör előtt ciklus 

egyik darabja – a Tarka-barka strófák című is, mely feltehetőleg az erdélyi magyar 

irodalom szerzőinek felsorolása miatt jutott erre a sorsra. Látható tehát, hogy míg a 

Leselkedő magány esetén a versek esztétikai megítélése is szerepet játszott a válogatás 

során, addig a másik két kötetnél már sokkal inkább az irodalompolitikai okok határozták 

meg egyik vagy másik versnek a szerepeltetését.  

 A Rónay jegyezte értelmezési mintától való eltérésként olvasható Áprily Lajos azon 

törekvése, melyek Dsida versfordításait érintik. „A kötet végére műfordításaiból is 

válogattunk – írja a szerkesztő –, hogy az olvasó Dsida Jenőnek ezzel az arcával is 

megismerkedjék. A hosszabb Toller-ciklusból néhány verset szintén felvettünk ebbe a 

kötet-záró kis antológiába.”298 Mindez mutatja, hogy Áprily a fordítások esetében nem 

csupán az Angyalok citeráján kötetben közölt fordításokból válogatott, hanem Dsida halála 

után megjelent Toller-kötetből299 is felvett részeket. Emellett érdemes felfigyelni arra 

gesztusra is, mely „Dsida arcának”, azaz költészetének további árnyalására irányul, s mely 

a későbbiekben visszatérő mozzanata lesz a befogadás- és kiadástörténetnek. A 

versfordítások a Tóparti könyörgés című kötetbe való felvétele jelzi azt a szemléletmódot, 

mely már tágabban értelmezi Dsida költői életművét, s azt nem kívánja immár csupán a 

saját versekre szűkíteni, hanem a fordításokat annak szerves részeként fogja föl.  

 Rónay György és Áprily Lajos szerkesztésében megjelent kötetek részben hasonló, 

másfelől eltérő értelmezési mintákat – s így kötetszerkesztő eljárásokat – követnek. Míg 

Rónay esetén a hangsúly elsősorban e költészet vallásos jellegére került, addig ez 

Áprilynál megváltozott: éppen a több szöveg felvétele (ezzel részben csökken a vallásos 

értelmezés lehetősége), másrészt bizonyos szövegek kihagyása jelzi, hogy megváltoztak az 

irodalmi diskurzus feltételei, ahogyan azt a Dsida-vita elemzésekor megtapasztalhattuk. 

                                                 
298 Uo., 12. 
299 Ernst TOLLER, Fecskék könyve, ford. DSIDA Jenő, Józsa Béla Athenaeum, Kolozsvár, 1945. 
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Ennek a változásnak már említett jegye az „angyali” jelző lecserélése, a kereszténységnek, 

mint világszemléleti kiindulópontnak a mellőzése, s helyette a misztikus, irreális jelzők 

bevezetése e líra értelmezési mezejébe. Az 1958-as kötet tehát jelentősen átalakította a 

Dsida költészetéről addig kialakított képet, az előszó megőrizte ugyan a formakészségről 

tett megállapításokat, azonban az utószó a viszonyítási pontokat relativizálta és 

elbizonytalanította. Jellemző módon a Magyarországon megjelent kötet előszava nem 

számol az erdélyi irodalom hagyományával, azt még említés szintjén sem vonta az 

értelmezés terébe, s kizárólag a magyarországi irodalmi kánon horizontján kísérelte meg 

elhelyezni Dsida líráját. A fordítások beemelésével és ezek elemzésével pedig olyan 

hatások kimutatását tette lehetővé, mint például Georg Traklé.300 Mind a Rónay, mind az 

Áprily válogatta könyv esetén jól érzékelhető, hogy milyen jelentős szerephez jutnak a 

kötetek paratextusaiként értelmezhető elő- és utószavak, melyek a kötetkompozíció mellett 

próbálnak meg olvasatokat biztosítani Dsida Jenő lírájához. 

 Az 1966-ban Romániában megjelent összegző gyűjtemény előtt kell még 

megemlítenünk a Katona Tamás szerkesztésében napvilágot látott kis válogatást, Arany és 

kék szavakkal címmel. A befogadás-történet kis intermezzójaként értékelhető kötet csupán 

az Angyalok citeráján Kisebb költemények című ciklusának utánközlésére vállalkozik, azon 

egyetlen változást eszközöl: kihagyja a Tízparancsolat című költeményt, annak töredékes 

voltára hivatkozva.301 A betegség, a halál, a túlvilági derű költőjeként mutatja be Dsidát a 

szerkesztő, tehát nem tér el az fentebb már említett értelmezők megállapításaitól, s a 

kánonbéli viszonyítási pontként – a formakészséget kiemelve – ő sem felejti el 

megemlíteni Babits és Kosztolányi nevét.302 Katona Tamás viszont különbséget tesz 

magyarországi és romániai magyar irodalmi kánon között, mikor kifejti, hogy Dsida neve 

Magyarországon kevésbé ismert, mint Erdélyben, mivel – szól az indoklás – „kerülte az 

érvényesülés olcsó formáit, nem írt nagy hangú irredenta verseket.”303 Érdekes és 

figyelemre méltó az utószó azon megállapítás, mely az Angyalok citeráján című kötet 

összeállítására vonatkozik:  

 

„Élete során kötetben meg nem jelent verseit erdélyi író-barátai gyűjtötték 
össze, és rendezték kötetté. Már korábbi kötetei is a két világháború közti 

                                                 
300 Tóparti könyörgés, 1958, 10. 
301 DSIDA Jenő, Arany és kék szavakkal, utó. KATONA Tamás, Magyar Helikon, Bp., 1965, 161. 
302 Vö. „Mesterségbeli tudása már ekkor vetekedett Babitséval, Kosztolányiéval. Formai gazdagsága és 
biztonsága szinte páratlan: magától értetődő természetességgel és könnyedséggel kezelte mind a klasszikus, 
mind a modern versformákat.” Uo., 155. 
303 Uo., 156–157. 
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magyar költészet legjobbjai között jelölték ki a helyét, az utolsó versek 
gyűjteménye, az Angyalok citeráján azonban további gazdagodásról, 
elmélyülésről tanúskodott.”304 

 

Katona Tamás kijelentése a posztumusz kötet megjelenési körülményeit árnyalja, 

alátámasztva azon hipotézisemet, miszerint az utolsó könyvét már nem kizárólag Dsida 

állította össze. Ez a belátás azonban felveti azt a kérdést is, hogy Katona – ha így tekintett 

az Angyalok citerájánra – miért látta szükségesnek minden változtatás nélkül utánközölni a 

Kisebb költemények ciklust. A Katona-kötet kompozíciója tehát nem adott hozzá, de nem is 

vett el az addig kialakult értelmezésekből, utószava is inkább csak kiegészítő jellegű a 

fentebbi megjegyzés kivételével. 

 

 1.2. Az összegzés első kísérlete (1966) 

 

Az első, filológiai igényességet is felmutató gyűjteményes kötetnek az 1966-ban 

napvilágot látott Versek305 című könyv tekinthető, melyet Szemlér Ferenc szerkesztett, 

majd írt hozzá bevezető tanulmányt, és a kötet végén található bibliográfiát – melyről 

érdemes megjegyezni, a mai napig talán a leginkább használható – Réthy Andor készítette. 

Mielőtt azonban a tanulmány megállapításaira és a kötetkompozícióra kitérnék, fontos 

felfejteni röviden azokat a körülményeket, melyek a könyv elkészülésében szerepet 

játszottak.  

 Mivel a Versek című Dsida-kötet copyright-oldalán Szemlér nem szerkesztőként, 

csupán a bevezető megírójaként van föltűntetve, kérdések merülhetnek föl a mű 

elkészültével és annak mikéntjével kapcsolatban. Ezekre a kérdésekre választ ad Szemlér 

Ferenc Csiszér Alajoshoz írt 1966-os levele, melyben a kötet összeállítója így fogalmaz: 

 

„A Dsida-kötet nyomában [sic!] van, az év végére talán meg is jelenik. A 
kihagyott versekre vonatkozólag azonban meg kell jegyeznem, hogy azok 
jókora része ma csakugyan nem vehető fel egy válogatott kötetbe, amely nem az 
összes, hanem csak az összegyűjtött verseket tartalmazza. Egyes költemények 
elhagyása éppen a többiek megjelenését segíti elő, illetve teszi lehetővé. Én 
csupán a Tükör előtt indokolatlan és értelmetlen kihagyása ellen tiltakoztam, és 
emiatt vétettem le nevemet a kötetről. Ez azonban mit sem jelent amellett a tény 
mellett, hogy a Dsida-kötet végre annyi év után napvilágot lát!”306 

                                                 
304 Uo., 157. 
305 DSIDA Jenő, Versek, szerk., bev. SZEMLÉR Ferenc, bibl. RÉTHY Andor, Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 
1966.  
306 PIM Kit. V. 4256/11. 
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A szerkesztő láthatóan tudta, a kötetbe beválogatott Dsida-versek nem mindegyike láthat 

majdan napvilágot, s bizonyos kompromisszumok megkötésére is képes lett volna, főként a 

Tükör előtt ciklus érdekében. Azonban a kiadói döntés – úgy tűnik – elfogadhatatlan volt 

számára, mivel az áldozatos munka révén összeállított gyűjtemény elejéről végérvényesen 

levetette a nevét. Ezt alátámasztja Csiszér Alajos Rónay Györgyhöz írt levele is, melyben a 

Dsida-hagyaték egyik birtokosa éppen a kötet ügyéről számol be – bizonyos kevésbé 

köztudott részleteit is megvilágítva – a Vigilia akkori szerkesztőjének. 

 

„Szemlér Ferenc 1964 év elején kapott megbizást az Irodalmi könyvkiadótól 
Bucurestiben, hogy Dsida Jenő irodalmi hagyatékát gyüjtse össze és rendezze 
sajtó alá. Szemlér ekkor irt a költő itt Győrben lakó Szüleihez és nekem. 
Ugyanis én rendelkezem – szerény véleményem szerint – a legteljesebb 
anyaggal. Természetesen én készséggel és örömmel álltam mindenben Szemlér 
Ferenc rendelkezésére. Úgy a család, mint a saját anyagom azon részét, mellyel 
nem rendelkeztek, elküldtem Szemlér Ferencnek Bucurestibe a Szerzői Jogvédő 
Irodán keresztül. Ezenkivül elküldtem dr. Reischel Arthur /Réthy Andor/ volt p. 
tanár, ny. könyvtárigazgató – egyetemi tanárnak is a könyvészet kiegészitésére. 
Szemlér Ferenc később elküldte az által összeállított anyag tartalomjegyzékét, 
melyben a Leselkedő magány, a Nagycsütörtök és az Angyalok citeráján c. 
kötetek teljes anyaga benne szerepelt, kivéve az utolsó kötetben lévő 
müforditásokat. Vagyis a Tükör előtt, a Husvéti ének, Az üres sziklasir mellett, 
a Templomablak, Csokonai sirjánál, Út a kálváriára stb. 
Az eddig meg nem jelent versek közül, amiket Rettenetes virágének ciklus alatt 
Szemlér Ferenc felvett a kötetbe, a lektorok kihagyták, illetve törölték a csatolt 
részletezésben feltüntetett verseket is. 
Szemlér Ferenc ugy a Dsida családnak, mint a nekem irott levelében fel volt 
háborodva és az illetékeseknél tiltakozott a Tükör előtt és a Csokonai sirjánál c. 
versek kihagyása miatt. Végsősoron kiegyezett volna ugy, hogy ha többi 
jelentős verset ki is hagyják, de az a kettő benne maradjon a kötetben. Mivel az 
erre vonatkozó különböző intervenciók, tárgyalások nem vezettek semmiféle 
eredményre, Szemlér Ferenc lemondott a kötet szerkesztői megbizatásáról. A 
család és én felkértük Őt, hogy továbbra is vállalja a verses kötet szerkesztését 
még ilyen megnyirbált csonka állapotban is, – mivel az ugyis már összeállt – 
mert a cél az, hogy minél előbb megjelenhessen. Azonban Szemlér a történtek 
után nem volt hajlandó a nevét odaadni. Kérésünkre csak a bevezető 
tanulmányát nem kérte vissza, amit korábban bocsátott a Kiadó rendelkezésére. 
A Kiadónak könnyü volt a dolga, mert a kötetet Szemlér nagy szeretettel, kiváló 
szakértéssel és több évig tartó kutatómunkával befejezte. 
A lektorok pedig – az én meglátásom szerint – a vallásos költemények nagy 
részét egyoldalú rövidlátásból, hozzánemértésből egyszerüen kihagyták. A 
Csokonai sirjánál c. verset pedig, mivel Debrecenben iródott – gondolom – 
sovinizmusból törölték…”307 

 
                                                 
307 PIM Kit. V. 4760/124/1 
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Csiszér hosszabban idézett levele amellett, hogy rávilágít a kötet létrejötte körül kialakult, 

a cenzúra előidézte bonyodalmakra, felfedi azt is, milyen folyamat előzte meg egy ilyen 

gyűjtemény elkészültét. Míg Dsida szövegkiadások révén történő kanonizációja 

Magyarországon már az 1958-as Áprily szerkesztette kötet révén megtörtént, addig 

Romániában a kanonizációs eljárás első lépcsőjeként lezajlott Dsida-vita után mintegy tíz 

évvel születhetett meg a második világháború utáni első Dsida-összeállítás. Szemlér a 

cenzúra kihagyási javaslataira adott válasza egyértelműen mutatja a sajtó alá rendező azon 

értékítéletét, miszerint a Tükör előtt ciklus Dsida egyik jelentős alkotása, mely nélkül nem 

tudta elképzelni a válogatást.  

 Az 1966-ban megjelent Versek című kötet egyik fontos elméleti kérdése, hogy 

voltaképpen minek is tekintjük. A Csiszér emlegette lektorok egyike éppen az a Földes 

László volt, aki az Utunk hasábjain zajló vitát összefoglaló írásával még 1957-ben lezárta. 

A Dsida Jenő: Rettenetes virágének címmel saját későbbi kötetében közétett lektori 

jelentése a következő mondattal kezdődik: „Dsida Jenő válogatott verseinek 

megjelentetésével régi adóságot törleszt a kiadó.”308 Földes tehát válogatott kötetnek 

nevezi a Verseket, és később így folytatja: „Általában elmondható a kézirat szerkesztői 

apparátusáról, hogy az olyan, mintha egy szövegkritikai kiadvány igényeit akarná 

kielégíteni, s ez a legtöbb, amit válogatott szövegek szerkesztéséről mondani lehet.”309 

Ami miatt válogatott kötetként tekinthetünk a gyűjteményre, az az a tény, hogy Szemlér 

kutatásainak köszönhetően fény derült több, a hagyatékban maradt szöveg létére, melyről a 

szerkesztői jegyzet alaposan tudósítja olvasóját.310 Tehát az 1966-os válogatás – 

ellentétben Rónay, Áprily és Katona munkáival – már nem a Dsida életében megjelent 

kettő, majd halála utáni harmadik kötetek anyagából válogat, a jelző elsősorban a 

hagyatékban maradt versek kiválasztására vonatkozik immár.  

 Ha figyelembe vesszük Földes lektori jelentését, akkor a Versek vizsgálatakor két 

szempontot mindenképpen érdemes szem előtt tartanunk. Egyfelől a cenzúra működését, 

másfelől a kötetszerkesztő eljárásait, melyek az előbbitől függetlenül is felvetnek 

kérdéseket. 

 Földes lektori jelentésében három nagyobb egység különíthető el: elsőként Szemlér 

bevezető tanulmányát vizsgálja meg, majd a kötetkompozíció következik, végül a Réthy 

                                                 
308 FÖLDES László, „Dsida Jenő: Rettenetes virágének” = UŐ., Elvek és viták. Tanulmányok, kritikák, 
Kriterion, Bukarest, 1983, 621. 
309 Uo. 
310 Vö. „Az újonnan feltárt kéziratos anyag nagy részét a költő volt felesége, Szabó Lajosné Imbery Melinda, 
és szülei: Dsida Aladár és Dsida Aladárné bocsátották rendelkezésünkre. Ennek bibliográfiai adatait 
egészében jelzi Réthy Andor kötetünk mellékletében.” Versek,1966, 495. 
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összeállította bibliográfia. A tanulmány kapcsán Földes két részletben, pontokba szedve 

tárgyalja elsőként Szemlér tárgyi tévedéseit311 és tesz javításra vonatkozó javaslatokat, de 

emellett hangot ad bizonyos ideológiai megfontolásoknak is: 

 

„20. old. Dsida idealista ismeretelméletével kapcsolatban végig 
problematikusak a fogalmazások. Első bekezdés:»Dsidánál csakugyan 
észrevehető bizonyos transzcendentális, agnosztikus, a dolgok lelkét valahol a 
közönséges látszat mögött keresgélő szándékosság.« A dolgok lelke valóban a 
közönséges látszat mögött van, a marxista gnoszeológia szerint is. A hangsúlyt 
tehát nem a látszat aláásására, hanem a transzcendentális, agnosztikus 
mozzanatra kell tenni, mert a közönséges látszat mögötti keresgélés még nem 
agnoszticizmus, sőt a megismerés egyetlen lehetséges útja.”312 

 

Látható Földes bírálatában, amint kísérletet tesz arra, hogy élesen különválassza az 

ideológiai tételeket és eljárásokat. A korszak előírta ideológiai alapokon nyugvó bírálat a 

későbbiekben is jellemzi szövegét, mikor azzal vádolja Szemlér szövegét, hogy az 

mindenáron mentegeti a költőt „családi környezete avítt valláserkölcsi mentalitásáért, […] 

a forradalommal szembeni idegenkedéséért, hogy aztán kiderüljön, hogy idegenkedett a 

forradalomtól stb.”313  

 A kötet összeállítása kapcsán tett megállapításai nyomán kiderül, hogy a Versek 

eredetileg, legalábbis a lektorálás fázisában még a Rettenetes virágének címet viselte: „a 

címadó vers ugyanis eddig kötetben nem jelent meg, jelzi tehát, mi a nóvum az új kötetben, 

másrészt összefoglalóan jellemzi Dsida költői magatartását.”314 Ahogy az előzőekben, úgy 

a lektor ezen résznél is pontokba szedve tárja a kiadó elé javaslatait, elsőként a már 

kötetben megjelent, majd a kéziratos szövegekről és összeállításukról mond véleményt. Az 

elrendezéssel Földes teljesen egyetért,315 azonban Dsida vallásos versei kapcsán 

aggodalmának ad hangot a mennyiségük miatt, és ezek esetleges kihagyását is felveti. 

Azonban nyomban belátja, hogy akár egyetlen szöveg kihagyása jelentős elméleti 

problémát vet fel: 

 

                                                 
311 Például: „A családi otthon úgy, ahogy az a versből előrajzolódik, nem helyezhető el a kolozsvári Fürdő 
utcában. A költő egyedül lakott Kolozsváron, a családi, mármint a szülői otthon Szatmáron volt.” FÖLDES, 
Dsida Jenő: Rettenetes virágének, 622.  
312 Uo., 624. 
313 Uo., 625. 
314 Uo., 626. 
315 „Szemlér úgy járt el, hogy tökéletesen tiszteletben tartotta a megjelent kötetek anyagát, azok 
ciklusbeosztását, és a ciklusokon belüli versek sorrendjét, s hozzáadott ehhez 160-at a kéziratos hagyaték 800 
verse közül, a rekonstruált keltezés rendező elve alapján.” Uo., 627. 
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„Ha a szerkesztőség változtat a kötet összeállításának rendező elvén, úgy nem 
ártana didobni [sic!] ezekből vagy egy tucatot. Ha nem változtat azon, úgy 
maradhatnak, jelenlétük a kötetben nem megy ideológiai hiba számba. A 
Válogatott versek rendező elvének megváltoztatása ugyanis meglehetősen fogas 
kérdés. Mihelyt kimarad akár csak három-négy vers az eddigi kötetek 
anyagából, máris megszűnt az elvi jogcím arra, hogy megőrizzük a 
kötetcímeket, ez pedig nagy kár volna, mert ennek nyomán tájékozódik az 
olvasó a költői műben, mi több, ennek nyomán tudatosítja, mi az új, mi a 
hozzájárulás ebben a kötetben a Dsida-jelenség megértéséhez. A tucatnyi 
vallásos költemény jelenléte nem örvendetes, de önmagában még nem volna ok 
a szerkesztés elvének felborítására.”316 

 

Földes miközben felmondja az ideológia követelte kritikát a vallásos versekkel 

kapcsolatban, végül mégis a szakmai érvek mentén hozza meg döntését, azaz fejti ki 

véleményét. Ezt a későbbiekben is ennek fényében fogalmazza meg, mikor egyes 

költemények egy-egy versszakát érintő kérdésben nyilatkozik.317  

 A lektor legvégül kitér a Réthy Andor összeállította bibliográfiára, melyet a 

bibliográfus három nagy, római számokkal jelzett pontba szedett. A kötet a római I. alatt 

szerepeltette A. alpontként az Önálló kötetek és a róluk szóló ismertetések részt, B.-ként Az 

egyes költemények (lehetőség szerint a keletkezés évével és a lelőhely megjelölésével) részt, 

majd C.-ként a Műfordítások rész következett. A római kettes Cikkek, megemlékezések, 

tanulmányok, nekrológok a költőről, a római hármas A rövidítések jegyzéke címet viselte. 

Földes kritikai észrevételéből kiderül, hogy ezeken kívül még további D. és E. pontok 

szerepeltek a bibliográfiában, melyek később kihagyásra kerültek. Ezek egyike lehetett a 

Földes által is kivételre javasolt karcolatokat és riportokat jelző bibliográfiai fejezet, mivel 

„a riportcímek között rengeteg a bántó, kényes, rossz emlékeket idéző, tüntetően sérelmi 

hangú.”318 A lektor a római egyes fejezetet is bírálja, mivel véleménye szerint az önálló 

kötetek közlése mellett nincs helye a róluk szóló írásoknak, azokat inkább a római kettes 

fejezetben kellene közölni. A lektori bírálat ezen – általam is jogosnak vált – megjegyzését 

aztán nem fogadta meg a kiadó, így fordul elő, hogy például Gaál Gábor a korabeli 

recepció tárgyalásakor többször is idézett írása, mely adott kötetről szól, nem az A. 

pontban került közlésre, hanem később, a római kettes fejezetben. Ahogyan Földes azon 

javaslatát sem vették figyelembe, mely a római egyes fejezet B. pontja esetén annak 

jelzését várta volna el, hogy itt nem csupán a kötetekben közölt, hanem a hagyatékban és a 

folyóiratokban publikált versek is feltűntetésre kerülnek.  

                                                 
316 Uo. 
317 Uo., 628. 
318 Uo., 630. 
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 Földes minden kritikai megjegyzése ellenére kiadásra javasolja és dicséri a kötetet, 

s 1965. szeptember 16-án – tehát közel egy évvel a kötet nyomdába kerülése előtt – kelt 

lektori véleményét a következő mondattal zárja: „Végezetül ismét hangsúlyozom, milyen 

nagy nyereség hazai irodalmunk számára a kötet megjelenése, s annak kiadását örömmel 

javaslom.”319 Itt azonban érdemes felidézni az 1983-as Földes-kötetet sajtó alá rendező 

Láng Gusztáv és Tóth Sándor fogalmazta jegyzet a lektori véleményre vonatkozó 

megállapítását: 

 

„Az 1966-ban Versek címmel megjelent kötet összesen 262 verset tartalmaz: 
147-et a kötetben megjelentekből és 116 verset a hagyatékból. A kiadó azonban 
megtartotta az eredeti felépítést, azaz kötetcímek szerinti ciklusokba 
csoportosította a megjelent verseket.”320 

 

Ahogyan már Csiszér Alajos leveléből kiderült és amint e jegyzet is megállapítja, a kiadó 

végül bizonyos versek321 kihagyása mellett döntött, többek között azoké, melyeket Földes 

László is megemlített lektorijában, például a Kacagnak a hitetlenek vagy a Sainte Thérèse 

de Lisieux. Végül így, mindezeket figyelembe véve kijelenthetjük, hogy – a kötetben már 

megjelent írásokat is tekintve – válogatott kötet született, amit semmilyen szerkesztői vagy 

előszóbeli közlés nem jelent ki. A szerkesztő322 kötet végén található Jegyzetéből kiderül, 

hogy a gyűjteménybe került verseit a költő életében és az általa sajtó alá rendezett 

posztumusz Angyalok citeráján című kötet alapján gondozták, viszont az nem derül ki, 

hogy a szövegek emendálását mi alapján végezték el.323 Emellett a szerkesztői 

                                                 
319 Uo. 
320 Uo., 683. 
321 A Leselkedő magányból kimaradt: Kacagnak a hitetlenek, Siralom, Törpefenyők jaja, Valami arcot viszek, 
Rövid napló; a Nagycsütörtökből: Purgatórium, Csöndesek az ő léptei, A föld és az ember megmarad; az 
Angyalok citerájánból: Sainte Thérèse de Lisieux, Húsvéti ének az üres sziklasír mellett, Templomablak, Út a 
Kálváriára, Csokonai sírjánál, a Tükör előtt ciklus. Az újonnan közzétenni kívánt versekből Csiszér Alajos 
levele alapján a következő szövegek maradtak ki: Egy fehér lélekhez, Az én őszöm, Alkonyatkor, Egyedül, A 
költő, Tavaszi borongás, Tóparton, Tavasz kezdetén, A malom, A koszorú, Vasárnapi viziten, Még nem, 
Töprengés, Őszi legenda, A szomorúság pókja, Álombahullás, Ama napon, Kalendárium szonettekben, Mi 
lesz ebből, Nyitva áll az aranykapu. Vö. PIM Kit. V. 4760/124/1. Földes számadatokat közlő lektori jelentése 
azonban 160 hagyatékból közölt versről tud, a fentebbi jegyzetbeli megjegyzés, ahogyan a Versek című kötet 
jegyzetanyaga is 116 ilyen vers publikálásáról értesíti az olvasót. Ez azt jelenti, 44 szöveget hagytak ki a 
kéziratból, tehát Csiszér levélbeli közlése csak részleges, feltehetőleg maga sem ismerte a teljes anyagot. 
322 Talán még Szemlér fogalmazta a szöveget, de elképzelhető, hogy a kötet kiadói szerkesztője, Kovács 
Erzsébet. 
323 Vö. „A szöveggondozást a fenti kötetek alapján végeztük. Kisebb eltérés egy-két versnél mutatkozik, ahol 
szerkesztési vagy nyomdahibát korrigáltunk.” Uo., 495. 
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megjegyzésekből azon intencióra is fény derül, hogy a szerkesztő elsődleges célja a 

reprodukálás volt, s minden esetben az ultima manus elvét követték.324 

Érdemes itt felidézni a mások mellett Dávidházi Péter is megfogalmazta filológiai 

kitételt, miszerint 

 

„a textológus nemcsak helyreállítja a múlt szövegeit, s újra hozzáférhetővé teszi 
az egykori ismeretet, azaz tudásunkat gyarapítja, hanem egyszersmind 
felhatalmazza e szövegeket: részt vesz hivatalos jóváhagyásukban, a terjesztés 
jogának rájuk ruházásában, s ezzel közvetve szerzőnk hivatalos 
elismerésében.”325  

 

Jól érzékelhető a felhatalmazás aktusa a hátrahagyott versek közlését tekintve, hiszen a 

Versek, mint válogatott kötet újabb Dsida-szövegeket vezet vissza az életműbe, ezzel 

hozzájárul kanonizációjukhoz. Emellett ugyanez a gesztus, a hatalom gyakorlása érhető 

tetten abban is, mikor a diskurzus igényei szerint kiemel bizonyos költeményeket – a 

vallásos értelmezés hátrányos megítélése miatt – és kihagyásukkal eltávolítja őket – 

elsősorban – a romániai magyar irodalmi kánonból. A levelek, lektori jelentés másodlagos 

szövegei326 által árnyalt körülmények a kihagyás mozzanatát egészen másképp teszik 

értelmezhetővé, mint azt 1967-ben Dsida költészetéről és részben az 1966-os kötetről 

kritikát megfogalmazó Láng Gusztáv bírálata, aki a vallásos elem elhallgatását kérte327 

számon az erre hevesen válaszoló Szemlére Ferenctől.328 A másodlagos szövegek 

elsődleges szövegekké tétele tehát éppen azon eljárás körülményeit segíti feltárni, melyek 

az elhallgatás aktusát gyakorlattá tették, s így a diskurzus működése is megtapasztalhatóvá 

válik. 
                                                 
324 Vö. „A korabeli sajtóban közölt, de kötetben ezúttal először szereplő versek esetében a Dsida Jenő 
életében megjelent utolsó változatot reprodukáljuk.” Uo. 
325 DÁVIDHÁZI , A hatalom szétosztása, 211–212. 
326 Vö. „Ezen a ponton nehezen kerülhető el ugyanis annak belátása, pontosabban annak következményei, 
hoy a kommentár, a különféle autorizáló dokumentumok, a szöveg margóit kitöltő életrajzi, orvosi, privát 
vagy nyilvános, más kézből származó, véletlen, hibás stb. irományok sokasága – maga is szöveg. Mint 
iléyen, mindig képes lesz elsődleges szövegként is viselkedni, ami fordítva is igaz.” KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, 
Filológia az irodalom…, I. m., 242.  
327 Vö. „»Elégedjünk meg azzal, hogy lényegében és fő vonásaiban sohasem haladásellenes« - kerüli meg az 
egyenes értékelést Földes László terjedelmes tanulmánya is, és a nemrég megjelent, minden eddiginél 
bőkezűbb Dsida-válogatás előszavába (a sok kitűnő részlet-megfigyelés, árnyalt verselemzés mellett) 
Szemlér Ferenc is lényegében Földes László alapgondolatát finomítja tovább, a könnyed költészetté 
szublimált életörömben, s a halál előtt érzett őszinte megrendülésben jelölve meg a Dsida-mű egyedül élő 
értékeit, jelentéktelen költői konvencióvá fokozva le (s hallgatva el) az érett verseiben oly nagy szerepet 
játszó vallásos elemet.” LÁNG Gusztáv, „Dsida Jenő. (Egy életmű problémái)” Korunk (1967/3), 380. 
328 Vö. „Az előbb idézett zárójeles három szó [(s hallgatva el)] ugyanis sem többre, sem kevesebbre nem 
céloz, mint hogy a kérdéses bevezető az elhallgatás módszerével is igyekezett volna palástólni Dsida érett 
költészetének vallásos vonásait. Ezzel szemben a bevezető – függetlenül Dsida vallásosságának kérdésében 
elfoglalt ilyen vagy olyan álláspontjától – többek közt a következőket tartalmazza:” A továbbiakban a szerző 
saját előszavát idézi. SZEMLÉR Ferenc, „Dsida vallásosságának »elhallgatásáról«” Korunk, 1967/5., 679. 
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Mindemellett érdemes felfigyelni arra is, miként alakul a Dsidáról és költészetéről 

folyamatosan változó kép. Hans Ulrich Gumbrecht Texte edieren329 című, a filológusi 

munkáról, annak gyakorlatáról szóló szövegében a szövegek szerkesztését, sajtó alá 

rendezését folyamatos választások egymásutánjaként írja le, majd így fogalmaz a 

szerkesztői szubjektum létrejöttéről: 

 

„Hier möchte ich jedoch betonen, daß sich das editorische Subjekt in diesen 
vielfältigen Entscheidungsakten zugleich selbst konstituirt. Denn die Wahl 
zwischen einer Vielfalt von Elementen ist genau das, was man als 
»Sinnproduktion« bezeichnen kann – unter der einen Bedingung allerdings, daß 
alle Elemente, die nicht gewählt werden, potentiell präsent bleiben anstatt 
verlorenzugehen, oder unterdrückt oder gar zerstört zu werden. Aus diesem 
Blickwinkel betrachtet, produziert die Textedition Sinn nicht nur als 
»Nebenwirkung«, sondern sie ist Sinnproduktion par excellence, denn die 
Erhaltung und die Dokumentation des Nichtgewählten gehört zu den 
maßgeblichen Funktionen der philologischen Praxis.”330 

 

Gumbrecht megfogalmazásában nem igazán az az érdekes, miszerint a szövegek 

szerkesztése és sajtó alá rendezése értelmező gyakorlat, hanem sokkal inkább az a 

megállapítás, mely szerint a kihagyott, tehát nem választott elemek fennmaradnak és 

dokumentálódnak, s így ez is hozzájárul az értelemképző eljáráshoz. A magyarországi 

Áprily szerkesztette 1958-as, majd a kezdetben Szemlér, később a kiadó neve mögött 

névtelenségben maradó szerkesztő alakította 1966-os romániai kötet megkísérelt 

megszabadulni néhány vallásos verstől. E cenzúra irányította szerkesztői eljárás mögött, 

mely elfedni próbálta Dsida költészetének ezen vonatkozásait és értelmezési lehetőségeit, 

egyfelől felsejlik e líra vallási szempontokat érvényesítő (főként a Dsida-korabeli recepció 

sulykolta) értelmezési mintája és ezzel együtt a szerző, mármint Dsida Jenő elsősorban 

közéleti és egyházi szerepvállalásai felől értett alakja, másfelől tanúskodik a szerkesztői 

munka révén arról a szerkesztői és sajtó alá rendezői szerepről, melynek elsőleges célja 

mindezek lehetőségét elrejteni. Vagy ahogyan Gumbrecht fogalmaz: 

 

„Die Argumentation, die ich hier untermauern und akzentuiren möchte, besagt 
also, daß philologisches Arbeiten nicht nur die unvermeidliche Wirkung hat, 
eine Editorenrolle entstehen zu lassen. Außerdem setzt diese Editorenrolle die 
zugleich von ihr gestaltete Hervorbringung einer hypothetischen Autorenrolle 

                                                 
329 Hans Ulrich GUMBRECHT, „Texte edieren” = UŐ., Die Macht der Philologie. Über einen verborgenen 
Impuls im wissenschaftlichen Umgang mit Texten, übersetzt von Joachim SCHULTE, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main, 2003, 44–68. 
330 Uo., 49–50. 
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voraus; anders gesagt, die Editorenrolle enthält im Keim immer schon eine 
Autorenrolle.”331   

 

A csírájában mindig is egy hipotetikus szerzői szerepet tartalmazó szerkesztői szerep a 

Dsida-kötetek vizsgálatakor az 1989/1990-es politikai változások bekövetkeztéig mindig 

kettős, mivel minden esetben figyelembe kell vennünk a cenzúra mögöttes létezését. E 

kettősséget feltételezhetjük és figyelhetjük meg Szemlér Ferenc a kötethez írt 

tanulmányában, melyet Földes László lektori véleményében többször is bírált. A kritika 

Szemlér azon eljárását érintette, mellyel Dsidát és költészetét – Földes szavával élve – 

„mosdatja”, azaz mentegetni próbálja a korabeli diskurzus ideológiai elvárásainak nem 

megfeleltethető esetekben. Ezzel szemben a Láng-féle bírálat a vallásos szövegek 

leértékelését kéri számon a tanulmányírón, s így a kettős kritika mögött egyértelműen 

megtapasztalhatóvá válik a fentebb említett vallásos szerep, melyet a lektori vélemény a 

széles nyilvánosság mögötti és a kritika nyilvánosság előtti megszólalásai is tematizálnak. 

Szemlér kötetszerkesztő munkája arról tanúskodik, hogy a három első kötet teljes 

közlésén túl a hagyatékban maradt szövegek egy jelentős szeletét is az olvasó elé kívánta 

tárni. Azonban ismerve a kortárs diskurzus gyakorlatát, bevezető tanulmányában a Dsida-

vita kialakította – s akkor legitim – értelmezési mintát követte. A vallásos világnézet, majd 

szövegek elemzésekor egyrészt azzal érvel, hogy a költő korai, „hitbuzgalomról” árulkodó 

verseit első kötetéből szinte mind kihagyta,332 másfelől a katolikus világszemléleti 

gondolatiságot stilisztikai megoldássá fokozza:  

 

„Később, egy időben ez az angyalos-szentes-vértanús katolikus túlvilági hang 
(Purgatórium; Nagycsütörtök, Panasz gyengülő gyökerekről stb.) ismét 
felerősödik, de minderről megint csak hamarosan kiderül, hogy költői díszlet, 
amely tökéletesen illik Dsida lényéhez, és amelyet pompás művészettel tud 
nagyon is e földi mondandói köré csoportosítani.”333 

 

Az értelmező stratégiájaként értékelhetjük, hogy a vallásos tematika tárgyalása után 

közvetlenül – Dsida költészetének befogadás-történetében először – e költészet erotikus 

jellegének elemzése történik meg, mely így egyrészt ellenpontként szolgál az ezt megelőző 

tematikával szemben, másrészt pedig olyan értelmezési lehetőség felé nyit, mely az 

újdonság erejével bír e líra elemzésében.334 A lektori jelentésből kiderült, hogy a kötet 

                                                 
331 Uo., 54. 
332 Versek, 1966, 11. 
333 Uo. 
334 Uo., 12–13. 



 116 

egészének a Rettenetes virágének volt a címe, amit később a kiadó megváltoztatott, s 

csupán a hátrahagyott versek együttese kapta ezt a címet. A kronológiai sorrendben 

publikált, eddig nem ismert vagy csak folyóiratokban közölt költemények címválasztása 

szorosan összefügg Szemlér azon értelmezésével, mely a Dsida-szövegek erotikus 

tartalmát helyezi előtérbe. A virágének mint műfaji megjelölés azonban a kiadói döntés 

alapján csupán a hátrahagyott versekre vonatkozik, míg a kezdeti törekvés Dsida egész 

költészetére kívánta alkalmazni. 

Miközben a bevezetőt olvasva megállapíthatjuk, hogy Szemlér nem dolgozta át 

Földes bírálata szerint szövegét, felfigyelhetünk arra is, hogy a tanulmány szerzője 

kísérletet tesz a vallásos világkép panteista, alapvetően a természetet Istennel azonosító 

szemléletbe oldásával, azonban itt az ideológiai elvárások szülte ellenreakció is 

érzékelhetővé válik.335 Itt ismételten megállapíthatjuk, hogy Szemlér egy olyan 

előfeltételezett Dsida-költészetképpel rendelkezik, melyet alapvetően a katolikus 

világszemlélet határoz meg, s melyet – ez már a szerkesztői és tanulmányíró szerep – a 

sajtó alá rendezőnek „el kell rejtenie”. 

 Dsida kánonban elfoglalt helye kapcsán a viszonyítási pontok kijelölése szintén az 

eddigiekhez hasonlóan történik, ahogyan Szemlér fogalmaz, a költő „mégis inkább azon az 

úton indult el, amelyet a századelő »Nyugatos« mozgalmában az Ady–Móricz féle 

irodalmi forradalommal való összevetésben Babits és Kosztolányi (illetve a Dsida-műben 

való részesedésük arányában »Kosztolányi és Babits«) hitvallásának lehetett 

minősíteni.”336 Itt a tanulmányíró elsősorban a magyarországi kánont tartja szem előtt, 

hiszen a Dsida-vita után, a Versek megjelenésével együtt az életmű immár a diskurzus 

igényelte legitimációs eljárásoknak köszönhetően a romániai magyar irodalmi kánon 

részévé vált. A továbbiakban a fordítások kiemelése történik meg, többek között a román-

magyar kulturális kapcsolatok terén elért „eredmények” megemlítése, értékelése. Az eddigi 

értelmezésekhez képest újdonságot Dsida életművének „kiszélesítése”, tehát a hagyatékban 

maradt, vagy folyóiratban közölt, de kötetben nem megjelent versek a gyűjteménybe való 

felvétele jelenti. Az új versek – így e költészet korábbi időszakaiban, vagy a kötetek között 

eltelt időben született szövegek – elemzése olyan új megközelítéseket eredményezhet, 

melyek árnyalhatják az e költészetről kialakult elképzeléseket. Erre már Szemlér is 

                                                 
335 Uo., 16–18. 
336 Uo., 20–21. 
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kísérletet tesz írásában, mikor e lírában végbement változásokat próbálja meg 

dokumentálni.337  

 A fentebb említett, a cenzúrával is számoló kettős szerkesztői szerep érhető tehát 

tetten Szemlér kötetnyitó szövegében. A szerkesztőszerepek mögött e költészet vallásos 

világszemlélete és katolikus szerzőképe rejtőzik, és míg így az egyik felvett 

szerkesztőszerep a szövegek teljes közlése mellett tesz hitet, addig a másik bizonyos 

jellegzetességek elfedésében érdekelt. Mindez azonban – mint láthattuk – az értelmezés 

útjait is meghatározza és részben irányítja. 

 Végül fel kell hívnom még a figyelmet arra a paradox helyzetre, amit a cenzúra 

gyakorlata hozott létre. Míg a Tükör előtt ciklust kihagyták a kötetből és ezért Szemlér 

Ferenc nem jegyezte szerkesztőként a kötetet, addig a bevezető tanulmány jelentős része 

hivatkozik az említett ciklusra, s elemzi a benne foglalt szövegeket. A kötetszerkezet által 

sugallt kép és a tanulmány értelmezése ellentmond így egymásnak, s a befogadó előtt 

leleplez(het)i a fentebb elemzett gyakorlat fontos, cenzurális mozzanatát. 

 Míg az 1966-os kötet csupán a Réthy Andor készítette bibliográfiában és az 

előszóban tájékoztatja az olvasót Dsida műfordítói munkájáról, addig a szintén Szemlér 

Ferenc munkájának köszönhetően megjelent 1969-es gyűjtemény338 „megközelítő 

teljességgel” kívánta közölni a fellelhető fordításokat. A befogadót eligazító kötetvégi 

jegyzet mindemellett közli, hogy korántsem bizonyos a „teljesség”, mivel további Dsida-

fordítások is előkerülhetnek, azonban az Angyalok citeráján negyvennyolc fordításával 

(huszonhét szerzőtől) szemben itt Szemlér száztizenhét verset közöl negyvenegy 

szerzőtől.339 Szemlér megemlíti, hogy nem válogatta be Heinrich Zillich, a brassói erdélyi 

szász folyóirat, a Klingsor főszerkesztőjétől fordított költeményt, emellett szintén kihagyta 

Dsida Carman Sylvától magyarított versét. Az előbbit feltehetőleg azon ok miatt, mivel 

Zillich a második világháború közeledtével közel került a nemzetiszocialista eszméhez, 

melyet publicisztikájában vállaltan megfogalmazott. Carman Sylva költeményét pedig 

gyaníthatóan szerzője arisztokrata volta miatt. Carman Sylva Erzsébet királyné álneve volt, 

aki Károly román király feleségeként Románia első királynéjaként vonult be a 

történelembe. 

 A műfordítások külön kötetben való megjelentetése mellett a gyűjtemény elején 

közölt Dsida-írás mind megerősítik azt a törekvést, mely a fordításokat a költői életmű 

                                                 
337 Uo., 28–29. 
338 DSIDA Jenő, Összegyűjtött műfordítások, s. a. r., jegy. SZEMLÉR Ferenc, Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest, 
1969. 
339 Uo., 198. 
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szerves részévé kívánja tenni. A Titkok a versfordítás műhelyéből című Dsida-szöveg 

Mihai Eminescu Glosszájának fordítása kapcsán fejti ki véleményét és elképzeléseit a 

versfordítás mikéntjéről, és emellett tartalmaz egy közbelső alfejezetet, melyben Dsida a 

magyar rímelésről vall. A Csokonai költészetét megidéző fejezet többek között az 

értelmezésekben kialakult, Dsida verselését Csokonaiéhoz hasonlító vélemény 

kiindulásának alapja is lehetett. Az írás „előszóként” való szerepeltetése tehát nemcsak a 

fordítás Dsida költészetében betöltött fontosságáról vall, hanem egyúttal a fentebb említett 

viszonyítási pont megerősödését is szolgálja. 

 Az 1966-os kötet kanonizációs hatását illetően megállapíthatjuk, hogy megerősíti a 

Rónay-, majd az Áprily-féle válogatások által is rögzített első három kötet fontosságát 

hangsúlyozó szemléletmódot, s amellett, hogy újabb értelmezési mintákat kísérel meg 

bevezetni, akarva-akaratlanul hozzájárul ahhoz, hogy e líra vallásos tematikája hangsúlyos 

maradjon. Az is megfigyelhető, hogy míg maga a kötet nyilvánosság elé kerülése – a 

Dsida-vita hatásával együtt – a költő és költészet a romániai magyar irodalombeli 

kanonikus pozíciójának megerősödését vonja maga után, addig a könyv paratextusa a 

viszonyítási pontok kijelölésével elsősorban a magyarországi kánon felé irányul – e líra 

ottani kanonikus helyzete kialakításának igényével.  

 

1.3. Változó kompozíciók, új értelmezések 

 

A szövegkiadások és a bennük szereplő értelmező előszók, tanulmányok tekintetében 

jelentős változás következik be a hetvenes, nyolcvanas években. A teljességre törekvő 

1966-os Versek, majd az 1969-es műfordításkötet romániai megjelenése után mind a 

válogatások, mind az ezeket irányító értelmezések terén elmozdulások történnek az addig 

kialakított „Dsida-képhez” viszonyítva. A sort Láng Gusztáv szerkesztésében és 

bevezetőjével ellátott 1974-es kötet340 jelenti, mely nem tár újabb, hagyatékban fennmaradt 

költeményeket a befogadó elé, ahogyan a korabeli diskurzus Dsidával kapcsolatos 

álláspontjának változatlanságát mutatja az is, hogy továbbra sem kerülhet be a Tükör előtt 

ciklus a válogatásba. Az Áprily Lajos sajtó alá rendezte Tóparti könyörgés eljárásával él a 

Versek és műfordítások kötet akkor, mikor a könyv végén szemelvényeket közöl a 

bírálatokból, idézve Rónay Györgyöt, Földes Lászlót és immár a Versek előszavát író 

Szemlér Ferencet is. 

                                                 
340 DSIDA Jenő, Versek és műfordítások, vál., bev. LÁNG Gusztáv, Dacia, Kolozsvár, 1974. 
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 A szépség és tragikum költőjeként jellemzi Láng Dsidát, majd a harmincas évekbeli 

recepció – a műfordítások hatása kapcsán – felvetett, de részletesebben nem kifejtett 

avantgárd és expresszionista hagyományhoz visszanyúlva megkísérli (fel)értékelni az 

eddigiek során – talán leginkább Rónay György értelmezéseinek és válogatásának 

köszönhetően – „szárnypróbálgatásként” számon tartott Leselkedő magány című kötetet. 

Az 1928-as könyvet értékelő gesztuson túl kiemelt helyet kap így Dsida költészetében az 

expresszionizmus hatása, melyet Láng a Nyugatos hagyománnyal való szakításban láttat: 

„Tematikájuk, stílusuk jórészt az első Nyugat-nemzedék hagyományához igazodik.” – 

állapítja meg az irodalomtörténész a költő korai verseiről, majd így folytatja: „Első 

verseskötete azonban szakít ezzel a hagyománnyal és költői iskolázottsággal, a háború 

utáni évek expresszionizmusának jegyében.”341 Többek között az expresszionista 

sajátságként értelmezett megszólító verstípus,342 az „avantgarde-expresszionista” 

képalkotás343 hangsúlyozásával Láng a Leselkedő magány az értelmezéstörténetben újszerű 

elemzését adja; majd részben az Amundsen kortársa és Az utcaseprő című szövegek 

interpretálásában az expresszionizmus és társadalmi érzékenység tematizáltságának 

összekapcsolásából kiindulva az 1956-57-es vitában többször Dsida költészetétől és 

világképétől idegenként értett Bútorok részletes elemzését nyújtja. A társadalmi 

igazságtalanság, elnyomás elleni lázadásként értékeli a tanulmányíró a fentebb említett 

tendencia megjelenését, melyet aztán a későbbiekben egy Dsidáról írt 

tanulmánykötetének344 címébe is emel. 

 A Szemlér Ferenc tematizálta erotikus jellegű szövegeknek Láng megkísérel 

írásában tágabb értelmezési keretet adni, s a bukolikus költészet hagyományának 

kiemelésével szintén új lehetőségeket nyit e líra értelmezésében.345 A bevezető szöveg 

hangsúlyai mellett ezt támasztják alá a kötetbe válogatott versek is, melyek az első 

kötetekben elfoglalt sorrendjükben követik egymást, azonban az arányokat tekintve még 

mindig a második két könyvből került be több szöveg. 

                                                 
341 Uo., 6–7. 
342 Uo., 9. 
343 Vö. „”Avantgarde-expresszionista képalkotásra vall, ahogy a költő az érzelmes-patetikus tartalmat, azt 
tudniillik, hogy az emberiség szenvedése orvoslásáért kiált, a pátosszal éppen ellentétes tartalmú metaforával, 
a patkányjelképpel kapcsolja össze.” Uo., 11. 
344 LÁNG Gusztáv, A lázadás közjátéka. Dsida-tanulmányok, Savaria University Press, Szombathely, 1996. 
345 „Tárgyuk – az antik pásztorköltészet hagyománya szerint – a táj és a szerelem. Rájuk illik leginkább a 
Dsida költészetére általában alkalmazott »menekülő« jelző, amennyiben a szerelem és a természeti harmónia 
élményével elszigetelni próbálják a versek alanyát a realitástól. […] Bárhonnan nézzük tehát Dsida 
pásztorköltészetének motívumait, minden nézőpontból ezt a kettős hangulatot elemezhetjük ki belőle: a 
vágyat az idill egyszerűsége, problémátlansága után, s ugyanakkor e vágy lehetetlenségét – nemcsak azért, 
mert ez az idill megvalósíthatatlan, hanem azért is, mert remetelakából, pásztori menedékéből saját 
»nyugtalansága«, emberi-költői lelkiismerete is kiűzi a költőt.” Versek és műfordítások, 1974, 17–20. 
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 Amellett, hogy a Szemlér-féle kötet cenzúrázott költeményei itt sem láthattak 

napvilágot (pl. Tükör előtt), a válogatásnak szerves részét képezik a műfordítások, s itt a 

távol-keleti szerzők mellett a már klasszikusként (pl. Goethe, Puskin, Baudelaire) számon 

tartott alkotók, a román költők (kiemelten Mihai Eminescu) és Georg Trakl szerepelnek 

hangsúlyosan. A Dacia könyvkiadónál megjelent könyv tehát részben szakít az eddigi 

értelmezési hagyományokkal, és új utakat kíván kijelölni az értelmezésben, ugyanakkor 

érdemes felfigyelni a hátrahagyott versek esetén alkalmazott megoldásra. Míg Szemlér a 

Rettenetes virágének cikluscímet egy tematikai hangsúlyáthelyezés gyanánt is használta, 

addig itt ez csupán a hátrahagyott versek jelölője lesz, ide kerülnek az 1923 és 1938 között 

született, kötetben nem megjelent szövegek. A szerkesztők adta cikluscímek 

hagyományozódásának első állomása a Láng szerkesztette könyv, hiszen a már Dsida 

nevével autorizált cikluscím itt továbbél, s amint a későbbiekben látni fogjuk, végül már 

„posztumusz” kötetként éri el kiteljesedését. 

 

„Le nom que l’on appose sur la feuille destinée à l’imprimerie autorise. S’il 
commande et permet la multiplication singulière d’un fragment d’écriture, il 
donne à ce fragment le statut d’un texte. Il le munit d’un auteur, c’est à dire 
d’une origine et d’un droit; il le done d’une forme canonique, c’est à dire d’une 
conforité stable. L’écrit préparatoire, quelque aspect qu’il prenne, a pour seule 
limite le geste qui appose le nom. La signature est l’écriture ultime, dont 
l’avant-texte constitue l’amont protéiforme.”346 

 

Cerquiglini a variánsról szóló írásának vonatkozó része éppen a legitimáció azon aktusára 

mutat rá, mikor a szerzői névvel ellátott szöveg – jelen esetben cikluscím – kanonikus 

szöveggé válik, minthogy maga a név biztosítja számára ez az „előrelépést”. Azonban az 

aláírás – azaz a szerzői név nyomtatásban való megjelenése – itt szorosan összefügg a 

szerkesztői jelenléttel és szereppel, melyre sem Szemlér, sem Láng esetében nem történik 

reflektálás, s így elmarad az a belátás, miszerint „a szöveg óhatatlanul szerző és szerkesztő 

közös terméke, szükségképpen művi és másodlagos, sosem az egykori alkotói képzelet 

valamiféle szuverén, eredendő és közvetítés nélküli megnyilvánulása vagy annak érintetlen 

visszanyerése.”347  

 S míg az 1974-es kötet esetén azon szerkesztői szerep kerül előtérbe, mely a 

változtatásra helyezi a hangsúlyt, tehát egyfelől elfedi e líra vallásos jellegét (szinte szót 

sem ejt erről), másfelől új értelmezési irányok kijelölésével egy másfajta Dsida-kép 

                                                 
346 Bernard CERQUIGLINI, Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie, Éditions du Seuil, Paris, 
1989, 11. 
347 DÁVIDHÁZI , A hatalom szétosztása, 219. 



 121 

létrehozására tesz kísérletet, addig az 1980-as Lengyel Balázs előszavával ellátott Jékely 

Zoltán szerkesztette könyv348 éppen ennek ellenkezőjét teszi: e költészet vallásosságát 

helyezi a központba. A szubjektív visszaemlékezéssel349 induló előszó amellett, hogy 

hangsúlyosan előtérbe helyezi a Dsida-vers zeneiségét, az Út a Kálváriára című szöveg 

elemzése kapcsán a költő egész lírájára vonatkozó megállapítást tesz: 

 

„De amikor az Út a kálváriára [sic!] című vers zenei felépítéséről beszélek, már 
nemcsak egyetlen vers formatitka lebeg a szemem előtt, hanem az egész 
költészeté, amiből ez itt csak minta. A Dsida-hang van előttem, »az érett férfi 
búgó, tiszta, moll panasza«. Édes, de keserűvel átitatott, mint – hogy Dsida 
hasonlatával éljek – egy kávéba mártott kockacukor. Az a hang, ami oly 
speciálisan és varázsosan egyedi költészetünkben.”350 

 

A „speciális” hang mellett Lengyel Balázs kiemeli e költészet biblikus utalásrendszerét, s a 

lírai én és a krisztusi szerep közötti párhuzamot nem csupán az elemzett versre, hanem az 

egész költői életműre tekintve érvényesnek látja. Míg Szemlér és Láng a Rettenetes 

virágének cikluscím alatt közölték az előbbiekben említett költeményeket, addig Jékely 

egyszerűen Hátrahagyott versek címmel közli őket, s ez a megoldás – a válogatás 

mikéntjét nem tekintve – elkerüli a címadás értelmező gesztusát. A bevezető szöveggel 

kicsit ellentétben azonban Jékely a hátrahagyott versekből gyűjteménybe emelt szövegei 

csak részben erősítik ezt a jellegzetességet, hiszen például az Angyalok citeráján kötet 

hasonló, első ciklusából egyetlen verset (Vidám kínálgatás keresztényi lakomán) választ ki. 

Ugyanakkor a Romániában eddig nem közölhető Csokonai sírjánál és a Tükör előtt ciklus 

is bekerülhet a könyvbe, ahogyan – először a válogatott és gyűjteményes kötetek 

történetében – a Psalmus Hungaricus is napvilágot lát egy Dsida-kötetben. A Jékely-féle 

válogatásban, melyben először kapott ismét helyet a Psalmus Hungaricus című vers, 

azonban a szerkesztő nem a hátrahagyott versek között közli, hanem az Angyalok citeráján 

kötet versei (a Tükör előtt ciklus) után közvetlenül, amit így ez előbbi kötet utolsó 

szövegeként lehet értelmezni. S minthogy semmilyen megjegyzés nem magyarázza ezt a 

döntést, mindezt egy olyan legitimációs aktusként érthetjük, ami a verset kötetbéli 

                                                 
348 DSIDA Jenő, Válogatott versek, bev. LENGYEL Balázs, szerk. JÉKELY Zoltán, Kozomsz Könyvek Bp., 
1980. 
349 „Magamra maradva álltam Radnóti Miklósnál, aki fiatalon a barátságába fogadott, a könyvespolca előtt. 
Radnóti egy csöngetésre kiment ajtót nyitni, és kint maradt, az előszobában tárgyalt valamit. A sok kinccsel 
kecsegtető polcon, szemmagasságban ott volt előttem Dsida Jenő nemrégen megjelent, már posztumusz 
kötete, az Angyalok citeráján. A költőnek csak a nevét ismertem. Kihúztam a sorból a könyvet, s ahogy 
megnyílt, találomra beleolvastam. Az Út a kálváriára [sic!] című vers volt előttem.” LENGYEL Balázs, „Dsida 
Jenő – negyven év távlatából” = Uo., 5. 
350 Uo., 8. 
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elhelyezésével és az utolsó, kötetzáró hely kitüntetett pozíciójával kívánja újra az 

értelmezés és a befogadók látókörébe vonni a szöveget. Ugyanakkor a kompenzáció 

gesztusa is tetten érhető a vers elhelyezésének módjában, hiszen így a közel negyven évig 

kötetben351 nem publikált szöveg „méltó” helyen került közlésre. Másfelől – emlékeztetve 

itt az Angyalok citeráján kötet keletkezésének körülményeire – a beillesztés helye és kötete 

sem lehet véletlen, hiszen a Dsida-szakirodalomban „lappangó” véleményként jelen volt az 

a feltételezés, hogy az utolsó, posztumusz könyvet már nem (csak) a költő rendezte sajtó 

alá, így kézen fekvőnek tűnhetett a megoldás, hogy ebben a kötetben helyezzék el a 

Psalmus Hungaricust.  

 Főként a Tükör előtt és a Psalmus… megjelentetésével változás következik be 

Dsida költői életművének befogadás- és kiadástörténetében. Nem elhanyagolható tény, 

hogy mindez a magyarországi irodalmi kánon nyitottságának köszönhető, hiszen 

Romániában egészen az 1989/1990-es politikai fordulatig nem jelenhettek meg a fentebb 

említett költemények. Mindez annak is köszönhető, hogy a magyarországi 

irodalomtörténet-írás és irodalomkritika egy része a hetvenes évektől kezdődően kiemelt 

figyelmet szentel(hete)t(t) a határon túli irodalmaknak, és kísérletet tett arra, hogy 

beemelje az „anyaországi” irodalmi kánonba. Ezen tendencia működésének mikéntjére a 

Dsida-életművet értelmező tanulmányok áttekintésekor még visszatérek. Azonban már itt 

megállapítható, hogy a magyarországi és romániai magyar irodalmi kánon eltérő módon 

működött, példa rá az 1980-as Dsida-kötet a költői életmű eddig rejtegetett része 

beemelésének lehetősége. S míg a Láng szerkesztette kötet esetén a szerkesztői szerep 

éppen elfedni próbálta e költészet vallásos jellegét, addig a Jékely válogatta könyv 

(együttesen a bevezetőt író Lengyel Balázzsal) szerkesztői szerepe a felfedés gesztusáról 

árulkodik, viszont érdekes megfigyelni, hogy mindkettő egy vallásos költő és költészet 

előfeltételezésével alakítja ki szerepkörét.  

 Az 1974-es, Romániában megjelent válogatott kötet bevezető tanulmányát dolgozta 

át – bővítette ki – Láng Gusztáv az 1983-ban napvilágot látott gyűjteményes könyvbe.352 A 

kötetelejei értelmezések történetét tekintve nem hoz tehát újat az átdolgozott szöveg, mivel 

azonban ezt nem Romániában közölték, nyugodtan feltételezhetjük, hogy hatással volt a 

magyarországi kánon alakulására. Magyarország egyik legjelentősebb kiadójánál 

összeállított kötet a szerkesztő utószava szerint a teljes „Dsida-kép” kialakítására törekszik: 

                                                 
351 Elsőként és 1980-ig utoljára az 1941-es Vajthó-féle válogatott kötet közölte. 
352 DSIDA Jenő, Összegyűjtött versek és műfordítások, szerk. SZAKOLCZAY  Lajos, bev. LÁNG Gusztáv, 
Magvető, Bp., 1983. 
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„Könyvünk összeállításakor a lehető legteljesebb Dsida-arckép megrajzolására 
törekedtünk. A korábbi, gyakran tudatosan megcsonkított, máskor rossz 
szövegeket közölt könyvekkel szemben – vélelmünk szerint – ennyit 
mindenképpen megérdemel a költő és műfordító.”353 

 

A „legteljesebb Dsida-arckép” kifejezés mögött a teljesség elérhetőségének feltételezése 

rejtőzik, tehát egy olyan szerkesztői szerep körvonalazódik, amely nem kívánja alakítani, 

hanem csupán az olvasó elé tárni a költő szövegeit. Másfelől a szerkesztő egyértelműen 

jelzi a korábbi Dsida-kötetek fogyatékosságait, melyeket az általánosító megfogalmazás 

inkább a szerkesztők hibájaként mutat be, mint a sokkal jelentősebb cenzúra működésének 

eredményeképp. Emellett pedig arra is felfigyelhetünk, hogy a korábban már kialakulóban 

lévő magatartás, miszerint a költői életműhöz a műfordítások is hozzátartoznak, ebben a 

kötetben is tovább él, s ezzel a Láng szerkesztette 1974-es kötet eljárást követi.  

Ugyanakkor a későbbiekben a teljesség igényének ellentmond a következő kijelentés: 

 

„A folyóiratokban (Igaz Szó – Marosvásárhely) és napilapokban (Magyar 
Nemzet) közreadott versekkel is számoltunk, főképp akkor, ha egy-egy 
jellegzetes korszak megismeréséhez közelebb vittek bennünket. Viszont bőven 
figyelmen kívül hagytunk még rangos folyóiratokban megjelent verseket is, ha 
úgy véltük, hogy az adott korszakot érettebb művek reprezentálták.”354 

 

A fentebbi idézet egyértelműen mutatja, hogy itt egyáltalán nincs szó az „összes” vers 

lehetőségéről, sokkal inkább egy válogatásról, melyet szerkesztői döntések befolyásoltak. 

Ezt az is megerősíti, amit a korszakok jellemzéséről állít a szerkesztő, hiszen itt mutatható 

ki leginkább a kötethez írt bevezető és a válogatás elveinek összefüggése: a Láng javasolta 

korszakok, újabb tendenciák mentén történhetett meg a válogatás, tehát értelmezése 

jelentősen befolyásolta a könyv kialakítását.  

 A kötet szerkezetének létrehozását a következőképpen mutatja be Szakolczay 

Lajos: 

 

„Könyvünk beosztása: közöljük a Leselkedő magány, a Nagycsütörtök és az 
Angyalok citeráján – a három legfontosabb Dsida-kötet – teljes anyagát. Az 
utóbbiét avval a kis módosítással, hogy az ott közreadott műfordítások 
értelemszerűen a többi műfordításhoz kerültek. Ezt az anyagot követi a kötetben 
még nem vagy csak töredékében közreadott versek két ciklusa. A Szemlér 

                                                 
353 Uo., 657. 
354 Uo. Vö. később: „Mi sem láttuk indokoltnak Carmen Sylva egyik magyarított »költeményének« fölvételét 
(a fordítás a kéziratos versesfüzetben található).” Uo., 658. 
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nevezte cikluscímet – Rettenetes virágének – ugyan meghagytuk, de a ciklus 
jellegét megváltoztattuk: ebbe a csoportba kerültek az 1928–38 közt írott 
költemények. A fiatalkori verseket a Jövendő havak himnusza (1923–1927) 
tartalmazza – köztük a már említett diákkori kéziratos versfüzet Szemlér Ferenc 
által már közölt darabjait és a most először publikáltakat is.”355 

 

A kötet összeállítására vonatkozó kijelentésekből az a következtetés vonható le, hogy az 

első három, Dsida sajtó alá rendezői munkáját magán viselő verseskönyv szerkezetét 

megtartotta a szerkesztő, azonban közvetlenül ezen megállapítás után megtudjuk, a 

műfordítások kikerültek a kompozícióból. Itt fontos megjegyezni, hogy a Jékely kötet 

eljárást követve a Psalmus Hungaricus ismét az Angyalok citeráján kötet utolsó 

szövegeként került közlésre. Így – a fordítások esetét is szem előtt tartva – látható, hogy 

ismételten megtörtént a posztumusz könyv szerkezetbeli átalakítása, és a verset illetően 

jelöletlenül.  

 A hátrahagyott versek közlését tekintve a cikluscím adásának eljárását követi 

Szakolczay, s egyfelől átalakítja a Szemlér adta cikluscím összetételét (ezzel immár 

véglegesen megszüntetve annak eredeti funkcióját), másfelől újabb, konnotációit tekintve 

vallásos cikluscímet ad a korai költeményeknek. A későbbi kötetszerkesztési eljárásokat is 

figyelembe véve, megállapíthatjuk, hogy az 1983-as könyvvel kezdődően erőteljes 

tendenciaként jelentkezik a Dsida válogatott és gyűjteményes kötetek összeállításakor a 

cikluscímek adása, mely egyrészt a korábbiakat viszi tovább – tehát egyfajta 

hagyományozódás alakul ki –, másrészt mindig újabbak születnek, melyek a szerkesztői 

munka jelenlétét mutatják. Az erre való reflektálás ugyan a legtöbb esetben megtörténik, 

azonban a sajtó alá rendezők nem számolnak azzal, hogy Dsida Jenő nevével autorizált 

cikluscímek lassan beépülnek az életműbe és annak befogadás-történetébe, s így az életmű 

bizonyos értelmezését is sugallják.  

 A Szakolczay szerkesztette kötet már csak azért is jelentős pillanat Dsida költői 

életművének befogadás- és kiadástörténetében, mivel az első három kötetet teljes 

terjedelmében közé tevő könyv (kiegészülve a Psalmus Hungaricusszal) után már nem az 

életmű legjelentősebb részének tartott könyvek teljes publikálása a cél, hanem – a további 

hátrahagyott versek megjelentetése mellett – a válogatások révén egyes értelmezések 

erősítése kerül a középpontba.  

                                                 
355 Uo. 
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 Ezen intencióval lép fel a Csiszér Alajos, Pomogáts Béla és Rónay László 

szerkesztette kötet, mely Út a Kálváriára356 címet viseli. Amellett, hogy a könyv a vallásos 

költészetkép erősítésére törekszik, összefüggés fedezhető fel Lengyel Balázs 1980-ban írt 

előszavával, ahol a tanulmányíró szövegének jelentős részében az Út a Kálváriára című 

verset elemzi. A vállaltan357 a vallásos líra bemutatására törekvő kötet előszavában 

Pomogáts Béla egyfelől jelzi, hogy Dsida költői munkássága eltér a korabeli költészet 

tendenciáitól,358 másfelől az életrajzi adatok felsorolásával kimutatja, hogy Dsida 

miképpen vett részt mégis – ha költészetével nem is – a kortárs erdélyi mozgalmakban. A 

vallásos költészet értelmezési mintáját követve a Krisztus, a Nagycsütörtök és az Út a 

Kálváriára című versek elemzése mellett Pomogáts elsőként elemzi kötetbéli előszóban a 

Psalmus Hungaricus című költeményt, mely értelmezésben – a zsoltárjelleg 

kihangsúlyozásával – szintén a vallásos líra tendenciájához kapcsolja a szöveget. „Dsida 

Jenő »angyalok citeráján« játszott, igazi »poeta angelicus« módjára tudta megszólaltatni az 

égi zenét.”359 – írja meglehetősen közhelyesen az előszóíró, s ezzel a posztumusz kötet 

címadása révén már jelentős mértékben megerősített, az „angyali költő” olvasatát 

támasztja alá. A nagy kompozíciók megemlítése – és bukolikus jellemzése – mellett 

(Kóborló délután kedves kutyámmal, Miért borultak le az angyalok Viola előtt) Pomogáts 

Dsida költészetét – az eddigi értelmezésektől részben eltérően – már nem elsősorban 

Babits és Kosztolányi lírájához hasonlítja, hanem a Nyugat „harmadik nemzedékeként” 

számon tartott alkotóinak költői munkásságához: „A bukolikus ihletés általános volt a 

harmincas évek fiatal költői között, Radnóti Miklós, Zelk Zoltán, Weöres Sándor, Vas 

István, Takáts Gyula és Jékely Zoltán is a természeti idillben kerestek menedéket a 

köröttük mindinkább kibontakozó történelmi és szellemi válság elől.” 360 Mindezzel a 

tanulmányíró részben szakít az eddigi hagyománnyal, s megkísérli más értelmezési 

keretben elhelyezni Dsida költészetét. Ehhez az eljáráshoz talán az a megfontolás is 

hozzátartozik, hogy a korábbi próbálkozások – melyek Kosztolányi és Babits mellé 

                                                 
356 DSIDA Jenő, Út a Kálváriára. Válogatott versek és prózai írások, szerk. CSISZÉR Alajos, POMOGÁTS Béla, 
RÓNAY László, bev. POMOGÁTS Béla, Vigilia, Bp., 1985. 
357 Vö. „Kötetünk Dsida Jenő válogatott verseit és prózai írásait foglalja magába, elsősorban vallásos 
költészetét, de azokat a verseit is, amelyek nélkül költői arculatát igazán nem lehetne bemutatni.” Uo., 25. 
358 „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 elütött a történelemmel viaskodó hitvallókétól, ő 
nem a végzettel kívánt pereskedni, egyszerűen énekelni akart…” Uo., 13. 
359 Uo., 20. 
360 Uo., 17. 
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kísérelték meg iktatni e lírát – kevéssé jártak sikerrel, mivel az előbbi két alkotó rangja és 

helye túlságosan is előkelő volt Dsida költészetével szemben.  

 A kötetbe válogatott versek igazodnak a tanulmányban kijelölt tendenciához, 

azonban kimarad többek között a Bútorok, de a Tükör előtt ciklus jelentős része is. Ez 

utóbbi újbóli „megcsonkítása” 1985-ben meglehetősen megkérdőjelezhető 

szakmai/szerkesztői döntés. A Hátrahagyott versek nagy rendezőcím alatt a szerkesztők 

eltérnek az eddigi tradíciótól, s két újabb, szintén e líra vallásos jellegét hangsúlyozó 

cikluscímet vezetnek be: Pünkösdi várakozás, Könyörgés csodáért. Az új cikluscímek 

mellett azonban megtartják az időbeli felosztást, az első az 1923 és 1927 között született, 

míg a második az 1928 és 1938 között írt költeményeket tartalmazza. Ez az időbeli 

korszakolás jól szemlélteti azt az egyre erőteljesebb elképzelést, mely az 1928-as évet látja 

fordulópontnak Dsida költészetében – ettől részben Láng Gusztáv elemzése tér el, aki az 

első jelentős változást 1925 körülre teszi, míg a másodikat az 1930-as évek legelejére (ezt 

nevezi a már említett lázadás korszakának). A vallásos értelmezési minta mellett – 

ahogyan már a korábbi, 1983-as kötetben is – felbukkan például a Kerülöm a neved 

(Erdély) című szöveg is, ami – a Psalmus Hungaricus rekanonizációjával együtt – jelzi, 

hogy  a magyarországi értelmezők a kisebbségi sorsvállalás gondolatiságának jelenlétét is 

fontosnak tartják hangsúlyozni Dsida lírája kapcsán. Amellett, hogy a vallásos értelmezést 

emelik ki a kötetbe válogatott műfordítások (Assisi Szent Ferenc: Cantico di frate sole; 

Ludwig Uhland: A kápolna; Egy rózsa gyenge szára /Ónémet karácsonyi dal/), ezt teszi 

meg a könyv végén – nem teljes egészében – közölt Magyar karaván Itálián keresztül 

című napló, mely Dsida 1933-as Vatikánban tett látogatásáról szól. A kötet szerkezetbéli 

elrendezéséről még meg kell jegyeznünk, hogy a szerkesztők a Psalmus Hungaricust az 

eddigi eljárásokkal ellentétben nem az Angyalok citeráján kötet utolsó verseként közlik, 

hanem – mint majd látjuk, új tendenciát kialakítva – a Könyörgés csodáért ciklus utolsó 

szövegeként. A költemény így ugyan a hátrahagyott versek közé kerül, de mégis 

kiemeltként, főként, ha figyelembe vesszük, hogy a többi szöveget kronológiai sorrendben 

tették közzé.  

 A fentebb bemutatott négy kötet paratextusait figyelembe véve megállapíthatjuk, 

hogy a bevezető szövegek mindegyik esetben jelentős befolyást tudtak/kívántak gyakorolni 

a kialakuló olvasatokra. Az utóbbi három esetben tendenciaként hivatkozhatunk a vallásos 

tematika hangsúlyozására, de szintén visszatérő elemként kezelhetjük a szerkesztők általi 

cikluscím adást, ami irányítja a befogadás mikéntjét. Hasonlóképpen értékelhetjük azon 

eljárásokat, melyek a Psalmus Hungaricus című költemény kötetbeli elhelyezésére 
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irányulnak: váltogatják a szöveg helyét, azonban mindenképpen valamilyen kiemelt helyet 

szánnak neki. A felsorolt kötetszerkesztői és értelmezői mozzanatokat szem előtt tartva 

térhetünk át a további válogatásokra és gyűjteményekre, melyek ezen eljárásokat immár a 

Dsida szövegkiadások hagyományaként újra és újra felelevenítik. 

 

1.4. Hagyományozódás, szöveggondozás, értelmezés 

 

A nyolcvanas évek elején Magyarországon megjelent három Dsida-kötet valójában áttörést 

jelent a szövegkiadások, de az értelmezések terén is. Míg az 1980-as, Lengyel Balázs 

szerkesztésében napvilágot látott válogatott versek először közli 1941 után kötetben a 

Psalmus Hungaricust és részben a Tükör előtt ciklust is, addig az 1983-as gyűjteményes 

kötet immár teljes egészében hozza az első három Dsida-kötet összeállítását. Emellett az 

1985-ös válogatás egy olyan – vállaltan – vallásos tematikát valósít meg, amire e költészet 

eddig szövegkiadói és szövegértelmezői gyakorlatában a negyvenes éveket követően nem 

volt példa, de lehetőség sem. Ezen olvasatban az őket közvetlenül megelőző 1974-es Láng 

Gusztáv szerkesztette válogatás előzményként érthető, mely ugyan a válogatott verseket 

tekintve nem, de a hozzájuk írt előszóban már megelőlegezi – új értelmezési mintáival – a 

nyolcvanas években bekövetkezett fordulatot. Ennek folyamatszerűsége érhető tetten a 

kötete szerkesztési és előszavakat szerepeltető eljárása során: míg az első kettő „csak” 

felvette a szövegek közé a Psalmus Hungaricust, addig a harmadik bevezetőjében 

Pomogáts Béla meg is említi. Látható tehát, hogy Dsida Jenő költészetének befogadás-

történetében és értelmezésében a változás nem köthető közvetlenül az 1989-1990-es 

politikai fordulathoz, hanem sokkal hamarabb végbement. Természetesen nem 

tekinthetünk el attól a megállapítástól sem, miszerint ez a változás Magyarországon történt 

meg, ahol az irodalompolitikai diskurzus a nyolcvanas években már jóval több mindent 

befogadott és lehetővé tett, mint ugyanezen időszak romániai diskurzusa. Boka már idézett 

tanulmánya szintén kitér erre: 

 

„Tulajdonképpen ez az időszak az irodalmi kereteken belüli 
diskurzuspluralizálódásnak és a határon túli irodalmak felé fordulásnak az 
együttes korszaka. A honmentő diskurzus-összefonódás, valamint a kisebbségi 
magyar irodalmak fogadtatása szempontjából elsődlegesen fontos ez a kettős 
elmozdulás. Míg a magyarországi struktúrák szintjén jelentős mértékben 
enyhült a korábbi diktatórikus magatartásforma (például újfajta hangú 
irodalomértelmezések születhettek, sőt a nyolcvanas évekre ezek bekerülhettek 
a gimnáziumi tankönyvekbe is), Erdélyben fokozódott a nemzetiségi 
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intézményes elnyomás. Ezzel analóg módon a recepcióban és az értékelésekben 
is egyre nyilvánvalóbb lett a hivatalosság és az irodalmi élet értékorientációs 
különbsége.”361 

 

Viszont a diktatórikus magatartásformák működésében kimutatható különbségek mellett a 

kanonikus diskurzusformák összevetése során a diskurzuspluralizálódás tekintetében 

hasonlóságok fedezhetők föl: miközben Magyarországon a határon túli irodalmat a 

kisebbségi sors reprezentációjaként olvasó szempont362 szembekerült a főként az esztétikai 

látásmódot hangsúlyozó aspektussal, addig Romániájában is felfedezhető egy a nyolcvanas 

években induló, a nyilvánosság elé csupán a kilencvenes években kerülő, a bevett 

értelmezésmóddal szemszegülő, azt felülvizsgálni kívánó szempont, mely az esztétikai 

minőséget hangsúlyozta az előbbivel szemben. Látnunk kell tehát azt, hogy a nyolcvanas 

évekbeli magyarországi kiadások és a hozzájuk kapcsolódó paratextusbéli elemzések a 

romániai kihagyásokra reflektálva éppen a „kihagyások” hangsúlyozását tették meg, így 

tehát elsősorban azon kanonikus diskurzus vonta értelmezési körébe Dsida költészetét, 

mely a kisebbségi sors tematizáltságát tekintette a kanonizáció talán legjelentősebb 

feltételének. 

Mindezen tényeket szem előtt tartva, a későbbiekben, tehát 1990 után megjelent 

válogatás és gyűjteményes kötetek szerkesztési eljárásai során azonban már nem kell a 

cenzúra jelenlétével számolnunk, s így ezek immár elsősorban a szerkesztők munkáját 

tükrözik: így a szerkesztői és a mögöttük fellelhető szerzői szerepek értelmezésekor nem 

kell kettősséget feltételeznünk.  

 Mint már említettük, e költészet befogadás- és kiadástörténetének múltja nem 

maradt hatások nélkül. Amikor szemügyre vesszük az 1985 után született válogatott és 

gyűjteményes köteteket, elsőként azt tapasztalhatjuk, hogy e líra vallásos tematikáját és 

világképét formáló katolikus etikáját elítélő és elhallgató értelmezői és szöveggondozói 

munka hatása ellenreakcióban nyilvánult meg. Ennek talán első példája a Csiszér-

Pomogáts-Rónay hármas szerkesztette 1985-ös kötet, de a továbbiakban is jelentős 

tendenciaként vonul végig a vallásos tematika a szövegkiadások történetén. A tematikus 

                                                 
361 BOKA, Kánonrétegek és ideológiaformák, 313. 
362 Vö. „A sajátosság méltóságának eszméjét Magyarországon is terjesztő homogenizáló kép a teljes erdélyi 
irodalmat a kényszerű kisebbségpolitikai helyzetben, jobb esetben értékmentő, anyanyelvápoló, tradíciókat 
őrző irodalomként, rosszabban csupán kisebbségi problematikát tárgyaló, áthallásos, de tettértékű és gyakran 
tájékoztató jellegű politikai megnyilatkozásként értékelte. A szakmai érvek természetszerűleg kerültek 
háttérbe a képviseleti feladatokat és társadalmi szolgálatot ellátó irodalomeszményhez ragaszkodók 
értéktételezéseiben. Mindez azért jelentkezett elsődleges fontossággal a recepciós értékítéletek 
meghozatalakor, mert ebben az eszmekörben a sajátosság méltósága melletti bizonyságtétel az erkölcsi és 
művészi merészség fokmérőjeként mutatkozott.” Uo., 317. 
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tipologizálást folytatva megemlíthetjük az áttekintésre törekvő válogatásokat, melyek 

némelyike – szakítva a Dsida-szövegkiadások sajátos reflektálatlanságával – számot vett és 

szakít is bizonyos kialakult tradíciókkal. Harmadik tematikus egységként nevezhetjük meg 

azon köteteket, melyek elsősorban a kiadatlan, vagy kötetben eddig még nem publikált 

költemények közlésére, tehát a költői életmű kibővítésére törekednek, s mintegy 

előfeltételezésként bukkan fel az életmű csonka, töredékes jellege. Végül negyedikként 

azon Dsida-könyvek következnek, melyek a teljesség, a „teljesebb Dsida-kép” iránti 

törekvés jegyében jöttek létre, s megkísérlik felölelni e költészet fellelhető összes szövegét. 

Az elkövetkezendőkben ezen tematikai tipológia alapján, jellegzetességeiket kiemelve 

tárgyalom a napjainkig megjelent köteteket, alapvetően témabeli sajátosságaikat elemezve, 

s nem külön-külön kitérve az egyes könyvekre.  

 

1.4.1. A vallás, mint tematika 

 

Az ide sorolható kötetek – egy kivételtől eltekintve – lemondanak a bevezetők vagy 

utószavak alkalmazásáról, s megelégszenek azzal, hogy a címmel vagy az alcímmel jelölik 

a válogatások tematikai irányultságát. A mindösszesen húsz szöveget beválogató Dávid 

Gyula az Egyszerű vers a kegyelemről vers címét egyúttal kötetcímmé363 is teszi, s a cím 

sugallta tematikus válogatást az alcím egyértelműen pontosítja: Dsida Jenő húsz vallásos 

verse. Emellett viszont ki kell emelnem, hogy a könyv nem csupán húsz vers publikálására 

szorítkozik, hanem Deák Ferenc grafikusművész húsz ceruzarajzát is közli. Szöveg és kép 

aránya kiegyenlítődik, s így nemcsak egy Dsida-válogatásként tekinthetünk a könyvre, 

hanem olyan könyvtárgyként, mely szöveg és kép együtteseként értelmezhető. A Deák-

rajzok rendhagyó Krisztus- és Mária-alakjai mögött minden esetben felsejlő feszület olyan 

utalásként érthető, mint a Dsida-versek világképét alakító katolikus etika 

szövegmögöttisége. A Dsida életében közölt versekből és a hagyatékból egyaránt válogató 

kötet szövegeinek elrendezése nem követi a költemények megjelenésének vagy 

keletkezésének kronológiáját, és e könyv megismétléseként tekinthetünk a 2010-ben 

napvilágot látott újabb vállalkozásra,364 mely további tizennyolc szöveggel egészíti ki a 

válogatást. A Láng Gusztáv és Urbán László szerkesztett újabb könyv alapkiadásként a 

2008-ban megjelent CD-n elérhető gyűjteményt jelöli meg, mely további, eddig nem 

                                                 
363 Egyszerű vers a kegyelemről. Dsida Jenő húsz vallásos verse, szerk. DÁVID  Gyula, Polis, Kolozsvár, 
1994. 
364 DSIDA Jenő, Estharangok. Dsida Jenő vallásos versei Deák Ferenc grafikáival, szerk. LÁNG Gusztáv, 
URBÁN László, Polis, Kolozsvár, 2010. 
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ismert Dsida-szövegeket tárt az olvasóközönség elé. Az 1994-es kötetbeli költemények 

sorrendiségét szinte mindvégig alapul véve az újabb szövegek ez előbbiek közé beszúrva 

kerülnek közlésre, mintegy ezzel is erősítve egyes versek365 vallásos besorolhatóságát.  

 Az első válogatást időrendben a K. Jakab Antal szerkesztésében megjelent 

Zarándokút366 című kötet követi, mely csupán címével jelzi a válogatás tematikai jellegét. 

Az említett egyetlen kivételként a szerkesztő rövid utószót írt a könyvhöz, melyben 

amellett, hogy a már ismert értelmezésbeli mintákat felvonultatta (Csokonai, Tóth Árpád, 

Kosztolányi költészetével való rokonítás, a formakészség és a műfordítói tevékenység 

kiemelése), egy Cs. Gyímesi Évától származó idézettel367 alátámasztva azon véleményének 

adott hangot, miszerint Dsida költészetében a hit elsősorban a transzcendenciába vetett 

remény kifejeződése, s nem a vallásos buzgalom kifejeződése: „A vallásos hit jelenléte 

verseiben nem hitbuzgalmi jellegű. Valami éginek a gyarló és színtelen földi másáról 

beszél, s a tekintetét eszményekre vető ember transzcendens célokért vívott, evilági 

küzdelméről vall.”368 A kötet a vallásos tematikát előtérbe állító törekvése az ötvenes 

évektől hagyományozódó ezen jellegzetességet háttérbe szorító és elhallgató tendencia 

ellenreakciójaként érthető, míg a szerkesztői jegyzet e költészet ezen – az esztétikum 

szakrális vonatkozásaként értelmezett – tematikáját mentegető magatartása már a 

nyolcvanas-kilencvenes évek erdélyi magyar irodalmi diskurzusának kisebbségi 

sorsvállalást és humánumot átértékelő, az esztétikai kategóriák elsőbbségét hangsúlyozó 

jelenlétét érzékelteti.369 A paratextus értelmező eljárása mellett a kötet szűkebb válogatást 

                                                 
365 Például: Zarándokút, Nagycsütörtök, Út a Kálváriára stb. 
366 DSIDA Jenő, Zarándokút, szerk. K. JAKAB  Antal, Kriterion, Kolozsvár, 1995. 
367 Vö. „»Dsida versein ott van a beavatottak kiváltsága, a kegyelem jele, aminek ugyan nem felel meg 
semmilyen esztétikai kategória, hacsak nem valamely szakrális vonatkozása annak, amit szépségnek 
nevezünk.«” Uo., 213. Az idézet Cs. Gyímesi Éva Dsida-tanulmányából származik (UŐ., „A pajzán angyal. 
A szent és a profán Dsida költészetében” = UŐ., Kritikai mozaik. Kritikai esszék, tanulmányok 1972-1998, 
Polis, Kolozsvár, 1999, 195.), melyben a szerző Dsida verseinek vallásos tematikájának adja a rendhagyó, a 
tradícióktól eltérő értelmezését. 
368 Uo. 
369 Vö. „…a romániai magyar irodalomnak az eddigiekben elemzett, a teljesség igénye nélkül kiemelt, inkább 
csak mintaként szolgáló ideológiai-erkölcsi értékjelképei – a Tompa-életmű képviselte reprezentatív 
modelltől a legutóbbi példákig – változatok a teremtő fájdalom paradoxális értékszerkezetet hordozó 
motívumára, amely az úgynevezett  »kisebbségi humánum« legjellemzőbb irodalmi vetülete. Ez az erőteljes 
erkölcsi értéknyomatékot is közvetítő eszme- és irodalomtörténeti vonulat a kisebbség helyzet- és 
azonosságtudata közötti diszharmóniát mintegy átesztétizálva, az értelmiség körében hatékony eszménnyé 
tesz egy olyan értékalakzatot, amelyben a különböző értékek nem szolidárisak, ám ezt a »kognitív 
disszonanciát« etikai-esztétikai síkon katartikusan feloldja, és távlatosabb programadás helyett (mely 
feltehetően objektíve is lehetetlen) a mindennapi helytállás próbáját jelentő adottságok elviselésére tesz 
képessé. Kétséges azonban, hogy a benne kifejeződő, eszkatologikus hitmozzanatot is tartalmazó 
magatartásmodell az erkölcsi mintát vállaló egyes kivételes személyiségek szűk körén kívül közösségi 
érvénnyel is bírhat. Az utóbbi tényező – a tömeghatás lehetőségének – hiánya viszont csökkenti ideologikus 
hatóerejét, hiszen szociológiailag feltehetően igazolható, hogy a vitális-világnézeti érdekeltségek s az ennek 
megfelelő értékek, a létbiztonságtól az önérvényesítés lehetőségskálájának tágasságáig, tömegszinten 
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ad az első három Dsida-könyvből, megtartva azok kötetbéli sorrendjét, majd a 

Hátrahagyott versek rendező cím alatt az alapkiadásként megjelölt Csiszér-Pomogáts-

Rónay szerkesztette gyűjtemény két cikluscímét átvéve (Pünkösdi várakozás, Könyörgés 

csodáért) közöl néhány szöveget a hagyatékban maradt versekből. Az így folytatott és 

egyben megerősített cikluscímadási hagyomány mellett a Psalmus Hungaricus 

elhelyezését tekintve is a választott tradíciót követi, tehát a második ciklus kiemelt – utolsó 

– helyén közli a szöveget.  

 Ugyancsak ehhez a kategóriához tartozik a 2004-es Út a Kálváriára370 című kötet, 

mely szerkesztési eljárásait tekintve nem, de címadását figyelve szintén az 1983-as 

könyvhöz kapcsolódik. Annak címét átvéve a Hunyadi Csaba válogatta és szerkesztette 

verseskönyv már a címadó verssel és a címlapra kerülő Tintoretto képpel jelzi a tematikus 

összeállítás jellegét. A cikluscímek (Közeleg az emberfia, Tóparti könyörgés, Menni 

kellene házról házra, Út a Kálváriára, A költő feltámadása) a hagyományhoz híven Dsida-

verscímekből származnak, azonban más módon nem kapcsolódnak az előző kötetekhez, 

mivel egyetlen eddig már „bevettnek” számító címet sem ismétlenek meg. A válogatás 

teljes egészében a szerkesztő ízlése szerint áll össze, nem tart meg semmilyen eddigi 

szerkezetet vagy időbeli sorrendet.  

 A négy kötetet példáján láthatjuk, miként erősödik meg e költészetet a vallásos 

tematika felől értő hagyományréteg, de ez a tendencia a befogadás- és kiadástörténet során 

folyamatosan alakítani kívánt „Dsida-arckép” vallásos jellegének hangsúlyozásaként is 

olvasható, s ezzel egy olyan szempont került előtérbe, mely nem kizárólagos, habár a 

válogatások ezt sugallták. Emellett arra is felfigyelhetünk, hogy az eddig legtöbb esetben 

az első három kötet, majd a hagyatékból előkerült versek alapján szétválasztott szövegek 

elkülönítése itt már nem történik meg, így az az ellentét, mely a Dsida által sajtó alá 

rendezett és kötetben nem publikált versek között fennállt, megszűnni látszik. 

 

1.4.2. A válogatás, mint áttekintés 

 

Az áttekintést, népszerűsítést szolgáló kiadványok esetén a fentebb említett különválasztás 

továbbra sem szűnik meg, a szerkesztők ezt az elkülönítést megtartják. A szélesebb 

                                                                                                                                                    
sohasem rendelhetők alá az erkölcsi értékeknek.”  Cs. Gyímesi Éva nagyhatású, a korabeli irodalomkritikai 
és irodalomtörténeti diskurzusban vitákat kiváltó szövege az, ami kisebbségi ideológia felülvizsgálatára 
vállalkozott. Cs. GYÍMESI Éva, „Gyöngy és homok. Ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar irodalomban” 
= UŐ., Honvágy a hazában. Esszék, interjúk, publicisztikai írások, Pesti Szalon, Bp., 1993, 77. 
370 DSIDA Jenő, Út a Kálváriára, szerk. HUNYADI  Csaba, Lazi, Szeged, 2004. 
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olvasótábort megcélzó kiadványok közül az egyik legjelentősebb talán a Görömbei András 

szerkesztette válogatott versek,371 mely az Unikornis kiadó A magyar költészet kincsestára 

című – jól ismert – zöld színű borítóval ellátott sorozatában jelent meg. A szerkesztő írta 

Utószó az eddigi értelmezési mintákat követve372 ad áttekintést Dsida költészetéről, 

azonban a következő megállapításokat is megteszi: 

 

„A fiatal Dsida tudatosan el akart szakadni a Nyugat formai hagyományától és 
az erdélyi magyar irodalom sorsproblémáitól. Egyéni és szabad akart lenni. Az 
expresszionista szabadverssel kísérletezik, hogy levethesse a kötött formák 
nyűgét. Alkata azonban visszafogta a szélsőséges kísérletektől, szabadversein 
érződik a belső kötöttség, formaszeretet. Programként vallja arc poetica igényű 
versében, hogy a dolgok lelke a formák mögött rejtőzik.”373 

 

A Görömbei kiemelte mozzanat egyértelműen jelzi e líra a két hagyománytól való 

elszakadásának kísérletét, ami részben már a korábbi kötetekben paratextusként olvasható 

szövegekben is megtapasztalható volt, azonban ezzel együtt e két tradícióhoz való 

viszonyát is felmutatja. A törekvés, mely egyszerre kívánja Dsida költészetét mind a 

magyarországi, mind az erdélyi magyar irodalmi kánon részeként föltűntetni, ismert 

eljárása a Dsida-értelmezéseknek, viszont ennek szakításként, tehát ennek bizonyos 

értelemben megújítójaként való láttatása új gesztus Dsida lírájának kanonizációjában. E 

megközelítés mellett külön kiemelésre kerül a Psalmus Hungaricus is, melynek 

értelmezésekor a szerkesztő a költeményt a közösségi (kisebbségi/nemzetiségi) sorsvállalás 

reprezentációjaként olvassa, mely olvasat jól szemlélteti az Erdélyben született irodalmi 

művek elemzésének egyik leginkább bevett értelmezési keretét: „Az úgynevezett 

közösségi líra jellegzetes dikciója a költő ösztönző azonosságvállalásást fejezi ki. Ez is 

hiteles Dsida-hang. Ezzel is teljesebb a Dsida-kép.” 374 A mondat és egyben az utószó 

végkicsengése már a Dsida-életmű megcsonkításának korábbi – ötvenes évekbeli – 

                                                 
371 DSIDA Jenő Válogatott versei, szerk., utó. GÖRÖMBEI András, Unikornis, Bp., 1994. 
372 Vö. „Az erőteljes katolikus, biblikus örökség mellett könnyű felismerni a tudatosan vállalt mesterek 
hangjának és művészi módszerének egyénivé formált ösztönzését: Edgar Poe borzongató miszticizmusának, 
Georg Trakl enyészettel küzdő gyötrelmes lírai vízióinak szelídített változatát, Assisi Szent Ferenc 
természethimnuszainak erotikával, pajkossággal egyénített belső derűjét. Csokonai eleven, láttató 
szemléletessége, gazdag ritmikája, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád formaművészete, gazdag ritmus- és 
rímtechnikája is át-áttűnik a misztikum és bájosság, angyali és reális világ egységét megteremtő Dsida-
verseken. […] A bibliai utalásos és parafrázis versek alkotják Dsida szűk évtizedre szabott érett 
költészetének egyik legjelentősebb vonulatát. E versek egyik csoportja a költői személyiség sorsérzése és a 
Krisztus keresztáldozata közötti párhuzamvonásra épül…” Uo., 234.Látható, hogy az „angyali” jelző 
mennyire rész lett a Dsida-értelmezéseknek, holott jelenléte egy olyan elemzői szempontot sugall, mely 
egyoldalúvá teszi a megközelítéseket. 
373 Uo. 
374 Uo., 237. 
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megtörténtét idézi fel a „teljesebb Dsida-kép” emlegetésével, s így magát a kötetet is úgy 

pozícionálja, hogy az a teljesség létrehozására tett kísérletként olvasható. 

 Míg azonban például a K. Jakab Antal válogatta kötet az 1985-ös Csiszér-

Pomogáts-Rónay-féle gyűjtemény cikluscímeit vette át, addig Görömbei az 1983-as 

Szakolczay Lajos szerkesztette könyv cikluscímeihez nyúl (Jövendő havak himnusza, 

Rettenetes virágének) vissza, s ezekből közöl szövegeket.  K. Jakab Antal eljárásával 

megegyezően jár el Görömbei a Psalmus Hungaricus költemény elhelyezésével, mikor az 

utolsó ciklus utolsó – kiemelt – helyére teszi. E kötet szinte azonos kiadásának tekinthetjük 

a Magyar Könyvklub kiadásában, szintén Görömbei András szerkesztésében megjelent 

gyűjteményt, mely ugyan a Leselkedő magány375 címet viseli, viszont egy verset kivéve 

semmiben sem tér el a fentebb említett könyvtől – ez utóbbiból az utószó elmarad, így csak 

a szövegek elrendezése vall a fentebb vázolt szerkesztői koncepcióról.  

 Érdekes és szinte egyedülálló kísérletnek tekinthető az 1996-ban a Móra Kiadó 

gondozásában megjelent Dsida Jenő legszebb verseit tartalmazó kötet: nem közöl 

cikluscímeket, egyedül a kronológia elvét követi, s így egymás mellé helyezi a kötetekben 

és a hagyatékban fennmaradt szövegeket.376 A könyv a korábbi tradícióval szakítva nem 

bontja meg a kronológiát sem a hajdani kötetcímekkel, sem átvett vagy újonnan adott 

cikluscímekkel, így a szerkesztői beavatkozás valójában a hagyományt illetően ragadható 

meg: a kiemelések és kijelölések eltűntetése az, ami eljárásként megtapasztalható. Az 

Áprily Lajos 1958-as válogatásában megjelent könyv utószavának rövidített változatát 

közlik utószóként, ezzel a paratextus az elismert költő szövegével kívánja kiemelni Dsida 

jelentőségét.  

 2003-ban Hunyadi Csaba válogatásában napvilágot látott A szerelem éneke377 című 

kötet a szintén a szegedi Lazi kiadásában megjelent vallásos tematikájú könyvhöz 

hasonlóan nem hoz újat a szövegkiadások terén, csupán tematikus válogatást közöl. A 

Kovács András Ferenc összeállította Azrael árnyékában378 című gyűjtemény sem 

tekinthető jelentős állomásnak az életmű befogadás-történetében, viszont érdemes 

megjegyezni, hogy mivel a hátrahagyott verseket a legutóbb említett cikluscímek (Jövendő 

havak himnusza, Rettenetes virágének) szerinti bontásban közli, megerősíti ezen címek 

hagyományát. A Psalmus Hungaricust viszont Görömbeitől eltérően nem a kötet végén 

hozza, hanem az Angyalok citeráján kötet utolsó szövegeként – visszatér a Jékely Zoltán 

                                                 
375 DSIDA Jenő, Leselkedő magány, vál. GÖRÖMBEI András, Magyar Könyvklub, Bp., 1999. 
376 DSIDA Jenő Legszebb versei, utó. Áprily Lajos, Móra, Bp. 1996. 
377 DSIDA Jenő, A szerelem éneke, vál., szerk. HUNYADI  Csaba, Lazi, Szeged, 2003.  
378 DSIDA Jenő, Azrael árnyékában, vál., utó. KOVÁCS András Ferenc, Mentor, Marosvásárhely, 2007. 
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elindította eljáráshoz. Az Azrael árnyékában című kötet esetén szerepeltetett utóhang eltér 

az eddig megszokottaktól, mivel Kovács András Ferenc egy öt versből álló ciklus 

formájában fogalmazza meg utószavát, melynek elemzésére a későbbiekben kerül majd 

sor.  

 Mind a Sziget kiadó, mind az Osiris kiadó 2003-ban és 2009-ben megjelenő 

kiadványai sorozatuk jellegéből adódóan a népszerűsítést szolgálták. Réz Pál 

válogatásában alapvetően megtartja az első három kötet címét, ezen belül pedig 

kronológiai sorrendben teszi közzé a szövegeket. Így tesz a hátrahagyott versek esetén is, 

azonban míg a Psalmus Hungaricust nem emeli ki, addig új cikluscímet vezet be Dsida 

szövegeinek kiadástörténetébe. Míg a korábbi szerkesztők ezt többnyire abban az esetben 

tették meg, mikor újabb, eddig közöletlen verseket publikáltak, Réz ilyeneket nem közöl, 

csupán a címadás gesztusát gyakorolja – reflektáltan.379 Az Osiris diákkönyvtár sorozat 

részeként napvilágot látott Dsida-kötet utószavában a szerkesztő, Ferencz Győző a költő 

életének bemutatása és a lírájában kijelölhető fontosabb tendenciák és jellegzetességek380 

mellett e költészet már Görömbei András is említette depolitizáltságát hangsúlyozza381 az 

Üzenem című publicisztikai írás megidézésével. E kiemelés érdekessége, hogy míg éppen 

ez a korabeli recepciót tekintve hiányként jelentkezett az értelmezésekben, addig a 

befogadás-történet alakulása során ez erénnyé, fontos jellegzetességgé vált. Dsida 

költészetének utóéletére reflektálva Ferencz Győző megjegyzi, hogy az ötvenes években 

megjelent Áprily-kiadás óta is e líra  

 

„a magyar költészet lappangó értéke maradt, költészetét állandóan újra kellett 
éleszteni tetszhalálból. Pedig az 1960-as évektől Magyarországon és 
Romániában is időről időre megjelentek válogatott versei, válogatott levelei, 
prózai írásai; és olyan kitűnő költők írtak róla, mint Jékely Zoltán, Lator László, 
Nemes Nagy Ágnes, Tandori Dezső.”382  

 

A kanonizáció sikertelenségére való utalás közben a szerkesztő az eddigiektől eltérő 

értelmezési keret kijelölését is megteszi: a főként az Újhold köréhez tartozó szerzők 

megemlítésével egyrészt ráirányítja a figyelmet a Dsida-recepcióban kevéssé előtérbe 

került értekező szövegekre, másrészt egyúttal el is távolítja ezzel a befogadót az eddigi 

                                                 
379 Vö. „Gyűjteményünk ezekből a kötetekből válogat, az Ilyen magasban ciklus (amelynek címét egy Dsida-
vers alapján mi adtuk) a kötetben életében meg nem jelent versekből ad válogatást.” DSIDA Jenő Versei, vál., 
szerk. RÉZ Pál, Sziget, Bp., 2003, 253. 
380 Megfigyelhető tendencia, hogy ekkor már a kanonizációra törekvés során említett nevek között 
Kosztolányi Dezső, Babits Mihály mellett föltűnik József Attila és Radnóti Miklós neve is. 
381 Uo., 276. 
382 Uo., 278. 
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értelmezési mintáktól. Ezen eljárás szándékához tartozik az a mozzanat is, mikor az addigi 

gyűjteményes kötetek felsorolása383 után kijelenti: „műveinek nincs filológiailag 

megbízható összkiadása.”384 E bírálatot a következőképpen indokolja: 

 

„A korábbi Dsida-kiadványokban valami okból hagyománnyá vált, hogy az 
újabb gyűjtemény szerkesztője átvette a költő hagyatékban maradt verseinek a 
korábbi kötet szerkesztője által kialakított ciklusát, majd mögé illesztette a saját 
kutatásai nyomán előkerült verseket, így azonban az időrend ciklusonként 
újrakezdődött. Mivel ez félreértéseket okozhat, a hagyatékban maradt verseket – 
amennyire forrásaim alapján megállapítható volt – egységes időrendbe állítva 
egyetlen ciklusba rendeztem.”385 

 

A gyakran reflektálatlan filológiai és szerkesztői gyakorlatot kritizálja Ferencz Győző, s 

ezzel ráirányítja a figyelmet arra az eljárásra, mely a válogatott és gyűjteményes köteteket 

szemlélve a legtöbb bonyodalmat ás átláthatatlanságot okozta a szövegkiadások terén. 

Ennek ellensúlyozásaként az első három kötetből származó szövegek esetében pontosan 

megjelöli a kötetcím mellett a cikluscímet is, majd A költő életében kötetbe nem gyűjtött 

versek rendezőcím alatt közli a további költeményeket. A 2009-es könyv szerkesztője 

elsőként kísérli meg felszámolni azt a hagyományt, mely immár az 1966-os kötettől 

alakítja a szerkesztési ás válogatói munkát. Következetességére utal az is, hogy a Psalmus 

Hungaricust – Réz Pálhoz hasonlóan – a hátramaradt versek között közli a kronológia 

szabályai szerint.  

 

1.4.3. A költői életmű kibővítése 

 

A vallásos tematika, majd az áttekintésre törekvő kötetszerkesztések mellett a 

kiadástörténet során egyre hangsúlyosabbá vált a hagyatékban maradt, ismeretlen, eddig 

közöletlen szövegek megjelentetésének igénye, s mint láthattuk ehhez szorosan 

kapcsolódott az a szerkesztői gyakorlat, mely ragaszkodott az új versek feltárásakor a 

címadáshoz, ennek „dicsőségéhez”. Míg mindez az eddigiekben a gyűjteményes kötetek 

összeállításán belül történt meg, addig Mózes Huba és Kabán Annamária egy újabb 

gyakorlatot vezettek be a kiadások történetébe: önálló könyvben jelentették meg a 

kötetekből kimaradt verseket. Az első ilyen vállalkozásként számon tartható könyv az Égi 

                                                 
383 A szerkesztők nevei szerint: Szemlér Ferenc, Szakolczay Lajos, Csiszér Alajos. 
384 Uo., 279. 
385 Uo. 
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mezőkön386 cím alatt megjelent gyűjtemény, mely nem csupán lírai darabokat tár az 

olvasóközönség elé, hanem eddig közöletlen vagy hibásan publikált leveleket, majd prózai 

szövegeket is. A kötet elején megfogalmazott Ajánlás alapvető szerkesztői szándéka 

szerint a kötet nem csupán az ismeretterjesztést szolgálja, hanem elsősorban a kiigazítást, a 

javítást. A szöveg jelzi, hogy az eddig kiadott levelezésben kihagyott mondatok, 

félreértések találhatók, melyeket a szerkesztők javítottak, másfelől a kiadvány végén 

fellelhető A szellem és a szerelem című utószóban további pontatlanságokra és 

következetlenségekre hívják fel a figyelmet. A filológiai szempont érvényesítését mutatja a 

tanulmány alcíme is (A Dsida-hagyaték feldolgozásának kérdéseiből), mely a következő 

kritikának ad hangot: 

 

„A harmincas évek végétől napjainkig nagyon sokan bábáskodtak és 
bábáskodnak a Dsida-életmű feltárása és megismertetése körül. Elsőként Réthy 
Andort említenénk, aki a nyomtatásban megjelent és a kéziratban maradt Dsida-
írásokról könyvészeti jegyzéket készített, majd a különböző években, 
évtizedekben közreadott Dsida-kötetek gondozóit, a többi közt Szemlér 
Ferencet, Láng Gusztávot, Szakolczay Lajost, Pomogáts Bélát, Rónay Lászlót, 
Csiszér Alajost és Marosi Ildikót. Valamennyiüknek csak hálásak lehetünk, 
hiszen az ő munkájuk készíti elő a Dsida-életmű egyes részleteire, illetve 
egészére irányuló megközelítési kísérleteket. Hadd tegyük hozzá, hogy a 
kötetgondozók munkája nem lehetett mentes a buktatóktól, már csak azért sem, 
mert nagy számú Dsida-írás kiadatlan, a lelőhelyeknek egy része pedig 
mindmáig felderítetlen.”387 

 

A „bábáskodás” kifejezés negatív felhangja meghatározza a szerzők közelítési módját az 

előző szövegkiadásokhoz, melyek kapcsán felsorolásszerűen jelölik az elkövetett hibákat: 

kimaradt verseket, vagy szövegváltozatok jelöletlen és következetlen közlését, 

félreértéseket. Emellett az idézetben említett szerkesztők felsorolásából kiderül, hogy 

Kabán Annamária és Mózes Huba itt elsősorban azon kötetekre figyelmezett, melyek az 

„összegyűjtés” és az eddig „közöletlen versek” igényével lépett fel. Itt ismét tetten érhető 

azon tendencia, mely a „Dsida-kép” kiegészítését, pontosabban „kiteljesítését” tartja szem 

előtt. A Költemények a hagyatékból cím alatt közölt szövegek olyan Dsida-versek, melyek 

eddig nem láttak sem folyóiratban, sem egyéb kötetben napvilágot – kivéve A garabonciás 

című verset, mely Láng Gusztáv és Urbán László szerkesztette legutóbbi gyűjteményes 

                                                 
386 DSIDA Jenő, Égi mezőkön. Vallomások versben és prózában, szerk., utó. KABÁN  Annamária, MÓZES 
Huba, Tinta, Bp., 2001. 
387 Uo., 184. 
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kötet bibliográfiája szerint  az Ellenzék 1926. augusztus 23-i számában megjelent.388 Az itt 

közzétett költemények – a Réthy-féle bibliográfiával való összevetésből megállapítható – 

Szabó Lajosné Imbery Melindánál található kéziratos anyagból származnak, s mivel eddig 

egyik gyűjteményes könyvben sem láttak napvilágot, az Égi mezőkön című kötetben való 

közlésük első megjelenésüknek tekinthető. A szerkesztők eljárásából kitűnik, hogy a 

kötetbeli publikálás alatt az Égi mezőkön esetében bármilyen korábbi – vagy Dsida által 

sajtó alá rendezett, vagy más szerkesztő által kiadott – könyvbéli megjelenést értenek.389  

 Ezzel szemben a későbbi Buzdítás könnyűségre390 és Útban a rendeltetés felé391 

című kötetekben közölt versek esetén a „kötetben közlés” fogalma megváltozott. A Dsida 

Jenő virtuális verseskönyve című előszó a válogatás szempontjait illetően így fogalmaz: 

„1932-től az időszaki sajtóban számos olyan Dsida-vers látott napvilágot, amely 

valamilyen módon mind a Nagycsütörtök, mind az Angyalok citeráján című kötetből 

kimaradtak. […] Egy részük azonban máig sem került gyűjteményes kötetbe.”392 

Elsősorban Dsida által sajtó alá rendezett kötetbéli közlést érthetjük a cím, majd a szöveg 

megfogalmazása alapján, mely mögött a szerzői akarat eredeti szándékának ideája sejlik 

föl, azonban ennek ellentmond a következő megállapítás: „Angyalok citeráján című, 

harmadik verseskönyvét a halála utáni hetekben özvegye és egyik fiatalabb költőtársa 

rendezte sajtó alá.”393 Ha ezen állítást megfontoljuk, akkor a fentebb idézett rész, mely az 

„utolsó”, posztumusz kötetből kimaradt versekre utal, inkább a hagyomány 

továbbvitelének igényéről (az Angyalok citeráján kötet esetében Dsida sajtó alá rendezői 

munkáját feltételező) szól, mintsem a megfogalmazott észrevételek filológiai és logikai 

érvényesítéséről. Mindenesetre az megállapítható, hogy jelen esetben a „kötetbéli közlés” 

fogalma meglehetősen tisztázatlan, mondhatni félrevezető, főként ha az arra vonatkozó 

megjegyzést is figyelembe vesszük, mely a különböző lapokban való szövegek 

                                                 
388 DSIDA Jenő Összegyűjtött versei, szerk. LÁNG Gusztáv, URBÁN László, Savaria University Press, 
Szombathely, 2011, 752. Megjegyzendő, hogy Réthy Andor 1966-ban közzé tett bibliográfiája erről a 
megjelenésről nem tud, csupán a vers létezéséről a Szabó Lajosné Imbery Melinda, Dsida volt feleségének 
birtokában lévő kéziratos anyagban. 
389 Vö. „Végül a költő kötetben eddig közöletlen verseiből nyújtunk át néhányat az olvasónak.” Égi mezőkön, 
2001, 6. 
390 DSIDA Jenő, Buzdítás könnyűségre. Kötetből kimaradt versek 1932–1938, összeá. KABÁN  Annamária, 
MÓZES Huba, Bíbor, Miskolc, 2009. 
391 DSIDA Jenő, Útban a rendeltetés felé. Kötetből kimaradt versek 1928–1931, összeá. KABÁN  Annamária, 
MÓZES Huba, Bíbor, Miskolc, 2010. 
392 Buzdítás könnyűségre, 2009, 5–6. 
393 Uo., 5. 



 138 

felfedezéséről szól.394 Mindez azt sugallja, hogy a jelen kötetbe került versek java része 

eddig csak folyóiratba látott napvilágot és így nehezen hozzáférhető. Azonban a különböző 

gyűjteményes könyvekkel való összevetés során kiderül, csupán hat (25, Szív, szív!, Esős 

éjszaka, Festett üvegablak, [Vidáman folynak napjaim], Vers a Sétatérről) olyan szöveg 

szerepel, mely a Buzdítás könnyűségre megjelenési időpontjáig csak folyóiratban jelent 

meg. A többi szöveg fellelhető valamelyik korábbi gyűjteményben. Nincs ez másképp az 

Útban a rendeltetés felé című kötet esetén sem, melyben egyetlen olyan vers (Írás 

messziről) szerepel, mely korábban egyetlen gyűjteményes kötetben sem látott napvilágot. 

Mindezek fényében a Kötetből kimaradt versek alcím újdonságot jelző ígérete az említett 

kevés kivételtől eltekintve ígéret marad csupán, mivel a szövegek már korábban is 

hozzáférhetővé váltak. Ugyanakkor a szerkesztők nem szalasztják el a lehetőséget, hogy a 

kötet összeállítása során alkalmazzák a kialakult hagyományt, s újabb cikluscímekkel395 

bonyolítsák Dsida költői életművének kiadástörténetét.  

 Kabán Annamária és Mózes Huba három kísérlete egyrészt illeszkedik a 

kiadástörténet kialakult tendenciájába, másrészt az önálló kötetként való megjelenéseket e 

tendencia következményeiként is érthetjük. Szemlér Ferenc 1966-os kiadásától kezdődően 

látványosan áthelyeződött a hangsúly a hagyatékban maradt, csupán folyóiratban vagy még 

ott sem publikált versek közlésére. Amellett, hogy megfigyelhető a költemények első 

kötetbéli megjelentetését birtokolni kívánó szerkesztői gesztus, a „teljesebb Dsida-kép” 

érdekében történt eljárások újra és újra egy töredékben maradt költői életmű képét erősítik 

meg. A kiegészítést és a teljesség ideáját szem előtt tartó sajtó alá rendezői praxis azonban 

a különböző cikluscímek megismétlésével és visszatérő kialakításával minden törekvésük 

ellenére fenntartják – és létrehozzák – Dsida lírai munkásságának töredékességét.  

 

1.4.4. A teljeség ígérete 

 

A tipologizálás során negyedik kategóriaként a teljességre törekvés jegyében az összegző 

jellegű köteteket jelöltem ki. Az 1983-as Szakolczay Lajos szerkesztette gyűjteményes 

könyv megjelenése után az első ilyen kísérlet 1997-ben történt meg. A Légy már legenda 

című kötetet az a Csiszér Alajos jegyzi sajtó alá rendezőként, aki 1985-ben Pomogáts 

                                                 
394 Vö. „Szükségesnek mutatkozott tehát, hogy az Erdélyi Helikon, az Erdélyi Lapok, a Keleti Újság, a 
Pásztortűz és a valamivel későbbi Utunk című sajtókiadványokat lapozgatva, számba vegyük a hasábjaikon 
fellelhető, 1932 és 1938 között írott Dsida-verseket.” Uo., 6.  
395 Buzdítás könnyűségre: Festett üvegablak, Vízmenti ballagás, Buzdítás könnyűségre; Útban a rendeltetés 
felé: A rejtett igazi, Akivel néha találkozom, Útban a rendeltetés felé. 
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Bélával és Rónay Lászlóval közösen kiadta az Út a Kálváriára című, a vallásos tematika 

mentén válogatott kiadványt. A 1997-es kötet alcíme: Dsida Jenő összes verse és 

műfordítása.396 Az Égi mezőkön kötet utószavának szerzőpárosa által is bírált Csiszér 

összeállította gyűjtemény paratextusa a Dsida Jenő, a költő címet viselő szöveg, mely a 

következő mondattal kezdődik: „Ez a verseskötet, mely címében a költő összes versét 

ígéri, nem foglalja magában a gyermek- és kora ifjúsági 534 zsengéjét.”397 A szerkesztő 

tehát azonnal felszámolja az alcímben tett ígéretét, hiszen rögtön kiderül, a könyv 

korántsem tartalmazza a költő összes versét – ráadásul nyilvánvalóan nem azért, amire 

előtte többek hivatkoztak, miszerint rengeteg felderítetlen Dsida-szöveg létezik, hanem 

egyértelmű szerkesztői döntés következményeképp.  

 A szerzői életrajz narratívája jön létre Csiszér előszavában, s ebbe a történetbe 

illeszti bele a költészetre vonatkozó, terjedelmét tekintve szinte jelentéktelennek számító 

megjegyzéseit. A biográfia mentén haladó elbeszélés előtt rövid szerkesztői jegyzetként 

érthető szövegrész olvasható, melyben a kötetszerkesztés bizonyos szempontjai is 

megjelennek: 

 

„A korábbi kiadásokban a Rónay György, Áprily Lajos, Katona Tamás, Szemlér 
Ferenc, Láng Gusztáv, Jékely Zoltán, Szakolczai [sic!] Lajos, Csiszér Alajos 
által gondozott Dsida-válogatások szerinti beosztást megtartva, könyvem 
tartalmazza a Leselkedő magány, a Nagycsütörtök és az Angyalok citeráján – e 
három legfontosabb Dsida-kötet teljes anyagát. Ezt követik az ebben a kötetben 
először egybeölelt versek ciklusai: a Szemlér nevezte Rettenetes virágének, a 
Szakolczai által kiadott Jővendő havak himnusza, az Álnév alatt közölt versek, a 
gondozásomban megjelent kötetben Pünkösdi várakozás és új ciklusként A 
Bölcsődal visszhangja. Ebbe felvettem azokat a verseket, amelyek kötetben még 
nem jelentek meg.”398 

 

A vállalt hagyomány kijelölése kettős: egyrészt vonatkozik az első három Dsida-kötet 

közlésére, másrészt a szerkesztők által adott cikluscímek átvételére. Csiszér az Angyalok 

citeráján kapcsán a szakirodalom nagy része által vallott álláspontot képviseli, miszerint e 

posztumusz kötetet még Dsida rendezte sajtó alá,399 emellett viszont a „teljes anyagra” 

utaló kijelentése nem fedi a valóságot, mivel nem hozza a kötetcím alatt az eredetileg itt 

                                                 
396 DSIDA Jenő, Légy már legenda. Dsida Jenő összes verse és műfordítása, s. a. r., bev. CSISZÉR Alajos, 
Püski, Bp., 1997. További kiadások: 1999, 2003, 2005. 
397 Uo., 5. 
398 Uo. 
399 Vö. „1938 őszén megjelenik posztumusz kötete Angyalok citeráján címmel (Kolozsvár, Erdélyi 
Szépmíves Céh), amelyet maga rendezett sajtó alá, megjelenését azonban már nem érhette meg. A kötet a 
betegágyán alkotott utolsó verseit is tartalmazza.” Uo., 11. Ez utóbbi megállapítás – Nyírő József Az utolsó 
versek címmel a Keleti Újságban (1938. június 16.) közölt írását figyelembe véve – nem fedi a valóságot. 
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található műfordításokat, másrészt – a már szintén hagyományként érthető eljárást 

gyakorolva – a könyv utolsó szöveghelyére helyezi a Psalmus Hungaricust. Meglehetősen 

kérdéses eljárás a cikluscímek megtartása: egyfelől a kronológia folyamatosan 

újrakezdődik, másfelől a ciklusok maguk sem az eredetiek: igaz ugyan, hogy például 

Szemlér Ferenc adta a címet, de a Versek kötetben az összes hátrahagyott vers a Rettenetes 

virágének rendezőcím alatt szerepelt – itt valójában az 1983-as, Szakolczay Lajos által 

átszerkesztett ciklussorrend olvasható. Míg például a Jövendő havak himnusza az 1923 és 

1927 között írt szövegeket tartalmazza, addig a Pünkösdi várakozás szintén ugyanezt az 

időintervallumot öleli föl, ahogyan a Bölcsődal visszhangja ciklus is átfedést jelent: 1922 

és 1931 közti költeményeket tartalmaz. A hátrahagyott versek közlését tehát – az eddigi 

kiadástörténetet is figyelembe véve – egyáltalán nem csupán a szövegek publikálásának 

igénye irányítja, sokkal inkább a felfedezőjének a személye, melyhez erőteljesen kötődik a 

közlés és a címadás aktusa. Így a Légy már legenda – „összegzésre törekvő” –

kötetkompozíciója esetén figyelhetünk fel a leginkább arra, hogy önálló „kötetként” 

kezdenek működni, és így rögzülnek a kiadványok során.  

 Emellett érdemes megemlíteni egy a szövegfogalom tisztázatlanságából származó 

problémát is, melyre már az Égi mezőkön kötet szerkesztőpárosa is felhívta400 a figyelmet: 

Csiszér Alajos több szövegvariánst is közöl, melyek gyakran csak egyes szavak 

ékezésében, vagy csupán címűkben térnek el egymástól. A jelöletlenül újraközölt 

változatok az olvasó azon benyomását erősítik, hogy elsősorban a Dsida szövegkorpusz 

növelése volt a cél, s nem a költői életmű átláthatóvá tétele. A ciklusok ismétlésével, 

emellett a tartalomjegyzék problematikusságával401 és a változatok jelöletlen közlésével 

megjelenő kötet tehát korántsem teljesítette a hozzá fűzött és ígért elvárásokat, hiszen 

összegezve az eddigieket az látszik, hogy inkább megnehezítette, mint megkönnyítette az 

életmű befogadását, átláthatóságát. 

 Sajnos nem tesz másként a Láng Gusztáv és Urbán László szerkesztésében 2011-

ben napvilágot látott – a maga szinte nyolcszáz oldalával – monumentális munka sem, 

mely Dsida Jenő Összegyűjtött verseit402 ígéri. A Láng Gusztáv szerezte Dsida Jenő élete 

és költészete című előszó arányait tekintve főként a költő életrajzának bemutatására 

korlátozódik, majd áttekintést nyújt a kiadástörténetről. A korábbi kötetek létrejöttének 

                                                 
400 Égi mezőkön, 2001, 185. 
401 Egy kötet- és cikluscímeket jelölő tartalomjegyzék szerepel, emellett pedig egy betűrendes címmutató. Így 
az egyes versek ciklusonkénti elhelyezkedéséről elég nehéz pontos képet kapni. 
402 DSIDA Jenő Összegyűjtött versei, szerk. LÁNG Gusztáv, URBÁN László, Savaria University Press, 
Szombathely, 2011.   
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körülményeit a következő megállapítás követi: „De meg kellett dőlnie a hamis ideológiai 

előítéleteknek és a szövegcsonkító, szövegtiltó cenzúrát fenntartó rendszereknek, hogy a 

költő elfoglalja az őt megillető helyet a magyar irodalom értékrendjében.”403 Egyértelmű 

tehát, hogy az ezidáig legutolsó nagy összegzés előszava a cenzúra intézményét tekinti a 

kiadások és egyúttal e költészet kanonizációjának legjelentősebb akadályozójának, s 

eközben megfeledkezni látszik egyrészt mindazon szöveggondozói eljárásokról, melyek 

működésükkel jelentős mértékben hozzájárultak Dsida kanonikus helyének kijelöléséhez, 

másrészt azon kánonproblémákról és ezekkel összefüggésben álló elvárásokról, melyek 

minduntalan korábbi elváráshorizontok kérdésfeltevésére adott válaszként kísérelték meg 

érteni Dsida költészetét.  

 A szürrealizmushoz és a harmincas évek klasszicizáló költői beszédmódjához köti 

Láng Gusztáv Dsida költői életművét, s a viszonyítási pontokat itt már József Attila és 

Radnóti lírája jelentik. Kosztolányi Dezső költészete, mely eddig a legszilárdabb 

hivatkozási pont volt a kanonizációs kísérletek során, fel sem merül, s a szintén előtérbe 

állított babitsi gondolatvilág is háttérbe kerül. A korábbi értelmezési mintákhoz hasonlóan 

kiemelésre kerül Dsida költészetének katolikus jellege, s emellett – ez talán az 

értelmezéstörténet szempontjából fontosabb – hangsúlyos helyen szerepel e líra azon 

tendenciája, mely a harmincas évek elejétől érdeklődéssel fordult az elbeszélő 

költemények műfaji kihívásai felé.  

Szintén a kötet paratextusai közé tartozik Urbán László utószava, mely főként a 

kiadástörténet viszontagságairól és a szerkesztés elveiről vall, s az előbbi kapcsán így 

fogalmaz:  

 

„nem román kritikusok, de honfitársaink bélyegezték később antiszemitának, 
reakciósnak, a szélsőjobb szálláscsinálójának, ők vádolták meg azzal, hogy 
arisztokraták talpnyalója, hogy katolicizmusa hiteltelen dekoráció, hogy 
»művészetének nincs erdélyi jellege«, s »ásatag« életműve nem más, mint steril 
formavirtuozitás. A kisebbségi létszózatnak értékelhető Psalmus Hungaricus c. 
nagy versére egy esztéta nem is olyan régen ezt írhatta: »…retorikájában 
nagyhangú, indulatiságában külsőséges… már-már demagóg költemény«.”404 

 

A szerkesztő e pár mondatban sikeresen összefoglalta e líra kiadás- és befogadás-

történetének mindazon fóbiáit, melyek mind a szöveggondozói, mind az értelmezői munka 

során ellenreakciókat váltottak ki e költészet sorsát nyomon követő elemzőkből, 

                                                 
403 Uo., 7. 
404 Uo., 729. 
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szerkesztőkből és irodalomtörténészekből. A katolicizmus, a kisebbségi sorsvállalás és a 

formakészség valójában mindazon hangsúlyok, melyeket eddig visszatérően kitettek és 

kiemeltek e költészet kapcsán. A következő, szintén a kötetkiadásokra vonatkozó mondat 

éppen a hazafias és vallásos verseket hiányolja405 a korábbi kiadások némelyikéből, s így – 

összeolvasva mindezt a fentebbiekkel – láthatóvá válik az a szerzői szerep, melyet az 

eddigi szerkesztők munkája is megerősített: a katolikus és a hazafiasságot tematizáló költő. 

 A teljesség igényével készülő, de azt beteljesíteni – vállaltan – nem tudó kötet406 

szerkezeti felépítése öt nagy egységből áll. „A gyűjtemény első részét a költő által sajtó alá 

rendezett három kötet, a Leselkedő magány, a Nagycsütörtök és az Angyalok citeráján 

változatlan szerkezetű anyaga alkotja – az olvasó így képet kap Dsida kötet- és 

cikluskonstruáló elveiről is.”407 Imbery Melinda visszaemlékezéseire hivatkozva sorolják 

ide az 1938-as kötetet a szerkesztők, s miközben a költő kötetszerkesztési elveire 

hivatkoznak, nem közlik a könyv utolsó részét, a sokak által innen elhagyott 

műfordításokat. Ha végigtekintünk a kiadás- és befogadás-történet kötetein, egyértelműen 

megfogalmazható az a tény, hogy a szerkesztők Dsida 1938-as kötetét tekintették a 

leginkább alakíthatónak, megváltoztathatónak. Egyrészt egyetlen esetben sem történt meg 

a kötet teljes, műfordításokat is felvonultató közlése, másrészt több szerkesztő a Tükör 

előtt ciklus szövegei után közölte a Psalmus Hungaricust. Ez utóbbi eljárás kétféleképpen 

érthető: egyfelől a sokat bírált vers életmű általi kanonizációjára és kiemelésére törekedtek, 

másfelől az elhelyezés helye azt sugallja, mintha kimaradt volna abból a kötetből. 

Miközben minden szerkesztő – kivéve Kabán Annamáriát és Mózes Hubát – leszögezi, 

hogy az Angyalok citeráján sajtó alá rendezője (részben) Dsida volt, mégis ehhez a 

kötethez nyúlnak hozzá és alakítják át, ezzel mintegy azt közvetítve, hogy ez a kompozíció 

mégis megbontható – tehát a kijelentések és az eljárások ellentétben állnak egymással, és a 

Kiss Jenővel készített interjú és „vallomás” ismerete nélküli is feltételezhetnénk az 1938-as 

kötet szerkesztésében idegenkezűséget. Dsida szövegeinek közel hetven éves történetén 

végigvonuló probléma eddig egyszer sem nyert egyértelmű kifejtést, mivel ebben az 

                                                 
405 „De a kötetkiadásokkal sem volt szerencséje: az 1944-es, meglehetősen vérszegény válogatás után 1958-
ban jelenik meg gyűjteményes kötete 116 új verssel, de a legszebb patrióta és istenes versek nélkül.” Uo. A 
szerkesztő itt téved, mivel az 1958-as Áprily szerkesztette kötet válogatás volt, feltehetőleg az 1966-os 
Szemlér összeállította kötetre gondolt. 
406 Vö. Olvasónk az eddig megjelent legteljesebb Dsida-versgyűjteményt tartja kezében, 520 ismert és 555 
ismeretlen, összesen 1075 költeményt, mégsem az összeset. Tisztában vagyunk azzal, hogy több vers 
hiányzik gyűjteményünkből:így például nem sikerült ráakadni a Kemény Zsigmond Társaság 1929. március 
3-i felolvasó ülésén elhangzott négy versből Az ország címűre. Nem ismerjük a Réthy-féle bibliográfiában 
feltüntetett minden versét sem.” Uo., 730. 
407 Uo. 
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esetben azzal kellett volna számolni, hogy mindösszesen két Dsida által szerkesztett kötet 

marad az utókorra, s e harmadikat – melynek hatása a „poeta angelicus”, azaz az angyali 

költő elnevezést illetően elég egyértelmű, ahogyan az ehhez kapcsolódó elemzések egy 

részét tekintve is – a válogatott könyvek közé kellett volna helyezni. Ezt továbbgondolva 

megállapíthatjuk azt is, hogy az Angyalok citeráján szerkesztését illető kétségek teljes 

figyelmen kívül hagyása, majd folyamatos harmadik kötetként való újraközlése e költészet 

egyfajta értelmezését erősítette, ugyanakkor maga az eljárás mindvégig elfedte e kicsit sem 

mellékes filológiai problémát.  

Mindemellett érdemes felülvizsgálni az Angyalok citerájánra oly gyakran használt 

posztumusz jelző jogosultságát is. A szerző halála után először megjelent közlésekre 

vonatkozó kifejezés sem egészen helytálló a kötetet illetően, hiszen egyetlen olyan Dsida-

versszöveg sem található benne, ami ne jelent volna meg már halála előtt, vagy 

posztumuszként valamilyen folyóiratban vagy napilapban halála után. Csupán a fordítások 

között található öt olyan költemény, ami ebben a kötetben került először a nyilvánosság 

elé. Ha a nyilvánosság elé kerülés aktusát tekintjük az elnevezés feltételének, akkor e 

néhány fordítás ténylegesen posztumusz jelent meg, azonban a többi szövegre ez nem igaz. 

Ahogyan a posztumusz kötet elnevezés sem helyénvaló, mivel – mint fentebb erről már 

volt szó – feltehetőleg nem Dsida kötetkompozíciójáról van szó, tehát maga a szerkezet 

sem posztumusz. Erre tekintettel ismételten megkérdőjelezhető a 2011-es szerkezeti 

felépítése, mely első egységként, a Dsida Jenő által kötetbe rendezett versek cím alatt 

hozza az Angyalok citeráján kötetet.  

Szintén kérdéses a második nagyobb egységnek az összeállítása, mely a 

Posztumusz kötetekben megjelent versek címet viseli. Egyfelől rögtön észrevehető, hogy az 

eddig posztumuszként kezelt 1938-as könyv kikerül ebből a kategóriából, másfelől egy 

olyan csoport jön létre, melybe minden olyan könyv bekerül, mely elsőként tár a 

nyilvánosság elé egy a hagyatékban talált szöveget. Erről így fogalmaz az utószó: 

 

„A második részben öt posztumusz kötet tartalmát dolgoztuk fel, kronológiai 
sorrendben elsőbbséget adva a korábban megjelenteknek, így tehát az első 
posztumusz megjelenést vettük mérvadónak. Nem vitattuk el a szerkesztőktől az 
első megjelenés dicsőségét, de nem vállalhattuk át a tévedésekből adódó 
felelősségüket sem. Az egyes köteteken belüli sorrendiséget nem vizsgáltuk 
felül, meghagytuk a szerkesztők által alkalmazott sorrendet, feltételezve, hogy 
kronológiai szempontokat veszik figyelembe.”408 

 

                                                 
408 Uo., 731. 
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Ha el is tekintünk attól, hogy bíráljuk a sorrend felülvizsgálatának elmaradását, akkor sem 

hallgathatjuk el filológiai kifogásunkat a közlés módjával kapcsolatban. Miközben a 

szerkesztő kijelenti, hogy nem kritikai kiadást készítettek, azonban annak előkészítési 

munkálatai kívánták jelen kötettel elősegíteni,409 az eljárás éppen hogy megnehezíti egy 

leendő kritikai kiadás elkészítését, ahogyan az olvasást is. Dsida Jenő költői életműve és 

ennek értelmezése szempontjából teljes mértékben érdektelen, hogy melyik szerkesztő 

melyik évben tárta a nyilvánosság elé az egyes szövegeket. A szerkesztői dicsőség ezen 

figyelembe vétele a kronológia tökéletes összezavarását okozhatja. Egyfelől az említett 

köteteket aligha nevezhetjük posztumusznak, hiszen korábbi kötetbéli szövegeket is 

tartalmaznak, tehát legfeljebb posztumusz szövegeket közlő könyvekről eshet szó, 

másfelől mivel az első kötetbéli megjelenéseket vették alapul a szerkesztők, így még az ott 

összeállt – a kronológiát követő – teljes anyag közlése sem valósulhatott meg (ami szintén 

érdektelen az életmű megítélése szempontjából), hiszen ahogy előre haladunk az időben 

több szöveg kiesik a későbbi ciklusokból. Így a Láng Gusztáv és az Urbán László 

összeállította kötet nem tesz mást, mint az eddig hagyományozódott cikluscímeket 

továbbviszi, ráadásul mindegyiket csonkán, s emellett a Periodikumokban megjelent versek 

című harmadik egységnek külön címet is adnak (Föltámadás), mintegy a tradíció 

továbbéltetése céljából. E harmadik egység kapcsán tett utószóbeli megjegyzés – miszerint 

ha „eredeti vagy posztumusz kötetben és periodikumban is napvilágot látott a vers, 

természetesen a kötetnél közöljük, de a jegyzetben feltüntetjük a periodikum változatot 

vagy változatokat”410 – azt jelenti, hogy egy 1924-ban A Hírnökben közölt verset (pl. Az 

öreg óra énekel) nem a Periodikumokban közölt versek közt fogunk megtalálni, hanem a 

Szemlér adta Rettenetes virágének cikluscím alatt. Tehát ezen esetben nem az első 

megjelenés dátuma és helye számít rendezőelvnek, hanem az újraközlés időpontja és helye. 

 A negyedik nagy egység a Kéz- és gépiratban maradt versek, mely rész további két 

fejezetre tagolódik: 1. LGgy-nagygépirat és PIM-füzetek, 2. Láng Gusztáv-gyűjteményben 

gépiratlapokon. E két fejezetben szintén újraindul a kronológia, ahogyan a külön, ötödik 

nagy egységként szerepeltetett Töredékek esetén is, melynél azonban nem minden szöveg 

esetén állapítható meg pontos keletkezési dátum, így külön való közlésük érthető. Azonban 

egy leendő kritikai kiadás feladatát megkönnyítendő vállalás esetén érdemes lett volna a 

Magyar Tudományos Akadémia textológiai munkabizottságának közreműködésével, Péter 

                                                 
409 Vö. „Kénytelenek vagyunk hát kompromisszumot kötni: amíg hozzáférhetőek és el nem kallódnak, 
összegyűjtjük az összes fellelhető anyagot, összevetjük az egyes változatokat, »kisipari« módszerekkel 
megtisztítjuk a romlásoktól, megalapozva ezzel a (reménybeli) jövendő kritikai kiadást.” Uo., 730. 
410 Uo., 731. 
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László összeállította Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata411 című ajánlást 

szem előtt tartani, mely az egy műfajon belüli szövegek esetén az időrendiség rendezőelvét 

javasolja. Az ajánlás kitér a szerző szerkesztette kötetek és ciklusok közlésének elvére is, 

mely esetben kétféle eljárást javasol: vagy minden szöveg kronológia szerinti publikálását 

– ez esetben a kötetben és/vagy ciklusban elfoglalt helyet a jegyzetekben kell jelölni –, 

vagy az időrendben egymás után következő költemények közé, egységes műként lehet 

elhelyezni a szerző szerkesztette kötetet/ciklust, a jegyzetekben megadva az egyes művek 

keletkezési idejét.412 „A kiadatlan vagy a szerző halála után előkerült szöveget is az 

életében megjelent szövegekkel azonos elvek szerint kell beosztani.”413 – fogalmaz a 

továbbiakban az összeállítás. Minthogy minden egyes életmű sajátságos, egyéni 

megoldásokat kíván gondozójától, egy lehetséges kritikai kiadás Dsida költészetét illetően 

meg kellene, hogy fontolja az általa minden bizonyossággal sajtó alá rendezett két kötet 

egységként való közlését – az Angyalok citeráján véleményem szerint további 

vizsgálódásokat követelne publikálásának mikéntjét illetően, viszont a kötetbe nem felvett 

szövegek esetén az egységes időrendben való közlés elvét kellene szem előtt tartania – 

nem különbséget téve a periodikumokban vagy a későbbi kötetekben megjelent és a 

hátrahagyott, a különböző hagyatékokban fennmaradt versek között. Egy olyan kötet 

számára, mely ugyan nem kritikai kiadás, de azt vállaltan megalapozni kívánó igénnyel 

készül, nem lehet feladat a korábbi szerkesztői eljárások az összeállításban való 

figyelembevétele és ezek újbóli rögzítése,414 sokkal inkább ezen mozzanatok feltárása 

lenne elengedhetetlen.  

 

1.5. Kiadástörténet, értelmezés, kánon – az összegzés kísérlete 

 

A költői életmű befogadás- és egyben kiadástörténeti mintázatát tekintve nem 

függetleníthetők egymástól a kötetszerkesztési eljárások, az értelmezői stratégiák és a 

kanonizációs kísérletek sem. 

 Megtapasztalhattuk, hogy a kötetszerkesztői szempontok elsősorban az 1928-as, 

1933-as és a sajtó alá rendező kilétét tekintve bizonytalan 1938-as köteteket tekintették 

kiindulópontnak, s ezen könyvek – több esetben a benne lévő ciklusok szerinti bontásban – 

                                                 
411 „Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata”, összeá. PÉTER László = Bevezetés a régi 
magyarországi irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY  Emil, Universitas, Bp., 2003. 
412 Uo., 117. 
413 Uo. 
414 Azonban ezek jelölése a jegyzetapparátusban mindenképpen szükséges. 
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visszatértek a válogatások és gyűjtemények összeállítása során. Már a Dsida-korabeli 

recepció is hangsúlyozta szigorú válogatási elv415 és így erős kötetkompozíció megléte 

szolgáltatta az alapot ezek megtartására, ami e módszer gyakorlattá alakulása 

következtében megszilárdította kanonikus helyzetében az emlegetett köteteket. A 

Leselkedő magány változó megítélésével szemben a Nagycsütörtök című verseskönyvé 

szinte töretlennek mondható a kiadástörténet egészét tekintve, ahogyan az Angyalok 

citeráján is, mely minden ezzel ellentétes megállapítás és szerkesztési eljárásból következő 

feltételezés ellenére szintén Dsida által sajtó alá rendezett kötetként rögzült mind a 

kiadástörténetben, mind az értelmezésekben.  

 A Dsida szerkesztette kötetek mellett az 1966-os Szemlér-féle válogatás óta a 

kiadástörténet erőteljes tendenciájává vált a hagyatékban maradt, azelőtt könyvben nem 

publikált szövegek közlése, mely ezen eljárás révén kívánta egyre inkább kiszélesíteni 

Dsida költői életművét, s egyúttal kanonikus pozícióba emelni ezeket a költeményeket is. 

Itt fontos mozzanatként mutattunk rá arra a cikluscím adási szokásra, mely a kiadástörténet 

hagyományává vált, s a címek irányító és tematizáló jellegénél fogva jelentékeny hatással 

volt a befogadás alakulására. Továbbá a kanonizáció gyakran szövegszerűen reflektálatlan 

kötetszerkesztő eljárásainak tudatossága tapasztalható meg akkor, mikor a Psalmus 

Hungaricus című költemény a kiadások során gyakorta kiemelt helyének kijelölését és 

körülményeit vizsgáltuk. Mindez kiválóan mutatta, miként kísérelték meg az említett vers 

rekanonizációját, s mindeközben a választott hely arra is ráirányította a figyelmet, hogy az 

Angyalok citeráján kötet – megbontott, tehát megbonthatóként feltételezett – kompozíciója 

korántsem annyira szilárd az értelmezésekben, mint azt a kötetszerkesztési eljárások 

sugallni kívánták. 

 A paratextusként olvasott értelmezések pedig éppen a Psalmus Hungaricus és 

néhány további hagyatékban maradt vers kapcsán tettek kísérletet arra, hogy a többek által 

is politikamentesként jellemzett és a kisebbségi/erdélyi sors tematizálását kerülő 

költészetet mégis megfeleltessék azon elvárásoknak, melyeket mind a magyarországi, 

mind az erdélyi – a nemzetiségi sorsot, kollektív tudatot, referencialitást és erkölcsi-

morális értékeket vállaló – kanonikus diskurzus előírásszerűen megfogalmazott. Ez 

egyrészt az 1945 utáni diktatórikus rendszerek alakította irodalmi diskurzus(ok) az életmű 

bizonyos részeit elhallgató eljárásainak ellenreakciójaként – tehát következményeként – is 

                                                 
415 Ezt – mint láttuk – a későbbiekben a rengeteg ismeretlen szöveg előkerülése is alátámasztotta. 
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érthető, másrészt a befogadás- és kiadástörténet gyakorlatait és hatásait reflektálatlanul 

kezelő és továbbalkalmazó értelmezések és eljárások eredményének tekinthető. 

 Mindezekre tekintettel azt is megállapíthatjuk, hogy azon próbálkozások, melyek a 

kötetkiadásokat kísérő értelmezésekben egy egységes magyar irodalmi Kánon – a 

Nyugatosok kontextusában elhelyezett – részeként kísérelték meg láttatni Dsida 

költészetét, többé-kevésbé sikertelenek voltak. Többek között azért, mert a paratextusbeli 

értelmezések mellett a kötetszerkesztési eljárások és hagyományozódások akarva-akaratlan 

éppen ennek ellenkezőjéről vallottak, másrészt nem számoltak azzal a pluralitással sem, 

mely a magyarországi kanonikus diskurzusok jellemzője. Így Dsida költészete, mely 

jellegzetességeit tekintve politika- és többnyire ideológiamentes volt, éppen a fentebbi 

folyamatoknak betudhatóan a Boka László által „honmentő”-ként megnevezett irodalmi 

diskurzus és kánon részévé vált, s ennek köszönhetően számos irodalomtörténet számára – 

mely nem kíván számolni a kisebbségi sors fokmérőjű esztétikával – érdektelen maradt.  
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2. Dsida költői életművének értelmezései 

 

Az 1944-től napjainkig megjelenő Dsida válogatott és gyűjteményes kötetek mellett a 

költői életművet tárgyaló értelmezések azok, melyek ez előbbiekkel párhuzamosan 

tevékeny szerepet játszottak e költészet kanonizációjában. A Dsida-értelmezések történetét 

tekintve már áttekintést kaphattunk a korabeli recepció alakulásáról, ahogyan az Utunkban 

lezajlott polémia kimeneteléről is. Megtapasztalhattuk azt is, hogy a 1956 és 1957 közötti 

vita jelentékeny hatást gyakorolt a szövegkiadásokra, azok összeállítására, s emellett 

megfigyelhettük, miként kíséreltek meg a könyvekhez írt elő- és utószavak paratextusként 

hatást gyakorolni a befogadásra. Ezek legtöbbje tanulmány formájában is napvilágot látott 

folyóiratok vagy tanulmánykötetek hasábjain, s egyúttal az értelmezéstörténet részeként is 

elemezhetők.  

 Az értelmezések tárgyalásakor két nagyobb egységet kívánok elkülöníteni. 

Elsőként a folyóiratban, tanulmánykötetben – esetleg külön Dsidáról szóló könyvben – 

megjelent szövegek fontosabb tendenciái kerülnek kiemelésre, s így megkísérlem azon 

értelmezési mintákat felmutatni, melyek leginkább alakították és alakítják e költészetről 

létrejött képet. A második nagyobb részben az áttekintő – tehát a magyar irodalom egészét 

bemutatni kívánó, vagy legalábbis ezen igénnyel fellépő – irodalomtörténetek 

következnének, melyek a magyar irodalomtudományos diskurzusban – legyen az 

bármennyire is polarizált – továbbra is egy-egy életmű kanonizáltságának fokmérőjeként 

olvashatók. Egy-egy irodalomtörténet létrejöttének és megjelenésének mozzanata 

olyannyira kanonikus pillanat, hogy már készülése idején (heves) viták kísérik, hogy aztán 

ezek a megjelenés után egyre bővülő hiány- és vádlistákká alakuljanak. Mindezt kiegészíti 

a magyar irodalomtörténet-írói diskurzus a „határon túli irodalmakra” vetett pillantásának 

ideologikus volta, melynek kritikus szemlélete vagy bár a bevett fogalmak 

felülvizsgálatának igénye mindmáig késlekedik. Így tehát csak egyetérthetek Boka László 

lényegre tapintó megállapításával: 

 

„A határon túli magyar irodalmak értékelésében és az irodalomtörténeti 
munkákban paradox módon mégsem tekintették érvénytelennek semmilyen 
hivatalos fórumon a társadalmi-politikai változások következtében kialakult 
helyzetre továbbra is a hetvenes-nyolcvanas évtized értelmezői gyakorlatát 
alkalmazni. A terminusok részben történő átértékelése mellett, esetleg helyett, 
nem valósult meg egy módszertanbeli szemléletváltás, amely jellemezte a 
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magyarországi újabb irodalmi értelmezésalakzatok megnyíló pilléreit és 
csomópontjait.”416 

 

Mindezt figyelembe véve az értelmezések tárgyalásakor fontos szem előtt tartani a 

kiadástörténet elemzésekor érvényre juttatott szempontot, mely e költészet tárgyalása és 

pozícionálása mikéntjének és elkülönítő eljárásainak működésére is rákérdez. Mindezt 

annak reményében, hogy még ha az „említett buktatók problematikusabbá, adott esetben 

igen nehezen megkerülhetővé tehetik, de bizonyosan nem szabad leállítaniuk, 

megtorpanásra késztetniük kritikus vizsgálódásainkat.”417 

 

2.1. Dsida költészetének értelmezési mintái, tendenciái  

 

A Dsida-szakirodalom kiterjedtsége és szerteágazósága arra készteti az elemzések 

értelmezőjét, hogy főbb mintákat és ezek tendenciáit kiemelve kísérelje meg összegezni 

mindazon törekvéseket, melyek Dsida költészetét illetően többé-kevésbé kanonizációs 

gesztust gyakoroltak. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az elemző kiemelései, majd 

az ebből létrejövő narratíva természetesen konstrukció, mely a Dsida-líra befogadásának és 

értelmezésének egy lehetséges történetét meséli el, tehát nem kíván az egyetlen történet 

szerepébe helyezkedni.  

 Már a kiadástörténet vizsgálata során megtapasztalható volt a Dsida-filológia 

erőteljes törekvése a szépirodalmi szövegkorpusz kiegészítésére, ami a későbbiekben a 

levelezés és a prózai írások megjelentetésének igényével egészült ki. Mindezzel 

párhuzamosan alakult egy másik, véleményem szerint az egész Dsida-szakirodalmat 

meghatározó törekvés, ami már az 1966-os kötet előszavában tetten érhető volt: „Nagy kár, 

hogy a költő halála óta eltelt évek-évtizedek folyamán, értékelő vagy bíráló törődésünk 

nem késztetett ennek a csak látszólag lappangó anyagnak teljes felderítésére és lehetőség 

szerint való publikálására.”418 Szemlér Ferenc a hiányosságra utaló megjegyzését 

Szakolczay 1983-as megállapítása egészíti ki: „Könyvünk összeállításakor a lehető 

legteljesebb Dsida-arckép megrajzolására törekedtünk.”419 Ehhez csatlakozik Marosi Ildikó 

is, 1992-es kötetéhez írt előszavával, mely A teljesebb Dsida-képért címet viseli: 

„Számomra is meghökkentő felfedezés, hogy az irodalomtörténet máig sem rajzolta meg a 

                                                 
416 BOKA, Kánonrétegek és ideológiaformák, 341. 
417 Uo., 346. 
418 Versek, 1966, 31. 
419 Összegyűjtött versek és műfordítások, 1983, 657. 
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Dsida Jenő valóságos arcát, az irodalmi köztudat néha szinte megfeledkezett róla.”420 

Ahogyan 1996-os első Dsida-tanulmánykötetének utószavában Láng Gusztáv is fogalmaz, 

felidézve kutatásainak kezdetét: „Hamisnak – vagy legalábbis egyoldalúnak – érezve e 

Dsida-képet, 1971-ben benyújtott kandidátusi értekezésem elég polemikusra sikeredett, 

ezért is fogadta »első menetben« éles ideológiai ellenvetés.”421 A sort tovább 

folytathatnánk mindazon megállapításokkal, melyek valamiképp arra utalnak, mint lehetne 

és kellene kiegészíteni a Dsidáról kialakult képet – tehát a Dsida-képet, melynek 

létezéséről a fentebbi idézetekből tudomást szerezhetünk, azonban a megfogalmazások 

felületessége miatt csak sejthetjük, mire is utalnak a tanulmányok szerzői. Egyértelműen 

megragadható itt az a gesztus, mely a költő arcképét egész költészetével azonosítja. 

Amikor tehát a Dsida-kép kiegészítéséről olvasunk, az értelmezések egyfelől feltételezik 

annak csonkaságát, részlegességét, másfelől azonosítják magával az életművel. Dsidát, 

mint szerzői nevet kiterjesztik újabb és újabb szövegekre: „az ilyen név lehetővé teszi 

bizonyos számú szövegek csoportosítását, elhatárolását, közülük egyesek kizárását, s e 

szövegek másokkal való szembeállítását.”422 Foucault a szerzői névről szóló esszéjében a 

szerző-funkció harmadik jellegzetességeként a megkonstruáltságot emeli ki. Azt az 

eljárást, mely létrehoz és tulajdonságokkal lát el egy szerző-fogalmat, egy diskurzust, mint 

fogalmaz:  

 

„Valójában azonban az, amit az egyénben »szerzőként« különítünk el (vagy ami 
szerzővé tesz egy egyént), nem egyéb, mint többé-kevésbé pszichologizáló 
projekciója mindannak, amit mi magunk művelünk a szöveggel: vagyis az 
összehasonlításoknak, a kiválasztott jegyeknek, megállapított 
folytonosságoknak és kizárásoknak.”423 

 

Jelen esetben látnunk kell, hogy már a Dsida-vita szövegei létrehoztak egy „klerikálisnak” 

nevezett, de depolitizáltsága miatt kiemelhető szerző-képet, melyet aztán a későbbi 

értelmezők nem tartottak „hitelesnek”, sőt, a különböző kötetekből kimaradt versek 

kapcsán csonkának éreztek, így folyamatosan kísérlet történt e kép korrekciójára. 

Mindezzel szoros összefüggésben rá kell mutatni arra a szerkesztői eljárásra is, mely a 

legtöbb válogatott vagy gyűjteményes könyv esetén a kiadvány borítóján, vagy a 

                                                 
420 MAROSI Ildikó, „Egy teljesebb Dsida-képért” = DSIDA Jenő, Séta egy csodálatos szigeten, 1992, 6. 
421 LÁNG Gusztáv, „Utószó” = UŐ., A lázadás közjátéka. Dsida tanulmányok, Savaria University Press, 
Szombathely, 1996, 147. 
422 Michel FOUCAULT, „Mi a szerző?”, ford. ERŐS Ferenc, KICSÁK Lóránt = UŐ., Nyelvek a végtelenhez. 
Tanulmányok, előadások, beszélgetések, Latin Betűk, Debrecen, 1999, 126. 
423 Uo., 129. 
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címnegyedben egy Dsida-portrét közöl. Ez a fentebb megfogalmazott tulajdonítási eljárás 

egy része, s a „szerző könyvben való jelenlétének első, manifeszt formája együtt jár az 

olvasó számára kevésbé láthatóval: az írónak a szöveg kiadásra szánt formája felett 

gyakorolt ellenőrzésével.”424 Roger Chartier Foucault szerzőről szóló esszéjéhez való 

hozzászólásaként olvasható szövegében a szerző fizikai reprezentációjának jelentőségére 

hívja fel a figyelmet, ami esetünkben összeolvasható a fentebbi, Dsida-portrékat közlő 

kiadványok eljárásainak425 és az értelmezések a Dsida-arcképet kiegészíteni megpróbáló 

törekvéseivel. Így egyfelől a Dsida-kép, tehát e költészet kiteljesítésére történő kísérletként 

olvashatjuk az értelmezések jelentős részét, másfelől a kép megjelenése megerősíti az 

előbbi eljárás tulajdonításra vonatkozó mozzanatát.  

A kiegészítés, a „hitelesség” helyreállítása elsősorban e költészet vallásos jellegét 

érinti. Már az 1966-os kötet kapcsán útjára indultak azok a helyesbítés igényével fellépő 

állásfoglalások, melyek jelzik, Dsida költészetének elemzésekor és bemutatásakor e jelleg 

elhallgatásra került. Láng Gusztáv már idézett kifogására426 Szemlér hevesen válaszol,427 

de a kötetről született további recenziók sem hagyták szó nélkül ezt a szempontot.428 A 

katolikus vallásosság tágabb értelmezői keretbe való helyezése jellemző stratégiája az 

elemzéseknek, így jár el az Utunk hasábjain rövid ismertetőjében Mózes Huba is,429 de 

hasonlóképpen cselekszik nagyobb lélegzetű írásában a Dsida-vita hajdani résztvevője, 

Szőcs István is, aki ez előbbi recenzens megállapítását továbbgondolva már az antikvitás 

világképe és költészetideája irányába mélyíti Dsida líráját.430 Láng Gusztáv nem sokkal 

                                                 
424 Roger CHARTIER, „A szerző alakjai”, Vulgo (2000/3-4-5.), 315. 
425 Kivétel ez alól a Kovács András Ferenc szerkesztette Azrael árnyékában kötet, mely ugyan összeállítását 
tekintve továbbviszi a kialakult hagyományokat, azonban a borítóra választott Dsida-képek éppenséggel 
ellenszegülnek az egyetlen arckép ideájának. 
426 LÁNG Gusztáv, „Dsida Jenő. (Egy életmű problémái)” Korunk, 1967/3., 380. 
427 SZEMLÉR Ferenc, „Dsida vallásosságának »elhallgatásáról«” Korunk, 1967/5., 679. 
428 Gömöri György például a párizsi Irodalmi Újságban (1967) ad hangot nemtetszésének: „Nincs igaza 
Szemlér Ferencnek, amikor a bukaresti kötet bevezetőjében sommásan »költői díszletnek« nevezi némely 
Dsida-vers »katolikus túlvilági hangját«, s valamiképp kétségbevonja e vallásosság hitelét.” GÖMÖRI György, 
„A romlandó dolgok költészete” = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, szerk. POMOGÁTS Béla, Nap, Bp., 
2001, 304. 
429 Vö. „Vallásos költőként a katolikus líra fegyverzetében indult. Vallásossága azonban rövidesen 
panteisztikus természetimádatba. Az emberi örömök és szépségek igenlésébe oldódott. A keresztény 
mitológia elemeit mindvégig megőrizte, de a paradicsomi világ eszményiségét az érzékelhető valóságra 
vetítve.” MÓZES Huba, „Dsida Jenő: Versek”, Utunk XXII. (1967), 1. sz., 2. 
430 Vö. „Dsidáról sokszor hangsúlyozták, hogy katolikus költő, hogy vallásos költő. Ez egyik oka is volt 
annak, hogy sokakban az érdeklődés és lelkesedés csökkent emléke iránt. Valóban, költészetét elejétől végig 
áthatja egy biblikus szólamkincs és képanyag, sőt – a kötet előszavában Szemlér Ferenc hivatkozik rá – 
valami reneszánsz oltárképfestészet. Ezzel kapcsolatban sikerült már mindenkinek megállapítania és belátnia, 
hogy a vallásos szólamkincs díszes dekoráció, mint Raffael, Tizian, Murillo angyalkái, melynek szerepe a 
hangulatot, a derűs ünnepélyességet emelni. […] végigolvasva az új kiadást, elfogulatlanul, mai tudomásunk 
szemszögéből, rájöhetünk, hogy életérzése legmélyén – panteisztikus: a katolikus vallásosság felszíne alatt 
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később – miközben az összehasonlító kutatásokat hiányolja – ismét tematizálja a kérdést, s 

a vallásosság „dekoráció-jellegét” tagadva további – akár életrajzi – vizsgálódásokat 

szorgalmaz a probléma tisztázása érdekében,431 majd így fogalmaz: „E versek tartalma 

természetesen nem a »hinni kell« prédikátori parancsa, hanem az önvád, a vezeklés, a 

számvetés – ezek őszinteségét azonban a hit őszintesége biztosítja.”432 Az 

intézményességtől való eltávolítás gesztusa olvasható ki a fentebbi idézetből, ami így a 

személyes hit vállalása felől kísérli meg érteni a korabeli diskurzus által bírált tematikát. 

Azonban talán jogosan merül itt fel a kérdés, mennyiben lehet egy versszöveg alapján a 

„hit őszinteségé”-ről beszélni? És mennyiben befolyásolhatja mindez értelmezésünket? 

Úgy tűnik, hogy Láng szövegében összeolvad a biográfiai szerző képzete és a 

versszövegben megszólaló lírai én fogalma, s előbbi hitének őszinteség szolgál a 

költemény magyarázataként, mely meglehetősen megkérdőjelezhető elméleti álláspont a 

jelen horizontjából.433 

A fentebbiek szellemében fogalmazott gondolatok köszönnek részben vissza Láng 

1973-ban fogant tanulmányában,434 mely már a későbbi Dsida-értelmezések fontos 

csomópontját is kijelöli, mégpedig a Nagycsütörtök című vers hangsúlyossá válását. Az 

„Istennel való azonosulás misztikus élményét” és „a szenvedőkkel vállalt emberi 

szolidaritás eszméjét”435 emeli ki az elemzés, majd mindezt a költői „küldetéstudatot 

kikezdő tragikus kétely”436-ben oldja fel. Ezt a gondolatot fűzi tovább Pomogáts Béla az 

1985-ös válogatott kötet előszavában, mikor megállapítja, az „erdélyi magyar irodalom 

játékos angyala ezzel a verssel lépte át a férfikor küszöbét s érkezett el maga is a hitvalló-

költők közé, hogy áldozatos küldetésének természet- és történelem-feletti távlatát mutassa 

meg.”437 Amellett, hogy itt sem tekinthetünk el a „játékos angyal” és a hitvalló költő” 

                                                                                                                                                    
mélyebb, ősibb, ozirisz-dionüszoszi életérzés lappang.” SZŐCS István, „A költő titka és kincse”, Utunk, XXII. 
(1967), 12. sz., 2–4. 
431 Vö. „…az első, viták kereszttüzében álló kérdés a költő katolicizmusa.« Hogy ez valóban csak »költői 
díszlet… amelyet pompás művészettel tud nagyon is e földi mondandói köré csoportosítani«, azt több-
kevesebb biztonsággal az életrajzi kutatásnak kell eldöntenie; a kortárs-emlékezet és a fennmaradt levelek 
mindenesetre ellene szólnak ez állításnak. Lényegesebb – és a Dsida-költészet esztétikai elevenébe vágó – 
kérdés azonban az, hogy valóban »kényszeredettséggel« kell-e tudomásul vennünk a költő hitvallásérvényű 
sorait és verseit.” LÁNG Gusztáv, „Végrendelet – mely végrehajtásra vár”, Utunk, XXIII. (1967), 23. sz., 6. 
432 Uo.  
433 Vö. „…mihelyt megvan a szerző, a szöveget máris »megmagyaráztuk«, s a kritikus győzelmet aratott: 
egyáltalán nem meglepő, hogy történetileg a Szerző uralma egyben a Kritikus uralma is, s az sem hogy a 
kritika […] a Szerzővel mindig egy időben inog meg.”Roland BARTHES, „ A szerző halála”, ford. BABARCZY 
Eszter = UŐ., A szöveg öröme, Osiris, Bp., 2001, 54. 
434 LÁNG, „A legenda emberarca. (Dsida Jenő Nagycsütörtök című verséről)” = UŐ., A lázadás közjátéka, 
1996. 
435 Uo., 62. 
436 Uo., 63. 
437 Út a Kálváriára, 1985, 24. 
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szerzőfogalmainak elméleti kérdésességétől, a Nagycsütörtök értelmezései jelentős 

vonulatot képeznek e költészet vallásosságát tárgyaló elemzések körében,438 ahogyan 

Dsida „Szent Ferenc személyisége és lelkisége”439 iránti érdeklődésének kimutatása és e 

hagyomány440 vizsgálata is kisebb tendenciává alakult idővel.441  

Cs. Gyímesi Éva 1987-ben született írása szemléletbeli változást jelez már a 

kérdésfelvetés mikéntjére vonatkozólag is, s a helyes kérdés megtalálásának bejelentett 

igénye egyúttal távolódást mutat a korábbi kérdéshorizonttól is, sokkal inkább az esztétikai 

értékítélet megalkotására törekszik.442 Azonban bővebb és részletesebb kifejtésre csupán 

később, 1992-es, A Hétben megjelent írásában kerül sor, melyben a Dsida-költészet 

kapcsán már bevett katolicizmust/katolikusságot, esetleg csupán vallásosságot teszi 

árnyaltabbá, mikor a szent és profán esztétikai különválasztására és egyúttal egymásba 

játszására is kísérletet tesz: 

 

„A gyakorlatban azonban sokkal bonyolultabb a helyzet, minthogy Dsida 
lírájában e jelenség alapja feltehetőleg nem valami tudatosan elsajátított vallásos 
meggyőződés, hanem mindennapi hitélmény, misztikus tapasztalat, amelyben az 
evilági dolgok és a transzcendencia egymástól elválaszthatatlan léttartományok, 
a valóság egyidejűleg érzékelhető síkjai. Versein ott van a beavatottak 
kiváltsága, a kegyelem jele, aminek ugyan nem felel meg semmilyen esztétikai 
kategória, hacsak nem valamely szakrális vonatkozása annak, amit szépségnek 
nevezünk.”443 

 

                                                 
438 Vö. még: MIKLÓS Ágnes Kata, „A Messiás-motívum Dsida Jenő költői világában”, Helikon (1995), 11. 
sz., 13–14.; POMOGÁTS Béla, „Költő a Kálvárián” = UŐ., Kisebbség és humánum. Műértelmezések az erdélyi 
magyar irodalomból, Korona Nova, Bp., 1998, 104–114.; LÁNG Gusztáv, „Az imitáció két jelentése Dsida 
Jenő költészetében” = Poeta Angelicus. Írások Dsida Jenőről és költészetéről, szerk. LISZTÓCZKY László, 
Dsida Jenő Baráti Kör, Eger, 2003, 7–20.; KABÁN  Annamária, „Egy versszöveg színeváltozása” = Uo., 79–
90.; LISZTÓCZKY László, „Kocsárdtól az Olajfák hegyéig. A személyes élmény és a mítosz összefonódása” 
=UŐ., Vonások Dsida Jenő portréjához. Tanulmányok és dokumentumok, Kriterion, Kolozsvár, 2005, 76–89.; 
SZABÓ Ferenc, „Istenkeresés a mai irodalomban. Dsida Jenő hite” = UŐ., Új távlatok. Eszmék és művek – 
mérlegen, Éghajlat, Bp., 2011, 171–181. 
439 SAS Péter, „Szent Ferenc lelkiségének hatása Disda Jenő költészetére” = Dsida Jenő emlékezete, 2009, 
124.  
440 Elég korán utal erre Sükösd Mihály is: „meghitt szavú, csendes mosolyú aprószent, istenek szegénykéje, 
az Assisi Ferencek nyájából: bánatában is derűs, örömében is mélabús alkat ez, s Dsida Jenő közéjük 
tartozik.” SÜKÖSD Mihály, „Angyalok halk citerása. Dsida Jenő költészetéről”, Élet és Irodalom 11 (1958), 
45., 8. 
441 Vö. még: MÓZES Huba, „A dicséret eufóriájától a kiengesztelődés harmóniájáig” = Poeta Angelicus, 
2003, 39–62. MÓZES Huba, „Dsida jenő Naphimnusz-fordításának csorbítatlan szövege” = KABÁN  
Annamária, MÓZES Huba, Textus és intertextus. Szövegek világa a Dsida Jenő-i szövegvilágban, Bíbor, 
Miskolc, 2009, 87–90. 
442 Vö. „Miért nem próbálunk meg igazán elmélyülni azokban a sajátos értékekben, amelyekkel Dsida 
költészete megajándékozott, ahelyett, hogy újra számon kérnénk rajta olyan ismertelméleti, világszemléleti és 
etikai sajátosságokat, amelyek tőle idegenek?” CS. GYÍMESI Éva, „A megtalált verőfény (Dsida Jenő)” = UŐ., 
Kritikai mozaik. Kritikai esszék, tanulmányok 1972–1998, Polis, Bp., 1999, 43. 
443 UŐ., „A pajzán angyal (A szent és a profán Dsida költészetében)” = Uo., 195. 
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Az esztétikai megközelítés hangsúlyozása nemcsak a Dsida-szakirodalomban történő 

szemléletváltásra hívja fel a figyelmet, hanem arra a már említett értelmezői 

magatartásformára is, mely a kisebbségi irodalmakhoz való közelítés kérdésfeltevésében is 

elindult a kilencvenes évek elején. Míg az elemezések java része például olyan 

Nagycsütörtök-olvasatokat hozott létre, melyben szorosan összekapcsolódott a kisebbségi 

sorsvállalás, a messianisztikus küldetéstudat és a Krisztussal való azonosulás élménye, 

addig ez utóbbi értelmezés e kérdéshorizonttól eltávolodva kísérli meg láttatni a 

transzcendencia jelenlétét e költészetben.444 Mindez egyúttal két kanonizációs stratégiának 

az ütközését is jelenti: míg az egyik a kisebbségi feladatvállalás jelenlétének kimutatásával 

próbálja meg kanonikus pozícióba helyezni e lírát, addig a másik éppen ennek 

megkerülésével és új kérdések feltételével kísérletezik. Nyíltan utal erre Cs. Gyímesi Láng 

Gusztáv A lázadás közjátéka című, Dsida költészetét elemző kötetének (1996) bírálatában 

is, amikor a Dsida-életmű megítélésének problémáját a kanonizációs stratégiák 

szembenállásában láttatja.445 A korábbi értelmezésekkel polemizáló Láng-kötet jelentős 

állomása a befogadástörténetnek, minthogy elsőként tesz kísérletet a költői életmű átfogó 

bemutatására. A hatvanas évektől kezdődően egészen a kötet megjelenéséig folyóiratban 

közölt tanulmányok össze- és elrendezése négy jelentős állomást jelöl ki Dsida költészetét 

illetően. Az expresszionizmus megkerülhetetlen hatása mellett a bukolikák megjelenését, 

majd e líra újklasszicizmus felé fordulását véli Láng kiemelendőnek, s mindeközben a 

címbe is emelt „lázadás” motívumának felfejtésével és jelenlétének kimutatásával a 

Bútorok és a Psalmus Hungaricus című költemények szerves életműhöz való tartozását is 

megpróbálja bizonyítani. Az expresszionizmus poétikai jelenlétének vizsgálata – Sőni Pál 

mellett446 – Láng Gusztáv nevéhez kapcsolódik, aki a korai Dsida-versek elemzésével, 

                                                 
444 Szintén az előzőekben szemléltetett kérdéshorizonttól való eltávolodást jelzi Páskándi Géza 1977-es 
szöveg: „Utoljára hagytuk Dsida katolicizmusélményét. […] A két világháború közötti kisebbségi létezésben 
az egyházi élet is bővített funkciójú (akárcsak a nyelv). A királyi Romániában a görögkeleti az államegyház 
(az azóta már felszámolt görög katolikusokról nem beszélünk), következésképpen az egyház (mind a 
protestáns egyházak, mind a katolikus) egyben kisebbségi egyházak is. Ez az önmegőrzésben való pozitív 
szerepükre enged következtetni.” PÁSKÁNDI Géza, „Költői nyelvünk egyéni változatai és a táj”, Tiszatáj 
(1977/6), 47. Páskándi a vallás e költészetben megjelenő alternatív szemléletére mutat rá, mely felveti azon 
összehasonlító jellegű kutatások fontosságát, melyek a különböző egyházak és etnikumok 
összekapcsolódásának közösségi identitásban betöltött szerepét vizsgálná.  
445 Vö. „A Dsida-életmű megítélésének központi dilemmája lényegében azonos azzal, ami az egész erdélyi 
magyar irodalom megítélését mindmáig problematikussá, vitatottá teszi, és ez nem más mint az irodalom és a 
politikum viszonya. Dsidát jobb és baloldalról egyaránt az elkötelezettség hiánya miatt marasztalják el, ám 
ami a legbonyolultabbnak látszik, az a transzilvanizmushoz való viszonya. CS. GYÍMERSI Éva, „Egy virtuális 
monográfia. (Láng Gusztáv Dsida-értelmezései)”, Tisztatáj (1997/12), 89. 
446 Vö. „Dsida Jenő már a kifejezetten avantgarde-irányzatokkal is érintkezik, költészete az 
expresszionizmusból, szürrealizmusból is sokat merít. De valamelyik irányzathoz sorolni még kevésbé lehet, 
mint Áprilyt.” SŐNI Pál, Avantgarde sugárzás. Modern törekvések a romániai magyar irodalomban, 
Kriterion, Bukarest, 1973, 77.  
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majd Georg Trakl hatásának kimutatásával kapcsolta e költészetet az avantgárd 

törekvésekhez, s ez további értelmezésekben is megerősítést nyert.447 Azonban míg Láng a 

költő messianizmusát a Nagycsütörtök kapcsán a lírai expresszionizmusból látta 

kibontakozni, addig Cs. Gyímesi éppen ezt bírálta már idézett kritikájában:  

 

„…azonban ismerve Dsidát, úgy vélem, hogy a Bibliával és Krisztussal való 
kapcsolata sokkal mélyebb annál, hogy mindezt pusztán az »expresszionista 
messianizmus« irányzati sajátosságából vezessük le, illetőleg, hogy 
»legendának, mítosznak« nevezzük azt, ami Dsida számára nem pusztán 
egyfajta vallási kultúra része, hanem élő valóság.”448 

 

A kritika azon a ponton éri Láng tanulmánykötetét, mely a Dsida-szakirodalom egyik 

kardinális kérdéseként rögzült: e költészet valláshoz, hithez való viszonya. S miközben Cs. 

Gyímesi egyértelműen különbséget tesz vallásos intézményesség és személyes hit 

között,449  s emellett újra tematizálja az expresszionizmus beszédmódja kapcsán a vallás 

kérdéskörét, addig nem lehet nem észrevenni a recenzens megfogalmazásában azt a 

vallásos intézményesség elleni kritikát, ami talán kevésbé reflektálás a korábbi Dsida-

értelmezésekben felbukkanó vallásellenességre, mint inkább a szerző személyes 

meggyőződése. A nemrég elhunyt kolozsvári irodalomtörténész Szigeti Lajos Sándor 

1996-os szövegét említi meg kritikájában, melyben a szerző Cs. Gyímesi elemzéséhez 

hasonlóan „a transzcendencia-élmény és a szépségélmény összefonódásából”450 látja 

kibonthatónak a Dsida-vers esztétikáját. Szigeti amellett, hogy bírálja a korábbi 

értelmezések egyoldalúságát,451 egy Dsida versmodell felvázolására is kísérletet tesz, 

mégpedig a bukolikus költészet felől közelítve e lírához: 

 

                                                 
447 Vö. LATOR László, „Dsida Jenő Légyott-ja” = Dsida Jenő emlékkönyv, szerk. POMOGÁTS Béla, Lucidus, 
Bp., 2007, 191–197. BALÁZS Imre József, „Átmeneti beszédmódok: Olosz Lajos, Ormos Iván, Dsida Jenő, 
Méliusz József” = UŐ., Az avantgárd az erdélyi magyar irodalomban, Mentor, Marosvásárhely, 2006, 217–
219. 
448 CS. GYÍMESI, 1997, 90. 
449 Vö. „Ugyancsak a bibliai motívumkörbe tartozó versek kapcsán megkockáztatnám azt az ellenvetést is, 
hogy a költő Istenhez és általában a szentséghez fűződő kapcsolatát nem tradicionális avagy »új 
katolicizmusából«, nem az egyházhoz mint intézményhez való viszonyából lehet legadekvátabban levezetni, 
hanem abból a hitelesen megélt Istenélményből, mely összes idevágó verseinek alapvető inspirációs 
forrásaként fogható fel. Láng Gusztáv azonban következetesen csak »katolicizmusnak« nevezi mindazt, amit 
Dsida költeményeiben inkább a szent és a profán csodaszámba menő találkozásainak lehetne minősíteni, és 
aminek nem sok köze van a hivatalos egyház elvárta katolikus magatartás követelményeihez.” Uo. 
450 Uo. 
451 Vö. „Dsida költészetének megítélésében éppen az okoz gondot,hogy a róla szólók – még jószándékukban 
is – egyoldalúan szemlélik: vagy a katolikus költészet példájaként, vagy a szerepbravúr, a formajáték 
költőjeként emlegetik.” SZIGETI Lajos Sándor, „Evangéliumi esztétika és modern bukolika. A Dsida-vers 
méltósága” = UŐ., Evangélium és esztétikum. Bibliai motívumok a modern költészetben, Széphalom, Bp., 
1996, 74. 
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„Ezidő alatt a költő megtalálja saját hangját, szabad és kötött versben egyaránt, 
kialakítja költői modorát, melynek két egymástól elütő alapeleme: lényének 
misztikus telítettsége és egyéniségének bája bizarr és nemes csengésű ötvözetet 
ad, létrehozza saját, modern versmodelljét, mely bukolika és evangélium 
kettősségére épül.”452 

 
Az alapvető eltérést Láng Gusztáv és Szigeti Lajos Sándor elemzéseiben nem csupán a 

valláshoz való viszony másféle felfogásában ragadhatjuk meg, hanem a pásztorköltészet 

jelentőségének kiemeltségében is. Míg A lázadás közjátéka című kötet szerzője az 

expresszionizmustól az újklasszicizmusig tartó ív egy átmeneti állomásának tartja a 

bukolikáknak a megjelenését, addig Szigeti sokkal jelentékenyebb stációként tekint az 

előbbiekre. Másrészről Láng-tanulmánykötetének erőteljes törekvése, hogy a szakirodalom 

által453 az életműbe nem illeszkedőként tárgyalt Bútorok és Psalmus Hungaricus című 

verseket az oeuvre organikus részeként mutassa fel, amit már a kötet címe is jelez, hiszen 

éppen a lázadás mozzanata lesz az, ami mentén e két költeményt az egészbe helyezi. 

Azonban ez a másik érzékeny pont, melyet Cs. Gyímesi kritikájában szóvá tesz:  

 

„A politikumtól – legalábbis költészetében – tartózkodónak mutatkozó Dsida 
mellett ebben a kötetben, véleményem szerint, aránytalanul nagyra nő a 
képviseleti szerepben lázadóan gesztikuláló költő alakja. A Bútorok – egyébként 
nagyon sok intertextuális érvet felsorakoztató – elemzése, mellyel Láng azt 
kívánja igazolni, hogy a lázadás gesztusa Dsidától korántsem idegen, valamint a 
nemzeti-prófétikus költőszerepet megvalósító Psalmus Hungaricus jelentősége, 
úgy érzem, nem indokolja eléggé a kötetcímet, annál kevésbé, mivel – jóllehet a 
szerző árnyaltan elemzi és méltó helyükre állítja őket – ezek a versek a teljes 
életműben valóban csak közjátékoknak minősíthetőek. A Bútorokat kivéve 
ugyanis, a szegényekkel szolidarizáló többi Dsida-vers egyike sem üt meg 
agresszív-lázadó hangnemet, s a Psalmus is – minden értékével együtt – éppen 
emiatt rí ki az általában szelíd hangnemű, a szenvedést keresztényi méltósággal 
elfogadó versek közül.”454 

 

Osztályharcos, de akár nemzeti ideologikus elfogultsággal aligha vádolható Cs. Gyímesi 

Éva véleménye szerint a két szöveg poétikai szempontból kevéssé illeszthető a Dsida-

életműbe, s ezzel együtt arra a tendenciára is rámutat, mely nem csupán a Láng-kötet 

törekvéseként tartható számon, hanem végigvonul a Dsida-szakirodalom jelentős részén.  

                                                 
452 Uo., 84. 
453 Vö. „…mert a költő kortársa és utókora fenntartás nélkül »beugrott« neki, mai kritikánkig örökítve a 
meggyőződést, hogy a Bútorok előzmény nélküli közjáték, költői kísérlet egy Dsidától lényegében idegen 
lírai témával.” LÁNG, A lázadás közjátéka, 71. Később: „Földes László kimondta azt, amit a költő kortársai 
hallgatásukkal éreztettek. Mivel a költő csakugyan távol tartotta magát a politikától, lett légyen az akár 
»nemzeti«, akár »osztályharcos« színezetű, a két említett költemény csakugyan »kirívó kivétel« 
életművében.” Uo., 130.     
454 CS. GYÍMESI, 1997, 89. 
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A Psalmus Hungaricus az életműben való elhelyezésének kísérlete újra és újra 

felbukkan az értelmezésekben. A legtöbb esetben a befogadás félresiklása vagy a „hamis” 

előítéletek a kiindulópontja az elemzéseknek. A költeményről az elsők között455 

megnyilatkozó Láng Gusztáv nem csak a politikai szerepvállalás miatti elutasítottságot 

említi meg, hanem kitér arra is, hogy az erdélyi magyar irodalomban a versben vállalt 

szerepet sokkal inkább Reményik Sándor töltötte be, így talán ez is hozzájárult a befogadás 

elmaradásához.456 S ahogyan Láng megkísérli felmutatni a költemény előzményeit e 

költészetben, úgy próbálja ezt meg Kabán Annamária is, aki Három kötet ívén című 

tanulmányában így fogalmaz: „Dsida Jenő költészetének recepciója többnyire nem kerülte, 

nem kerülhette el a megközelítések egyoldalúságát. […] Írásomban a költő lényeges 

személyiségjegyei felől közelítve azt próbálom kimutatni, hogy a Psalmus Hungaricus és a 

költő korábbi versei szerves egységet alkottak.”457 Hasonló szándékkal és megfontolással 

indítja elemzését Mózes Huba is: „Régóta ismerkedem Dsida Jenő nagy hatású és hatása 

folytán régóta ismertnek vélt költeményével, a Psalmus Hungaricus-szal, amelynek 

megírásától két emberöltőnyi időnek kellett eltelnie, hogy a befogadásával járó akaratlan 

félreértések és előítéletes félremagyarázások homálya oszolni kezdjen.”458 De nem tesz 

másként a Dsida Jenő Baráti Kör egyik alapítója sem: „Dsida Jenő alkotásai közül a 

Psalmus Hungaricus befogadását kísérte a legtöbb tanácstalanság és félreértés. Különösen 

mostoha sors várt rá az 1950-es és 1960-as években…” 459 Az ötvenes, hatvanas évek 

ideologikus olvasatainak ellenreakcióját érhetjük tetten a fentebb felsorolt értelmezők 

                                                 
455 Itt érdemes idézni Jékely Zoltán 1977-ben papírra vetett szavait: „Végezetül pedig, amikor a közelgő halál 
és a közelgő világháború árnyékában, rossz közérzettel s a »valamit még el kell mondani« külső és belső 
parancsára, cicorázó lantodat felakasztottad: Dávid rozsdás hárfája után nyúlt fehér, törékeny kezed, hogy a 
Psalmus Hungaricust elzokoghasd. […] Kiteljesedett költőséged, krisztusi emberséged megrázó tanúsága ez, 
biztosíték arra, hogy – ha megéred az emberség és az emberiség legszörnyűbb megpróbáltatásainak 
esztendeit – senki se tudja beléd fojtani húrhíjas hárfával kísért, fejhangú jajveszékelésid és átkaid!...” 
JÉKELY Zoltán, „Köszöntőlevél Dsida Jenő 70. születésnapjára” = Tükör előtt, 2001, 323–324. Ennél 
elfogultabb talán a Forrás folyóiratban publikált elemzésében Orosz Andrea, aki elemzésének végén az 
aktualizálástól sem óvakodik: „A Psalmus Hungaricus nemzetünk vállalásának gyönyörű zsoltára. Dsida 
kötetét, benne a Psalmus Hungaricusszal ma is – amikor a nemzeti identitástudat zavarával szinte kérkedünk 
– le kell emelni a polcról, s folyamatosan ízlelgetni kell a vers sodró magyarságú sorait.” OROSZ Andrea, 
„Magyar zsoltár. (Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)”, Forrás (1991/4), 75. 
456 LÁNG Gusztáv, „A »magyar zsoltár« polifóniája. (Kísérlet Dsida Jenő Psalmus Hungaricusának 
értelmezésére)” = UŐ., A lázadás közjátéka, 131. 
457 KABÁN  Annamária, „Három kötet ívén” = KABÁN  Annamária, MÓZES Huba, Vers és lélek. Dsida Jenő 
költészete, Bíbor, Miskolc, 2007, 35. 
458 MÓZES Huba, „Üljetek mellém. Az egységbe szervező távlat Dsida Jenő Psalmus Hungaricusában” = 
UŐ., A fáklyák már égnek. Erdélyiségről és irodalomról, Stúdium, Kolozsvár, 2009, 49. 
459 LISZTÓCZKY László, „A sorsvállalás drámája. Adalékok a Psalmus Hungaricus keletkezéséhez” = UŐ., 
Vonások Dsida Jenő portréjához, 90. 



 158 

szándékában, akik a hajdani, de bármilyen kortárs kritika460 ellenében fogalmazták meg 

véleményüket, s legfőbb törekvésük a költemény organikus életműbe illesztése volt.  

Azonban éppen Láng Gusztáv 1996-os kötet mutatott rá arra, hogy mennyire 

különböző hatások érték Dsida költészetét, s hogy mennyire különböző megszólalási 

módok jellemzik e lírát. Ezt figyelembe véve viszont nem felesleges talán megfontolni a 

Gintli–Schein szerzőpáros József Attila lírájának befogadástörténete kapcsán megtett 

elméleti megjegyzését:  

 

„József Attila költői portréját a befogadástörténet egyes korszakai gyakran azért 
torzították, mert többféle beszédmódot, eltérő költői szerepeket igyekeztek 
közös nevezőre hozni, vagy éppen egyetlen mértékadónak tekintett 
nyelvváltozatra visszavezetni. Ez az eljárás egy ilyen eredendően heterogén lírai 
életmű esetében sokkal kétesebb eredményhez vezet, mint a viszonylag 
egyneműbb poétikát felmutató életművek esetében.”461 

 

Azt nem állítom, hogy Dsida Jenő költészete a József Attila-féle líra beszédmódbeli 

sokszínűségével vetekedne, azt viszont igen, hogy a Dsida-értelmezések nagy része 

homogén egységként szemléli tárgyát, s ez talán a Psalmus Hungaricus esetén tűnik föl 

leginkább. E költemény kiemeltsége már a kiadástörténet eljárásait elemezve feltűnt, s ezt 

a kiemelési aktust követi el az értelmezések sora is, mikor folyamatosan a Psalmus… 

integrálására törekszik. Hasonlóképpen látja ezt Fazakas Gergely Tamás is, aki így 

fogalmaz: „Már a recepciótörténetet röviden áttekintve is úgy tűnik, hogy a legtöbb Dsida-

értelmező, tehát a Psalmust értékesnek tartók mellett a versről rossz véleményt mondók is 

kitüntetett figyelemmel kezelték a művet.”462 S ahogyan már Markó Béla,463 vagy a 

későbbiekben Láng Gusztáv poétikát érintő változásként – ennek momentumaként – 

                                                 
460 Kritikusan viszonyul a Psalmus Hungaricushoz  például Mátrai Béla: „De van szókimondóbb vallomása 
is, elsősorban a sokat vitatott és húsz év távlatából egyes kifejezéseiben még inkább vitatható Psalmus 
Hungaricus, mely ugyan semmiképp sem tartozik Dsida legjobb versei közé, s ő maga is kihagyta kötetéből; 
de népe igaz szeretete lüktet benne (olykor kicsit kosztolányis hangszerelésben), s egyes részletei már-már 
zsoltárszerűen nagyok.” MÁTRAI Béla, „Emlékezés Dsida Jenőre”, Vigília (1959/1), 26. Hozzá hasonlóan 
vélekedik Bárdos László is: „Élete végén, az egyre erősebb politikai nyomás súlya alatt megkísérli versbe 
foglalni a magyarsághoz fűződő érzelmeit, de az eredmény egy életművétől idegen, retorikájában nagyhangú, 
indulatiságában külsőséges, a felszólító-mozgósító beszédhelyzet motivációját tekintve már-már demagóg 
költemény (Psalmus Hungaricus).” BÁRDOS László, „A sietség pátosza”, Kortárs (1982/1), 87. Rónai Mihály 
András mind a Psalmus Hungaricust, mind a Bútorok című verset kritikusan értékeli: „Pedig, hogy 
ilyesminek kell megfelelnie, szegény Dsida is már-már elhitte, sajnos, amikor magyarság címén és szociális 
hitvallás dolgában ilyenformán kezdék megfaggatni már életében is. Innen mindkét látványos költői kudarca, 
a Psalmus Hungaricus és a Bútorok: a »nagy« magyar és a »nagy« proletár költemény.” RÓNAI Mihály 
András, „Dsida Jenő. Nagy költő emlékezete” = UŐ., Magyar lant, Szépirodalmi, Bp., 1984, 477. 
461 GINTLI  Tibor, SCHEIN Gábor, Az irodalom rövid története. A realizmustól máig, Jelenkor, Pécs, 2007, 397. 
462 FAZAKAS  Gergely Tamás, „Dsida Jenő Psalmus Hungaricus című versének újraértelmezési kísérlete” = 
Dsida Jenő emlékezete, 2009, 180.  
463 MARKÓ Béla, „Költő a koponyák hegyén”, Holmi (1990/1), 3–10. 
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olvasták a költeményt, úgy Fazakas Gergely Tamás is a váltás felől közelít a szöveghez. 

Viszont míg az előtte szólók sokkal inkább az egész életműben bekövetkezett változásként 

értékelték, addig ő a szövegben felbukkanó és tetten érthető megszólalásbéli módokat 

ragadja meg, s erre irányítja rá a befogadók figyelmét – ezzel lényegében arra tett 

kísérletet, hogy kivonja a szöveget az eddigi értelmezési keretből, és a rátelepedett 

elemzések többségétől megszabadulva elemezte a verset. 

A Dsida-filológia látványos Psalmus Hungaricus-bűvölete tárul a befogadó elé a 

kiadástörténet a verset kiemelt pozícióba helyező gesztusában, de a szakirodalom 

áttekintése is erről árulkodik. Láng Gusztáv az 1996-os kötetében a Psalmust tárgyaló 

szövegét a könyv utolsó helyén közli, ahogyan későbbi, Dsida Jenő költészete464 című 

monográfiájának is kötetzáró fejezete foglalkozik a sokat emlegetett költeménnyel. 

Minthogy a szöveg a kisebbségi sorsvállalás Dsida költészetében szinte egyedülálló 

reprezentációjaként olvasható,465 a költőn oly sokszor számon kért vállalás pótlásaként 

vagy beteljesítéseként értelmezték e verset, sőt, többek e líra a kollektív felelősségvállalás 

és a kisebbségi sors irányába történő nyitásaként értették. Láng Gusztáv a szakirodalomban 

egyedüliként nem csupán egyes szövegek vagy kisebb tendenciák elemzésére vállalkozott, 

hanem az életművet átfogóan interpretálta, s míg az 1996-os kötetében a lázadás (a 

Bútorok és a Psalmus elhelyezése) motívuma nyomta rá bélyegét munkájára, addig a 2000-

ben megjelent monográfiájában már a jelentős hangsúlyok elhelyezésével (nyugatos hatás, 

avantgárd-expresszionizmus, újklasszicizmus) a Dsida-költészet változástörténetét is 

felvázolta. Azonban A „magyar zsoltár” polifóniája című utolsó fejezetben Láng a 

Psalmust Dsida ars poetica-váltásaként értelmezi, s elsősorban a transzilvanizmus 

válságlírájaként érti, mely előkészíti a Tükör előtt hasonló tematikájú, de megszólalásában 

immár békésebb koncepcióját. A tanulmány zárásaként így fogalmaz az irodalomtörténész: 

„Dsida megszólaltatta a Reményik-versben elfojtott indulatot. Ez az indulat a Tükör előttig 

elnyugszik verseiben, de el nem felejtődik. A Psalmus után – hogy Adorno idézett 

mondását parafrazáljam – már Dsida sem tudott úgy verset írni, mint előtte.”466 Ez utolsó 

kijelentéssel (és természetesen fejezettel) e líra utolsó jelentős momentumának a Psalmus 

Hungaricus megírása, majd az ebből szorosan következő Tükör előtt elbeszélő költemény 

                                                 
464 LÁNG Gusztáv, Dsida Jenő költészete, Kriterion, Kolozsvár, 2000. 
465 A hűség verseként olvassa a szöveget 1983-ban Czine Mihály is: „A hűséget, a Psalmus hungaricust 
megszólaltató Dsida Jenő természetesen minden emberi érték, minden költői szép hűséges vallója volt.” A 
Dsida-szakirodalom kliséit felvonultató szöveg a végén még a szocialista barátságeszmény jegyében 
megjegyzi: „Vagyis a népek testvériségét igénylő Dsida Jenőről beszélnek a műfordítások is.” CZINE Mihály, 
„ Dsida Jenő versei” = UŐ., Németh László eklézsiájában, Püski, Bp., 1997. 
466 Uo., 250. 
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vállalása bontakozik ki, melyek a monográfia tanulsága szerint az ars poetica-váltást 

jelentik Dsida költészetében. Így tehát a többek által is az életmű kiteljesedésének tartott 

Tükör előtt elbeszélő költemény a Psalmus Hungaricusban megfogalmazott kétségek és 

megfontolások továbbgondolásaként olvasható, s egyéb poétikai jelentősége elveszni 

látszik.  

Éppen erre hívta föl a figyelmet Bedecs László, mikor a Dsida-recepció 

visszásságait bírálva a poétikai megközelítésmód termékenységére utalt: 

 
„Érdekes ellentmondás, hogy a korabeli kritika elsősorban azért bírálta Dsida 
Jenőt, mert úgymond nem volt elég elkötelezetten közösségi, nem érezte eléggé 
a transzszilván eszmeiség erejét, avagy nem volt elég bánatosan magyar, 
miközben a kilencvenes években a költő jóakarói azt kezdték bizonygatni, hogy 
dehogynem, hogy Dsida nagyon is sokat foglalkozott a sorskérdésekkel, és 
nagyon is átélte az erdélyi magyarság létproblémáit, csak nem úgy, ahogy, 
mondjuk, a Helikon költői. Ma viszont ott tartunk, hogy ha megpróbáljuk 
Dsidát a Wass Albert-szobor árnyékából vagy inkább talapzata alól kirángatni, 
amellett kell érvelnünk, hogy Psalmus és magyar tiszti egyenruhájától 
meghatódó apa ide vagy oda, Dsida mégiscsak inkább individualista, saját 
harmóniáját, saját életének megoldásait kereső, sőt kockára tevő költő volt. 
Ezzel a dilemmával, úgy hiszem, minden Dsida-értelmezőnek tisztában kell 
lennie. Én magam itt amellett szeretnék érvelni, hogy Dsidát a kortárs magyar 
irodalom felől, tehát a hatástörténet részeként akkor lehet termékenyen olvasni, 
ha a korábbi Trianon-, magyarság-, nemzeti sorskérdések-diskurzusból kilépve 
a vers poétikai megalkotottságára, formai törekvéseire vagy legalább olyan, a 
Dsidával párhuzamosan alkotó magyar költőknél kulcsfontosságú létkérdésekre 
és lét-tapasztalatokra figyelünk, mint a kitaszítottság, a magány, a 
kiszolgáltatottság vagy épp az önidentitás megalkothatóságának és 
megtarthatóságának problémái. Dsida utolsó, már posztumusz megjelent 
kötetének utolsó ciklusa, a Tükör előtt című kiváló terepet nyújt az effajta 
vizsgálatoknak.”467  

 

Az értelmezői szempontok ideologikusságának változásait szemlélteti Bedecs Korunkban 

közölt írásában, de emellett rátapint egy nemcsak a Dsida-értelmezéseket érintő lényeges 

elméleti és történeti kérdésre: a „határon túli” vagy „kisebbségi” irodalmak tárgyalásának 

mikéntjére. A jelzett szempontbeli változások a különböző kanonizációs kísérletek, de 

egyúttal kánonok horizontját is mutatják, s az eddigi értelmezésekre visszatekintve 

láthatjuk, hogy a szakirodalom jelentős része nem tudott és nem is akart kilépni az eddigi 

keretekből. Amíg például a Tükör előtt interpretálásakor továbbra is a transzilvanizmus 

vállalásának vagy valamiféle reprezentációjának (akár válságának) a felmutatása húzódik a 

szöveg olvasása mögött, addig bármilyen más kérdésfelvetés háttérbe szorul, s csak ennek 

                                                 
467 BEDECS László, „Önkép-kísérletek a Tükör előtt ciklusban”, Korunk (2008/9), 99. 
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kiegészítőjeként jut szerephez. Így szorul háttérbe Dsida lírájában már a harmincas évek 

legelején megtapasztalható érdeklődés a nagyobb kompozíciók után, mely akár műfaji 

váltásként is olvasható lenne. A korabeli recepció is észrevételezte az epikus jellegű lírai 

alkotások megjelenését, hiszen már az ezen irányba való elmozdulást mutatta a 

Nagycsütörtök kötet Szerenád Ilonkának című verse is, majd az Angyalok citeráján három 

nagy elbeszélő költeménye is ezt a tendenciát erősítette. Leginkább talán Bata Imre 1984-

es szövege figyelt fel átfogóan erre a vonulatra, aki az ide tartozó költemények 

elemzésekor a következő megállapítást teszi: „Nála a dal elnehezedik, rengeteg epikai – 

önéletrajzi elemet szed magára, s epikai nehézkedését zene lebegtetés ellensúlyozza. Ennek 

az epiko-lírai dalnak a modelljét a Szerenád Ilonkának szemléltetheti.”468 Nem sokkal 

később Imre László a verses regényről szóló munkájában469 figyelmet szentel a Tükör előtt 

című elbeszélő költeménynek, és integratív módon tárgyalja a magyar epikus költészet 

alkotásai között. Azonban talán még ő sem figyel fel arra, hogy a Tükör előtt darabjai 

miként olvassák a korábbi Dsida-szövegeket, miként vezetik vissza az olvasót a Szerenád 

Ilonkának vagy a Miért borultak le az angyalok Viola előtt című szövegekhez, majd ez 

utóbbi már a Kóborló délután kedves kutyámmal címűt idézi meg. S ha a Szerenád 

Ilonkának szerteágazó utalásrendszerét – melyet Gömöri György a fordításokra is 

figyelmező összehasonlító elemzésében kifejtett470 – is az érdeklődés körébe vonjuk, akkor 

a Tükör előtt a saját költészetet olvasó gesztusa már jelentős mértékben túlmutat az 

elbeszélő költemények műfajiságának kérdéskörén.  

Az eddigiek mellett érdemes megemlíteni még egy tendenciát, mely elsősorban a 

Kabán-Mózes szerzőpároshoz kapcsolódik. A miskolci irodalomtörténészek több 

alkalommal és kötetben vállalkoztak arra, hogy a hagyatékban fellelhető 

szövegváltozatokat publikálják, vagy egyes költemények szövegszerű előzményeit 

kimutassák. A hagyaték bizonyos részével feltehetőleg rendelkező Kabán Annamária és 

Mózes Huba a hagyományrétegeket és intertextusokat felfedő szövegeikben azonban sok 

esetben nem jutnak túl a szakirodalom által gyakorta sulykolt megállapításokon, így 

például a Nagycsütörtök szövegváltozatainak elemzése a következő kijelentéssel zárul: „A 

költemény egészét azonban metaforának tekinthetjük, amelyben az egyéni és a krisztusi 

szenvedés egymásba játszása valósul meg. A versszöveg részleteinek és egészének a 

                                                 
468 BATA Imre „Orpheusz Erdélyben. Dsida Jenő költészetéről”, Kortárs (1984/6), 962. 
469 IMRE László, A magyar verses regény, Akadémiai, Bp., 1990. 
470 GÖMÖRI György, „Edgar Allan Poe és Dsida Jenő Szerenád Ilonkának című verse” = UŐ., Erdélyi 
merítések. Tanulmányok, esszék, KOMP-PRESS, Kolozsvár, 2004, 198–211. 
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megközelítése ezért a bibliai üdvtörténet ismerete nélkül aligha lehetséges.”471 A gyakorta 

rövid, szövegközlő jellegű és minimális értelmezői megállapításokat hordozó szövegek 

kétségtelenül mind egy-egy kis részlettel gazdagítják a Dsida-szakirodalmat, azonban 

éppen ilyen karakterük miatt nem az egységességet, hanem az életmű szétszórtságát 

erősítik. A Nagycsütörtök variánsaiból kiolvasható például, hogy a „vers korábbi 

változatában a végzetes földön helyett Erdély földjén olvasható. A változtatás jelzi, hogy itt 

a költő egyéni szenvedése valóban közösségivé tágul, s ezáltal emelkedik messianisztikus 

magaslatokba.” Hogy mennyiben lehet a „végzetes földön” kifejezés alapján kollektív 

szenvedést feltételezni, véleményem szerint, legalábbis kérdéses, azonban érdemes 

felfigyelni a köteten belüli következetlenségre, hiszen Mózes Huba szövegében az „Erdély 

földjén” kifejezés nem az előbbi csere viszonyában működik:  

 

„Az Erdélyi népemért → Könyörgés csodáért címváltoztatásban a krisztusi 
szenvedéstörténettel azonosuló Nagycsütörtök variánsokból ismert 
szövegmódosításának – mint aki Erdély földjén halni készül → mint ki sötétben 
titkos útnak indult – előképét ismerhetjük fel. Ez a társítás ugyanakkor ismételten 
a Dsida-versek, köztük a Könyörgés csodáért ó- és újszövetségi ihletettségére, 
bibliai intertextualitására irányítja a figyelmet.”472  

 

Ebben az értelemben ellentmond egymásnak a két tanulmány, viszont az észrevétel, 

miszerint a Dsida-szövegek születésének folyamatában az „Erdély” kifejezés 

tendenciaszerűen lecserélődik, sokkal jelentősebb megállapítás, mint amennyire ezt a 

szerzők hangsúlyozzák. És nem azért, mert ismételten az amúgy is egyértelmű bibliai 

utalásrendszer fedezhető fel, hanem inkább a referencialitás kiiktatásának eljárása az, 

amire figyelmezni kellene. S mindez így e líra éppen azon tendenciájába illeszkedik, mely 

látványosan kerülni igyekezett a konkrét megnevezéseket, s induktív módon – az egyediből 

az általános felé halad. A fentebbi értelmezések azonban a variánsok felsorolásából sokkal 

inkább arra nézvést igyekeznek következtetéseket levonni, hogy a „végleges szöveg” 

előzményében még ott volt a Dsida költészetében folyamatosan keresett „Erdély” szó, s 

így ebben erdélyiségének reprezentációját fedezik fel. Az elő-szövegek összevetése 

ellenben azon visszatérő szövegformáló eljárást látszanak bizonyítani, mely jelen esetben a 

helyhez kötöttséget igyekszik felszámolni. A mindenképpen érdekes filológiai 

                                                 
471 KABÁN  Annamária, „Egy versszöveg metamorfózisa” = KABÁN , MÓZES, Vers és lélek, 69. 
472 MÓZES Huba, „A Könyörgés csodáért előzménye” = Uo., 50. 
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vizsgálódások mögött így máris körvonalazódik a szakirodalom által Dsida költészetet felé 

leggyakrabban feltett kérdés: mennyire volt erdélyi és kisebbségi e líra?473  

Másfajta, a szakirodalom által többnyire észrevétlenül maradt irányt és 

megszólítottságot körvonalaz Tandori Dezső, aki több írásában is foglalkozott Dsida 

költészetével, s legutóbb a Tisztatáj hasábjain Dsida-átiratokat közölt.474 E költészethez 

meglehetősen kritikusan475 viszonyuló Tandori a Dsida korszakában megszólaló költői 

hangot illetően a következő megállapítást teszi: „Kosztolányitól indul ez a hang, József 

Attilán476 – és Dsidán – át ér el Pilinszkyig s akkori időkben vele rokon ízlésvilágú 

nemzedéktársaiig.” S míg a különböző kötődések költészetbéli hátrányát is kiemeli,477 

másik írásában az előzőhöz hasonlóan, azonban már sokkal körülhatárolhatóbb módon 

jelöli ki a Dsida-hagyomány továbbélésének lehetőségeit:  

 

„Pilinszky, Nemes Nagy Ágnes, néhol Rába, de Lator László nagyszerű verseit 
is említhetnénk: ők, akik különböző erővel – a modernségre szavaztak 
(félretolván most e szó viszonylagosságát) eredményesen hasonították 
magukévá a Dsida-hangnak e legjavát. Melybe beletartozik a versszak belső 
építkezése; bele, hogy a versszak egy-egy motívum ismétlésével más vetületű 
bemutatásával milyen helyet foglal el a versben… […] beletartozik a tömören, 
csattanósan megfogalmazott közlendő.”478 

 

Az Újhold körét kijelölő megállapítás mellett Tandori korábban még megjegyzi: 

„…leginkább még Szép Ernő, Jékely és Szabó Lőrinc háromszögében (bizarrnak látszik?): 

jelölhető ki néhány olyan jellegzetes pont, ahol Dsida termésének java elhelyezkedik.” 479 

A költő-esszéíró ez utóbbi szövegrészletében eltér az eddigi összevetésektől, hiszen már 

nem Babits és Kosztolányi, de nem József Attila vagy Radnóti jelentik a párhuzamot vagy 

hasonlóságot e líra esetén, hanem a fentebb említett három alkotó. Ezzel viszont Tandori 

nem tesz egyebet – mármint az eljárás működését illetően – mint visszamenőlegesen kísérli 

meg kijelölni Dsida helyét a költészetben. Mind a megnevezetteket, mind a módszert 
                                                 
473 A genetikus szövegkritika elméleti megfontolásai felől feltett kérdés azonban az elő-szövegek vizsgálata 
során talán olyan szövegformáló eljárásokra mutatna rá, melyek – például a Nagycsütörtök esetén – éppen a 
referencializálástól való távolságtartás gyakorlatait fednék fel, s esetleg általánosabb következtetések is 
megtehetők lennének Dsida lírájával kapcsolatban.  
474 TANDORI Dezső, „Dsida-elérintések, 2011”, Tiszatáj (2011/8), 7–13. 
475 Vö. „Dsida Jenőt jellemzi a külső tökély; ebből fakad versének sok gyengesége. Ebből, hogy szabad vers 
forma, többlélegzetű, nyitott művei a legjobb helyeik körül megalkuvásokkal ernyednek.” TANDORI Dezső, 
„»Egész közel«. Dsida Jenő” = Tükör előtt, 2001, 360. 
476 József Attila és Dsida Jenő közötti kapcsolat kutatását ösztönzi rövid írásában Bóka László is. BÓKA 
László, „Dsida Jenő és József Attila” = UŐ., Arcképvázlatok és tanulmányok, Magvető, Bp., 1962, 45. 
477 Vö. „Kevés ilyen jelentős költőt ismerünk, akinek műve úgy megsínylette volna – szinte minden ízében, 
versszakában, egész kifejezésmódjában, állagának szilárdságában – kötődéseinek hibáit.” Uo., 365. 
478 TANDORI Dezső, „Dsida Jenő rétegei”, Irodalomtörténet (1982/1), 77. 
479 Uo., 69–70. 
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illetően jelentőségteljesebb az, amit az Újhold költőinek megemlítésével tesz. Dsida 

lírájának Tandori kortársaira tett hatásának kimutatása egyúttal azt is jelenti, hogy a szerző 

e költészet hagyományozódását és továbbélését vélte felfedezni a fentebb említettek 

szövegeiben, s ezzel Dsida számára egészen más pozíciót jelölt ki a magyar költészetben. 

Tandori Dezső az eddigi szakirodalmi gyakorlattal szakítva a költőt már nem csupán a 

Nyugatos hagyomány követőjeként, az újklasszicizmus egyik különutas megvalósítójaként 

érti, hanem egy olyan kísérletező beszédmód előfutáraként, mely végül az Újhold poétikai 

törekvéseiben teljesedett ki.480 Hogy nem alaptalanok Tandori következtetései, mutatják 

azok az írások, melyek Lengyel Balázs, Lator László481 vagy Nemes Nagy Ágnes tollából 

születtek. Lengyel Balázs már legelső Dsidáról szóló írásában Kosztolányit jelöli ki 

mestereként, s megemlíti, hogy „halállal való viaskodásai” teszik egyedülállóvá 

költészetünkben.482 Ezt a jellegzetességet helyezi későbbi, A mai magyar líra című kötet – 

A Nyugat folytatói című rész többek között Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc és Weöres 

Sándor líráját tárgyalja – Dsida-fejezetének hangsúlyos helyére is.483  Nemes Nagy Ágnes 

így fogalmaz e líra kapcsán: „Egy asztráltestű Nyugat-eszmény, amely kibújik a 

Nyugatból, fölötte vibrál és mintegy búcsút intve egy nagy korszaknak – ez volt nekem az 

ő verse.”484 Későbbi megjegyzése pedig ez előbbivel összhangban a nyugatos magyar líra 

egyik érdekes állomásaként, „ablakmozaikaként” vázolja fel e jelenséget, „amelyen át 

Edgar Poe-ra látni, talán Traklra látni, talán Eminescura látni és mindenesetre a nagy 

magyar Nyugat-nemzedékre látni, de az a szín, az a rajz, az álomkarikák pontos, éles 

körvonala, sőt a besütő túlvilági fény is Dsidáé.”485 Ehhez kapcsolódon érdemes még 

felidézni Lengyel Balázs egyik szövegét: „[Dsida] Nem ismerteti már világát, hanem 

létrehozza. Nem közli a transzcendens vonásokat, hanem érzékelteti.”486 Az idézet utolsó 

mondata ugyan nem közöl lényeges újdonságot, azonban az első mindenképpen arra a 

                                                 
480 Ehhez hasonló hatást vélt felfedezni jóval Tandori megállapítása előtt Lengyel Balázs is: „Magatartásával 
viszont az elválasztó távolság ellenére, ő hat vissza irodalmunkra. Dsida az őse annak a groteszkkel elkevert 
angyaliságnak, amelyet Weöres Sándor öltött magára…” L ENGYEL Balázs, A mai magyar líra, Officina, Bp., 
1948, 97. 
481 Az eddig idézetten kívül: LATOR László, „Gyászlila csipkeverés”, Mozgó Világ (1992/8), 113–115. 
482 LENGYEL Balázs, „»Angyalok citeráján«. Emlékezés Dsida Jenőre”, Jelenkor (1943/10), 10. 
483 Vö. „Halálküzdelme költészetünkben meglehetősen egyedülálló s talán leginkább Kosztolányi 
küzdelmével rokon. Nem mond le mindenről, nem kerüli ki az örömöt rezignációval, mint például Tóh 
Árpád, nem vív vele olyan világraszóló harcot, mint Ady, de nem is azzal a hősies vállalással néz szembe a 
halállal, mint Babits vagy Radnóti. Dsida a kíváncsiság erejével fölébe akart kerülni.” LENGYEL, A mai 
magyar líra, 99. 
484 NEMES NAGY Ágnes, „Dsida Jenő változásai”, Kortárs (1982/5), 760. 
485 Uo., 761. 
486 LENGYEL Balázs, „Angyalok citeráján. Dsida Jenő költői arcképe” = Uő., Közelképek. Válogatott 
tanulmányok, Szépirodalmi, Bp., 1979, 164. 
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költészetfelfogásra helyezi a hangsúlyt, mely nem a prezentációra, hanem a teremtésre, a 

létrehozás folyamatára figyelmez. 

Tandori kísérlete tehát – elismerve Dsida költészetének gyengéit – mégis egy olyan 

értelmezési lehetőségre mutatott rá, melynek jelenléte többnyire elkerülte a szakirodalom 

figyelmét. A Lator, Nemes Nagy vagy Lengyel írta megközelítések pedig látványosan nem 

vettek tudomást Dsida költészetének kisebbségi és nemzeti sorskérdések felől közelítő 

olvasataival, hanem olyan poétikai kérdésfelvetéssel éltek, melynek révén ki tudták 

mozdítani e lírát az eddig értelmezések gyakori egyhangúságából. Emellett azonban az 

általuk kijelölt ív, mely a nyugatos hagyományból indult ki, majd a számos műfordítástól 

is alakítva a halálközelség és magány poétikai megformálására tett kísérletet, egészen – 

éppen általuk – az Újhold költészetfelfogásáig ér.  

A Dsida költészetéről szóló értelmezések tendenciáit áttekintve megállapíthatjuk, 

hogy két jelentősebb minta rajzolódik ki. Az egyik mögött – hol erőteljesebben, hol 

kevésbé látványosan – ott húzódik azon szemléletmód, mely az irodalmat a társadalmi (és 

kisebbségi) sors- és felelősségvállalás reprezentációjaként is érti, s ez több értelmezés 

előfeltételezésében is ott rejlik – ez utóbbi nem lenne gond, ha az elemzők szembe 

néznének ezen föltételezéssel. Természetesen az esztétikai megfontolásokat sem nélkülöző 

szövegek egyfelől működtetik a romániai magyar irodalomban – kialakulásától kezdődően 

– létező közösségeszmény szempontrendszerét, másfelől felfedezhető ezen írásokban az 

anyaország irodalomértése felől a nemzeti sorskérdéseket feszegető pillantás. A másik 

minta ezzel szemben eltekint a kérdésfelvetés társadalmi vonatkozásától és a minduntalan 

előtérbe kerülő referencialtástól, s amellett, hogy a halálélmény és a transzcendencia 

kettőssége felől olvassa e lírát, az előbbitől eltérő kapcsolódási pontokat jelöl ki Dsida 

számára magyar költészetben. 

A két csoportba sorolt értelmezési tendenciák elsőként említettjének mintajellegét 

emeli ki kiváló érzékkel és jogos kritikával Németh G. Béla még 1987-ben:   

 

„Némileg foltot vet irodalomtörténet-írásunk elemző hajlamára, hogy 
szintetizáló szándékú művekben is rendszerint azt látjuk egyre ismételve, amit 
verseinek tömör válogatása elé gyöngéd, szonatina-finomságú bevezetőjében 
Rónay György írt, amivel ezt Láng Gusztáv történetien kiegészítette, 
kitágította.”487 

 

                                                 
487 NÉMETH G. Béla, „Fölzárkózásban menedéket… Dsida Jenő évfordulójára”, Kritika (1987/5), 10. 
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Már ekkor, a nyolcvanas évek végén ismétlődéseket vélt felfedezni az irodalomtörténész a 

Dsida-értelmezésekben, melyek egyes tendenciák kérdésfeltevésének hasonlóságát illetően 

többé-kevésbé egységes mintává álltak össze. A vallásos tematika, a kisebbségi 

sorsvállalás és az erdélyiség kérdése, majd e kapcsán a sokasodó Psalmus-elemzések, 

végül a szövegelőzményekre irányuló filológiai vizsgálódások mind egy szintetizáló 

Dsida-képben fonódtak és fonódnak össze a mai napig. E költészet elismertetéséért és 

kanonizációjáért talán legtöbbet tevő Láng Gusztáv a fentebbiek összegzésére tett kísérletet 

a 2000-ben megjelent, Dsida Jenő költészete című monográfiájában.488 Míg Láng korábbi 

Dsida-kötete (A lázadás közjátéka) a címbe is emelt lázadás motívumával és poétikájával 

elsősorban egyes szövegek az életművön belüli kanonizációjára törekedett, addig e későbbi 

– a korábbi, 1996-os kötetbéli írásokat is tartalmazó – könyvet már e líra egészének a 

magyar költészetbe történő integrálására tett próbálkozásként olvashatjuk. Ezt jelzik 

többek között a fejezetcímek is (A Nyugattól az avantgárdig, Az avantgárd vonzásában, Új 

klasszicizmus felé, Isten, halál, szerelem, A „magyar zsoltár” polifóniája), melyek egyúttal 

változást is jelentenek az eddigi eljárásokhoz képest. Eddig elsősorban kiemelt – már 

kanonizálódott – nevek489 kísérték a helykijelölés aktusát, addig itt már a magyar 

irodalomtörténet-írás jelentős része által legitimizált korszak-megnevezések azok, melyek 

felvázolják az értelmezési kereteket. Ezen eljárásbeli váltás mellett azonban a kötet utolsó 

fejezete a Psalmus Hungaricus szöveg értelmezése kapcsán Dsida Makkai Sándor 

felfogásához közel álló transzilvanizmusát boncolgatja, s végül az erdélyi gondolat 

válságának reprezentációjaként olvassa a költeményt. Ezen utolsó fejezet viszont az 

előbbiek megállapítása mellett Dsida egész költészetét illetően fogalmazza meg a 

kisebbségi sorsvállalás kérdésfelvetésének jogosságát, mi több, az utolsó bekezdés már-

már Reményik lírájának folytatójaként láttatja a költőt: „Dsida megszólaltatta a Reményik-

versben elfojtott indulatot. Ez az indulat a Tükör előttig elnyugszik verseiben, de el nem 

felejtődik.”490 Ez utolsó gesztus pedig továbbra is a kisebbségi költő szerepében 

marasztalja Dsidát,491 aminek az irodalomtörténet-írás vonatkozásait vizsgálva láthatjuk 

majd következményeit.  

                                                 
488 LÁNG Gusztáv, Dsida Jenő költészete, 2000. 
489 A korábban jelzett hangsúlyeltolódás – Kosztolányitól és Babitstól József Attila és Radnóti felé – immár 
rögzült. 
490 Uo., 250. 
491 Ide sorolható még Láng Gusztáv egy későbbi szövege is, mely továbbra is az erdélyi gondolat felől közelít 
Dsidához: LÁNG Gusztáv, „Dsida Jenő és az erdélyiség-eszme”, Parnasszus (2008/1), 74–80. 
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Az előbbi mintához részben Babits Mihály,492 de inkább Radnóti Miklós 

költészetének felidézésével kapcsolódnak mindazon értelmezések, melyek többek között 

Tandori Dezső, Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes vagy Lator László tollából születtek. 

A társadalmi felelősségvállalás és nemzeti(ségi) sorskérdések kérdéshorizontját elkerülő 

értelmezések Dsida poétikai beszédmódjára kérdeznek rá elsősorban, s miközben részben 

itt is megtörténik e líra kortársi kontextusban való elhelyezése – az előbbivel ellentétben 

inkább Szabó Lőrinc, Szép Ernő és Radnóti költészete jelenti a keretet –, addig sokkal 

nagyobb hangsúly kerül a halálélmény és transzcendencia atmoszférájának elemzésére. 

Ezen elemzések pedig nem feltétlenül a kortársi kánonok egyikébe kísérlik meg rögzíteni 

Dsida életművét, sokkal inkább e beszédmód továbbélésének és továbbalakításának 

felmutatásával az Újhold lírája felől – részben annak hagyományvállalásaként – értik e 

lírát. Ezzel a kortárs költészet általi megszólítottságát emelik ki, s erősítik e beszédmód 

átmenetiségének felfogását, mely a nyugatos hagyományréteg és az újholdas 

megszólalásmód közé helyezhető. A Dsida-értelmezések kezdetétől jelen lévő törekvés 

azonban többnyire háttérbe szorult az előbbiekben vázolt szándékokkal szemben, s csupán 

rejtett értelmezői szálként húzódott meg a mögöttük. Ha a két értelmezői szálat két 

történetként értjük, akkor megfigyelhető, hogy az egyik a „teljes” Dsida-kép igézetében 

kívánja (ki)alakítani és rögzíteni Dsida szerzői nevét, míg a másik nem a teljesség 

igényével lép fel, nem kísérelt meg minden részletre vonatkozóan eligazításul szolgálni – 

csupán azt emeli ki, amit e költészetből fontosnak tart, s így egy korántsem teljes és lezárt 

szerzői név lehetőségét tárja elénk. 

 

2.2. Dsida költészete és az irodalomtörténetek 

 

Amikor Dsida költészetének a különböző irodalomtörténetekben elfoglalt helyét és 

értékelését, bemutatását vizsgáljuk, akarva-akaratlanul az erdélyi, majd romániai magyar 

irodalom önazonosság-problémáját is olvassuk. S ahogyan e líra sem önmagában került és 

kerül a kutatások és értékelések központjába, úgy ez utóbbi sem magában: mindig egy 

(hierarchikus) viszonyban tűnik a befogadó elé. Babits Mihály két világháború között 

született – hatásában jelentős493 – irodalomtörténete nem érintette az ezidőtájt éppen az 

önmeghatározás problémáival vívódó határon kívül magyar irodalmakat, azonban a 

                                                 
492 Itt említhető még Horváth Imre tanulmánya: HORVÁTH Imre, „Egy lehetséges recepciós irány felé. 
Megjegyzések Dsida Jenő apokaliptikus beszédmódjáról”, Parnasszus (2008/1), 101–107. 
493 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, „Esszéírás és irodalomtörténet” = A magyar irodalom történetei, III., főszerk. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Gondolat, Bp., 2007, 245. 
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transzilvanizmus vitájában is már a megnevezések problematikuságára figyelmeztető494 

Babits Erdély című írásában egy hatásaiban ma is érezhető dilemmára hívja föl a 

figyelmet: 

 

„Megmaradt az erdélyi irókban a védekező kollektivitás szelleme, az az 
összetartás, mely nem annyira irodalmi mint politikai közösségeket szokott 
áthatni, s mely tagjainak minden támadása ellen védelmet biztosít. S minthogy 
az összetartásban nem az irodalmi érték, hanem az erdélyiség a döntő tényező, a 
kritika könnyen támadásnak minősül. Az erdélyiség maga fémjelzésnek és 
irodalmi nemeslevélnek számit. Megmaradt az a megszokás mely még a 
legszegényebb erdélyi irásban is a nyelv és szellem elnézést s hálát követelő 
szolgálatát látta. Egyszerüen a másodrangu irástudást, vagy ép az irodalmiatlan 
giccset látni benne – s pláné még az egész erdélyi irodalomnak bizonyos 
hiányaira és lejtőire rámutatni: ez valóságos szentségtörésnek tűnik föl! S egy 
magyarországi folyóirat részéről legalább is casus bellinek! S ha erdélyi író 
követte el: árulásnak!”495 

 

Az irodalomtörténész érzékelte pozitív megkülönböztetés gyakorta valódi értékítéletet 

nélkülöző jelensége a későbbiekben még fel is erősödött, ami – mint már láttuk és még 

látni fogjuk – egyáltalán nem hagyta érintetlenül ezen irodalmakat tárgyaló beszédmódot. 

Babits megállapítása arra is figyelmeztet bennünket, hogy megközelítések szempontjai 

rögzülhetnek és ismétlődhetnek, s így éppen a művek többféle értelmezhetősége veszhet el. 

Azonban „Az irodalmi mű nem tárgy, melynek állandó, egyszer s mindenkorra rögzített 

jelentése van. Valamely költemény, regény vagy színmű akkor maradandó értékű, ha 

különböző értelmezésekre ad lehetőséget.”496 Tehát az irodalomtörténetek Dsida-

értelmezéseit olvasva egyfelől figyelmeznünk szükséges az olvasatok szempontjaira és az 

ezeket befolyásoló hatásokra, másfelől minduntalan szem előtt kell tartanunk az erdélyi 

vagy romániai magyar irodalom önazonosságának problémáját, mely újra és újra áthatja 

mind az értelmezések eredményét, mind ezek megszólalási módját. 

 A harmincas évektől kezdődően számos, a szintézis igényével született 

irodalomtörténet jelent meg, s ezt megelőlegezték már azok a munkák, melyek ugyan nem 

az irodalomtörténeti rendszerezés teljes körű szándékával léptek fel, azonban áttekintést 

nyújtottak a közelmúlt irodalmi eseményeiről és tendenciáiról. Ide számíthatjuk Jancsó 

                                                 
494 Vö. korábban már idézet részlet (36. lábjegyzet): BABITS Mihály, „Transylvanizmus”, Nyugat (1931), 
482. 
495 BABITS Mihály, „Erdély” = UŐ., Írók két háború között, Nyugat, Bp., é. n. [1941], 158. 
496 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, „Nemzeti és világirodalom a huszonegyedik században” = UŐ., Megértés, 
fordítás, kánon, Kalligram, Pozsony, 2008, 100. 
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Elemér 1934-es munkáját is, aki a korabeli erdélyi diskurzus dilemmáinak497 felvázolása 

mellett Dsida költészetére is kitér. A kortársi kritika formai virtuozitásra és vallásosságra 

vonatkozó megállapításainak felsorolása mellett azon kritikát is bemutatásába foglalja, 

mely e költészetet a társadalmi kérdések felvállalásának elmaradása498 miatt érte. Ahogyan 

Jancsó értékelésében megjelennek a húszas, harmincas évek erdélyi magyar irodalmában 

megtapasztalható szemléleti és felfogásbeli különbségek, majd a transzilvanizmust érintő 

viták tömör összegzése, úgy rajzolódik ki Szerb Antal az 1934-es esztendőben megjelent – 

Dsidát ugyan nem említő – irodalomtörténetében az elszakított részek irodalmának 

különállása: 

 

„Az új helyzet következményeképen az eddig egy-központu magyar irodalom 
helyett több magyar irodalom van kifejlődőben és ezek közül az irodalmak 
közül az egyik, az erdélyi nem egészen másfél évtized alatt annyira kivirágzott, 
hogy az összmagyarság irodalmi életére is visszahat.”499 

 

A decentralizáció ténymegállapításán és a fejlődéselvű szemlélet észlelésén túl 

felfigyelhetünk arra is, hogy Szerb az egymásra hatás kifejtésével máris szembeállítja a két 

irodalmat, tehát a korábban említett kettős térszerkezet logikája alapján írja le a két 

irodalom egymáshoz való viszonyát. A későbbiekben továbbra is hangsúlyozza az erdélyi 

irodalom különállását, ahogyan arra is kitér, miszerint az irodalom jellemzése nem 

nélkülözheti a társadalmi és politikai szempontokat sem.500 Szerb Antalhoz hasonlóan a 

virágzás motívumát használja Farkas Gyula is irodalomtörténetében, mikor a különfejlődés 

milyenségét kísérli meg bemutatni, s a fejlődéselv szemléletének tetten érése mellett – 

néhány szerző említésével – a szülőföldhöz való ragaszkodást látja egyik legfontosabb 

jellemzőnek.501 Schöpflin Aladár 1937-es irodalomtörténetében szintén felbukkan az 

                                                 
497 Vö. „Az ifjúság egy része a marxizmus álláspontjára helyezkedve, az irodalomtól az elnyomott társadalmi 
osztályok támogatását követelte. De ettől a világnézeti állásfoglalástól eltekintve, fiatal íróink tekintélyes rész 
megelégelte már a »transzilvánista« jelszavak hangoztatását és szociális izt, felelősségtudatot kivánt iróitól. 
Általános törekvésé vált a mai élet felé való fordulás, a „vallani és vállalni” régi tartalmát új szinnel és új 
tartalommal felújitni kivánó irány.” JANCSÓ Elemér, Az erdélyi magyar líra tizenöt éve, Kolozsvár, 1934, 94–
95. 
498 Vö. „Költészetének nagy hiányossága az az életattitude, amivel az embereket és a társadalom égető 
kérdéseit nézi. […] Dsida Jenő ma válaszúton áll. Sokatigérő tehetség, gazdag felkészültségü és sok húron 
játszani tudó költő. De a sok húron leggyengébb az emberi szolidaritás hangja.” Uo., 101. 
499 SZERB Antal, Magyar irodalomtörténet, Erdélyi Szépmíves Céh, Cluj–Kolozsvár, 1934, 243. 
500 Vö. „Az évszázadok óta alvó erdélyi különség újra felébredt – most már nem mint játékos székely dac és a 
rész gőgje az egésszel szemben, hanem mint az élet egyetlen lehetősége.” Uo., 244. Később: „Az irodalom 
megint sokkal több, mint irodalom, több, mint politikai és társadalmi tett.” Uo., 245. 
501 Vö. „Magyarország kicsi, csonka ország lett. De még azelőtt a Kárpátoktól az Adriáig Budapest szelleme 
irányított, mert a magyar föld új virágokat termel Felföldön, Erdélyben és Délvidéken. Kezdetben fölsír még 
az anyaföldtől való elszakadás fájdalma (Végvári, Ölvedi László), de a politikai izgalmat csakhamar 
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elszakított területek irodalmának körülírása, tehát annak a megnevezésnek a problémája, 

mely befolyásolta az ott született irodalmi művekhez való viszonyt. A történelmi és 

társadalmi meghatározottságot az irodalmi értékelésbe bevonó502 Schöpflin kötetében a 

népi irodalom szerepe és vállalásai válnak hangsúlyossá, emellett viszont érdemes figyelni 

a regionális fogalom – főként Erdéllyel kapcsolatos – kitüntetett megjelenésére.503 Az 

irodalomtörténész elsősorban a régió jellegzetességeinek megjelenését érti a regionális 

anyagok bekerülésén, de nem tekinthetünk el attól a megállapítástól sem, hogy itt már 

tetten érhető a megnevezésben rejlő megkülönböztetés gesztusa is. A felsorolt 

irodalomtörténetek azzal, hogy tárgykörükbe vonják ezeket az – ekkor még többnyire 

„elszakított területek” névvel illetett – irodalmakat, egyszerre szemlélik az egység 

részeként, ugyanakkor a jellemzések különállóságot hangsúlyozó aspektusa el is távolítja, 

sőt, elidegeníti őket a magyar irodalom egészétől. Tehát nem tekinthetünk el attól, hogy a 

tárgyalásmód – a történetmesélés – mikéntje is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar 

irodalomtörténet-írás másként, idegenként szemléli ezeket az irodalmi jelenségeket. 

 Erhard Schütz német irodalomtörténész a Regionalität und Fremde című kötet 

előzetes elméleti megfontolásokat megtevő tanulmányában amellett, hogy rámutat az 

idegen/idegenség azon tapasztalatára, mely újrahatározhatja a regionalitáshoz való 

viszonyulást, Jürgen Joachimsthaler és Jens Stüben regionális irodalmakat kategorizáló 

felosztását gondolja újra, majd teszi meg saját ajánlatait a régiók és irodalom 

tekintetében.504 Három fő kategóriát jelöl ki: (1) a régió, mint az irodalom bázisa (Region 

als Basis der Literatur), (2) a régió, mint az irodalom horizontja (Region als Horizont der 

Literatur), végül (3) a régió vagy regionalitás, mint az irodalom szándéka (Region[alitä] als 

Intention der Literatur). Az elsőt így jellemzi: „A régió, mint az irodalom bázisa az 

irodalom kultúrtopográfiai kihelyezésére vonatkozik, arra az irodalomra, mely a helyi 

kötöttséget/’származást’ kikerülhetetlen módon feltételezi, s melynek szándéka azonban a 

régiót vagy regionálist döntően meghaladja.” Példaként itt Günter Grass műveinek 

                                                                                                                                                    
elnyomja a szülőföld szeretetének ősi hangja. Reményik Sándor, Áprily Lajos, Bartalis János lírájából Erdély 
lelke szól hozzánk…” FARKAS Gyula, A magyar irodalom története, Káldor, Bp., 1934, 327. 
502 Vö. „Magyarország új történelmi helyzete s ebből folyó új társadalmi állapota sok tekintetben érezhetően 
megváltoztatta a regényírás anyagát és hangját. Új regionális anyagok kerültek az irodalomba, különösen az 
elszakított területek írói révén, új népi irodalom és magatartás körvonalai mutatkoznak, az írók érdeklődése – 
az általános világirodalmi áramlattal párhuzamosan – fokozott mértékben fordul a történelem felé.” 
SCHÖPFLIN Aladár, A magyar irodalom története a XX. században, Grill Károly Könyvkiadóvállalata 
kiadása, Bp., 1937, 289. 
503 „Az igazi regionális irodalom azonban az elszakított területeken alakult ki, különösen Erdélyben.” Uo., 
290. 
504 Erhard SCHÜTZ, „Regionalität und Fremde. Einleitende Überlegungen” = Regionalität und Fremde. 
Literarische Konstellationen, Visionen und Konzepte im deutschsprachigen Mitteleuropa, hrsg. Von András 
F. BALOGH, Erhard SCHÜTZ, Weidler, Berlin, 2007, 11–18. 
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Danzighoz való viszonyát említi. A másodikat így határozza meg: „A régió, mint az 

irodalom horizontja arra az irodalomra vonatkozik, mely földrajzilag, nyelvileg, szereplőit 

és szerkezetét tekintve regionális irányba tájékozódik – mindenekelőtt kitüntetett figyelmet 

szentel egy régió közönségének vagy a regionálisnak egy diaszpórán belül…” A szerző 

főként a nyelvjárásban alkotókat és a néprajzi jellegzetességeket kiemelő alkotásokat 

sorolja ide. Végül a harmadik pont definíciója így hangzik: „A régió vagy regionalitás, 

mint az irodalom szándéka azt az irodalmat gondolja el, mely kitüntetett módon érintett 

egy bizonyos régió vagy regionalitás megalkotásában vagy meggyőződésében – legyen ez 

a létrehozása egy otthonosságérzésnek vagy a megerősítése egy (elkülönítő) kisebbségi 

önazonosságnak.”505 Itt példaként – többek között – az 1871 és 1918 közti, Elzászban 

születő irodalom áll.  

 Természetesen a Schütz felvázolta kategóriák átjárhatóak, és nem lehet egyiküket 

vagy másikukat kizáró jelleggel alkalmazni esetünkben sem. Például Schöpflin 

elgondolása leginkább a második kategória jellemzésével vethető össze, de eközben 

látnunk kell azt is, hogy későbbi jellemzések és meghatározások ezt a harmadik 

regionalitás-fogalom felé nyitják meg. Ennek jelentőségét érdemes összevetni Szirák Péter 

a magyar irodalom történeteire vonatkozó megállapításával: 

 

„Egymástól többé-kevésbé eltérő megértési érdekeltségek, írás- és 
olvasásmódok, »egyidejű egyidejűtlenségek« különböztetik el az értelmező 
közösségeket. Ezek a különbségek pedig – az így értett regionális kánonok 
létrehozásával – az anyaországi irodalmi diskurzus egységességét is 
viszonylagosítják. Az anyanyelvi horizontnak az egyes történeti időszakokban is 
tapasztalható osztottsága arra figyelmeztet, hogy a magyar irodalom története(i) 
egyúttal mindenkor a magyar regionális irodalmak története(i) is. Az anyanyelv 
policentrizmusának irodalomtörténeti és szociolingvisztikai távlatából 
mindinkább fontossá válik a történeti és egyidejű nyelvi összekötöttség és 
elválasztottság feltételrendszerének beépítése az irodalmi rendszer 
vizsgálatába.”506 

 

Szirák Péter az összekötöttség és elválasztottság feltételeire való reflektálás 

szükségességének hangsúlyozásával éppen arra hívja fel a figyelmet, amire Babits Mihály 

is utal507 részben a már idézett, Erdély című esszéjében. Egyrészt a korabeli (de a 

                                                 
505 Az idézetek helye: Uo., 16. 
506 SZIRÁK Péter, „A regionalitás és a posztmodern kánon a XX. századi magyar irodalomban” = Nemzetiségi 
magyar irodalmak az ezredvégen, szerk. GÖRÖMBEI András, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000, 39. 
507 Vö. „A háború utáni erdélyi irodalmat rendesen csak önmagában szokás tekinteni. Ideje volna egyszer a 
magyar irodalom egységében, s arra gyakorolt hatásában is vizsgálni. Ez a magyar kritikus természetes joga 
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későbbiek is) erdélyi irodalomtörténetet írók munkái, másrészt már Szerb, Schöpflin vagy 

Farkas Gyula irodalomtörténetei is külön történetként kezelik az ott születő irodalom 

eseményeit és alakulását, s ezzel amellett, hogy kiemelik a regionális jellegzetességeket 

(Schütz második kategóriája), akarva-akaratlanul is alakítják az elbeszélt történetet (Schütz 

harmadik kategóriája). A Schütz-féle regionalitás-fogalmak a régió kialakítására vonatkozó 

reflexiói éppen a létrehozás folyamatait és eljárásait teszik láthatóvá, s így a kettős 

térszerkezet alakulását és rögzülését is megtapasztalhatóvá teszik. 

 Amíg Schöpflin kiemelésében és történetalakításában a földrajzi jellemzők 

hangsúlyozása és Reményik Sándor, Áprily Lajos előtérbe helyezése508 mellett eléenyésző 

szerep jut Dsidának509 – ahogyan ez Vajthó László510 és Hankiss János511 irodalomtörténeti 

munkáiban is történik –, addig Várkonyi Nándor vagy Pintér Jenő irodalomtörténetei ennél 

már jelentősebb szerepet szánnak a fiatal lírikusnak. Az erdélyi irodalom történéseit a népi 

irodalom szempontjaihoz közelítő Várkonyi az erdélyi írók dicsérete közben már a 

közösségi feladatvállalás szerepét is tulajdonságként sorolja,512 ami már sejtteti azt az 

anyaország-elszakadt részek oppozíciót,513 amit Pintér Jenő is megerősít az erdélyi 

folyóiratok elemzése során. Az ideológiai elfogultsága – főként a fajelmélet erőteljes 

érvényesítése – miatt erőteljesen bírálható Pintér-kötet a szembeállítás egyértelmű 

                                                                                                                                                    
és kötelessége. Az erdélyi irodalom hatása a magyar irodalmi életre nem egy tekintetben üdvös volt.” 
BABITS, Erdély, 159. 
508 Vö. „Jelentős lírikust kettőt adott a háborúutáni Erdély: Áprily Lajost és Reményik Sándort. Áprily 
verseiben az erdélyi természet képei, a nagy hegyek, zöld erdők, hegyi patakok világa tünik elő. Tartózkodó 
lírikus, nehezen tárja ki belső életét, leginkább csak a természet, a családi és hazafiúi érzés kifejezésére 
vannak közvetlen szavai. Reményik lírája elvontabb, inkább elmélkedő, régibb magyar vershagyományokra 
utal vissza s a technikában erőteljesebb, de darabosabb is.” SCHÖPFLIN, A magyar irodalom története, 293. 
509 Vö. „A fiatal erdélyi nemzedékből Szemlér Ferenc és Dsida Jenő nevei jelentenek bíztatást a jövőre.” Uo., 
292. 
510 Vö. „A legfiatalabb nemzedék veszteség Dsida Jenő és József Attila; kivált az első költözött el szinte 
gyerekfővel. Mindketten vérbeli lirikusok, a formának is mesterei. Abból a csoportból valók, mely már új 
utakat jelölt ki az Adyt felváltók után is. József Attilát egyenesen a legfrissebb hajtás gyökerének szokás 
tekinteni. Helyüket majd kijelöli egy újabb kor.” VAJTHÓ László, Halhatatlan magyar irodalom, Király 
Magyar Egyetemi Nyomda, Bp., 1941, 237. Vajthó megállapítása tükröződik a szintén 1941-es korábban 
tárgyalt antológia előszavában és elrendezettségében is. 
511 Reményik Sándor és Áprily Lajos bővebb tárgyalása mellett jut szerephez Dsida: „Bizony föl kellene 
említenünk a teljesség kedvéért sok érdemes nevet, mert például az erdélyi költők, ha másutt éltek volna, 
külön-külön dédelgetett költői lehettek volna egy-egy nemzetnek, – legalább az olyanok, mint Tompa László, 
Dsida Jenő, Bartalis János meg a többiek.” HANKISS János, A mi irodalmunk, Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, Bp., 1942, 210. 
512 Vö. „Ez a munkásság, különösen az erdélyi íróké, nemcsak mint irodalmi teljesítmény volt meglepően 
bőséges és magas színvonalú, hanem szemléltető példája is lett az irodalom történeti szerepének. […] az 
elszakított részek irodalma mindenütt közösségi irodalommá vált, a szellemi élet a népi lélekkel telítődött 
meg.” VÁRKONYI Nándor, Az újabb magyar irodalom 1880–1940, Szukits kiadás, Bp., 1942, 361. 
513 Nem magyarázza, csak közli az elkülönítő tárgyalásmódot Féja Géza 1943-as munkájában, melyben négy 
szerzőt emel ki, s a költészetet illetően az eddigiekkel ellentétben Reményik és Áprily lírája helyett Tompa 
László költészetét érzi fontosabbnak: „Külön foglaljuk össze az erdélyi írókat, a legjelentékenyebbeket: 
Tamásit, Kóst, Tompát és Nyirőt.” FÉJA Géza, Nagy vállalkozások kora. A magyar irodalom története 1867-
től napjainkig, Magyar Élet kiadása, Bp., 1943, 300. 
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megjelenítésén túl a Pásztortűz és az Erdélyi Helikon bemutatásában azt az összehasonlító 

jellegű – politikai megjegyzésektől sem mentes, többnyire a jobboldali politikai 

szempontokat érvényesítő – gesztust gyakorolja, mely a későbbiekben folyamatosan 

nyomon követhető lesz e két történet viszonylatában.514 Az irodalomtörténész Reményik és 

Áprily költészetének és a transzilván jelleg kiemelésével jelzi az általa fontosnak tartott 

hangsúlyokat, azonban itt érzékelhető, hogy e jelleg körüli viták szempontjai és 

megfontolásai nem váltak a bemutatás részévé. Dsida lírájának rövid jellemzésekor kitér 

ugyan e költészet a korábbi megszólalásoktól eltérő karakterére,515 ez azonban kevéssé 

kifejtett. Vele ellentétben Várkonyi megemlíti a korabeli kritika kanonizációs gesztusából 

már ismert neveket,516 s amint azt az erdélyi irodalom általános jellemzésében is tette, az 

ekkor még csupán folyóiratban és a Vajthó szerkesztette antológiában napvilágot látott 

Psalmus Hungaricusra történő utalással a közösségi szerepvállalás517 felől értelmezi e 

lírát.518  

 Az eddigi irodalomtörténeti bemutatásokból látható, hogy a szintézisre törekvő 

munkák szerzői olyan jellemzését adták az Erdélyben születő irodalomnak, melyben 

elsősorban a földrajzi, társadalmi és politikai helyzet szempontjai jelentik a hangsúlyokat, s 

                                                 
514 Vö. „A Románia hatalma alá kerülő Keletmagyarországnak ez volt az első tartósabb életű folyóirata. […] 
Mivel a magyar anyaországból egyetlen folyóirat sem juthatott be Erdélybe, a keresztény-nemzeti Minerva 
könyvkiadóvállalat 1921. elején a Pásztortűz közrebocsátásával segített az inséges szellemi állapoton. A 
szélsőbaloldali írók a kolozsvári Napkelet köré csoportosultak, de ez a vállalat három évi vergődés után 
megbukott, s a Pásztortűz a szépirodalmi törekvések középpontja maradt az Erdélyi Helikon megindulásáig.” 
Később az Erdélyi Helikonról: „Külseje, szelleme, tartalma a Nyugatra emlékeztetett, bár időnkint helyet 
adtak a konzervatívabb világnézetű költők és novellisták kéziratainak is. Munkatársaik rokonszenve az 
ultramodern szellemi törekvéseknek szól. Művészi egyoldalúságuk ellenére is értékes folyóiratot teremtettek, 
az új tehetségeket szívesen gyámolították.” PINTÉR Jenő, Századunk magyar irodalma, Dr. Pintér Jenőné 
vállalatának kiadása, Bp., 1943, 87, 91. 
515 „Dsida Jenő (szül. 1907. május 17. Szatmár; megh. 1938. június 6. Kolozsvár), erdélyi hírlapíró, a 
Pásztortűz szerkesztője. – Lírájában az örök emberi érzelmek egyéni árnyalású változatait zengő húrokon s a 
versformák feltűnő gazdagságával énekelte meg. Néhány hangja, képe, hasonlata egészen más, mint erdélyi 
kortársaié.” Uo., 892. 
516 Vö. „Lírai epikureus, mint a fiatal Babits és Kosztolányi; a modern iskola egyenes folytatója, dallamos 
hangszerelése Tóth Árpádra emlékeztet, de barokkosan halmozott játékossága még messzebb, Faludiig, 
Amadeig megy vissza.” VÁRKONYI, Az újabb magyar irodalom 1880–1940, 404. 
517 Rövid – viszont ide vonatkozó – kitérőként érdemes megemlíteni Kristóf György irodalomtörténész 
születésnapjára készült Emlékkönyvet. A több szerző tanulmányaiból összeálló, önmagát 
irodalomtörténetként definiáló kötet egyrészt a többszerzős irodalomtörténetek korai reprezentációjaként 
olvasható, másrészt Makkai László az erdélyi magyar irodalmat tárgyaló szövege a közösségi feladatvállalás 
mellett a szempontok sokféleségének jelentőségére utal, ami hiányként jelentkezett a fentebbi munkák esetén. 
MAKKAI  László, „Vázlat a háború utáni erdélyi magyar irodalom történetének bevezetéséhez” = Emlékkönyv 
Kristóf György hatvanadik születésnapjára. Magyar irodalomtörténet 1939, szerk. JANCSÓ Elemér, NAGY 
Géza, PELLION Ervin, REISCHEL Artur, SÁNTHA  Alajos, SZABÓ T. Attila, Minerva, Kolozsvár, 1939, 150–
151. 
518 Vö. „Utóbb érezni kezdte a formai tökély elégtelenségét, s mivel – gondolta – a nagy elődöknél többre 
úgysem viheti, súlyosabb tárgyakat keresett. Így jutott el a nagyvonalú, lendületes líráig, a romantika 
örökségéig, melyet a modern apróművészet elhanyagolt. S így jutott el a közösségek költői átéléséhez is; így 
nőtt bele az erdélyi irodalom történeti pátoszából és fanyar földszagtól telített légkörébe. Psalmus Hungaricus 
című hatalmas verse az erdélyi léleknek egyik legszebb megszólaltatása.” Uo. 
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ezzel leginkább Erhard Schütz másodikként megnevezett regionalitás kategóriáját látjuk 

körvonalazódni. Azonban különbséget kell tennünk a jellemzés hangsúlyai és a 

tárgyalásmód mikéntje között, hiszen ez utóbbi az elkülönítés gesztusával valami másként, 

a magyar irodalom magyarországi tendenciájától eltérőként – akár idegenként – érti ezt a 

jelenséget, s így maguk az irodalomtörténetek is hozzájárulnak ahhoz, hogy létrejön a 

határon túli magyar irodalom – hol erdélyiként, később romániaiként értett – a térbeliség 

aspektusait is tartalmazó kategóriája. A magyar irodalmi jelenségeket – így az erdélyi 

történéseket is – egy kötetben tárgyaló irodalomtörténetek integratív szerepe mellett 

folyamatában láthatjuk, ahogyan a jellemzéseknek és a tárgyalásmódnak köszönhetően az 

elkülönítés szemlélete is beépül ezen irodalmak tárgyalásába, s így Dsida költészete egy 

különálló tér, egy regionális irodalom részévé válik. 

 A második világháború utáni, átmenetiként értékelt háromévnyi időszak519 végén 

jelent meg Lengyel Balázs már idézett, A mai magyar líra című kötete, ami ugyan kevésbé 

tekinthető áttekintő jellegű irodalomtörténetnek, rendszerző igénye miatt viszont érdemes 

figyelembe venni azon gesztusát, mely a költőt a Nyugat második és harmadik 

nemzedékeként megnevezett alkotók között szerepelteti. Míg az előbb sorolt munkák 

többnyire tematikus és társadalompolitikai alapon jelezték Dsida helyét a magyar 

irodalomban, addig Lengyel Balázs inkább él a poétikai megközelítés lehetőségével, mikor 

a nyugatos hagyomány továbbalakítójaként Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc vagy Weöres 

Sándor költészete mellett – a regionális megkülönbözetést teljesen mellőzve – mutatja be 

Dsida líráját. Részben ez a megközelítés él tovább 1965-ben már harmadik kiadását megért 

Kis magyar irodalomtörténetben,520 mely amellett, hogy szintén a második nemzedékhez 

sorolja e költészetet, nem tesz semmilyen megkülönböztető megjegyzést.  A Szabolcsi 

Miklós jegyezte munka Dsida említésekor sem számol az erdélyiség eddigi 

szempontrendszerével, a többnyire sematikus szöveg a vallásosság rejtett bírálata mellett 

azonban a saját világ megteremtésétől egészen a referencialitás megjelenéséig tartó íven 

ábrázolja e lírát.521 A vállaltan politikai irányok szerint felépített kötet522 a rendszerező 

                                                 
519 Vö. „Elmondható tehát, hogy a magyar irodalom 1945 után néhány évig még olyan irányszerkezeti 
feltételek mellett szembesült a politika mélyreható változásaival, maleyek elvileg termékennyé tehették volna 
az európai modernséggel együtt haladó és a térségi szociális kérdéseknek elkötelezett irányzatok 
párbeszédét.” KULCSÁR SZABÓ Ernő, A magyar irodalom története, 14. 
520 KLANICZAY  Tibor, SZAUDER József, SZABOLCSI Miklós, Kis magyar irodalomtörténet, Gondolat, Bp., 
1965. 
521 Vö. „A Nyugat második nemzedékének még sok jelentős költőtagját tartjuk számon, a polgári költészet 
különféle színvonalas változatainak képviselőit. Köztük DSIDA JENŐ (1907–1938) sajátos világot teremtő, 
halálfélelemből, titokzatos szorongásokból, babonás remegésekből fakadó, sokban Traklra és Wildgansra 
emlékeztető költészete rövid élete vége felé egyre jobban a valóság színeivel, az élet vonásaival telik meg, s 
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utólagosság tagadásával az „egyetlen megragadható valóság” bűvöletében fogalmazza meg 

állításait, melyek során olyan történetkonstrukciót hoz létre, ami megfelel a korabeli 

diskurzus ideologikus elvárásainak. Úgy vélem, az a regionális alapon történő 

megkülönbözetés elmaradása kevésbé az elméleti megfontolásoknak köszönhető, mint 

inkább annak, hogy a korszak irodalom- és kultúrpolitikájában tabuként kezelték az 

Erdélyre való utalás lehetőségét. 

 Amíg az előbbi kötet nem élt az elkülönítés lehetőségével, addig a sok nemzedék 

számára a nagybetűs Kézikönyvet jelentő, Sőtér István főszerkesztésében napvilágot látott 

akadémiai irodalomtörténet vonatkozó kötete523 már ezt az eljárást választotta. A szintén 

ideologikus beszédmódot működtető kötet előszavában a következőképpen határolják és 

helyezik el a határon túli magyar irodalmakat: 

 

„Külön fejezetekben szólunk a két világháború közti Magyarország határain 
kívüli magyar, illetőleg magyar nyelvű irodalmi jelenségekről, más országokban 
működő magyar írókról. Ezek az irodalmak egyként részei a csehszlovák, a 
román, a jugoszláv irodalomnak is – ugyanakkor sok szállal kapcsolódnak a 
magyar irodalomhoz is.”524 

 

 A kettős kötődés egyszerre integráló és eltávolító gesztusa tér vissza a kötet későbbi, a 

Magyar irodalom Romániában című fejezetében is, melynek megállapításai a Kis magyar 

irodalomtörténettel szemben már rögzítik a történelmi változásokat, azonban a marxista 

irodalomkritika osztályalapú kategorizálását alkalmazva történik meg a jellemzés.525 

Másfelől érdemes figyelmezni arra a megnevezésbeli változásra is, mely 

visszamenőlegesen immár nem erdélyi, hanem romániai magyar irodalomként tárgyalja a 

régió irodalmát. A két világháború közötti időszak irodalmi eseményeit elsősorban a 

különböző folyóiratokhoz köthető csoportosulások többé-kevésbé politikai kötődéseik 

alapján jellemző szöveg a transzilvanizmus bírálatát sem kerüli el,526 s ebben a 

                                                                                                                                                    
sajátos jellegű, istennel-halállal való komázás jelenik meg nála. Légies, múlékony illanásokkal s pillanatokat 
kifejező nyelve páratlanul hajlékony, árnyalt, kulturált.” Uo., 253. 
522 Vö. „A kor irodalmának az egyes politikai-eszmei jellegű áramlatok szerinti tagolása nem utólagos 
rendező szempont; a kor tudatosan is így érezte, az élesen felvetődő kérdések elvi határokat vontak csoportok 
és egyének közé.” Uo., 246. 
523 A magyar irodalom története 1919-től napjainkig, főszerk. Sőtér István, szerk. Szabolcsi Miklós, 
Akadémiai, Bp., 1966. 
524 Uo., 6. 
525 Vö. „A történelmi mozgás azonban kikényszerítette a decentralizációt, bár a hatalmukat vesztett és anyagi 
erejükben is meggyengült volt erdélyi uralkodóosztályok és az ún. középosztály s értelmiség velük 
szövetséges elemei nem tudtak belehelyezkedni a változott viszonyokba…” Uo., 924. 
526 Vö. „Egyre fellengzőbb, egyre giccsesebb és romantikusabb erdélyiséget tenyészt ki a fogyasztópiac. A 
líra ilyen körülmények között »stilizál és szimbolizál«, a regény és a dráma hátatfordít a mának és a 
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kontextusban, Az Erdélyi Helikon lírája című fejezetben történik meg Dsida lírájának 

bemutatása. A szöveg három nagy irányzatot (konzervtív nép-nemzeti líra, aktivista-

futurista líra és a transzilván eszmeiség lírája) jelöl ki a korszakban, és a harmadikban 

helyezi el Dsida költészetét. Az eddigiekben inkább homogén közegként ábrázolt korszak 

itt nem csupán az irányzatokat tekintve, hanem a belső viták megjelenítése kapcsán527 is 

árnyaltabb leírásban részesül, azonban látnunk kell, hogy a különálló tárgyalásmód, a 

sajátos belső „fejlődés- és alakulásvonalakat” felrajzoló fejezet teljesen elkülöníti a 

magyarországi irodalom elemzésétől és ezek szempontjaitól e régió irodalmának az 

értelmezését.  

 Nemzedékének legkiválóbbjaként említi Dsidát az irodalomtörténet, s egyetlenként, 

„aki érett, letisztult művészetével a Nyugat hagyományának folytatását vállalta.”528 A 

nemzeti eszmétől és a közéleti költészettől elforduló, individuális költészetként való 

jellemzésből feltűnnek Földes László a Dsida-vitát lezáró megállapításai, s a vallásos jelleg 

teljes háttérbe szorítása után az expresszionista szabadversektől a kötött formák 

megjelenéséig tartó íven bontakozik ki a kötet Dsida-képe. Ez a kép, melyben a szöveg 

írója már az új nemzedék költői stílusváltásának előjelét látja,529 e líra csúcspontjának azt a 

Tükör előtt című versesregényt tartja, mely e kötettel egyidőben, tehát 1966-ban megjelenő 

Szemlér válogatta gyűjteményből cenzurális okok miatt kimaradt. Itt kell megemlíteni a 

még 1957-ben útjára indított irodalomtörténetet, melynek előszóban megfogalmazott célja, 

„hogy irodalmunk történetét következetesen a dolgozó nép szemszögéből, a marxizmus-

leninizmus módszerével nézze és ábrázolja.”530 E sorozat harmadik darabja csupán a 

„Spenót” 1966-ban megjelent utolsó kötete után látott napvilágot, s ennek huszadik 

századot érintő részeinek összefoglalójaként, népszerű kiadványaként értelmezi magát.531 

A szerkezeti tagozódás és rendszerezés átvételét hirdető előszó állítása Dsida költészetének 

tárgyalását tekintve nem felel meg a valóságnak: míg a szöveg egyezést mutat, addig e lírát 

                                                                                                                                                    
valóságnak, eluralkodik a történelmi regény divatja és a változhatatlan falu örök idilljét káprázó transzilván 
népiség. Ez a folyamat tükröződik az Erdélyi Helikon című folyóiratban is.” Uo., 935. 
527 Vö. „Az ekkoriban újra fellángoló világnézeti és irodalmi harcokban új eszmeiségű, új törekvésű fiatal 
költők lépnek fel, és ha különböző platformokon is, de többségűkben szembefordulnak a Helikon 
törekvéseivel és a transzilvánizmusnak addig kialakult értelmezésével.” Uo., 936. 
528 Uo., 943. 
529 Uo., 944–945. 
530 A magyar irodalom története 1849-ig, szerk. BÓKA László, PÁNDI Pál, Bibiliotheca, Bp., 1957, 5. 
531 Vö. „Ez a könyv – a Bibliotheca kiadó által 1957-ben megindított A magyar irodalom története című 
kiadvány harmadik része – az Akadémia Kiadónál Szabolcsi Miklós szerkesztésében megjeent magyar 
irodalomtörténet huszadik századi köteteinek rövidített és népszerű változata: mind szerkezeti felfogásában, 
mind pedig időbeli tagozódásában követi azok irányát, felhasználja eredményeiket, de kénytelen vállalni 
rendszerezésük nehézségeit is.” A magyar irodalom története, szerk. BÉLÁDI Miklós, BODNÁR György, 
Gondolat, Bp., 1967, 5. 
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A harmincas évek új törekvésű fiataljai című fejezetben tárgyalja a munka, s így 

megváltozik a tárgyalás kontextusa. Szabédi László, Szemlér Ferenc, Kiss Jenő mellett itt 

felbukkan Horváth Imre vagy Asztalos István neve is, s ez utóbbiak a szocialista realizmus 

megvalósítása érdekében, főként az ötvenes években tett törekvései532 egészen más 

értelmezési keretet adnak a fejezetnek. 

 Míg eddig elsősorban Magyarországon született irodalomtörténetek kerültek sorra, 

addig a hatvanas évek végén megjelenő, Sőni Pál írta A romániai magyar irodalom 

története533 című kiadvány Romániában látott napvilágot, s egyes részleteiben újdonságot 

hordoz. Dsida értelmezésekor a korabeli elemzések már elemzett szövegeire támaszkodva 

az első kötet útkereső és főként expresszionista jellegzetességeit hangsúlyozza, majd Láng 

Gusztávot idézve kitér a Bútorok – tehát a szociális érzékenység – fontosságára:  

 

„Ezt a munkanélküliek tömegtüntetését bemutató expresszionista színezetű 
szabad verset az irodalmi köztudat sokáig Dsida tömeg-élményének 
egyedülálló, elszigetelt, költészete egészétől elütő darabjának tartotta. Újabban 
Láng Gusztáv, Dsida költészetének egyik legjobb ismerője és finomtollú 
elemzője rámutatott, hogy korántsem ez a helyzet.”534 

 

Itt megfigyelhető, amint a szakirodalom változásai lassan beépülnek az irodalomtörténeti 

értékelésekbe, s ennek meghatározó, hangsúlyos elemeivé válnak. A posztumusz kötet 

epikus verseinek kiemelése mellett Sőni Pál a Láng Gusztáv bevezette lázadás fogalmát 

elsősorban a „szomorúság beszüremkedésében” látja, s miközben a korabeli diskurzus 

vallásellenessége olvasható ki a megfogalmazásaiból, a valóságtól való elfordulást – 

egyrészt a misztikum felé, másrészt az anarchista megnyilvánulások irányába – Dsida 

                                                 
532 Vö. Robotos Imre Asztalos Istvánról 1953-ban: „A regénynek művészileg legsikerültebb része, ahol a 
szerző eszmei tudatossággal ábrázolja, hogy harc közben nőnek az emberek, szépül meg, kap tartalmat az 
életük. […] Itt kell utalnunk arra, hogy a szerző milyen meleg vonásokkal ábrázolja a kommunisták nevelő 
erejét és hatását. Az egyébként sok problémát felvető börtönjelenetek nagy erővel mutatják meg, hogy a 
kommunisták milyen méltósággal viselik a szenvedéseket, hogyan tisztul meg a cellák mocskos légköre 
jelenlétüktől, és hogyan változtatják iskolává a börtönt. […] Asztalos István irodalmunk egyik 
legtehetségesebb elbeszélője. A fiatal szívvel című művében fellelhető erényeket csak úgy fejlesztheti 
tovább, és az elemzett gyengeségeket csak úgy küzdheti le, ha tudatosan törekszik a szocialista-realista alkotó 
módszer elsajátítására. Színes és sokoldalú ábrázolóművészete kibontakozásának ez adhat újabb lendületet.” 
ROBOTOS Imre, „Az irodalmi hősök példamutatása. (Asztalos István: fiatal szívvel)”, = UŐ., Alkotás és 
bírálat, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest, 1955, 54; 57; 79. Sőni Pál így dicséri Horváth Imre 
költészetét: „Horváth Imre úgy dalol a munkásosztály hőseiről, a munka új szelleméről, a gazdasági tervről, 
mint aki végre témára talált. Örül, hogy nevén nevezheti a dolgokat. Örül, hogy kiléphet önmagából és 
feloldódhat közös nagy ügyünkben.” SŐNI Pál, „Amit az idő parancsol – Horváth Imre verseskötete” = UŐ., 
Irodalmi bírálatok, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest, 1955, 31. 
533 SŐNI Pál, A romániai magyar irodalom története, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969. 
534 Uo., 87. 
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költészetének kudarcaként értékeli.535 Sőni irodalomtörténetében – a szakirodalomban is 

megfigyelhető módon – Kosztolányi és Babits hatását végképp József Attila költészete 

váltja fel, s ahogyan már korábban is megtapasztalhattuk a fordítások sem mint esztétikai 

produktumok fontosak, hanem a „népek testvérisége igenlését kifejező műfordítói 

tevékenysége” megállapítás ideologikussága felől.  

 A fentebb említett, Sőni kötet hordozta újdonság tehát nem Dsida költészetének 

elsődleges értékelésében fedezhető fel, sokkal inkább közvetett módon: a romániai magyar 

irodalom önazonosságára és helyzetére való reflektálásban. A munka két nagy részre 

osztva tárgyalja az irodalmi jelenségeket. Az első fejezet címe visszamenőlegesen már nem 

erdélyi, hanem romániai magyar irodalomról szól a két világháború közötti időszakot 

illetően, s megkülönböztetés jellege sokkal inkább a kisebbség és nemzetiség kifejezések 

szembeállításában ragadható meg. Ez utóbbi kifejezést főként a „felszabadulást” követő, 

tehát az 1944 után korszakra használja a szerző. Ahogyan az 1944-ig tartó időszak irodalmi 

áramlatainak és irányzatainak megállapításánál társadalomtörténeti és -politikai fogalmak 

jellemzik a kijelöléseket,536 úgy a két nagy korszak megkülönböztetésénél is hasonló a 

helyzet. A két világháború közötti irodalmi események jellemzésében már Sőni kortársi 

horizontjának fogalomhasználatát és ideologikusságát olvashatjuk,537 hiszen az addig a 

transzilvanizmus jegyében olvasott kulturális közeledést immár az erdélyi gondolatot 

megkérdőjelező538 eszme felől érti a szöveg, ahogyan az ezt képviselő Erdélyi Helikon 

törekvéseit is. 539 A fogalomhasználat visszamenőleges bevezetését látszik megkérdőjelezni 

                                                 
535 Vö. „A valóságtól való elszakadás tudatából ered e szomorúság. […] Lehet-e kitörni innen? A költő 
megkísérli két irányba is. Az egyik a misztikum, a csábítás, hogy líráját az angyalok citerájával váltsa fel, a 
másik a Tudom az ösvényt ciklus. Az első út járhatatlanságát fölösleges hangsúlyoznunk. Az angyalok hiába 
suhogtatják szárnyaikat versiemben, a költőt rabságból kimenteni nem tudják és hiába könyörög akár 
istenhez is… […] De a másik ösvényen sem jut sokkal tovább. Az utcaseprő, az Amundsen kortársa a 
katolikus költő szociális érzékének szép dokumentuma, a Bútorok anarchikus kitörés, de egyik sem reálisan 
járható út.” Uo., 89. 
536 Vö. „Ami a kor eszmei áramlatait és főbb stílusirányzatait illeti, három fővonulatot különböztethetünk 
meg. Az egyik a szocialista eszmeiségű irodalom, amely a húszas évek dereka táján indul, és a harmincas 
években már élesen körvonalazódik. A másik a polgári realizmus és különböző árnyalatai, a harmadik pedig 
az avantgárd, mely jellegzetes irányzata e kornak, de nálunk főként kisugárzásában él és hat eleven erőként.” 
Uo., 5. 
537 Vö. „A romániai magyar irodalomban még bonyolultabbá tette a kibontakozást a húszas és harmincas 
évek légköre, melyet nemegyszer fertőzött meg a nacionalista és soviniszta uszítás. Ennek ellenére 
irodalmunk története kétségbevonhatatlan tényként bizonyítja, hogy legjobb íróink – ha sokuk fejlődése nem 
is mentes az ellentmondásoktól – a nép oldalán állottak, a román nép és az együttélő nemzetiségek 
testvériségének jegyében alkottak.” Uo., 4. 
538 Vö. „A transzilvanizmus rendkívül ellentmondásos elmélet volt, melyet a deklasszálódó középosztály 
egyrészt és a haladó gondolkodású értelmiség másrészt, már az első években, jóval a Helikon indulása előtt 
kialakított magának (Kós, Krenner Miklós, Kuncz, Asztalos Miklós).” Uo., 11. 
539 Vö. „A humánum diadala volt az is, hogy bár a Helikon nem talált rá a népek testvériségének a 
marxisták által hirdetett igaz útjára, sőt szemben állt azzal, mégis történtek bizonyos lépések a békés 
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az a tény, hogy a transzilvanizmus krízisét és a fordulatot bejelentő Sőni A romániai 

magyar irodalom fordulója című alfejezetben – melyben az 1929-ben kibontakozó Vallani 

és vállalni-vitát, majd a későbbi, Erdélyi Fiatalok indulását is megemlíti – felidézte 

szerzők az „erdélyi magyar irodalom” történéseiről szólnak, s így érzékelhetővé válik a 

régi és az új közötti feszültség. Az irodalomtörténész a kötet második nagy egységének 

elején egyrészt kijelöli azt a korszakhatárt,540 mely az újabb fordulatot jelöli a romániai 

magyar irodalom történetében, másrészt az irodalmat „a szocialista társadalom építésének 

szolgálatába” állított, a „román nép és az együttélő nemzetiségek haladó írói”-nak541 

munkájában láttatja. A szocialista-realista retorika és a nemzetiségek bevezetett fogalmán 

túl Sőni arra is kísérletet tesz, hogy egyértelműen meghatározza a romániai magyar 

irodalom fogalmát: 

 

„A hazai magyar írókat ugyanaz a társadalmi valóság ihleti műveikben, mint 
román írótársaikat és a szocialista hazafiság jegyében bontakoztatják ki 
tevékenységüket. A romániai magyar irodalom az egész hazai irodalommal 
együtt fejlődik, egységes szocialista kultúránk szerves részként. […] 
Ugyanakkor folytatja a magyar irodalom és a két világháború közti romániai 
magyar irodalom demokratikus és forradalmi hagyományait…”542 

 

A meghatározás, ahogyan korábban már láthattunk rá példát, a kettős kötődést 

hangsúlyozza. A kötődésnek két szintjét különböztethetjük meg: létezik az elsődleges 

kontextus, mely társadalmi meghatározottságú, majd következik az irodalmi hagyományok 

kontextusa, mely a szöveg alapján három irányú. Sőni megkülönbözteti a román irodalmat, 

a magyar irodalmat és a két világháború közötti romániai magyar irodalmat. Az elsődleges 

kontextus kijelölése elhatárolást is magában rejt, hiszen így megkülönbözteti önmagát a 

magyar irodalom társadalmi környezetétől, melynek azonban „demokratikus és 

forradalmi” hagyományait követhetőnek ítéli. S míg eddig elsősorban az Erhard Schütz-

féle regionalitás fogalmak közül a másodikról beszélhettünk, addig itt egy regionalitás 

kialakításának aktusára figyelhetünk fel, melynek kitűntetett szándéka az önazonosság 

létrehozása. A Dsida költészetét az időszak kijelölése miatt nem tárgyaló 1973-as Kántor 

                                                                                                                                                    
együttélés szolgálatára, a román és szász művelődési értékek megismerésére, a kulturális kapcsolatok 
ápolására.” Uo. 
540 Vö. „1944. Augusztus 23. olyan történelmi fordulatot jelentett országunkban, amely kihatott a nép 
életének egészére.” Uo., 127. 
541 Uo. 
542 Uo. 



 180 

Lajos és Láng Gusztáv jegyezte irodalomtörténet543 előszavában Sőni szövegéhez 

hasonlóan tesz kísérletet arra, hogy a választott tárgy önazonosságát megalkossa.  

 

„Ilyenformán a romániai magyar irodalom Románia 1919 utáni területén 
kialakult magyar nyelvű irodalom. Társadalmi meghatározója a romániai 
társadalmi valóság, valamint a romániai magyarság kisebbségi, illetve 1944 
utáni nemzetiségi helyzete. Mindkét vonás megkülönböztető a magyarországi 
irodalomhoz viszonyítva, amelyhez azonban a nyelv és a kulturális 
hagyományok tágan értelmezett közössége fűzi.” 544 

 

E meghatározásban is egyértelműen elkülönül egymástól a romániai magyar és a 

magyarországi irodalom, egyrészt társadalmai feltételeik alapján, másrészt – részben – a 

vállalt hagyományok tekintetében. A második világháború előtti és utáni helyzet kapcsán 

rögzül továbbá a kisebbségi, illetve a nemzetiségi jelző, ami társadalmi és politikai 

tartalommal bír, s elsősorban a román hatalom az Erdélyben élő magyarsághoz való 

viszonyában beállt – elméleti – változást jelzi. Mind Sőni, mind Kántor-Láng kísérlete azt 

mutatja, hogy az ekkor már romániai magyar irodalom önazonosságának létrehozásakor 

jelentős szerep jut a társadalmi feltételeknek és a kettős kötődés – főként nyelvi és 

kulturális – hangsúlyozásának. Ha ezt az irodalomtörténet-írásban bekövetkezett szerkezeti 

és megnevezésbeli változást figyelembe véve olvassuk Dsida például Sőni kötetében 

kijelölt helyét, nem tekinthetünk el attól, hogy mindez – a társadalmi és kisebbségi 

meghatározottság és nem utolsósorban a kettős térszerkezet – ráíródik e költészet 

értelmezésére.  

 Miközben az önazonosság létrehozására tett törekvés a kisebbségi jelzőt a két 

világháború közötti romániai magyar irodalom jelzőjévé teszi, addig a magyarországi és 

ennek határain kívüli magyar irodalmak tekintetében újabb változás következik be a 

„Spenót” 1945 utáni magyar irodalmat érintő, A határon túli magyar irodalom című kötete 

megjelenésével.545 Béládi Miklós Kisebbségi irodalom – nemzetiségi irodalom címmel írt 

bevezetőjében – mely kötet szövege az akadémiai irodalomtörténet-írás központi és 

diskurzust irányító szerepéből szólal meg – szintén a már fentebb tárgyalt fogalmakat 

rögzíti. A két világháború közötti, a magyar országhatárokon kívüli irodalmak kapcsán így 

fogalmaz:  

 

                                                 
543 A könyvészetben közli a kötet a Dsidára vonatkozó elsődleges és másodlagos irodalmat. A továbbiakban a 
Kántor-Láng-féle irodalomtörténet második, javított kiadását használom. 
544 KÁNTOR, LÁNG, Romániai magyar irodalom 1944–1970, 7. Kiemelés az eredetiben. 
545 A határon túli magyar irodalom, szerk. BÉLÁDI Miklós, Akadémiai, Bp., 1982. 
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„A kisebbségi irodalom jellegét elsőrendűen az határozta meg, hogy nem teljes 
értékű irodalom: a szellemi központtól, az anyairodalomtól elszakadt 
részirodalom vagy másodrendű irodalom csupán, amely a kényszerűségből 
csinált erényt, ha képes volt rá, vagy ha alkalma nyílott efféle erőfeszítésre. […] 
A kisebbségi irodalom csak részlegesen önállósult; létezésének a helyi kulturális 
szolgálaton túl az adott értelmet, hogy hozzátartozott az anyakultúrához. […] A 
kisebbségi irodalom az anyairodalom tartozéka, függeléke; az egységes 
anyanyelvű irodalom mellékterméke és visszfénye; jelentékeny hányadában 
vidéki képződmény és szociológiai, társadalomlélektani dokumentum.”546 

 

Béládi szövege az eddig tapasztalt viszonyok mellett az 1945-ig tartó időszak tekintetében 

egy más minőségű szembeállítást hoz létre, mégpedig az anyairodalom és kisebbségi 

irodalom viszonylatában. S amellett, hogy a tanulmány egésze voltaképpen a kisebbségi és 

a nemzetiség irodalmak közötti esztétikai és minőségbeli különbség kiemelését tűzi céljául, 

az 1945 utáni időszak jellemzésekor sem oldódik fel az előbbiekben létrehozott 

hierarchikus viszony: 

 

„A nemzetiségi társadalmak eredeti, sajátszerű értékeket létrehozó 
»mikortársadalmi« fejlődése, amelynek az irodalom is része, hosszú távon sem 
vezethet oda, hogy a makrotársadalomnak tartott anyanemzettől teljesen 
elszakadjon, és új nemzetet, új makrotársadalmat hozzon létre. […] A 
nemzetiség a többségi nemzettel él együtt, kifejlődik közöttük az együvé 
tartozás közösségtudata, s ugyanez vonatkozik az irodalomra is; ám ahhoz, hogy 
a nemzetiségi irodalom autonómiáját megőrizze, sőt fejlessze, nem kell elvágnia 
a határon túli anyanyelvi kultúrához fűződő kapcsolatait. A nemzetiség és az 
anyanemzet nyelvi, kulturális összetartozása letagadhatatlan tényként, 
adottságként él tovább, de anélkül, hogy az összetartozás bármiféle függőséget 
rejtene magában, vagy magával vonná az anyanemzeti irodalom intervencióját a 
nemzetiségi irodalmak ellen.”547 

 

 Az „anyanemzeti irodalom intervenciója” éppen akkor történik meg, amikor Béládi 

kijelenti, hogy az nem jöhet létre. A szöveg mind a kisebbségi, mind a nemzetiségi magyar 

irodalmakra vonatkozó állásfoglalása azt a – akár gyarmatosítónak is nevezhető – 

szempontot tükrözi, mely kizárólag társadalmi és nemzeti meghatározottság felől érti az 

irodalom történetét, s ebben az elbeszélésben a magyar országhatárokon kívül született 

magyar irodalom sosem válhat az előbbivel egyenrangúvá. Ha Gilles Deleuze és Félix 

Guattari Mi a kisebbségi irodalom? című tanulmányában megtett itt következő 

megállapítást, miszerint „A kisebbségi irodalom [littérature mineure] nem egy kisebbségi 

                                                 
546 Uo., 10. 
547 Uo., 14. 
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nyelv irodalma, hanem olyan irodalom, amelyet a kisebbség a többség nyelvén ír.”,548 

összeolvassuk Béládi kijelentéseivel, talán kevésbé tűnik meghökkentőnek a szerzőpáros 

megfontolása. Deleuze és Guattari megfogalmazásában a nyelvi deterriorizáltság, az 

individuálisnak a közvetlen politikaira történő rákapcsolása és a kollektív megnyilatkozás-

elrendezése jellemzik a kisebbségi irodalmakat, s a továbbiakban „a »kisebbségi« nem 

bizonyos irodalmak jelzője, hanem minden olyan irodalom forradalmi feltételeit jelöli, 

amely a nagynak (vagy intézményesítettnek) nevezett irodalmon belül létezik.”549 

Mindezen megfontolások arra ösztönöznek, hogy romániai magyar irodalom 

önazonosságának vizsgálatakor figyelembe vegyük a magyarországi irodalmi diskurzus 

felől érkező megközelítés szempontjait is, melyek – miközben a kisebbségi-nemzetiségi 

ellentét felállításával az akkori horizonton megkísérlik a romániai magyar irodalmi 

diskurzussal párhuzamosan felszámolni a kisebbségi jelző használatát – egy újabb 

kisebbség-többség ellentétpárt hoznak létre, ezúttal ugyanazon nyelvi és kulturális 

meghatározottságon belül – mely valójában a korábbi, tehát a húszas, harmincas évek 

erdélyi irodalma és az akkori magyarországi magyar irodalom ellentétpárjának 

továbbélését is jelenti. 

 E fentebbi tapasztalatok és megállapítások jóformán alig tükröződnek Simon István 

1973-as munkájában, mely ugyan időben megelőzte a Béládi szerkesztett kötetet, azonban 

Sőni vagy Kántor-Láng munkáit ismerhette. A marxista irodalomtörténet-írás osztályalapú 

szemlélete jelenik meg a Simon-féle könyvben Dsida meglehetősen rövid jellemzésekor,550 

s mintha ez élne tovább egy későbbi, Klaniczay Tibor szerkesztette 1982-es 

irodalomtörténetben is.551 „A 43 íves könyv szerkesztője, Klaniczay Tibor maga egy sort 

sem írt bele”552 – állapítja meg Bojtár Endre a szocializmus magyar irodalomtörténeteiről 

írt tanulmányában, majd a huszadik századi részt, melyet Tamás Attila fogalmazott, így 

bírálja: „Az összbenyomás lehangoló: mintha túl sok magyar író lett volna a 20. században, 

s nemcsak az sikkad el, hogy melyiküket érdemes olvasni, hanem az is, hogy a szerzőnek 

lenne valamiféle elképzelése csoportosításukról.”553 A két világháború közötti magyar 

irodalom tárgyalásakor Tamás Attila jelzi ugyan a környező országokban kialakuló magyar 

                                                 
548 Gilles DELEUZE, Félix GUATTARI, „Mi a kisebbségi irodalom?” = UŐ., KAFKA. A kisebbségi irodalomért, 
ford. Karácsonyi Judit, Quadmon, Bp., 2009, 33. 
549 Uo., 37–38. 
550 Vö. „A polgári humanista költészet egyik kiválósága volt a már-már éteri hangú, tökéletes formavilágú, 
erdélyi Dsida Jenő (1907–1938), akinek korai halála egy szépen ívelő költői pályát szakított félbe.” SIMON 
István, A magyar irodalom, Gondolat, Bp., 1973, 332. 
551 A magyar irodalom története, szerk. Klaniczay Tibor, Kossuth, Bp., 1982. 
552 BOJTÁR Endre, „A (magyar) irodalomtörténet lehetőségei és lehetetlenségei”, Kalligram (2011/10), 88. 
553 Uo., 89. 
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irodalmak jelenlétét, majd a területiség elméletileg eléggé megkérdőjelezhető 

megfontolása alapján megjegyzi, hogy ezen irodalmakat a magyarországi irodalmi 

eseményekkel együtt fogja tárgyalni.554 Tamás Attila eljárása nem azért problémás, mert 

nem tesz különbséget magyarországi és a határokon kívüli magyar irodalmak 

tárgyalásakor, hanem inkább azért, mivel ez érezhetően az itt jelentkező elméleti dilemmák 

megkerülésére tett kísérletként érthető. Az „Urbánus”, polgári humanista tendenciák cím 

alatt közölt Dsida-jellemzés – melyben a „romániai magyar lírikus” expresszionizmushoz 

való közelsége, majd Kosztolányi hatása válik hangsúlyossá555 – nem tesz egyebet, mint 

sematikusan megismétli főként a szakirodalom és az előző irodalomtörténetek létrehozta 

Dsida-képet. A Klaniczay szerkesztette irodalomtörténet – Bojtár Endre kifejezésével élve 

– „rövid függeléke” a Görömbei András írta kitekintés a nemzetiségi irodalmakra. E kötet 

végén található, különállóságával is ható fejezet a korábbi kisebbség-nemzetiségi 

szembeállítás556 mellett a külön tárgyalás módját is rögzíti a magyar irodalomtörténet-

írásban, mely eljárásra nem csupán a Béládi Miklós szerkesztette kötet, hanem további 

irodalomtörténeti összegzések is példaként említhetők.557  

 A Dsida költészetét érintő további irodalomtörténeti munkák áttekintésekor két 

tendenciára figyelhetünk föl. Az egyik jelentős képviselője Pomogáts Béla, akinek gyakran 

a listakánon felsorolásaira emlékeztető szövegei külön fejezetekben558 vagy kötetekben 

foglalkoznak a Magyarország határain kívüli magyar irodalmakkal. Az 1993-as kötetében 

mind a harmincas években induló fiatal lírikusok kapcsán,559 mind a későbbiekben, Dsida 

                                                 
554 „A két háború között megkezdődött a magyar kisebbségek külön irodalmi életének kialakulása az egyes 
országokban. De mivel ezeknek az éveknek írói többnyire még az 1918 előtti Magyarországon indultak el 
pályájukon, az 1938 és 1941 közötti határváltozások következtében pedig átmenetileg vagy végképp 
Magyarországon folytatták és fejezték be munkásságukat, a szomszéd országokban született irodalmi 
alkotásokat – ennek a kornak tárgyalásakor – a magyarországi irodalommal együtt mutatjuk be.” Uo., 329. 
555 „A korszak változatos képéhez tartozik a fiatalon elhunyt, romániai magyar lírikusnak, Dsida Jenőnek 
(1907–1938) a lírája is. Bár hatott rá többek között az expresszionizmus, bizonyos mértékig Kosztolányi útját 
folytatta: egyrészt ő is bravúros könnyedséggel és hajlékonysággal verselt, másrészt viszont a kisemberek 
életének mozzanatait örökítette meg Kosztolányihoz hasonlóan kevés szóval, pátosztalan pátosszal, a tárgyias 
egyszerűséget olykor fények varázsával vonva be.” Uo., 360. 
556 „A nemzetiségi magyar irodalmak nyelvükkel, kulturális és történelmi hagyományaikkal s részben érzelmi 
kapcsolataikkal a magyar nemzeti tudathoz és kultúrához kötődnek, viszont létezésük állami, anyagi és 
részben kulturális keretét, feltételeit, élményeik jelentős részét az az ország határozza meg, amelyikben 
élnek. Ez a kettős kötődés nem gátolja önálló szellemi létezésük, saját hagyományaik kialakulását és 
fejlődését.” Uo., 422. 
557 Pl. CZINE Mihály, „A romániai magyar irodalom a két világháború között” = Uő., Nép és irodalom, 2., 
Szépirodalmi, Bp., 1981, 7–73.; BERTHA Zoltán, GÖRÖMBEI András, A hetvenes évek romániai magyar 
irodalma, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete, Bp., 1983.;   
558 Pl. POMOGÁTS Béla, „Romániai magyar irodalom” = UŐ., Az újabb magyar irodalom 1945–1981, 
Gondolat, Bp., 1982, 553–575. 
559 Vö. „A 30-as évek elején fellépő fiatal irodalom új módon próbálta megválaszolni a nemzetiségi 
sorskérdéseket. A „második erdélyi nemzedék” számára már természetes életközeget jelentett a kisebbségi 
lét, s legfeljebb távoli emléket a történelmi ország, e nemzedék nem kényszerült arra, hogy gyötrelmes 
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költészetének bemutatásakor a társadalmi nézőpont, a kisebbségi feladatvállalás és 

elkötelezettség szempontja kerül előtérbe,560 s ez az értékelő szempontrendszer nem 

változik meg tizenöt évvel később a romániai Pallas-Akadémia kiadó gondozásában 

megjelent „monumentális” munkájában sem.561 Ez utóbbi kötet Dsidát érintően nem jelent 

újdonságot, hiszen a szerző korábban már publikált írásaiból áll össze a költőre vonatkozó 

fejezet, s a szakirodalomból jól ismert tendenciák – vallásos tematika, a Psalmus 

Hungaricus, mint e költészet kisebbségi feladatvállalása – jelennek meg, mintegy semmit 

sem változtatva az eddigieken. 

 A másodikként említett tendenciát azon irodalomtörténeti szövegek képviselik, 

melyek többé nem számolnak az elkülönítés lehetőségével, tehát a magyar irodalom 

„egységes”562 tárgyalását tűzik célul. Mind Rónay László, mind később G. Tóth Károly a 

Nyugat harmadik nemzedékéhez sorolja Dsida líráját, azonban költészetének jellemzésekor 

kevésbé a harmadik nemzedékkel történő összevetés, vagy a poétikai megszólalásmód 

hasonlóságának kimutatása hangsúlyos, mint inkább az eddigi minták alkalmazása. Míg 

Rónay az expresszionizmus hatását és a kisebbségi feladatvállalást felmutató 

megfogalmazása563 mellett tesz egy az eddigiektől eltérő, a szakirodalomban főként 

                                                                                                                                                    
küzdelmet folytasson azzal a hagyományos világképpel és életrenddel, amelyet mindenestől elsodort a 
háború és uralomváltozás.” POMOGÁTS Béla, A romániai magyar irodalom, Bereményi, Bp., 1993, 88. 
560 „A költők közül Dsida Jenő (1907–1938) a helikoni költészet formakultúrájának örökségét vette át, de az 
expresszionizmus is hatott korai költészetére, Leselkedő magány (1928), Nagycsütörtök (1933) és Angyalok 
citeráján (1938) című versesköteteiben személyes költői világot alkotott. Súlyos szívbetegségben szenvedett, 
ez állandó halálfélelemmel töltötte meg költészetét, ugyanakkor játékos örömmel kereste az élet ajándékait. 
Kóborló délután kedves kutyámmal, illetve Miért borultak le az angyalok Viola előtt című, epikai elemekkel 
átszőtt lírai költeményeiben idilli derűvel beszélt a természet és a szerelem örömeiről. Költői idilljeiben ég és 
föld, opálos fényű túlvilági misztikum és napsugaras földi realitás találkozik. Nagycsütörtök című versében a 
kereszténység áldozatvállaló közösségi küldetéstudata nyomán fejezte ki költői etikáját, Psalmus hungaricus 
[sic!] című nagy költeményében a nemzeti felelősségtudat és elkötelezettség morális elvét szólaltatta meg, 
egyszersmind a darabokra szakított magyarság lelki egységének helyreállítására szólított fel…” Uo., 91–93. 
561 POMOGÁTS Béla, I. Magyar irodalom Erdélyben (1918–1944). II. Irodalmi dokumentumok, Pallas-
Akadémia, Csíkszereda, 2008. 
562 Az egységes tárgyalásmód lehetségessége a meglehetősen kérdéses. Itt csupán annak jelzésére használom 
az „egységes” kifejezést, hogy nem történik meg a határok alapján a megkülönböztetés. 
563 Vö. „Aki Trianon után Erdélyben költő lett, az küldetést is vállalt. Dsida Jenő nem úgy kezdte pályáját, 
mint aki fel akarja venni keresztjét, de az események, az öntudatra ébredő, anyanyelvét, kultúráját megőrizni 
vágyó erdélyi magyar értelmiség lobogó lelkesedése és tettvágya hamar magával ragadta őt is. […] Már 
egészen fiatalon túldimenzionált képekben jelenítette meg az élet reménytelenségét és kiszolgáltatottságát, s 
mindvégig lobogott, mint aki ki akarja használni a hüvelyknyi időt, amely neki rendeltetett. Nem véletlenül 
lett egyik legjellemzőbb lírai formája a himnusz, s szólította meg öntudatosan kiáltva a történelmet, hogy az 
erdélyi magyarság szenvedéseire irányítsa a közönyösek figyelmét. […] A kis népek kiszolgáltatottsága a 
kisebbségi sorsot vállaló, annak minden keservét megszenvedő költők figyelmét szinte magától értetődő 
természetességgel irányítja a történelem legnagyobb szenvedőjére […] áldozatát másokért vállaló 
Megváltóra.” RÓNAY László, Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története, Vigilia, Bp., 1993, 
278–279. 
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Tandori képviselte megfontolást,564 addig G. Tóth Károly szövege a korábbi sematikus 

leírásokat követi, s „elemzéséből” korántsem derül ki, mi alapján sorolt Dsidát a Nyugat 

ezen nemzedékéhez.565 S miközben az előszavában a poétikai beszédmódok fontosságát 

hangsúlyozza, Grendel Lajos nemrég napvilágot látott irodalomtörténete sem kísérel meg 

újfajta megközelítéssel élni e líra kapcsán, a hangsúlyok elhelyezésével csupán a már 

sokszor olvasott értelmezéseket tükrözi, azonban látványosan kerüli a 

kisebbségi/nemzetiség vagy határon túli megjelölések használatát.566 

 A Dsidát „érintő” irodalomtörténeteket vizsgálva két további, jelentőségüket 

tekintve megkerülhetetlen munka kiemelése szükséges, mégpedig a Szegedy-Maszák 

Mihály főszerkesztésében megjelent A magyar irodalom történetei és Gintli Tibor 

szerkesztésében napvilágot látott Magyar irodalom567 című munka. Minthogy a „sem a 

korszakot, sem az egyéni életművet” rendező elvnek nem tekintő, az egyetlen történet 

illúzióvoltával számoló, tehát történetekben gondolkodó A magyar irodalom történetei568 

és a Magyar irodalom, mely „a kínálkozó szempontok sokféleségéből a poétikai 

alakulástörténetet választotta az általa elbeszélt történet alapjául”,569 nem számol Dsida 

költészetével, megállapíthatjuk, hogy az irodalomtörténet-írás jelenlegi, legújabb munkáiba 

a szakirodalom kanonizációs igyekezete ellenére sem került be e líra.   

 

 

 
                                                 
564 „A szenvedés egzisztenciális átélése, az isteni titokba való behelyezkedés a misztikusok magatartásával 
rokonítja líráját, amely előkészítője a század egyik legnagyobb magyar költője, Pilinszky János világának, 
szemléletének.” Uo., 279. 
565 „DSIDA JENŐ (1907–1938) romániai magyar költő haláltól való szorongását (szívbaja volt) a hitbe, fénybe, 
szerelembe kapaszkodással igyekszik ellensúlyozni. Közben a szegények, szenvedők sorsát, a kisebbségi sors 
gyötrelmeit is átéli szuggesztív hangú, fölényes mesterségbeli tudással megírt verseiben (Nagycsütörtök, 
Szerenád Ilonkának).” G. TÓTH Károly, Kis magyar irodalomtörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1995, 
151. 
566 Vö. „Fiatalabb, úgyszintén erdélyi pályatársa, Dsida Jenő (1907–1938), pótolhatatlan vesztesége 
líránknak. Pályája meredeken felívelő szakaszában ragadt el a halál. Pályáját expresszionista szabad 
versekkel kezdte, de pályatársai többségéhez hasonlóan ő is hamarosan a kötött formák felé fordult. Psalmus 
Hungaricusában mély fájdalommal és megrendültséggel vet számot a történelmi ország széthullásával. A 
Nyugat nagy költői közül lírájára Tóth Árpád hatása a legnyilvánvalóbb; mindenekelőtt annak zeneisége és 
impresszionista szenzualizmusa köszön vissza Dsida Jenő lírájában, amely bár Tóth Árpádénál nem kevésbé 
borongós, nagy elődjével ellentétben mégis gyakrabban hajlik idillbe. »Dsidát rejtelmes, nagy versekre 
ihlette a halál, versekre, melyek a létváltás elmondhatatlan eksztatikus pillanatát a szépség örök foglalatába 
tükrözik. «” GRENDEL Lajos, A modern magyar irodalom története. Magyar líra és epika a 20. században, 
Kalligram, Pozsony, 2010, 224–225. 
567 Magyar irodalom, főszerk. GINTLI  Tibor, Akadémiai, Bp., 2010. 
568 A magyar irodalom történetei, III, 2007, 11–16. Itt kell megjegyezni, hogy A magyar irodalom történetei 
című munka szerkesztői felkérték Cs. Gyímesi Évát egy rövid (fél íves) Dsidáról szóló fejezet megírására. A 
kolozsvári irodalomtörténész egy idő múlva maga helyett Szigeti Lajos Sándort ajánlotta, akinek a szövege 
végül nem került közlésre. (Szegedy-Maszák Mihály szóbeli közlése) 
569 Magyar irodalom, 2010, 17. 
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2.3. Dsida költészete a román irodalomtörténet-írás tükrében  

(rövid kitekintés) 

 

Dsida költői életművének befogadástörténetéhez hozzátartoznak az idegen nyelven 

született irodalomtörténeti értékelések is. A korábbi értelmezések jelentős része nem 

számolt azzal, hogy a román irodalomtörténet-írás egy része kísérletet tett arra, hogy 

áttekintően bemutassa a magyar irodalom Romániában zajló eseményeit. Ez a törekvés 

nem új keletű, hiszen Dsida személyes ismerőse és barátja, Ion Chinezu, már 1930-ban 

megjelentetett egy az erdélyi magyar irodalommal foglalkozó kötetet. A román 

irodalomtörténész „kortársként szemlélte az erdélyi magyar irodalom első évtizedének 

alakulását, a szélesebb időbeli rálátás hiánya azonban nem jár együtt az ideológiai 

perspektíva beszűkülésével. A hosszabb eszme- és stílustörténeti folyamatok ábrázolásától 

kénytelen eltekinteni, ehelyett alapos tematikai elemzéseket végez.”570 Chinezu a Versul 

liber [Szabadvers] című fejezetben tárgyalja Dsida líráját, s a rövid jellemzésben a 

formakészség mellett mint az erdélyi magyar irodalom jövőbeni ígéretét láttatja.571 A 

szerző 1930-ban született munkája – az időbeli távlat hiányában és Dsida költői 

indulásának kezdetén – természetesen kevésbé vállalkozhatott átfogóbb és részletesebb 

elemzésre, azonban mindenképen jelzésértékű a költő megemlítése.  

 Mielőtt Nicolae Balotă nagyobb lélegzetvételű munkájára rátérnénk, érdemes 

kitérni Marian Popa munkásságára, aki a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején 

megjelent irodalomtörténeti szótáraival a román irodalomtörténet-írás „érdekes” gesztusára 

hívja fel a figyelmet. Mindkét kötet címével (Geschichte der rumänischen Literatur,572 

Dicţionar de literatură română contemporană573) azon szándékot látszik kifejezni, mintha 

csupán a román irodalomról szólna, már ha az irodalmat a nyelvi meghatározottság felől 

értjük. Ez utóbbi felfogásnak mond ellent, hogy a kötetben szereplő román nemzetiségű 

szerzők mellett számos Romániában élő magyar és német alkotó is helyet kapott a 

bemutatásban, s így Marian Popa, mikor a kortárs román irodalomról vagy a román 

irodalom történetéről értekezik, beleérti mindazon szerzőket is, akik az ország területén 

                                                 
570 VALLASEK Júlia, „A terepismeret és csapdái. Kós Károly a román irodalomtörténet-írásban”, Hitel 
(2002/3), 116.  
571 Vö. Cel de al doilea e de abia la intâiul volum (Leselkedő magány, Singurătatea mă pândeşte). Inteligenţă 
nervoasă, sceptică, maturitate severă, – am zice, dăunătoare din pricina căutării uner forme cât mai dificile de 
expresie: iată auspiciile subt care se desenează debutul acestui foarte tânăr poet, – o făgăduinţă din cele mai 
serioase pentru Ardealul literar de mâine.” Ion CHINEZU, Aspecte din literatura maghiară ardeleană, 
„Societatea de mâine”, Cluj, 1930, 41. 
572 Marian POPA, Geschichte der rumänischen Literatur, Univers, Bukarest, 1980. 
573 Marian POPA, Dicţionar de literatură română contemporană, Albatros, Bucureşti, 1977. 
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élnek és alkotnak. Amellett, hogy Popa a korban használt (lásd Sőni) „együttélő 

nemzetiségek” (mitwohnende Nationalitäten) kifejezéssel él, például a magyar prózaírók 

bemutatásánál „die Prosa der ungarischen Nationalität” megjelölést használja, mely 

megnevezések azon társadalompolitikai szemléletet tükrözik, ami a magyar 

irodalomtörténetekben is megfigyelhető volt. A szövegbeli ilyesfajta elkülönítés azonban 

szemben áll a cím (nyelvi) egységet és azonosságot (is) kifejező jelentésével, ami Popa egy 

későbbi munkájában már teljesen eltűnik, hiszen 2001-es, a nacionalista szemléletet 

erőteljesen működtető irodalomtörténetében a Romániában születő magyar irodalom 

kapcsán így fogalmaz: „A considera literatura maghiară din România altfel decât o 

literatură străină nu mai pare exagerat.”574, azaz ezek után korántsem túlzás a romániai 

magyar irodalmat idegen irodalomnak tekinteni. Látható az a változás, mely egyrészt a 

hetvenes évekbeli szemléletmód, másrészt a kétezres évek elejének irodalomértés között 

feszül, s egyikről sem lehet elmondani, hogy az objektivitásra vagy bár megértésre 

törekedne.575 

 E kitérő után, mely Popa munkássága révén a romániai magyar irodalomra vetett, 

kevésbé jóindulatú pillantást szemléltette, Nicolae Balotă 1981-ben megjelent munkájában 

– melyet a klasszikus értelemben nem tekinthetünk irodalomtörténetnek, hiszen esszészerű 

íróportrékat tartalmaz – már annak a felfogásnak lehetünk tanúi, mely a román és a 

romániai magyar irodalom hagyományait és jellegzetességeit a közös hely és a közös múlt 

tekintetében összehasonlíthatónak látja, s úgy véli ennek a kulturális közelségnek inkább 

előnyei, mint hátrányai vannak.576 Dsida költészetének elemzésekor is lényeges szempont a 

román irodalom közelsége, mégpedig Lucian Blaga lírájának ismerete: 

 

„Tudjuk, hogy Dsida jól ismerte Lucian Blaga verseit. Ismerős volt számára a 
Blaga orfikus költészetét jellemző titokzatosság is, amely beavatást igényel, 
ugyanakkor mégis elutasítja a csoda időszerűtlen megnyilatkozásait. A titok 
Dsida költészetének is lényeges szerkezeti eleme.”577 

 

A román mellett a magyar irodalom hagyományát (Kosztolányi) is megemlítő 

irodalomtörténész szövege mintha a korábban, 1974-ben napvilágot látott román Dsida-

kötet előszavának megállapításait is tükrözné. Ştefan Augustin Doinaş előszava az Emil 

                                                 
574 Uo., 190. 
575 Erről bővebben: VINCZE Ferenc, „A magyar irodalom román fordítása és recepciója” =Uő., Hagyományok 
terhe, Felsőmagyarország, Miskolc, 2009, 79–82. 
576 Nicolae BALOTĂ, Scriitori maghiari din România, Bucureşti, Kriterion, 1981, 6. 
577 Nicolae BALOTĂ, Romániai magyar írók (1920–1980). Írói arcképcsarnok, ford, VALLASEK Júlia, Mentor, 
Marosvásárhely, 2007, 169. A továbbiakban a magyar fordítást idézem. 
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Giurgiuca fordításában megjelent válogatáskötetben e líra intimitásának és 

titokzatosságának egyedülálló jellegzetességét hangsúlyozza, miközben a zeneiség 

jelentőségét is kiemeli.578 A pásztoridillek említése mellett Balotă megállapítja, hogy Dsida 

lírája kapcsán nem beszélhetünk dogmatikus katolicizmus jelenlétéről, majd e költészetet a 

következőképpen tartja elhelyezhetőnek nem csupán a magyar vagy a román, hanem a 

világirodalom tendenciáit tekintve: 

 

„Dsida emberi-emberfeletti verseit uraló vallásosság a vallomásos lírának abba 
a személyes-érzelmes vonulatába tartozik, amely Verlaine-től Francis Jammes-
ig tart, és amelyik távol áll az egymással ellentétes vonzalmak közt tépelődő 
lélek baudelaire-i harcaitól, vagy a rejtőzködő Istennel vitázó Arghezi-Zsoltárok 
világától. Dsida Tíz parancsolat című nagy versében a törvényhozó Istenség az 
ember »távoli társa« és »örök barátja«.”579 

 

A szintén Giurgiuca fordításából dolgozó Gavril Scridon amellett, hogy hangsúlyozza e 

költészet intimitását, Balotă munkájához hasonlóan kitüntetett figyelmet szentel a 

különböző irodalmi hatásoknak: elsősorban Mihai Eminescu, Edgar Allan Poe és József 

Attila líráját említi. Balotă esszészerű portrékötetéhez képest Scridon 1996-ban megjelent 

irodalomtörténete követi a magyar irodalomtörténet-írás addig kialakul hagyományát,580 és 

két korszakra osztva (1918–1944, 1944-től a kötet 1989-es lezárásáig) tárgyalja a romániai 

magyar irodalmat,581 tehát Dsida költészetét a magyar irodalomtörténet-írás eddigiekben 

kijelölt helyén értelmezi. Scridon jelentős figyelemben részesíti a Nagycsütörtök (Joia 

mare) és az Angyalok citeráján (Pe ţitera îngerilor) köteteket, melyekből a Kóborló 

délután kedves kutyámmal (O după-amiază de hoină-reală cu câinele meu drag) és a Miért 

borultak le az angyalok Viola előtt (De ce au căzut în genunchi îngerii în faţa Violei) című 

szövegeket emeli ki elemzésre. Az előbbi esetén a személyességet, az érzékenységet, az 

                                                 
578 Ştefan Aug. DOINAŞ, „Un violoncel în surdină” = DSIDA Jenő, Peisaj cu nori, ford. Emil GIURGIUCA, 
Kriterion, Bucureşti, 1974, 6–7. A fordításgyűjtemény elsősorban az első három Dsida-kötetben megjelent 
versekből válogat, majd kötetben nem publikált költemények is a válogatásba kerülnek. A kötetszerkezeti 
sorrendet megtartva következnek a szövegek, a legkevesebb – kilenc – a Leselkedő magányból, majd a 
Nagycsütörtök és az Angyalok citeráján hasonlóképpen van reprezentálva. Később, 1997-ben jelent meg még 
egy (kétnyelvű) román fordításkötet: DSIDA Jenő, Angyalok citeráján – Pe struna îngerilor, ford. Petre 
ŞAITIŞ, bev. LÁNG Gusztáv, Tinivár, Kolozsvár, 1997. 
579 BALOTĂ, Romániai magyar írók (1920–1980), 171. 
580 Scridon felsorolja mindazon irodalomtörténeteket, melyeket munkája írásakor figyelembe vett. Elsősorban 
Romániában született munkák ezek, csupán két Magyarországon megjelent irodalomtörténetet említ: 
Pomogáts Béla Az újabb magyar irodalom 1945–1981 (1982) és Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban 
(1987) című köteteit. Bertha Zoltán és Görömbei András írta 1983-as vagy Kulcsár Szabó Ernő 1993-as 
könyveit nem veszi figyelembe. Erről bővebben: VINCZE, A magyar irodalom román fordítása és recepciója, 
75–76. 
581 Gavril SCRIDON, Istoria literaturii maghiare din România 1919-1989, “Sfinx”, Cluj-Napoca, 1996, 8. 
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életigenlést,582 míg a második kapcsán az erotikát, a természet árnyalt megjelenítését583 

tartja fontosnak elemzésében Scridon, s a költemények interpretálását lezáró soraiban a 

halálközelség, a rezignáltság a csodával, transzcendenciával összefonódó tapasztalatát véli 

jellemzőnek.  

  A román irodalomtörténet-írás e Dsidát érintő szemelvényeinek vizsgálatából nem 

lehet messzemenő következtetéseket levonni, azonban az mindenképpen megállapítható, 

hogy az eddigi, a romániai magyar irodalmat tematizáló román szövegek hosszabban-

rövidebben, de tárgyalták Dsida költészetét. A magyar irodalomtörténet-írás hatásait 

magukon viselő román munkák erőteljesebben hangsúlyozták e költészet román 

vonatkozásait, s a világirodalmi kölcsönhatások tekintetében részben eltértek a magyar 

szövegek kijelölte poétikai összevetésektől. A leginkább feltűnő jelenség mégis az, hogy 

Dsida lírájának vallásos jellegét egyik szöveg sem kezelte kiemelten, hanem 

értelmezéseikben ez a jelenség olyan poétikai összetevőként volt jelen, amit szinte 

természetesnek tételeztek. Talán érdemes itt felidézni néhány, magyarul nemrég megjelent, 

a román irodalmat bemutató antológia584 kapcsán tett megállapításomat, mely a magyar és 

a román költészet különbségét kísérli megragadni: „a magyar költészetben is kihívást 

jelentett a pátosznélküliség, az ironikus megszólalásmód, az ismeretlenséget, a 

különbözőséget az jelentheti, hogy a román költészetben ez hangsúlyosan a 

transzcendenshez való viszonyban érzékelhető.”585 E megfontolás arra figyelmeztethet 

bennünket Dsida költészetének román fogadtatása kapcsán, hogy míg az irodalomtörténet-

írás a magyar irodalom csupán egy vonulataként beszél vallásos vagy például katolikus 

költészetről, addig a román irodalomban sokkal jelentősebb tapasztalatként mutatkozik a 

transzcendencia jelenléte, ennek tematizálása, s így Dsida költészetének ezen sajátossága 

nem kiemelendő tétel, hanem ismerős jellegzetesség.   

 Mindezen értelmezések és szempontok figyelembe vétele során egy olyan – a 

román irodalomtörténet-írás alakította – Dsida-kép tárul elénk, mely egy a világirodalom 

és közvetlen kontextusának – többek között bukolikus – hagyományait követő, a 

személyességet és intimitást megteremtő költészetként írható le. 

                                                 
582 Uo., 71. 
583 Uo., 72–73. 
584 Dilingó. „nyolcvanas nemzedék”. 10 kortárs román novellista, vál. és összeáll. Virgil PODOABE, Traian 
ŞTEF, Noran, Bp., 2008.; Huszadik századi román novellák, vál., szerk. VALLASEK Júlia, Noran, Bp., 2009.; 
Egy zacskó cseresznye. Kortárs román költők, vál., szerk., ford. BALÁZS F. Attila, AB-ART, Pozsony, 2009.; 
Antologie de literatură română contemporană – Kortárs román irodalmi antológia, szerk. Dr. TAKÁCS Edit, 
RODICA Müller, ford. GAÁL  Áron, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2009.   
585 VINCZE Ferenc, „Román irodalom magyar fordításban. Kísérlet négy antológia kapcsán” = UŐ., 
Hagyományok terhe, 103. 
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3. Összegzés 

 

Dsida Jenő költészetének korabeli recepcióját, az ötvenes évek vitáját,586 végül a későbbi 

kiadás- és értelmezéstörténetet vizsgálva megtapasztalhattuk, hogy az értelmezések 

jelentős részét áthatja annak a bináris oppozíciónak feltételként való elfogadása, mely hol a 

kisebbségi, később nemzetiségi versus magyarországi, hol az elnyomott versus elnyomó 

pozíciók kijelölése mentén írható le. E kettőség létrejötte részben visszavezethető az első 

világháború utáni békeszerződések következtében felosztott országképhez, melynek 

térszerkezete is visszatükröződik az elemzések legtöbbjén.  

 Egyetérthetünk Balázs Imre József megállapításával, aki 1945 utáni romániai 

magyar irodalma kapcsán így fogalmaz: „Koherens, megvalósult narratívát ugyan csak a 

»kollektivista« megközelítés eredményezett (ráadásul a kollektív teleológiák változásairól 

is jelzést adva) Sőni Pál, Pomogáts Béla vagy Görömbei András kísérleteiben, az 

»individualista« megközelítés potenciális narratívája leginkább Cs. Gyímesi Éva írásai 

alapján körvonalazható.”587 Ha mindezt Dsida költészetére vonatkoztatjuk, akkor 

meglepően hasonló következtetéseket vonhatunk le: az értelmezések elemzése során 

(legalább) három történet kezdett körvonalazódni. Míg az egyik – főként egyfajta 

célelvűség szerint – „elejétől a végéig” kidolgozott, addig a második és harmadik csak 

töredékeiben létezik. Az elsőhöz tartoznak Pomogáts Béla, Láng Gusztáv, Sőni Pál, 

Görömbei András elemzései, míg a másodikhoz Cs. Gyímesi Éva, Szigeti Lajos Sándor 

interpretációi, melyek egyik jellemző gesztusa az előzőtől való eltávolodás, végül a 

harmadik történetet főként Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs és Tandori Dezső 

értelmezései jelzik.  

 A kollektivistának is nevezhető történet Dsida líráját a kisebbségi sorsot nem 

vállaló költészet a feladatvállaláshoz és a nemzeti sorskérdésekhez való visszatéréseként 

olvassa. Másrészről ezt a történetet egy olyan elbeszélés irányítja, mely gyakran valami 
                                                 
586 Fontos megemlíteni, hogy a Dsida-szakirodalmat összegyűjtő kötetek szintén kiemelten kezelik az 
ötvenes évek vitáját, minduntalan felidézik és közlik ennek írásait. Emellett tematikus összeállításaik egy-egy 
csoportosító alcíme szintén hangsúlyossá tesz szövegeket vagy gondolatköröket: így jár el például a Sas Péter 
szerkesztette kötet a Psalmus Hungaricusszal, hiszen hasonló nevű cikluscím alatt tárja az olvasó elé a 
versről született írásokat. (Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, 2001; Dsida Jenő emlékkönyv, 2007; Dsida 
Jenő emlékezete, 2009.) 
587 BALÁZS Imre József, „A hatalmi beszéd az erdélyi magyar irodalomban a második világháború után” = A 
sztálinizmus irodalma Romániában, szerk. BALÁZS Imre József, Komp-Press, Kolozsvár, 2007, 17. Nem 
érthetek egyet viszont Balázs Imre József címválasztásával, melyben az 1945 után időszakot illetően az 
„erdélyi” megjelölést használja a „romániai” helyett. A viszonyrendszert leíró és erre emlékeztető „romániai” 
kifejezés megkerülése és az „erdélyi” visszamenőleges használata gesztusában a 1945 utáni 
irodalomszemlélet a két világháború közötti időszakot érintő „erdélyi” „romániaira” való lecserélésére 
emlékeztet. 
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ellenében szólal meg. Míg például a korabeli recepció többnyire megrovó gesztussal 

említette meg e líra politikamentességét, azaz a kisebbségi kérdések iránti érzéketlenségét, 

addig a Dsida vita éppen ezt a tulajdonságot emeli ki, s e mentén kísérli meg a kortárs 

elvárások ellenében ezt elismertetni. Majd a hatvanas évek közepétől már 

megtapasztalható az az igyekezet, mely mind a romániai magyar irodalom, mind a 

magyarországi irodalom felől a kisebbségi szerepvállalás létezését hangsúlyozza. Az 1989-

es politikai fordulat előtt ebben nagy szerepet vállaltak azok a szövegkiadások, melyek 

elrendezettségükkel már eleve egyfajta értelmezést közvetítettek, ennek leglátványosabb 

eleme a Psalmus Hungaricus című vers kiemelt pozícióba helyezése. Ezt kiemeltséget 

erősítik meg a későbbiekben az 1990 után született elemzések, melyek java része – például 

Láng Gusztáv – Dsida költészetének változását látta bekövetkezni a szöveg keletkezésének 

időpontja körül, mely aztán a Tükör előtt című ciklussal teljesedett ki.588  

 Ehhez kapcsolódva, de a kiadástörténet mozzanataival összeolvasva egy következő 

történetként is értékelhetjük a vallásos tematika mentén kibontakozó elbeszélést. A számos 

kötetkiadás, majd az értelmezések sikeresen fűzik Dsida költészetét egy olyan 

hagyományba, melynek történetét az a Rónay László is megírta,589 aki a 1985-ös Út a 

Kálváriára című válogatott kötet egyik szerkesztője Pomogáts Béla mellett, s ez utóbbi is 

sokat tett e tematika és történet kialakításáért. 

 A második és harmadik történet inkább töredékes, ha az előbbi kidolgozottságához 

viszonyítjuk. Csupán e líra egyes rétegeinek elemzésére vállalkozik, s míg Cs. Gyímesi 

elemzéseit (de részben Szigetiét is) a vallásos tematika és a kollektív, a kisebbségi 

sorsvállalás ellentörténeteként olvashatjuk, addig például Tandori Dezső interpretációi úgy 

alakítanak ki eltérő megfontolásokat és kapcsolják másfajta hagyományba Dsida 

költészetét, hogy az előbbiekről nem vesznek tudomást, tehát az ellentörténet 

kialakulásának alapgesztusát elkerülik. Itt kell megemlítenünk a kiadástörténet két olyan 

                                                 
588 Itt fontos megemlíteni, hogy a romániai magyar irodalom magyarországi befogadástörténetéhez 
hozzákapcsolódik a népi irodalom diskurzusának törekvése, amit Szirák Péter így fogalmaz meg: „A 
regionális irodalmakkal való hagyománytörténeti összefüggés a hatvanas-hetvenes évek fordulójától erősödik 
fel, a népi kánon folytonosságának biztosítása összekapcsolódik a nemzeti kultúra újraegyesítésének 
igényével. A népi és regionális identitásteremtő stratégiák interakcióját nyilvánvalóan elősegítette, hogy a 
kisebbségi magyar társadalmak és értelmiségi rétegek szerkezete – ha némi fáziseltolódással, s mostohább 
diszkurzív körülmények között is – de a magyarországihoz hasonló szociológiai-szociokulturális 
átrendeződésen (a polgári diszkurzus ellehetetlenítése, a paraszti életforma felbomlása, emancipatórikus 
törekvések, az »elszármazó« értelmiségi identitás kódkonfigurációinak újraalkotása stb.) ment át. Így a 
kisebbségi sors (főleg az erdélyi és a felvidéki történelem, művelődés, életforma) vizsgálata a 
szociokulturális rokonság jegyében lehetővé tette a népi diskurzus folytonosságát.” SZIRÁK , A regionalitás és 
a posztmodern kánon…, 43. 
589 RÓNAY László, Isten nem halt meg. A huszadik századi magyar spiritualista líra, Szent István Társulat, 
Bp., 2002, 83. 



 192 

momentumát, Réz Pál és Ferencz Győző válogatásait, akik szintén szakítanak a kiadások 

során kialakított – például a szerkesztők adta cikluscímeket megőrző, a Psalmus 

Hungaricus helyét önkényesen változtató – hagyománnyal, s a kronológia rendezőelve 

mentén közlik a hagyatékban és kötetből kimaradt verseket.  

 A kiadástörténet vizsgálata tehát fontos következtetések megtételét engedi meg. 

Előbb csupán e költészet újbóli megjelentetését célul tűző (például az 1944-es, 1958-as) 

kötetek később a rögzítés és az összegyűjtés elsődleges szempontjait hirdették immár meg, 

s mindezt azzal a hol erősebben, hol kevésbé rejtett szándékkal, hogy e líra bizonyos részei 

elhallgatásra lettek ítélve. E kötetek megalkotott és közvetítő jellegzetességeiből adottak 

azok a következtetések, melyeket Gumbrecht szerkesztői és szerzői szerepekre vonatkozó 

megállapításai alapján megtettünk. Az egyes szerkesztői és a mögöttük feltételezhető 

szerzői szerepek azonosságait összevetve – egy-egy Dsida költészetéről elmondott történet 

keretein belül – azonban arra a további következtetésre juthatunk, hogy olyan kollektív 

szerzőkép létrejötte is lehetséges, melynek rögzülése és hagyományozódása éppen a 

befogadástörténet folyamatát vizsgálva tárulhat elénk.590 A kiadások és az értelmezések 

alakította Dsida-képhez, melyet leginkább a „legerősebb” történet befolyásol, egy szerző-

funkció társul, ami „azt a módot jellemzi, ahogy bizonyos diskurzusok a társadalmon belül 

léteznek, cirkulálnak és működnek.”591 Mikor Fotis Jannidis a foucault-i szerző-funkció 

módosítására tesz javaslatot s egyúttal bevezeti a szerző-konfiguráció fogalmát,592 éppen 

abba az irányba mozdítja el a kifejezés értelmezését, melyet Foucault a szerző-funkció 

harmadik sajátosságaként ír le, ami „nem spontánul alakul, hanem egyszerűen úgy, hogy 

egy diskurzust egy egyénnek tulajdonítunk. E funkció végeredménye egy – komplex – 

műveletnek, amelynek során mintegy megkonstruáljuk a szerzőnek nevezett észlényt.”593 

Dsida esetén azért beszélhetünk talán inkább szerző-konfigurációról, mivel fontos 
                                                 
590 Vö. „Zwei Bezüge scheinen mir besonders relevant zu sein. Zum einen ist die Organisation des Wissens 
über einen bestimmten Autor immer abhängig von den allgemeineren Annahmen darüber, wie Autoren und 
Künsder Werke schaffen. Solche Künstlerbilder, z.B. das Genie oder der Handwerker, sind bekanntlich 
intensiv untersucht worden. Zum anderen ist nicht allesWissen über den Autor gleich relevant. Es gibt 
zentrale Bausteine des Wissens, die zum Teil der popularen Kultur werden können, z.B. das Motiv von 
Hölderlin als armem Liebenden, der wahnsinnig wurde. Solche kollektiven Autorbilder sind insbesondere von 
der historischen Rezeptionsforschung aufgearbeitet worden.” Fotis JANNIDIS, „Autor, Autorbild und 
Autorintention” editio 16 (2002), 27. 
591 FOUCAULT, Mi a szerző?, 127. 
592 Vö. „Wir sprechen von Autorfunktion, um eine kognitive Operation zu bezeichnen, die dem ’Autor’ 
zugeschrieben wird. Z.B. die Auswahl des sprachlichen oder thematischen Materials aus der Menge aller 
zeitgenössisch verfügbaren Wörter und Themen für ein Werk. Im Anschluß an diese Zuschreibung kann man 
nun als Editor wiederum weiterführende Operationen vornehmen, z.B. die Herkunft des Materials verfolgen. 
Zumeist werden solche Autorfunktionen nicht individualisiert zugeschrieben, sondern in typisierten 
Komplexen, die ihre Begründung in den historischen Künsderbildern finden. Ich schlage als Bezeichnung 
solcher Komplexe den Begriff Autorkonfiguration vor.” JANNIDIS, Autor, Autorbild und Autorintention, 28. 
593 FOUCAULT, Mi a szerző?, 129. 
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hangsúlyozni és előtérbe helyezni ennek megkonstruált voltát. Az irodalomtörténetek és az 

értelmezések vizsgálata mutatja azon diskurzusnak a jelenlétét, mely minden poétikai 

megfontolása ellenére – hatásában akár a mai napig – továbbra is a kisebbség-többség 

társadalmilag meghatározott ellentétpárja alapján gondolja el az erdélyi/romániai magyar 

költészetet és így Dsidáét is. 

 Amikor Balázs Imre József az ötvenes évek hatalmi beszédét vizsgáló 

tanulmányában Deleuze és Guattari négyes nyelvi modellje alapján megkísérel a dichotóm 

leírástól eltérő keretet kijelölni594 a romániai/erdélyi irodalom ötvenes évekbeli 

tárgyalásához, a társadalmi (és gyakorta politikai) szempontok felülírását valósítja meg 

azzal, hogy a nyelvi meghatározottság aspektusát jelöli ki keretfeltételként. Míg azonban 

Balázs elsősorban az ötvenes évek romániai/erdélyi magyar irodalmára, s így a kisebbségi 

– tehát még társadalmilag értett – irodalomra vonatkoztatva teszi meg javaslatait, addig 

érdemes a négyes nyelvi modellt általánosabb értelemben továbbgondolni. Deleuze és 

Guattari így vázolják fel Henri Gobard alapján modelljüket: 

 

„a helyi nyelv, vagyis az anya, terület, a faluközösség, a nép nyelve; a közvetítő 
nyelv, vagyis a város, az állam, illetve a világ, a társadalom, a kereskedelem, a 
bürokrácia stb. nyelve, azaz az elsődleges deterritorializáció nyelve; a 
referenciatér-nyelv, a kultúrának, az értelemnek a nyelve, azaz a kulturális 
reterritorializáció nyelve; s végül a kultúrák horizontján elhelyezkedő mitikus 
nyelv, azaz a spirituális vagy vallási reterritorializáció nyelve. E nyelvek tér- és 
időkategóriái röviden a következőkben különböznek: a helyi nyelv itt van; a 
közvetítő nyelv mindenütt; a referencia-tér ott; a mitikus pedig azon túl.”595 

 

A négyes nyelvi modell tárgyalása és továbbgondolása azért tűnhet szükségesnek, mivel 

azzal, hogy kifejezetten az erdélyi magyar irodalom horizontján alkalmazzuk, valójában 

még nem teszünk mást, mint egy újabb keretet adunk a kisebbségi/nemzetiségi irodalmak 

leírására – tehát magával a modellel megtartjuk az elhatárolást. Ezért tartanám célszerűnek 

a négyes nyelvi modellt olyan hálózatként érteni, mely lehetőséget ad az irodalmi 

                                                 
594 Vö. „Hipotérzisem szerint ezzel a négyes nyelvi modellel kimozdítható az erdélyi irodalom dichotóm 
(vagy »skizofrén«) leírása, és talán szemléletesebben helyezhető el abban a hatalmi térben is, amelyet a 
(budapesti) centrum magyar nyelve, a román nyelv, illetve az emancipatórikus/utópikus kisebbségi magyar 
nyelvhasználat és a »köznapi« nyelvhasználat határoz meg. (A román nyelvet például a korábbi konstrukciók 
igazából nem tudták elhelyezni az erdélyi magyar irodalom vonatkozási rendszerében.) Ezekhez korszakról 
korszakra persze a hatalmi beszéd újabb rétegei, árnyalatai járulnak hozzá.” BALÁZS, A hatalmi beszéd az 
erdélyi…, 18. 
595 DELEUZE, GUATTARI, Mi a kisebbségi irodalom?, 49. 
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jelenségek és összefüggések folyamataira történő rákérdezéshez, ahogyan erre Itamar 

Even-Zohar is utal a többrendszerűség elméletének kifejtésekor.596  

 Javaslatom szerint a Deleuze és Guattari által helyi nyelvként meghatározott szintet 

Balázzsal ellentétben nem kizárólag az erdélyi nyelvhasználatként értem, hanem minden 

egyes műalkotás, vagy műalkotások csoportja és/vagy egyes szerzők műalkotásai 

összességének nyelvhasználataként, poétikai megszólalási módjaként, mely természetesen 

sohasem önmagában, mindig egy hagyományban állva teszi meg kijelentéseit. Ez mindig 

minor nyelvhasználat, ami a modell szintjeinek köszönhetően megváltozhat. A 

másodikként sorolt nyelv esetén, melyet Balázs Imre József „a magyar kisebbség esetében 

a román nyelvvel”597 és a mindenkori hatalom (bürokratikus) nyelvével azonosítja, a 

Deleuze és Guattari is jelezte közvetítést tartanám kiemelendőnek. A kollektivitás jegyeit 

hordozó nyelvi szint a különböző helyi nyelvek azonosnak tekintett jegyei alapján hoz létre 

közösséget, s így egyszerre közvetít az önmagukban álló helyi nyelvek között, másrészről a 

referenciatér nyelve felé is közvetítő funkciójában ragadható meg: rajta keresztül válhatnak 

a helyi nyelvek a referenciatér részévé. A közvetítő nyelv szintje tehát egyszerre foglalja 

magába az egyes helyi nyelveket, másrészt egyszerre jelenti azokat a megszólalási 

módokat, melyek az egyes helyi nyelvek kiválasztásában és a többitől való elhatárolásban, 

tehát az önazonosság kialakításában részt vesznek. Tehát sohasem feledkezhetünk meg 

megkonstruált voltáról. 

 Ezen elméleti megfontolásokat figyelembe véve Dsida költészetének kiadás- és 

értelmezéstörténetében felmutatott három (vagy négy) történet olyan közvetítési nyelvként 

(foucault-i értelemben: diskurzusként) érthető, mely kísérletet tett egy helyi nyelv a 

referenciatér-nyelve felé való közvetítésre. Mint láthattuk, az értelmezések, majd az 

irodalomtörténet-írás gyakorlatainak és a szövegkiadások eljárásainak összjátékának 

köszönhetően az a közvetítői nyelv vált dominánssá, mely egyfelől önmagát – elsősorban 

társadalmi meghatározottság alapján – kisebbségiként értette, másfelől a referenciatér 

uralkodó beszédmódjai – először szintén társadalmi kritériumok alapján (és közben e 

beszédmód módszerében és tárgyalásmódjában is),598 majd a társadalmiság 

                                                 
596 Vö. „A szövegek és az eszköztárak az irodalomnak csupán részleges megjelenési formái, megnyilvánulás, 
melynek viselkedését nem magyarázhatjuk szerkezetével. Az irodalmi (több)rendszer szintje az, ahol 
viselkedésük kifejthető. […] Az irodalom rendszerében a szövegek sokkal inkább a kánonképződés 
folyamatának eredményei, mintsem hogy szerepet játszanának magukban a folyamatokban. Csak bizonyos 
minták képviselőinek szerepében jelentenek a szövegek aktív tényezőt a rendszerkapcsolatokban.” Itamar 
EVEN-ZOHAR, „A többrendszerűség elmélete”, Helikon (1995/4), 442–443. 
597 BALÁZS, A hatalmi beszéd az erdélyi…, 18. 
598 Dávidházi Péter még 1988-ban így fogalmaz: „Az irodalom eszközértékének kívánalma napjainkra (1988) 
sokat enyhült, de a legfőbb követelmény még mindig a nemzet szolgálata, s a művektől hivatalosan még 
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szempontrendszerét a poétikai magatartásformák és megszólalási módok aspektusainak 

lecserélése következtében – szintén kisebbségiként tételeztek. Végkövetkeztetésként azt 

állapíthatjuk meg, hogy nem Dsida költészete kisebbségi, hanem az a közvetítő nyelv volt 

a legtöbb esetben kisebbségi, mely e lírát a referenciatér nyelvének összetett diskurzusa 

felé közvetítette. S ez a közvetítő nyelv, mely részt vett a Dsida megnevezésű szerző-

konfiguráció létrehozásában, olyan mértékben tapad a szerzői névhez, hogy a legtöbb 

esetben fel nem ismert előítéletként meghatározza a megközelítések módját.  

   

                                                                                                                                                    
mindig elvárják, hogy e közösségi feladatvállalásról ill ő komolysággal tegyenek tanúbizonyságot.” 
DÁVIDHÁZI  Péter, „»És ki adta néked ezt a hatalmat?«” = UŐ., Per passivam resistentiam, 21. Egy évvel 
később Kulcsár Szabó Ernő ezzel kapcsolatban a következőket állítja: „A magyar irodalom regionális 
különállásának elmélete ugyanis arra a tapasztalatra támaszkodik, hogy az esztétikai jelentésképzés rovására 
irodalmunk számos jelentős művében olyan szemantikai részaspektusok érvényesülnek, amelyek a nemzeti 
és szociális elkötelezettség, a kollektív eszmeiségre hangolt csoportszemélyiség és a romantikus eredetű 
küldetéstudat esztétikai felértékelésével annak látszatát keltik, mintha ezekben a valóságreferenciákban 
nyilatkoznának meg a magyar irodalom lényegi karaktervonásai. Irodalmunk innen nézve tehát küldtés- és 
szolgálati irodalom, melyben az esztétikumnak mindenekelőtt közírási funkciót kell betöltenie.” KULCSÁR 
SZABÓ Ernő, „Az új történetiség esélyei. A mai irodalomkutatás szellemi helyzetéről” = UŐ., Az új kritika 
dilemmái. Az irodalomértés helyzete az ezredvégen, Balassi, Bp., 1994, 89. 
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1. Nem volt csa(lat/tla)kozás 
 „ki finom ideggel érzi idegenben, 
hogy állandósul az átutazásban” 

Gerevich András 
 

Az 1933-as Nagycsütörtök című kötet címadó verse Dsida költői életművének 

befogadástörténetében kiemelt jelentőségű, az értelmezők többsége, akik e költészetet illetően 

megnyilatkoztak, mind megemlítették a kötetet és magát a verset is. Az értekező próza 

értelmezésein túl azonban arra is felfigyelhetünk, hogy a magyar líra néhány szövege is 

megszólította Dsida költői életművét, s ezen belül felfedezhetünk egy olyan tendenciát, mely 

kifejezetten a Nagycsütörtök című művet idézte meg valamiképp. 

 Az Újszövetség evangéliumainak visszatérő történetét,599 Jézus Olajfák hegyén, a 

Gecsemáné kertjében való gyötrődését megidéző Dsida-szöveget Láng Gusztáv a személyes és 

a messianisztikus lelkiállapot összefonódásaként értelmezi, s három tartalmi részt különít el: 

„1. külső benyomások, 2. a magányos, védtelen ember lelkiállapotának kifejezése, 3. az 

evangéliumi szerep eksztatikus átélése.”600 Az elkülönített részek alapján a későbbiekben a 

tanulmány szerzője a személyes – költő – sors és Krisztus szerepének egymásba játszását látja 

kibontakozni, majd a „reális-személyes lélekrajz és a látomásba, legendába átemelkedő élmény 

szerves azonosságára”601 hívja fel a figyelmet. Míg Miklós Ágnes Kata az „emberi segítség 

nélküli vigasztalan magány”602 momentumában – a kisebbségi sorssal nem összekapcsolva – 

véli felfedezni a vers tragikumát, addig Lisztóczky László603 és Pomogáts Béla604 sokkal 

inkább a kisebbségi sors áldozatvállalása felől értik a szöveget, s az erdélyi magyarság egyik 

legjelentősebb – a messianizmus és a kisebbségi költőszerep felvállalásának – költeményeként 

olvassák a Nagycsütörtököt. Ezt az olvasatot erősíti részben Görömbei András írása is, aki 

megállapítja, „Dsida kifejezésmódjának tárgyias szemléletessége a székelykocsárdi állomáson 

való várakozás személyes élményét dúsítja itt a finoman kifejlesztett bibliai utalással 

                                                 
599 Vö. Máté 26, 36-46.; Márk 14, 32-42.; Lukács 22, 39-46. 
600 LÁNG, Dsida Jenő költészete, , 171. 
601 Uo., 173. 
602 MIKLÓS Ágnes Kata, A messiás-motívum Dsida költői világában, 13. 
603 Vö. „A Nagycsütörtök összegzi és a közvetlen átélés, a személyes élmény hitelességével szólaltatja meg 
az előbbi idézetek motívumkörét, az elhagyatottsággal, az üldözöttséggel, a halállal szembenéző, tragikus 
messianizmus létállapotát, köti össze Jézus életének végzetes pillanatait az erdélyi kisebbségi lét 
hétköznapjaival, tökéletes egységet teremtve a külső események és a lélek rezdülései között…” LISZTÓCZKY 
László, „Kocsárdtól az Olajfák hegyéig. A személyes élmény és a mítosz összefonódása a Nagycsütörtök 
című verseb” = Dsida Jenő emlékezete, 2009, 78. 
604 Vö. „A valamivel később keletkezett Nagycsütörtök viszont már minden ízében személyes vallomás, 
amely a súlyos történelmi gondokkal küzdő, magányos erdélyi költő áldozatának keresztény értelmét és 
természetfeletti távlatát világítja meg.” POMOGÁTS Béla, „Költő a Kálvárián. Dsida Jenő: Nagycsütörtök” = 
UŐ., Kisebbség és humánum. Műértelmezések az erdélyi magyar irodalomból, Korona Nova, Bp., 1998, 109. 
Az idézett szó szerint szerepel a szerző Út a Kálvárián című 1985-ös Dsida-kötethez írt előszavában, vagy a 
későbbi megjelenésű Dsida Jenő és a katolikus költészet című tanulmányában is. 
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létértelmező sorskifejezéssé.”605 Görömbei sorsközösség-értelmezése mellett még Balázs 

Tibor elemzése is ide sorolható, aki kissé bonyolultabban ugyan, de hasonló megállapításra 

jut.606  

 Mindenképpen érdekes tényként tekinthetünk arra a jelenségre, mely az előbbi 

értelmezések történetével szemben nem szentelt figyelmet a Nagycsütörtök című versnek. Itt 

sorolhatjuk fel amúgy Dsida költészetéről elismerően szóló Nemes Nagy Ágnes, Tandori 

Dezső vagy Bárdos László szövegeit, de említhetjük Lengyel Balázs szövegét is, aki a krisztusi 

párhuzam mozzanatát elemzi ugyan, viszont a hangsúlyt a halálközeli élményre helyezi.607  

 E szembeállításból két történet körvonalazódik. Egyik a kisebbségi feladatvállalás és 

krisztusi áldozatvállalás egymásra olvasásában kísérli megragadni a költemény eszenciáját, s a 

szöveget Dsida költészetét a kisebbségi szerep felől értett történet részeként értelmezi. A másik 

vagy nem említi a szöveget, vagy egészen más történet keretében olvassa a verset: a halálvárás 

reprezentációjaként interpretálja. A nem-említés kapcsán esetleg azt is feltételezhetjük, hogy az 

értelmezők el kívánták kerülni a már jól kijelölt hellyel és „történettel” rendelkező költeményre 

rakódott értelmezések hatását és befolyását. Ezt elfogadva viszont azt is megállapíthatjuk, 

hogy így nem történt próbálkozás a vers újraértelmezésére. 

 A Nagycsütörtök című versnek léteznek azonban további olvasatai is. Mindezek már 

nem az irodalomtörténet-írás körében születtek, hanem a költészet tett kísérletet a szöveg 

(újra)olvasására – befogadására. Ha Genette az intertextualitás kérdéskörét érintő, azt 

funkcionális kategóriák szerint felosztó tanulmányának608 tapasztalatait tartjuk szem előtt, 

akkor a soron következő szövegek esetén elsősorban a hipertextualitás és az intertextualitás 

működését érhetjük tetten, továbbá ezek összjátéka következményeképp egy „architextus” 

kialakulása is feltételezhető lesz. Itt azonban a magyar irodalom tekintetében fontos felidézni 

azt a megfontolást, melyet Kulcsár-Szabó Zoltán tett meg Intertextualitás: létmód és/vagy 

funkció? című tanulmányában a különböző korszakok intertextualitás-felfogására 

vonatkozólag: a szerző megkülönböztet szintaktikai, szemantikai és pragmatikai 

                                                 
605 GÖRÖMBEI András, „Utószó” = DSIDA Jenő Válogatott versei, Unikornis, Bp., 1994, 235. 
606 Vö. „A Nagycsütörtök ekként nemcsak Dsida romániai magyar költő székelykocsárdi magányának, 
ontikus és társadalmi idegenségének tropikus megjelenítése, megvallása, amelyhez szükségeltetett a 
biblikus archetextus, hanem Jézus Krisztus, az istenember Getsemáne-kerti, ontikus és társadalmi 
idegenségének megjelenítése és megvallása abban az énben, akinek neve nem esetlegesen Dsida Jenő.” 
BALÁZS Tibor, A romániai magyar költészet története 1919–1989, Accordia, Bp., 2006, 143. 
607 Vö. „De múzsái mégis a végletek: friss, meg nem kopott gyönyörűség és bizonyos halál. Ezek hozzák 
létre egyedülálló különösségét. Azt, hogy az életről a halál árnyékában, és magáról a közelítő, a kisagyba 
belefészkelt halálérzetről szinte-szinte ő mondja a legtöbb konkrétumot irodalmunkban.” LENGYEL, „Dsida 
Jenő – negyven év távlatából” = Válogatott versei, 1980, 10. 
608 Gérard GENETTE, „Transztextualitás”, HELIKON (1996/1-2), 82–90. 
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szerkezeteket.609 Az a további következtetés, miszerint az „intertextualitás viszonyjelölő 

szövegre és pretextusra való” felbontása elsősorban a romantikus-modern – gyakran ma is 

szerephez jutó – felfogásában érvényesül,610 részben tapasztalatként érhető tetten a 

Nagycsütörtök című vers és újabb költemények viszonylatában. A jelen horizontjából, úgy 

vélem, kevésbé a kronológia – tehát a szövegek megjelenésének időpontja – szempontja, mint 

inkább a fentebbi, Kulcsár-Szabó Zoltán által felvázolt, a pretextus és új szöveg viszonyát 

előtérbe helyező felfogás és ennek változása az, ami meghatározza az értelmezés menetét. 

 Páll Lajos versének címével (Parafrázis) kijelöl egy viszonyt, mely az aktuális olvasott 

szöveg és egy pretextus között áll fenn, s ezt költemény mottója konkretizálja. 

 

Parafrázis 
 

Körülnéztem, szerettem volna néhány 
Szót váltani jó, meghitt emberekkel. 

 D.J. 
Váradtól egyre sötétebb lett. 
A vonat rángó, emlékező ideg. 
Az ablakon túl sokszor házamig láttam, 
De nem szólhattam róla senkinek. 
Tudtam rég: a soktestvérű magány 
Joggal költözött védtelen szívembe, 
S nem döbbent meg jobban Dsida sem Kocsárdon, 
Mert valójában elaludt az Isten.611  

 

Dsida versének Páll-féle parafrázisa egyetlen momentum kiemelését tartja fontosnak (ezt teszi 

meg a mottó kijelölése is), mégpedig a magány hangsúlyozását, mi több: fokozását. A vonaton 

való utazás egyszerre teremti meg a szöveg atmoszféráját, ugyanakkor jelenti a megidézés, az 

emlékezés helyét is: a hasonlóság közvetít a pretextus és az aktuális szöveg között, s 

szövegszerűen emlékezik a Dsida-versre. Krisztus a Gecsemáné kertjében töltött éjszakájának 

magány-tapasztalatát feszíti tovább a „valójában elaludt az Isten.” verszárlat, mely így már 

nem egyszerűen felidézi, hanem egyúttal továbbgondolja azt a válaszlehetőséget, melyet a 

Nagycsütörtök fogalmazott meg. A Páll-féle szöveghez hasonlóképpen működik Molnos Lajos 

                                                 
609 Vö. „Ha a három paradigma jellemző intertextuális viszonyfunkcióit szemiotikai szerkezetként vesszük 
szemügyre, úgy az elsőt dominánsan szintaktikai (a jelölt elemek mint ilyenek vonatkoznak egymásra, 
»hovatartozásuk« sok esetben felcserélhető), a másodikat dominánsan szemantikai (a jelölt elemek kapcsolata új 
jelentésalkotást eredményez a »jelölő« szövegben), a harmadikat pedig dominánsan pragmatikai jellegűnek (a 
jelölt elemek közti viszonyt a szövegkezelés »használati« utasításai szervezik, nem feltétlenül integráló vagy 
értelemalkotó szerkezetté, hanem egyáltalán a szöveg »létrejövésének« feltételeként, a kapcsolatokat a 
megnyilvánulások modalitása jelöli) tekinthetjük.” KULCSÁR-SZABÓ Zoltán „Intertextualitás: létmód és/vagy 
funkció?” =UŐ., Hagyomány és kontextus, Universitas, Bp., 1998, 56–57. 
610 Uo. 
611 PÁLL  Lajos, Partraszállás, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1994, 25. 
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Egy Dsida-versre című költeménye is, mely az előzőhöz hasonló fokozás révén parafrazeálja a 

pretextust: 

 

Egy Dsida-versre 
 

A kocsárdi állomás elutazott, 
az Isten is vele utazott. 
A Kisded még kisded, 
Ringatja álmát döcögő vonat.612  

 

A Dsida-szöveg, mely előszövegként a Biblia szöveghelyét idézi fel, éppen e felidézés révén 

hordozza magán a „megváltás” reményét, tehát mintegy az ismert történet az, mely egyfajta 

válaszként működik az ember magára maradottságának kifeszített pillanatában. A Páll Lajos-

féle, majd a Molnos-féle parafrázisok miközben megidézik Dsida szövegét, a fokozás révén 

éppen ezt a válaszlehetőséget kísérlik meg felülírni, mintegy megszüntetve ennek lehetőségét.  

A remény fenntartásával idézik meg a Nagycsütörtököt Szilágyi Domokos és Ottlik 

Géza időben korábbi szövegei, melyek a pretextus és az aktuális szöveg viszonylatában nem 

térnek el a fentebbiekben tárgyaltaktól. Míg Szilágyi Ez a nyár című, a Búcsú a trópusoktól 

kötet utolsó versének utolsó sorai a csatlakozás majdani bekövetkeztébe vetett hitet emelik ki 

(„s most és mindörökké, kérges reménnyel, várunk / a holnapi csatlakozásig.”613), addig Ottlik 

Géza Iskola a határon című regényének emlékezetes jelenetében az emberi magány 

szemléltetéseként idéződik meg a Dsida-vers: 

 

„Ettől fogva átmeneti jellegűvé vált minden. A rosszul világított kápolnában úgy ült 
reggelenként, fázosan és idegenül, mintha egy vidéki állomás harmadosztályú 
várótermében várná éjfél óta a csatlakozást. […] Odakint sötét éjszaka volt. A 
hálóterem aludt, Schulze aludt a fülkéjében, az épület hallgatott, az éjjeli lámpák 
sápadtan, sárgásan hunyorogtak a mennyezeten.” 614 

 

Medve intézetből való szökése előtti pillanatokban a nagycsütörtökbéli képben és hangulatban 

összegződik mindaz, ami magához a döntéshez vezetett, s ez az az atmoszféra, ami annyira 

megragadta a szerző fantáziáját egyik Dsidáról szóló írásának tanúsága szerint.615  

 Az idézett szövegek abban megegyeznek, hogy alapvetően mindegyikük a magány 

kiemelt helyeként vonja a szövegtérbe a Nagycsütörtököt, s a Kulcsár-Szabó Zoltán már 

jelezte, napjainkban is tetten érhető szemantikai – „romantikus-modern paradigmára 

                                                 
612 MOLNOS Lajos, Néhány tudnivaló a Csendes-óceánról, Tinivár, Kolozsvár, 1997, 152. 
613 SZILÁGYI  Domokos, „Ez a nyár” = UŐ., Kényszerleszállás, Kriterion, Bukarest, 1978,  220. 
614 OTTLIK  Géza, Iskola a határon, Kriterion, Bukarest, 1977, 211. 
615 OTTLIK  Géza, „»Atmoszféra.« Dsida, Jékely” = UŐ., Próza, Magvető, Bp., 1980, 133–135. 
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érthető”616 – viszony átalakulásának lehetünk tanúi. Míg Szilágyi és Ottlik szövegei esetén 

csupán a szemantikai szerkezet újabb jelentésalkotást létrehozó gesztusát láthatjuk, addig Páll 

Lajos és Molnos Lajos verseit olvasva nem tekinthetünk el attól a mozzanattól, mely ugyan 

megalkotja a jelentést, de már megjelenik a Nagycsütörtök állításának tagadása is. Emellett 

fontos szervezőelemként tűnik fel az utazás motívuma, mely a későbbi szövegek kiemelt 

vonatkozási pontja lesz. 

 Páll Lajos és Molnos Lajos költeményei részben a transzcendens válaszadás 

lehetőségét is kétségbe vonták, ahogyan a Dsida-szöveg helyhez(/Kocsárdhoz) kötöttségét is 

megpróbálták kiírni szövegükből. Többek között a hely relativizálásának és ezzel felülírásának 

tapasztalatával szembesülhetünk Fekete Vince Csütörtök című versében,617 melynek címadó 

gesztusa szintén a transzcendenciát háttérbe szorító mozzanatként értékelhető: 

 

Csütörtök 
(Dsida-parafrázis) 

 
Nem volt csalatkozás. Késést 
jelentettek be, és a hullatag  
setétben üldögéltem a  
rǎzboieni-i váróteremben, 
csütörtökön. Az ablakon túl 
mozdonyok katakatja sziszegte 
az időt, sűrű füst, zene- 
foszlány sercegett, s szemembe 
karcolt egy-egy kinti neon. 
Mint aki ritkán indul 
útnak, tompa borzalom 
fogott el, állati félelem. 
Körülnéztem. 
Röhögni lett volna jó, 
ordítani: késés volt  
újra, nyirkos és rideg sötét. 
Ott aludtak körülöttem: 
P. aludt, J. aludt, 
J. aludt, M. aludt, 
 
butykos aludt, mind 
aludtak. 
 
Kövér galuskák gurguláztak 
le-föl torkomon. 

 
                                                 
616 KULCSÁR-SZABÓ, Intertextualitás: létmód és/vagy funkció?, 57. 
617 FEKETE Vince, „Csütörtök” = UŐ., A Jóisten a hintaszékből, Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 2002, 76. A vers 
eredetileg az Ütköző című kötetben jelent meg 1996-ban: FEKETE Vince, Ütköző, Mentor, Marosvásárhely, 
1996. 
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Az akár félreolvasásra is okot adó versfelütés („csalatkozás”) az alcímben jelölt viszony 

időbeli távolságának megerősítse mellett a pretextus által tematizált probléma aktualitásának 

jelzésével egyúttal a változatlanságot is kifejezi. A Dsida-szöveget szerkezetileg is megidéző 

költemény a csatlakozás elmaradásának megismétlésével, a körülötte alvók – a 

Nagycsütörtökhöz képesti – deszakralizálásával továbbra is az emberi magány, az egyén 

magára utaltságának kifejeződéseként olvassa a pretextust, azonban – a cím gesztusához 

hasonlóan – a transzcendencia kiiktatásával. A stilisztikai megoldások, melyek szintén a már 

szentként kezelt szöveg profanizálásához vezetnek, transzformációs eljárásként már a 

travesztia műfaja felé mutatnak tovább: „a travesztia során devalorizáló stilisztikai és tematikai 

átértelmezések fokozzák le az eredeti tartalmát”.618 A hely (Kocsárd) nevének román 

fordításban (Războieni) közlése egyszerre tartja meg az eredeti, ugyanakkor magával az 

eljárással magára az átírás mozzanatára irányítja a figyelmet – mind a hely esetében, mind az 

egész szöveget tekintve. Ezen eljárás fokozataként olvashatjuk Balázs Imre József Fekete Vinc 

című versének megoldását, amely Kocsárdot kiírja saját szövegéből és egy újabb helyet ír 

helyére: Alvincet. 

 

Fekete Vinc 
 

Nem volt csalatkozás. Az éjben békésen 
kerengtek kis szentjánosbogarak. 
Bólongtak a fák, a víz váron csobogott, 
s elfeküdt a holdfény hosszan a síneken 
az alvinci állomáson, nagycsütörtökön. 
Boldogan virrasztott mindenki, 
s gyúltak szikkadt tekintetek, 
épp labdarúgást mutatott a televízió. 
Gyűltek a meghitt emberek. 
Magam a síneknél fürkésztem, 
alig lebbent, s úgy tűnt, 
a szél hoz mohó fényeket. 
Lassan jöttek mégis, hol összeér a sínpár, 
s kezdődik a tétova végtelen. 
 
Mondják, holdfogyatkozás volt azon az éjjelen.619 

 

Balázs Imre József verse egyszerre idézi meg a Nagycsütörtököt és mind címe, mind 

felütése kapcsán Fekete Vince Csütörtök című szövegét, ahogyan ez fordítva is igaz.620 

                                                 
618 Gérard GENETTE, „Palimpszesztek”, Vulgo (1999/1), 78. 
619 BALÁZS Imre József, „Fekete Vinc”, Látó (2007/12), Versajándék című melléklet, XI. 
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Minthogy ezen újabb hipertextusból hiányzik a komikus hatás, sokkal inkább átírásként 

értékelhetjük,621 és a transzformáció ilyen minősítése mindkét hipotextus viszonylatában 

megállja a helyét. A Fekete Vinc című szöveg egyszerre írja át a két hipotextus magány-

tematikáját, hiszen a csatlakozás elmulasztását követő várakozás itt már ellenkező előjellel 

szerepel, mintegy a Dsida-szöveg allúziójaként kezelt bibliai szöveg jelentette reményt 

teljesíti be a transzcendencia megjelenítése nélkül. A magány felszámolása viszont nagy 

mértékben összefügg a kortárs költészet megidézésével, s e gesztus felbukkanásával új 

értelmezés számára nyílik lehetőség. Itt már nem (csak) a Fekete Vince-féle szöveg 

értelmében beszélhetünk a „Nem volt csalatkozás.” verskezdés jelentéséről, hanem a 

poétikai kapcsolat létrejöttének pillanata is befogadói tapasztalattá válhat.622  

 Ezt az olvasatot erősíti meg a továbbiakban Orbán János Dénes Verecke híres útján, 

át Kocsárdon című költeménye, mely a poétikai hagyományhoz való viszonyt is tematizálja.  

 

Verecke híres útján, át Kocsárdon 
 

Vereske híres útján zöld Trabanttal, 
alig ötvennel kavarom a port. 
Rivall a rádióból az újmagyar dal, 
az ólmos benzin füstje áthatolt 
 
a zárt ablakon. Hát így, akaratlan, 
fakadt a könny a Kárpátok alatt, 
holott mindég mindenről elmaradtam, 
mi megható, s lelkemnek szárnyat ad. 

* 
Ki mindég és mindenről elmaradtam, 
a múltból élek, mit nem éltem át. 

                                                                                                                                                    
620 Itt azonban meg kell jegyezni, hogy a befogadón múlik, melyik szöveget olvassa előbb, így Fekete Vince 
és Balázs Imre József szövegei egymást is olvassák, ahogyan a lassan bővülő Nagycsütörtök-átiratok olyan 
textúrává alakulnak, melyben ugyan minduntalan felsejlik a Dsida-szöveg, mint valamikori eredeti, de 
egymáshoz való viszonyuk újabb összefüggésekre enged következtetni.  
621 Vö. „A komoly transzformációk számára javaslom az átírás (transposition) semleges és tág terminusát…” 
GENETTE, Palimpszesztek, 80. 
622 A Fekete Vinc című vers keletkezését elmesélő Balázs Imre József a következő érdekességre hívja fel a 
figyelmet: „Talán eszembe se jut az egész, ha nem közölte volna egy ideje újra az egyik lap Fekete Vince 
versét, egy apró hibával. A hiba annál is érdekesebb, mert annak idején, amikor a Háromszék 1996-ban 
beszámolt a szentgyörgyi fellépésünkről, és lehozta a Csütörtököt, ugyanezzel az elírással közölte a verset. A 
kezdősor mindkét közlés setében így módosult (alighanem a korrektorok vissza a forrásokhoz típusú 
filozófiája alapján): »Nem volt csatlakozás.« Ahogy Dsida írta egykor. Ezek után határozottan mondom: nem 
érdemes értelemtágító szófacsarásokkal kísérletezni.” BALÁZS Imre József, „(Dsida Jenő, Fekete Vinc)”, 
Látó (2007/12), Versajándék című melléklet, X–XI. Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy a „korrektorok 
filozófiája” és a „helyesen olvasás szándéka” engem sem került el: korábbi, a Nagycsütörtök intertextuális 
vonatkozásait feltérképező szövegemben Fekete Vince versének első sorában akaratlanul is „csatlakozást” 
olvastam „csalatkozás” helyett. Vö. VINCZE Ferenc, „Volt csatlakozás” = UŐ., Hagyományok terhe, 52–61. A 
félreolvasás egy olyan stilisztikai és egyben műfaji jellegzetesség figyelmen kívül hagyását 
eredményez(het)i, mely éppen a „csatlakozás” létrejöttét akadályozza meg. 



 204 

Verecke útján almazöld Trabantban 
keresek  mestert, 
  tanítványt, 
   hazát. 
S míg poroszkálok, ötvennel, kortudatlan, 
tudom: ha nem lelek, 
még épp elég utam van. 

* 
Kocsárdon át az út bizonytalan, 
esélyem van, hogy nagycsütörtököt 
mond a Trabant, s míg jő a szerelő, 
koszos motelben lehet rostokolnom. 
Napokig késhet nem várt érkezésem, 
s a fülledt hallban nem néz senki rám, 
s szorongás fog el, szörnyű félelem, 
ha kimerül rádiómban az elem. 

* 
És most csak eddig. 
  És Wagner maszkja nélkül. 
S csak röpködnek az ars poeticák. 
És én is én is én is én is én is! 
 
De mostan épp rükvercbe váltok át.623 

 

Orbán János Dénes verse esetén már kevésbé beszélhetünk travesztiáról, vagy átírásról, a 

szöveg imitációs eljárásai inkább a pastiche műfajához közelítenek, melyben „az eredeti 

modora túlzások és stilisztikai felnagyítások alkalmazásával válik nevetségessé.”624 A 

költő Hivatalnok-líra című kötetében „újraírja a lírai irodalomtörténetet, kanonizált 

alkotásokat forgat ki, előd és kortárs nagyságok versvilágát szembesíti egymással, szinte 

mindentudó elbeszélőjeként a líratörténetnek egy alulnézetből szemlélt verskrónikát ad 

közre.”625 A verset szintén pastiche-ként meghatározó Fried István elsősorban a szöveg 

első részének tekinthető Ady-allúzióját elemzi, s megállapítja, hogy a vers az egyszerre 

kanonizáló és dekanonizáló gesztusa mellett elemeire bontja – szétírja – az Ady-

szöveget.626 Abban egyetértek Fried Istvánnal, hogy OJD szövege elsősorban viszonyítási 

pontként, s nem követendő hagyományként jelöli ki Ady líráját, azonban a költemény 

szerkezeti felépítése indokolttá teszi a második rész értelmezésbe vonását is. Hiszen az 

Ady kapcsán felidézett magatartás, mely alapvetően a megszólalás újdonságát és jogát 

hivatott reprezentálni, szorosan fűződik a Dsida-allúzióhoz, mely Dsidán keresztül az 

                                                 
623 ORBÁN János Dénes, Hivatalnok-líra, Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1999, 26. 
624 GENETTE, Palimpszesztek, 78. 
625 FRIED István, „Kinek a nyelv lila nyakkendőre vált. (Orbán János Dénes Hivatalnok-lírájáról)” = UŐ., 
Irodalomtörténések Transsylvániában, Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 2002, 60. 
626 Uo., 73–74. 
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erdélyi magyar irodalom egészének hagyományát látszik felidézni és ugyanakkor rögtön 

elvetni. Kulcsár-Szabó Zoltán megfogalmazása szerint a decentrált szerkezetű 

posztmodern intertextualitás azzal, hogy „a »pretextusok« létét egyszerre állítja 

(olvashatóvá teszi őket) és tagadja (megfosztja identitásától), olyan konstrukció-elvű 

eljárásformákat hoz létre, amelyek nem értelmezhetők egy megfejtési kulcs, egy 

funkcionális kód szerint…”627 A tagadás és a megőrzés eljárását egyszerre játékba hozó 

OJD-szöveg azonban a Nagycsütörtök-olvasatok terében másképp működik, mint a 

transzközép útkeresés kontextusában. Miközben a Nagycsütörtök hipertextusa látványosan 

tagad egy magatartásformát, mégis a hagyomány megidézhető és kiemelendő részeként 

Dsida líráját állítja előtérbe, s így a saját beszédmódjára, hagyományhoz kötöttségére és 

ennek elutasítására reflektáló szöveg e verset, majd alkotóját a korábbi parafrázisokkal és 

travesztiákkal összejátszva a saját hagyomány kitüntetett pozíciójába helyezi. A Verecke 

híres útján, át Kocsárdon című szöveg felől olvasva Fekete Vince vagy Balázs Imre József 

versei, de említhetjük Páll Lajos, Molnos Lajos alkotásait is, nem csupán tematikailag szólítják 

meg Dsida versét, hanem egyúttal az általa képviselt beszédmód felé is nyitnak. Így a 

Nagycsütörtök megidézését a vállalt/vállalható hagyomány megszólítási módjaként is 

olvashatjuk, tehát az inter- és hipertextuális viszonyok egy sokkal tágabb kontextusban is 

értelmezhetők. 

 S míg az utazás, az átszállás motívuma mellett a korábbi hipertextusok is a magány-

tematikát fokozták vagy olvasták tovább, addig a helyhez kötöttség reprezentációja vagy ennek 

megváltoztatására tett kísérlet is lényeges eleme az újabb szövegeknek. Gerevich András Egy 

csütörtök című költeménye Balázs Imre József verséhez hasonlóan átírásként értelmezhető, s 

talán kijelenthetjük, hogy a Nagycsütörtök eddig egyik leginkább módosított átiratát nyújtja. 

 

Egy csütörtök 
 

Nem volt csatlakozás. Hat órát vártam 
az első buszra neonfényben, bezárt 
üzletek, autóhirdetések között; 
hat órát aludtam volna a bostoni 
reptéren Californiából jövet. 
Éjjel érkeztem, elment minden busz, 
mire landoltunk, kiürült a Logan, 
de én szegény voltam a panzióhoz. 
Az éjjel-nappali Dunkin Donuts 
kelletlen pultosa is elaludt, 

                                                 
627 KULCSÁR-SZABÓ, Intertextualitás: létmód és/vagy funkció?, 54. 
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miután unottan behotdogoztam. 
Testem törött volt két hét buli után, 
nehéz a lelkem, hogy haza kell menjek, 
fényképként tároljam San Franciscot, 
egy újabb várost, ahol nem élhetek. 
Mint ki napfényes, titkos útról tért meg, 
pálmafás parton filmsztárok szavára, 
sors elől szökve, mégis a sorssal 
emailezgetve minden délután, 
ki finom ideggel érzi idegenben, 
hogy állandósul az átutazásban, 
nem számoltam órákat, perceket. 
Repülő sem indult több reggelig, 
csak füst és denevérek keringtek 
az égen. Az ülés kényelmetlen volt, 
a karfáktól nem tudtam elfeküdni, 
és a kihalt folyosót negyedóránként 
beüvöltő hang nem hagyott aludni: 
csomagot őrizetlenül ne hagyjanak, 
dohányozni és leparkolni tilos. 
Se autóm, se cigim, se bombám nem volt. 
Körülnéztem: szerettem volna néhány 
szót váltani, bestoppolni Bostonba, 
az éjjelt egy nightclubban tölteni, 
mert Josh aludt, Jamar aludt, Terence 
aludt, Jacques is aludt, és mind aludtak, 
kikbe nem volt időm beleszeretni, 
de rájuk gondolva elbóbiskoltam, 
és kisimultak a ráncok arcomon.628 

 

Gerevich szövege – a cím a kereszténységre és a bibliai történetre való utalásának 

megszüntetése mellett (Fekete Vince verséhez hasonlóan) – a várakozás helyének teljes 

áthelyezésével – mind földrajzi, mind technikai értelemben – kiszakítja az átiratot eddigi 

kontextusából, melyet az eddigi hipertextusok többé-kevésbé meghagytak, hiszen Alvinc, 

vagy Rǎzboieni nem távolította el a szöveget a Dsida-vers kijelölte kulturális tértől. A 

vonat, vonatállomás busszá, repülővé, majd reptérré változtatása része annak a 

deszakralizációs eljárásnak, mely az előbbi változatok során is megfigyelhető volt, s itt 

egyrészről a technizáltság megjelenése, másrészről az aktualizált nyelvhasználat stilisztikai 

hatása az, ami átalakítja a szöveget. Ezzel szoros összefüggésben történik meg a helyzet 

tragikusságának feloldása, hiszen a „Testem törött volt két hét buli után” vagy „Mint ki 

napfényes, titkos útról tért meg, / pálmafás parton filmsztárok szavára” verssorok 

helyzetképei és jelzői kiírják a költeményből a Nagycsütörtök a sorsszerűség és az emberi 

                                                 
628 GEREVICH András, „Egy csütörtök”, Alföld (2003/9), 19. 
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magára hagyatottság szituációjának tragikumát. A hipotextus szerkezetének megtartása 

mellett az „elaludt tanítványok” jelenetét szintén átírja, s amint Fekete Vince szövegében 

ezt megtapasztalhattuk, ez elsősorban a megszólaló lírai én és az alvók közti viszony 

átalakításában nyilvánul meg. Míg Fekete csupán kezdőbetűket sorol, majd az emberek 

sorában – elég meghökkentő módon – föltűnik a butykos is, ami így – visszamenőlegesen 

– „ivócimborákká” avatja a kezdőbetű rejtette személyeket, addig Gerevich szövegében a 

viszony egy lehetséges szerelem felvillantásával szünteti meg a hipotextus mester-

tanítvány kapcsolatát.  

 Miközben az eddigi szövegek esetén a lírai én belehelyezkedett a Nagycsütörtök 

felkínálta helyzetbe, addig Deák Botond versei azáltal különíthetők el, hogy mintegy 

kívülről tekintenek a Dsida-szöveg körülményeire. Deák Botond legújabb, Egyszeri tél 

címet viselő kötetének utolsó ciklusa a Nagycsütörtök minden évben címet viseli, s itt a 

ciklusnak címet adó vers mellett bukkan fel a Nagycsütörtök című alkotás. A két Deák-

szöveg nem tartja meg a szerkezetet, csupán a cím és néhány kifejezés erejéig idézi fel a 

Dsida-verset. A magány, az egyedüllét tematikája mentén építkező költemények a címek 

allúzív funkciója mellett (egyik esetén az ajánlás is irányító jellegű) zárlatukban, mintegy 

fokozásként utalnak a pretextusra. 

 

Nagycsütörtök minden évben 
D. Jenőnek 

(részlet) 
 

Látom a várótermet, ott is 
alhatnék, de ahogy itt, úgy ott sem 
Az üres nyaralóasztal kihűl 
elgondolom a holnapot 
hívlak kétszer foglalt vagy te is629 

 
Nagycsütörtök 

 
hiszed nem hiszed 
tudhatod, sem a konzervet 
sem a nyitót nem ő találta föl 
 
mindennek hangja van 
busznak, trolinak, gitárnak 
nehéz, úgy élni, hogy mindent 
csinálni, 
nézem a cigarettát 
és érzem, ahogy ez  

                                                 
629 DEÁK Botond, „Nagycsütörtök minden évben” = UŐ., Egyszeri tél, JAK+Prae.hu, Bp., 2011, 72. 
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a nap is el, 
nem alszom, nálad zörgetek630 

 

Az elsőként idézett szöveg címe az ismétlődésre való utalással visszatérő egyházi ünnep 

értelmében használja a Dsida-vers címét, s ez a jelentésárnyalat nem a bibliai szituáció 

felidézését szolgálja, sokkal inkább a rutinszerűen visszatérő, kiüresedett ünnep képét teszi 

megtapasztalhatóvá. Ez a fajta távolság válik érzékelhetővé a zárlatban kívülről láttatott 

váróterem képével is, ahol a helyhez kötöttség teljes feloldása is megtörténik. A másikkal 

való kapcsolatfelvétel bizonytalansága viszont erőteljesen idézi a befogadóban a Dsida-

vers zárlatának magány-hangulatát, azonban míg ott ez a transzcendencia felé való 

nyitásban fokozódik, addig itt ez ennek teljes hiánya mellett teljesedik ki. 

 Miközben tagadhatatlan, hogy a vizsgált szövegek631 és a pretextus között egy 

szemantikai szerkezet alakulása is nyomon követhető, mégis erősebbnek vélem azon 

tapasztalatot, mely a szerkezetet illetően inkább pragmatikusnak tekinthető. A többnyire 

hipertextusként érthető újabb szövegek elsődleges eljárása a Nagycsütörtök 

deszakralizálásaként fogható fel, s míg Páll Lajos vagy Molnos Lajos szövegei esetén ez 

inkább tartalmi szinten valósul meg, addig a további költeményeket tekintve ennél 

átfogóbb gyakorlatról beszélhetünk. A hipertextusok a deszakralizálás folyamatát egyfajta 

fokozásként végzik el, aminek következtében a hiptextus transzcendenciája az új 

szövegekben kiürülni, majd megszűnni látszik. A központi elemként továbbírt magány-

hangulat esetén tehát a transzcendencia eltűnése az, ami a fokozást létrehozza. 

Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy ezzel éppen ellentétes irányú az a folyamat, 

amely a Dsida-szövegben lejátszódik. A szöveget szintén a fokozás szervezi, csakhogy ott 

éppen a transzcendencia jelenléte az, ami kitágítja az egyes ember magára 

maradottságának érzetét. S ugyan a Dsida-féle Nagycsütörtök Jézus felfokozott 

magányának kimerevített képével végződik, éppen a szöveg intertextusa, az evangéliumi 

történet folytatása az, ami ezt feloldhatja.  

                                                 
630 Uo., 73. 
631 Fontosnak tartom megemlíteni – a teljesség igénye nélkül – további olyan szövegek létezését, melyek hol 
egyértelműen, hol a befogadó magatartásának függvényében szintén a Nagycsütörtök, de sokkal inkább 
Dsida költészetének újraolvasására tesznek kísérletet. KÁNYÁDI  Sándor, „Nagycsütörtökön” =  UŐ., Valaki 
jár a fák hegyén, Magyar Könyvklub, Bp., 1998, 438.; KINDE Annmária, „Advent Székelykocsárdon” = UŐ., 
Egy másik arc, Mentor, Marosvásárhely, 1999, 5.; KINDE Annamária, „Átszálló állomáson” = Uo., 15–16.; 
SZŐCS Géza, „Az albatrosz átszáll Kocsárdon” = UŐ., Az al-legoriás ember, Irodalmi Jelen Könyvek, Arad, 
2003, 82.; VÉGH Attila, „Dsida vonatra száll Kocsárdon” = http://www.ambroozia.hu/index.php/2010-
probaszam/117-2010-probaszam-vers/182-vegh-attila-2010-proba (A mentés ideje: 2011.11.01.); BAKOS 
K ISS Károly, „Dsida” = http://ujnautilus.info/bakos-kiss-karoly-dsida-utlevel (A mentés ideje: 2011.11.01.). 
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Így a hipertextusok összjátéka és reflexiói révén válik megtapasztalhatóvá a 

fokozás eljárása, ami szövegszervezőként jelenik meg mindegyik vers esetén, s így az 

újabb versszövegek létrejövésének feltételeként érthetjük. A korábban említett 

„architextus” létezése/létrejötte annyiban feltételezhető, hogy a hipertextusok jelentős 

része olyannyira hangsúlyozza a fokozás eljárásának a tudatosítását, hogy maga ez az 

eljárás lesz „architextusként” olvasható, mint a Dsida-szöveg létrejöttének alapfeltétele.  

Az újraírások vizsgálata során megtapasztalt tendenciák arra irányítják rá a 

figyelmet, hogy a Nagycsütörtök a költészet részéről történt befogadását elsősorban a 

szöveg megalkotottságának feltételei és szövegszervező eljárásai alakították, s így tették a 

Dsida-szöveget egy poétikai eljárás kiemelten fontos – a hipertextusok által kanonizált – 

mintájává.  
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2. „Búcsú az angyalitól” – Dsida KAFul 

 

„multtal babrálni oly könnyűnek essék, 
mint hózimankos este kellemes 

szobában ülni, míg a tűz leroskad 
s a kéz tűnődve kártyákat rakosgat.” 

Dsida Jenő: Előre való beszéd 
 

Kovács András Ferenc költészetének értelmezései jelentős figyelmet szenteltek annak 

poétikai eljárásmódnak, melyet egyfelől a hagyomány megőrzéseként, másfelől ennek 

reflektálttá tételeként érthetünk, ami tehát „Olyan emlékezet megszólalásának eszköze, 

amelyik minden aktuális konnexióban a maga történetiségét teszi láthatóvá.”632 A láthatóvá 

tétel mellett Kulcsár Szabó Ernő e költészettörténeti változás jelentőségét abban látja, hogy 

ez a beszédmód a tradícióval „folytatott dialógust megkerülhetetlen előfeltételeként érti 

bármely érvényes beszédnek. Nélküle ebben az értelemben nem lehetséges újítás. A vele 

folytatott párbeszéd teszi lehetővé annak felismerését, miként állunk benne egy nem 

végponti helyzetként értett időbeliségben.”633 Az irodalomtörténész tanulmányának 

fentebbi poétikai végkövetkeztetését megelőzi egy a magyar emlékezetlíra eseményeit 

felölelő történeti áttekintés, melyben Berzsenyi Dánieltől, többek között Arany Jánoson, 

Juhász Gyulán át egészen a kései Kosztolányiig és Szabó Lőrincig mutatja fel a 

hagyományhoz való viszony, illetve az emlékezettechnika jelenlétét és milyenségét. 

Kovács András Ferenc Kölcsey Ferenc lehajtja fejét és Szirventesz erdélyi költőkről című 

költeményei éppen az előbb felvázolt mnemotechnikai megszólalásmód kapcsán 

irányíthatják rá a figyelmünket – amúgy KAF által többször is „megszólított” – Dsida 

Jenőre.  

 A hagyomány látásának és s ennek láttatásának gesztusa szervezi mindkét szöveget, 

s míg a Kölcsey Ferenc lehajtja fejét csupán részlegesen, addig a Szirventesz erdélyi 

költőkről átfogóan tesz kísérletet a(z erdélyi) magyar költészet egyfajta enumerációjára, s 

mindeközben Dsida költészete mindkét vers megszólítottjává válik. Az ironikusan 

olvasható „a Dsida-fasor jegenyéi alatt / Látja zokogni Jenőkét”634 verssoroknál eligazítóbb 

jellegű a következő strófa: 

 

                                                 
632 KULCSÁR SZABÓ Ernő, „Poesis memoriae. A lírai mnemotechnika és a kulturális emlékezet »újraírása« 
Kovács András Ferenc verseiben” = UŐ., Az új kritika dilemmái. Az irodalomértés helyzete az ezredvégen, 
Balassi, Bp., 193. 
633 Uo., 194. 
634 KOVÁCS András Ferenc, „Kölcsey Ferenc lehajtja fejét” = Uő., Kompletórium. Válogatott és új versek 
(1977–1999), Jelenkor, Pécs, 2000, 206. 
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„Szeretni dévajt s angyalit: 
Dsidát, ki ifjan andalít, 
Élettől megszentül, vidámul, 
S a Rémre rímmel kancsalít! 
Jaj, elsuhant egy angyal itt, 
De arca lelkembül kibámul…”635 

 

Amellett, hogy a versszak kezdősor rögtön kettős képet kínál Dsidáról, az „angyalit” 

rímhívó válasza („andalít”) éppen az előbbi patetikusságát oldja fel, ahogyan később is 

megtörténik ez a „kancsalít” – „angyal itt” rímpárok vonatkozásában. Azonban a költő 

játékos felidézésnél tovább mutat a versszak utolsó sora, mely már Kovács András Ferenc 

költészetére oly jellemző maszkfelvétel lehetőségét villantja fel. Hogy nem alaptalan a 

Dsidára való allúzió feltételezése, azt az eredeti kötet címe, Saltus Hungaricus636 és maga a 

szöveg is mutatja, hiszen egyik sem olvasható a Psalmus Hungaricus felidéződése nélkül. 

Továbbá a szintén e kötetben található Háfiz sírhalma mellett című szöveg, mely ugyan 

Csokonai Vitéz Mihály és Szilágyi Domokos emlékének szól az ajánlás alapján, mégis 

Dsida Csokonai sírjánál című versét idézi fel – elsősorban címe miatt, de egy későbbi a 

Búcsú az angyalitól ciklus utolsó versének rímpárja is ide utalja a befogadót. A Szirventesz 

erdélyi költőkről című szöveg mégsem a maszkfelvétel tipikus példája, inkább annak a 

felfogásnak adhatunk igazat esetében, amit Keresztury Tibor fogalmazott meg, tehát itt 

„nem a szellemi vagy morális alapú kötődések demonstrálása˙[…] hanem a talált szöveg 

felfedezésértéke és a benne rejlő játéklehetőség az érdekes.”637 A talált szöveg jelen 

esetben a Tükör előtt című verses regény egyik része, mégpedig a Tarka-barka strófák 

címet viselő költemény.  

 A Tükör előtt megírásakor a byroni verses regényhez visszanyúló Dsida 

enumerációját az irodalmi kontextusra és magatartásmódokra tett reflexió előzi meg, 

melynek ironikus és gúnyos hangneme nem csupán a byroni, hanem a magyar komikus 

eposzi tradíció jellegzetessége is.638 

                                                 
635 UŐ., „Szirventesz erdélyi költőkről” = Uo., 359–360. 
636 KOVÁCS András Ferenc, Saltus Hungaricus. Összmagyar versek szórványban, 1995–1998, Jelenkor, Pécs, 
1999. 
637 KERESZTURY Tibor, „»Versreneszánsz közeleg«. (Vázlatok Kovács András Ferenc költészetéről)” = 
Csipesszel a lángot. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról, szerk. KÁROLYI Csaba, Nappali Ház 
Alapítvány, Bp., 1994, 74. 
638 Vö. „A verses regény Byronnál és Puskinál általában az »irodalmiság« megkérdőjelezését jelenti, tehát a 
tradicionális irodalmi eljárások és törvények (egységes cselekmény, egynemű szókincs stb.) majd 
mindegyikének elvetését, vagy egyenesen parodizálását. A magyar verses regényben (a nálunk a XIX. 
századig továbbélő eposzi hagyomány miatt is) az eposzi kellékek paródiája dominál már csak azért is, mert 
a magyar komikus eposzi tradíció ezt a humorforrást ekkor már régóta és folyamatosan használta.” IMRE 
László, A magyar verses regény, 62. 
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„Szegény Erdély! Szegény irodalom! 
Nyakába kötve irdatlan kolonca! 
Ha mostan Byront mímelné dalom, 
kitől örökbe szállt reám e stanca, 
tudom, támadna rút riadalom:  
névleg sorolnálak fel, sok ribanca, 
gyémántnak árult hitvány békasó, 
kire köpik a nyájas olvasó.”639 

 

Hasonlóképpen olvasható Kovács András Ferenc bevezetője is, mely egyértelműen 

reflektálttá teszi az enumerációt, de ennek erőltetettségét is: 

 

„Ihlet, ne hagyd, hogy nyers legyek, 
Hisz dúlnak majd holtversenyek! 
De most dalnoki seregszemle  
Mellett kell itt hitet tegyek, 
Mert megindultak a hegyek – 
Szórt prézli lőn a kerek zsemle!”640 

 

S ahogyan a Tarka-barka strófák kísérletet tett a byroni gúny elkerülésére, úgy KAF 

szövegének első sora szintén e gesztust idézi. A két költemény összevetése azt is 

nyilvánvalóvá teszi, hogy a Szirventesz erdélyi költőkről nem az egész Dsida-szöveghez 

nyúl vissza, hanem annak egyetlen, az emlékezetet működtető és ennek mikéntjére is 

reflektáló betéthez: a seregszemléhez. Az intertextuális kapcsolatot éppen a felsorolás 

egyik rímpárja és a szerzők sorrendje is bizonyítani látszik: „Nyíró, Tamási, – még ki fér a 

listán? / Molter, Tabéry, Berde, Bartalis tán…” – olvasható Dsidánál, s erre csendül vissza 

KAF szövege: „S mivel nekem még tart a listám, / Ráférhet Berde, Bartalis tán”. 

Ugyanakkor az utóbbi idézet első sora az időbeli távolságot is felmutatja, ami a 

folytathatóságban nyilvánul meg.  

 Imre László azon megállapítása, miszerint a „verses regénynek nemcsak úgy témája 

az irodalom, hogy a megformálás mikéntjét teszi kétségessé, hanem úgy is, hogy 

közvetlenül az irodalomról, az irodalmi életről szól.”,641 mind Dsida, mind KAF szövegei 

esetén összeér. A Tarka-barka strófák esetében a saját szöveg beszédmódjára történő 

reflexió egyrészt az Adyval való szembeállításban ragadható meg, másrészt a felsorolt 

szerzőkre is érthető verszárlatban: 

                                                 
639 Angyalok citeráján, 1938, 125. 
640 Kompletórium, 2000, 359. 
641 IMRE, A magyar verses regény, 63. 
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„Lantunk nyögesztő, félmázsás teher, mely 
úgy zeng, mint jégzajláskor a folyam 
s nem pengi ki a habzó, fürge csermely 
ezüstkövek közt zirrenő neszét. 
Pedig be szép a könnyű, halk beszéd!”642 

 

A Dsida-féle versbeszéd a szöveg végén éppen azt az elhatároltságot vagy változást teszi 

egyértelművé, ami saját megszólalásmódját érinti az előzményekhez képest: Adynak, majd 

követőinek, végül a kisebbségi humánum  megszólaltatóinak beszédmódját helyezi szembe 

az előbbiekben, majd az A pántos kapukon túl című szöveg kezdősoraiban vállaltakkal: 

„Ne zengj hát, vers, csak gyöngyöző beszéddel / csobogj, mint árnyas, tisztavízü kút.”643  

 A KAF-szöveg utolsó versszaka a Dsidáéhoz hasonlóan teszi reflektálttá magát a 

szövegkeletkezés tényét és ennek esetlegességét is: 

 

„De hopp! Épp verset tákolok! 
Mindig találok pár okot 
Rá – persze, többen rajtakapnak. 
A líra él még. Tán konok? 
Működnek minden kánonok – 
Bocsássatok meg majd a Kafnak…”644 

 

E strófa azonban nemcsak a szöveg születésének tényét rögzíti, hanem a kánonok 

milyenségére és megalkotottságára is utal. A „konok” – „kánonok” rímpár jelentése a 

seregszemle létrehozta kánon sulykolását teszi megtapasztalhatóvá, ahogyan a korábbi 

ironikus „tákolok” rímhívóra is válaszoló „kánonok” viszonylatában már ennek 

létrehozottsága is a reflexió tárgya lesz. KAF tehát, mikor mintegy architextushoz nyúl 

vissza a Dsida-szöveg seregszemléjéhez, ahhoz a poétikai beszédmódot jelző váltáshoz is 

utalja a befogadót, mely Dsida költészetében bekövetkezett. Miközben a Szirventesz 

erdélyi költőkről elsősorban a Dsida-féle enumeráció át- és továbbírásaként olvasható, 

mégis inkább azon gesztusra hívja fel a figyelmet, mely a dsidai emlékezetlíra kettősségét 

mutatja fel: miközben a saját hagyomány létét vállalja és felmutatja (mind a verses regény 

felé való nyitással, mind a felsorolt szerzők „kánonjával”), a saját beszédmód megújítására 

is kísérletet tesz.  

                                                 
642 Angyalok citeráján, 1938, 127–128. 
643 Uo., 128. 
644 Kompletórium, 2000, 362. 
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 Kovács András Ferenc szövegeinek Dsida-allúziói azonban nem meríthetők ki a 

Tarka-barka strófákra való utalással, a Saltus Hungaricus című vers (és a hasonló című 

kötet egyes szövegei) ennél összetettebben írja át és szét a Dsida-szövegeket. KAF 

költészetében viszont nem ez az első vers, ami megszólítja a Psalmus Hungaricust: erre az 

első példa sokkal inkább a Psalmus Transylvanicus, Szenci Molnár Alberthez szóló 

ajánlással. A szöveg pretextusaként olvasható „90. zsoltár átírásában az Úr helyébe maga a 

nyelvi-irodalmi képződmény”645 kerül („Tebenned bíztunk eleinktől fogva, / Zsoltár, téged 

tartottunk hajlékunknak”646), s így a transzcendens helyére a nyelv, az alkotás lép, ami egy 

a harmadik versszakban található utalás révén vezet vissza bennünket áttételesen a 

Psalmus Hungaricushoz: „Felednénk rontott temérdek falat, / Kertet, házat, hazát, ha még 

maradt.” A KAF szövegében kurziváltan megjelenő három szó egy Pierre de Ronsard 

vershez, a Kertet, házat, hazát című és kezdetű szonetthez vezeti a befogadót, melynek két 

tercinája így szól: 

 

„Boldog ki sosem élt. És boldog, aki megtér 
az ősi semmibe; de még boldogabb ennél, 
ki angyalnak siet Krisztus körébe föl, 
 
lent hagyván könnyedén romlandó sár-ruháit, 
melyekkel itt a sors, végzet, szerencse játszik: 
ki lélek már, szabad a föld nyűgeitől!” 647 

 

E két versszak utalásától nem tudunk eltekinteni, hiszen a leginkább jellemző Dsida-képet 

állítja elénk az angyal megemlítésével, majd a „romlandó sár-ruha” kifejezés a Psalmus 

Hungaricus olvasataként érthető. Annál is inkább, mivel az ezután következő versszak 

mintha magának a „magyar zsoltárnak” a beszédmódját és megszólalási attitűdjét róná fel 

vétekként: „Önmagunk ellen sincs mentség, mi óvna: / Mind megítéltek lélekben 

megesünk, / Szavaknak háborgó hamva lehetünk, / Igazságunk is csak cégérbe róva – / 

Vélt vétkünkhöz váltságként kitéve, / Mint dőlt rendben istentelen kéve.”648 S míg a 

felütésben az Isten helyén említett Zsoltár egyértelműen a nyelvre történő utalásként 

                                                 
645 BERTHA Zoltán, „»Psalmus Transsylvanicus«. Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb 
erdélyi lírában” = UŐ., Erdélyiség és modernség. Irodalmi tanulmányok, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 
2006, 148. 
646 Kompletórium, 2000, 194. 
647 Pierre de RONSARD, „Kertet, házat, hazát”, ford. ILLYÉS Gyula = A reneszánsz költői, szerk. RÓNAY 
György, Európa, Bp., 1961, 36.  
648 Kompletórium, 2000, 194. 
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olvasható, addig a zárlat utolsó két sorának649 Zsoltára az előzőeket is figyelembe véve már 

árnyaltabb értelmezést enged meg.  

 A Saltus Hungaricus kötet már említett címadó versét már önmagában is, de a 

Psalmus Transsylvanicusszal összeolvasva még inkább a Dsida-féle versszöveg 

szétírásaként értelmezhetjük. A két cím szétválasztja a Psalmus Hungaricus címet, s míg 

az elsőhöz rendelt Transsylvanicus jelző révén éppen a nemzetre való utalást szünteti meg 

– a jelentésmezőt a régió több nemzetet átfogó értelmezése felé mozdítva, addig a második 

esetben a Hungaricus jelzőhöz rendelt Saltus (ami alatt leginkább ugrást, szökkenést 

érthetünk) a mozgás, a változás jelentéstartalmát köti össze az előbbivel.650 A Saltus 

Hungaricus szövegszerűen is továbbviszi az ugrás jelentését, mikor az első és utolsó 

versszakok rímpárjai éppen ezen szóalak lehetőségeiből alkotnak szójátékot: 

„Magyarságnak nagyot ugort / Az ára! / Mind több mászkál ősi ugor- / Kafára:”; 

Magyarságnak nagyot ugort / Az ára! / Nemzetes légy, mássz az ugor- / Kafára!” A 

szökkenést jelentő ige hívja elő rímként az ugor – nyelvcsaládként értett – főnevet, ami a 

soráthajlásnak köszönhetően megidézi a nyelvek származtatásának családfáját, viszont a 

főként nyelvjárásbéli „ugorkafa” kifejezés paródiába oldja a származás keresésének 

gesztusát. Ha a Psalmus Hungaricust a Saltus Hungaricus pretextusaként értjük, akkor 

mindezen mozzanatokban, jelentés-eltolódásokban a genette-i értelemben vett torzkép 

műfajának eljárásait ismerhetjük fel,651 s a szöveg így a Dsida-vers megszólalásának és 

tematikájának szatirikus olvasatát nyújtja. Egyetérthetünk tehát Balázs Imre Józseffel, aki 

az előbbi költemény, de az egész kötet kapcsán is általános jellemzésként jegyzi meg, hogy 

az hangsúlyosan közéleti, majd a Szignatúra című vers kapcsán így fogalmaz: „A vers – az 

»aláírás« – tehát nem arról szól, hogy: ki vagyok én, hanem arról, hogy: mit mondanak 

rólam mások. A kéz csalt az elváráshoz képest, most sem »mondta meg«, csupán elegánsan 

jelezte, hogy azért van valaki, aki álmodik/álmodhat a verssorok mögött.” Ha 

visszafordítjuk Balázs megfogalmazását, s azt elsősorban a KAF-szövegekre értjük, 

melyek olvasása során e líra súlypontja abban is megragadható, hogy miként szólal meg 

más alkotásokról, akkor válik igazán fontossá az elsőként elemzett Szirventesz erdélyi 

költőkről című vers szintén Dsidát idéző eljárása. Míg a kötet elején található Saltus 

Hungaricus torzképpé írja át a Psalmus Hungaricust, addig a második szöveg egy olyan 

                                                 
649 „Csönd törmelékéből végy ki, Zsoltár, / Veszett kövek kiáltása voltál!.” Uo. 
650 A Saltus leginkább a „salto mortale” kifejezést idézi fel, mely a halálugrás jelentésével kapcsolódik 
jelzőjéhez. 
651 GENETTE, Palimpszesztek, 78–79. 
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beszédmód(váltás)hoz irányítja a befogadót, amit mind az emlékezetlíra történetében, mind 

Dsida költészetében fontos mozzanatként tarthatunk számon.  

 Kovács András Ferenc Dsida-allúzióinak következő jelentős állomásaként 

tarthatjuk számon a kötetben először az Azrael árnyékában című Dsida-válogatásban 

megjelent Búcsú az angyalitól ciklust, mely ott a könyv paratextusaként – utószavaként – 

volt olvasható. Jelentőségét jelzi, hogy a 2011-ben, legújabb, Bohócöröklét című kötetében 

újraközli az öt versből álló ciklust, azonban immár a három ciklusra bontott könyv első 

részében, ami szintén a Búcsú az angyalitól címet viseli. 

 Az öt vers elé választott mottó egy Dsida fordította Catullus-idézet, mely amellett, 

hogy a Dsida-lírában jelentőségteljessé vált antik versformákra is ráirányítja a figyelmet 

(az első szöveg, a Hymenaios első sorával együtt), a költő fordításait is felidézi. A 

műfordítások kiemelése egy korábbi, Dsida emlékének ajánlott versben már szintén 

megtörtént: Kovács András Ferenc Naiv glossza652 című költeménye Dsida jelentős 

műfordítói teljesítményének, Mihai Eminescu Glossza653 című versének formáját teszi 

magáévá, miközben egyszerre tekinthetők a szöveg pretextusainak A költő feltámadása654 

és a Merre száll?655 című versei. S ahogyan a Naiv glossza formájával utal a 

műfordításokra, úgy utalja a befogadót a ciklus öt költeményének időmértékes verselése 

elsősorban az antik római szerzők Dsida-fordításaihoz. A szapphói, aszklepiadészi 

strófákban, vagy jambikus lejtésű sorokban megírt szövegek a Propertius-. és Catullus-

fordításokat idézik, s talán általánosságban is megfogalmazhatjuk, hogy ez utóbbi KAF-

átiratok a formai megalkotottsága mögött egy architextus fedezhető föl.  

 Az időmértékes verselés hangsúlyozásán túl érdemes felfigyelni e szövegek azon 

gesztusára is, ami alapvetően eltér az eddigi költemények megidézési módjától. Míg az 

eddig tárgyaltak elsősorban palimpszesztként működtek, s leginkább formai 

megoldásokkal emelték ki a megidézettet, addig a Búcsú az angyalitól szövegei a 

közvetlen megszólítást is alkalmazzák. A saját formára reflektáló („Antik metrumokat 

telít”656) Hymenaiosban a fentebb említett Naiv glosszához hasonlóan A költő feltámadása 

című versre történő utalás fedezhető fel: 

 

„Vágyakban lakozót nehéz 

                                                 
652 Kompletórium, 2000, 83. 
653 Angyalok citeráján, 1938, 183–185. 
654 Nagycsütörtök, 1933, 38. 
655 Angyalok citeráján, 1938, 93. 
656 KOVÁCS András Ferenc, „Hymenaios” = UŐ., Bohócöröklét. (Impromtuk és divertimentók, 2003–2009), 
Magvető. Bp., 2011, 17.  
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Megnevezni, elillanót 
Méltón hívni, ha lepkeként 
Röppen, szóba időtlenül  
 Lelkes, légies árnya.”657 

 

S míg A költő feltámadásában a vers tárgyává tett költő az, aki „elrohan alkonyi fényben / 

egy lángszinü lepke után.”, addig KAF költeményében a lepke és a megszólított 

azonosítása történik meg, miközben problémaként merül fel megnevezhetősége, ami egy 

korábbi, a Túl a formán658 című vers központi motívumát – s egyúttal a Leselkedő magány 

című kötetet – idézi fel. A fentebb említett költeményhez és azonosításhoz való utalás azért 

tekinthető ismételten jelentősnek, mivel itt az önreflexivitást előtérbe helyező Dsida-

szöveg önmaga megszólalását a korábbi beszédmódtól elhatároló gesztusát tapasztalhatjuk 

meg: „A tártölü fenyves alatt / mllébe özönlik / a hűs levegő, / meghajlik a szirti fenyő, / a 

sok zuhogó / fa-titán. // S ő / elrohan alkonyi fényben / egy lángszinü lepke után.”659  

A megnevezhetőség és megragadhatatlanság dilemmája szinte minden 

költeményben visszatérően jelentkezik. A Bocsánat, égi költő… jambikus lejtésű sorai az 

Azrael árnyékában című válogatott kötet utószói helyzetét tematizálva e líráról való 

megszólalás módját és lehetetlenségét is reflektálttá teszi, miközben éppen e 

vállalkozásnak a kísérletét olvashatjuk: 

 

„De megbocsáss – lírádról bármit írni 
Idétlen volna, hetyke vakmerőség, 

S mit írhatnék, ha tán nem is tudok már 
A költészetről semmit, semmit írni?”660 

 

A megragadhatatlanság egy későbbi példájaként érthetjük a Derűs, játékos éjben című 

KAF-szöveg a költő jellemzését ellentétekkel megoldó felsorolását, mely esetben sem 

tekinthetünk el attól, hogy mindez az egyetlen Dsida-kép létezését is tagadja: „Jótét lélek, 

alázatos poéta, / Testvér, pajkos eretnek és keresztény, / Franciskánusi misztikus, te pajzán 

/ Gyermek, szent szeretet s remény bohóca –”.661 Ehhez kapcsolható a ciklus negyedik 

versének, az Elérhetetlen éneknek az első sora, mely éppen az arc másságát emeli ki: 

„Arcod mind ragyogóbb: fényteli, földi, más.”662 A Dsida-kép és egyúttal a szerzői név 

                                                 
657 Uo. 
658 Leselkedő magány, 1928, 9. 
659 Nagycsütörtök, 1933, 38. 
660 Bohócöröklét, 2011, 18. 
661 Uo., 19. 
662 Uo., 20. 
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szétírásának eddig tapasztalt kísérletéhez szorosan kapcsolható az öt vers strófáinak első 

sorában megjelenő akrosztikon, mely a következő neveket és szöveget rejti: AVE DSIDA 

JENŐ ADIEU KAF.  

 Az utolsó, Kantikum alkonyi fényben című szöveg műfaji bizonytalansága – hiszen 

ugyanúgy érthető római kori, többszemélyes drámabetétként, mint keresztény hálaénekként 

– mellett a szétírás és egyúttal a Kovács András Ferenc költészetére jellemző 

vendégszövegeket bujtató beszédmód reflexiójaként is fölfogható, főként akkor, ha nem 

csupán a versszakok kezdősorainak első betűjét olvassuk akrosztikonként, hanem a cím 

három szavának kezdőbetűit is. A saját név szétolvasása újból az előzőekben felvázolt 

különbségtételekre figyelmezteti a befogadó, ahogyan az a vers- és cikluszáró gesztus is, 

mely helyzetének köszönhetően hangsúlyosan és ismételten – a Csokonai sírjánál című 

vers utolsó előtti rímpárjára663 történő utalással – a képviseleti líra szétírására figyelmeztet: 

„Dallam, éjtatjék… Hazahív a hűs ég / Hullt gyönyörűség!”664 

 A Búcsú az angyalitól című ciklus kettős kötetbéli megjelenése további 

következtetések megvonását engedi. Az Azrael árnyékában című válogatás utószavaként 

közölt ciklus Dsida szövegeit és szerzői nevét szétíró gesztusa – ahogyan a borítóra 

választott arcképmontázsok is – az egyetlen Dsida-kép ábrándjának felszámolásaként is 

érthető. A ciklus utalás- és emlékezettechnikája pedig a választott kötetcímben is 

felfedezhetővé teszi a fordításokra való utalás hangsúlyosságát és magát az utalást mint 

eljárást, hiszen az Azrael árnyékában című vers ihletője az Ámen című Trakl-vers utolsó 

előtti sora.665 A ciklus Bohócöröklét című kötetben való elhelyezése – az első ciklus 

(ugyanezen címmel) közepén – kiemelten irányítja Dsidára a figyelmet, s emellett 

visszamenőlegesen a korábbi KAF-szövegek Dsida-allúzióira és az idézés technikáira is 

reflektál. 

 Kovács András Ferenc verseinek Dsida-olvasatai e költészet három jellemzőjét 

emelik ki hangsúlyosan. Amikor KAF lírájának emlékezetlírai sajátossága éppen abban áll, 

hogy ez „olyan időbeli-»hosszmenti« dia-, vagy polylógusok kezdeményezése a 

hagyománnyal, amelyek éppenséggel nem tüntetik el a formák történetiségét, hanem a 

rajtuk keresztül való – és a csak általuk megtörténő, általuk lehetséges – költészeti 

                                                 
663 Vö. „Béborult a hűs ég, / hűs esője sír. / Hazahív a hűség / s otthonunk a sír.” Angyalok citeráján, 1938, 
98. 
664 Uo., 21. 
665 Már Láng Gusztáv is felhívta a figyelmet monográfiájában, hogy az Azrael árnyékában című szöveg egy – 
Dsida is lefordította – Georg Trakl-vers (Ámen) hatását mutatja. Vö. LÁNG, Dsida Jenő költészete, 147.  
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memória kultúrateremtő funkcióját hangsúlyozzák”,666 akkor a Szirventesz erdélyi 

költőkről utalásrendszere éppen a hasonló sajátosságokat, tehát az emlékezetlírai 

beszédmód kialakításának és megvalósításának dsidai kísérletét teszi olvashatóvá. 

Mindezek alapján a Kulcsár Szabó Ernő tanulmányának a lírai mnemotechnika 

történetiségét áttekintő része talán joggal bővíthető ki a harmincas évek tekintetében Dsida 

Jenő költészetének próbálkozásaival. A Naiv glossza vagy a Búcsú az angyalitól ciklus 

allúziói a formák megidézése kapcsán a Dsida-műfordítások (például Propertius, Catullus, 

Mihai Eminescu, Georg Trakl) jelentőségére mutatnak rá, s egyúttal az önreflexív Dsida-

szövegek megszólításával e líra önmagát és beszédmódját megszólító voltát is előtérbe 

helyezik.  

 Kovács András Ferenc lírájának allúziói mégsem rendezhetők egységbe, azonban a 

szétírás gesztusával is jellemezhető beszédmód (ami legmarkánsabban a Psalmus 

Hungaricus vonatkozásában nyilvánul meg) Dsida költészete plurális 

megszólíthatóságának szemléltetésével – az egyetlen Dsida-kép felszámolása mellett – e 

líra az eddigiektől eltérő, elsősorban a poétikai hagyományban való elhelyezésére tesz 

jelentős kísérletet.  

 

                                                 
666 KULCSÁR SZABÓ, Poesis memoriae, 169. 
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3. „Idézlek. S te csak nem is tudhatod.” – Tandori Dsidául 

 

„Legfeljebb kicsit átékezeteztem. 
étkezde, vétkezde, átékezetezde. 

Nincs vétek, így a költői világban. 
Az étek fogy. Marad az ékezet.” 

Tandori Dezső: Harminc, jaj, ötven, hetven… 
 

Tandori Dezső az irodalomtörténeti esszé műfaját művelve számtalanszor megemlékezett 

Dsida Jenő költészetéről. A korábban már említett szövegek értelmezői attitűdjét felidézve 

e költészetet nem csupán az elismerés megjegyzéseivel illette, sokkal inkább a kritikai 

megközelítés volt jellemző. Dsida lírájának gyakori tárgyalása és felemlegetése emellett 

mégis arra figyelmezteti a befogadót, hogy Tandori fontosnak, – az általa használt 

megfogalmazással élve – „kis nagy költő”-nek667 tartotta a szerzőt. Jelentőségét például 

éppen abban a kettősségben látja, amit a Költészetregény című munkájának alcímére, a 

Sírfelirat utolsó sorára hivatkozva, így fogalmaz meg: 

 

„A való és égi mása: íme, ismét egy jelentős költő, Dsida Jenő, akinél ez 
központi tárgy. S nemcsak 1935-ös Sírfelirat-versében, ahol címünk sorát 
megfogalmazza, de a lángolónak is minősíthető szerelmes-versek, a 
messianisztikus (igen, küldetéstudatos!) költemények egészen váratlanul 
előhozhatják bármikor ezt a mindennél fontosabbnak érzett ellentétet.”668 

 

A szerző vissza-visszatérő érdeklődése669 Dsida iránt azonban sohasem válik egyértelmű 

dicséretté, élesen látja, gyakran verstanilag670 is bírálja a bravúros formakészségéről 

elhíresült költőt. Például az Útban a rendeltetés felé költeményt idézve a cím 

problematikusságát említi meg, majd a szöveg kérdésfelvetésének dilemmájára is rámutat: 

„Ez szép dolog, de manapság mintha inkább azt kutatnánk, hogyan aprózta szét s el nagy 

érzelmeinknek már az emlékjeleit is a világ – s miféle világ –, és hogy akár csak annyi is 

                                                 
667 TANDORI Dezső, Az erősebb lét közelében, Gondolat, Bp., 1981, 239. A hivatkozott szöveghelyen Szabó 
Lőrinchez viszonyítva használja a kifejezést. 
668 TANDORI Dezső, Költészetregény, Liget Műhely Alapítvány, Bp., 2000, 210. 
669 Vö. „Dsidával én úgy jó másfél évtizedenként kezdem mindig elölről az ismerkedést, költészete sosem 
jelentett számomra annyit – szánom-bánom! –, mint Jékelyé. De ez jól is van így, a megírása előtt átélt-
megélt költészetregény a szerző efféle hajlamainak, esetlegességeinek históriája főként; fényjelek sora az 
érdeklődő Kegyesnek.” Uo., 211. 
670 Vö. „Igaz, a vers címe December, alcíme A Gyermek dicsérete – s ez hamarosan igehirdetéssé teszi az 
eleinte kétes tartást. Sokszor elragadja a tartalmi hév, másképp, mint Szabó Lőrincet a logikai, és túlságosan 
közkeletű kifejezésekkel él, eléggé megválogatatlanul, érzelmesen: »kis szobám« stb. Olyan – nyelvtanilag, 
verstanilag sem egészen végiggondolt – szakaszok is becsúsznak, mint a »Sötét erdő borzong hallgatagon, / 
fehér mező s holdas ingovány: / Távol hegyekből néha egy sovány / ordas cselleng a friss csapásokon.«” Uo., 
212. 
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állítható-e jó lélekkel, hogy »biztos érzek, csak nem érzem«?”671 Az egy-egy versbéli 

megállapítást, megfogalmazást megkérdőjelező Tandori Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc 

és Pilinszky János költészetét hozza fel példaként, mint amely lírákhoz hasonlítható a 

Dsidáé, s az elismerés szavai mellett672 összességében úgy látja, hogy „Dsida ezzel 

feltétlenül líránk élvonalában találja meg helyét, ha csak ritkán is a legelső vonalban.”673 

Mindezt hasonlatosnak látom Tandori azon törekvésével, melyet Szép Ernő 

újraolvasása és -értelmezése érdekében megtett. Bedecs László Tandori Szép Ernő674 című 

könyvéről írva állapította meg, hogy „a kulturális azonosságteremtés önreflexív 

folyamatának megkerülhetetlen része a hagyomány újraértelmezése, a múlt jelenvalóvá 

tétele, újraalkotása”,675 s ezáltal Tandori új hangsúlyokat kívánt kitenni, „a fő- és 

mellékszerepeket részben legalábbis másokra osztja, mint a »hivatalos«, tankönyvi 

líratörténeteket írók.”676 A hagyományértés dialogikus működésének következményeképp 

– szól később Bedecs megfontolása – „nemcsak Szép Ernő olvasódik másként Tandori 

után hanem Tandori is az általa módosított Szép Ernő életmű tükrében.”677 Miközben 

megállapíthatjuk, hogy Tandori megközelítései korántsem tulajdonítanak olyan 

jelentőséget Dsida költészetének, mint Szép Ernő esetében, az viszont tagadhatatlan, hogy 

az értelmezések gesztusa a fentebbi példával vethető össze. A szövegelemzések mellett a 

figyelem és az értékelés jelentős gesztusaként érthetjük azt a folyóiratbeli közlést, mely 

Dsida-elérintések678 címmel jelent meg 2011 augusztusában a Tiszatájban. 

 A tizenegy verset tartalmazó ciklus címének második tagja a hagyományértés 

dialogicitásának kétirányúságát teszi megtapasztalhatóvá: mind Dsida, mind Tandori 

költészete betöltheti a megszólított szerepét, s ez a mozzanat mindvégig eldönthetetlen 

marad a szövegek olvasása során. Arra is érdemes felfigyelni, hogy míg az érintések 

kifejezés közelséget feltételez, addig az elérintések – éppen az el igekötő miatt – már 

inkább a távolságot hangsúlyozza az előbbihez viszonyítva, mintegy a távolságot megtartó, 

csak néha közelítő kapcsolat lehetősége merül fel. Az eltávolítás, a két költészet közötti 

                                                 
671 Uo., 211. 
672 Vö. „Dsida a legjobb helyein mindig keresi, meg is leli általában a különlegest, azt az elemet, amelyet 
nem át- vagy visszahall más nagyokból, netán a költészet átlagából”. Uo., 214. 
673 Uo. 
674 TANDORI Dezső, Szép Ernő. A titkos világtipp, Pro Die, Bp., 2008. 
675 BEDECS László, „Miért szép?” = UŐ., Nyelvek a végtelenhez. Tanulmányok, kritikák a kortárs magyar 
költészetről, Napkút, Bp., 2009, 25. 
676 Uo., 22. 
677 Uo., 26. 
678 TANDORI Dezső, „Dsida-elérintések”, Tiszatáj (2011/8), 7–13. 
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különbség jelzése mindvégig reflektáltan van jelen a Tandori-szövegekben, melyek éppen 

az idegenség és ismerősség váltakoztatásával kísérleteznek. 

 Az „elérintések” technikai megvalósulását vizsgálva két momentumot érdemes 

kiemelnünk. Az egyik a címadás mikéntje, a másik az idézetek jelöltsége vagy 

jelöletlensége. A Tandori Dezső adta címeket két nagy csoportra oszthatjuk: az egyikbe 

azok tartoznak, melyek egy-egy Dsida-vers címét változatlanul újraközlik (Visszatért 

lovagok; Sárba zuhan a nap; Megint csupa kérdés; Hideg téli est; Harminc év közelében), a 

másikba pedig azokat sorolhatjuk, melyek valamilyen (el)változ(tat)ást jegyeznek (Harum 

dierum carmina („Kis cigaretta fátyla”); Országos eső, Nagycsütörtök; A „Sorsokat írok” 

c. versre; Csak úgy, „egy halálversre”; Közbevetések: Rövid napló; Harminc, jaj, ötven, 

hetven…). Míg az első csoportba sorolt címek semmilyen beavatkozást sem jelölnek, addig 

a másodikba tartozók látványosan felmutatják az „idegenkezűség” jelenlétét. A Harum 

dierum carmina esetén a zárójeles (és nem mellékesen idézőjeles) után-toldás mintha 

helyesbítené az eredeti címet, az Országos eső és a Nagycsütörtök együttes címbe emelése 

pedig az utóbbi jelentőségét látszik csökkenteni. A „Sorsokat írok” c. versre cím a Csak 

úgy, „egy halálversre” és a Közbevetések: Rövid napló címekhez hasonlóan az idézőjellel 

megkérdőjelezni/felfüggeszteni tűnik az eredeti Dsida-címet, vagy magát az említett 

verstípus fogalmát, ahogyan az utóbb felsorolt verscím is a beavatkozás nyomait viseli 

magán. Az összes cím közül, de ebből a csoportból is a Kosztolányi verssorát idéző cím az, 

ami leginkább elkülönül a többitől, s mint majd látni fogjuk, a versszöveg is alátámasztja e 

megállapítást.  

 Amellett, hogy a verscímek már egy adott Dsida-vershez utalják a befogadót, a 

szövegekben felbukkanó idézetek is fontos részei ennek az utalásrendszernek. A 

költemények olvasása során azt tapasztalhatjuk, hogy léteznek idézőjellel 

elkülönített/kiemelt allúziók, és olyanok, melyek jelöletlenül – hol szó szerinti egyezéssel, 

hol kissé átalakítva – hívják elő a címben megidézett verset, részletet. A Visszatért lovagok 

című Tandori-vers felütése idézőjelek közé kerül („»Akit az éjben senki sem sirat meg, / 

összeesik«, mondod”679), s ennek idézettség-voltát az átvétel után következő „mondod” ige 

tovább erősíti. Ehhez hasonlóan elkülönítetten van jelen Országos eső, Nagycsütörtök című 

vers idézete, melyet a versszöveg folytatása teljesen kizökkent kontextusából: „»A nyűg, a 

lassú / terhes ólomidő lehullt« - majd szerelőt kell hívni konyhai mosogatóhoz!”680  

                                                 
679 Uo., 7. 
680 Uo., 8. 
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Ha a versszövegekben és a címekben található idézőjeles utalásokat összevetjük a 

versekben található további idézetekkel, azon következtetésre juthatunk, hogy a jelölés 

nem egyszerűen az intertexuális kapcsolat felmutatására szolgál, hiszen a legtöbb esetben 

ezek jelöletlenül maradnak. A Visszatért lovagok című versben az idézet után a szöveg 

retorikailag a kérdésfeltevésekre épül, s ezek elbizonytalanítják, megkérdőjelezik a Dsida-

vers sorainak modalitását – kijelentő jellegét, de szinte magát a tematikát is, hiszen a 

lezárás e lírára reflektáló megállapításai mintha más utakat és megszólalási módot 

jelölnének ki: 

 

„Inkább csak hölgyének és egyebeknek 
meghódolna, s tóparti szerenáddal 
gyászolna, míg szerelme a teste-náddal 
elring, már messze flangál, 
s nádból csak a kurutty-kurutty békaiszap 
dal száll? Míg nincs e hang már… 
Na, nézd meg hát magad, megtért lovag!”681 

 

Csak mintha, mivel a feltett eldöntendő kérdésekre kérdés formájában érkezik egy 

lehetséges válasz, s a befejezetlen utolsó előtti sor bizonytalansága után egy az eddigiektől 

eltérő modalitású mondat zárja a szöveget, ami az előbbihez hasonlóan magát a 

megszólalást és a hajdani megszólalót teszi reflektálttá. A Megint csupa kérdés című 

szöveg szerkezetileg hasonlóképpen épül fel, a feltett kérdésre („Kérded, mit döngetünk 

véres ököllel / sok ezer fekete mérföld pántú / kapukat?”682) óhajtásként adott 

válaszlehetőség a mondatok modalitás-struktúrája mellett tematikusan is a hagyomány 

dialogikus működését vonja az értelmezés terébe: 

 

„S ne dörömböljünk, ne rázzuk öklünk,  
Lehessen pár pillanatig 
Csendben megülnünk, 
S feledve testünk-lelkünk 
Hemperegnünk – s elhemperednünk.”683 

 

Az utolsó sor „hemperegnünk” szava visszautalja a befogadót az A „Sorsokat írok” c. 

versre című versszöveghez, melyben az előzőeket idézve tematizálódik a versek 

egymáshoz fordulásának gesztusa. Emellett ez utóbbi költemény negyedik versszakának 

                                                 
681 Uo., 7. 
682 Uo., 11. 
683 Uo. 
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„így-megcsalatva együtt” jellemzése akarva-akaratlanul idézi fel emlékezetünkben – éppen 

e kiemelt helyen – a Nagycsütörtök korábbi újraírásainak „csalatkozás-csatlakozás” 

szójátékát.684 A költemények egymásra találásának és összeolvadásának a testi kapcsolatot 

idéző kifejezése („hemperegnünk”) tér vissza a Harum dierum carmina („Kis cigaretta 

fátyla”) versszövegének utolsó soraiban is: „Most még itt állunk, összeölelkezve, / a folyó 

fut alant, / örök terekbe.”685  

 A Dsida-versek modalitását kérdésessé és így kitüntetett szerepűvé tévő versek 

közül a Csak úgy, „egy halálversre” című tovább egyértelműsíti ezt a szándékot: 

 

„Ne tudj, ne tudj, 
csak úgy, csak úgy! 
Ne tudj meg úgy, 
Mondd, hogy: »Nem mondod!«”686 

 

A Túl a formán című Dsida-szöveget játékba hozó vers itt idézett utolsó sorának kiazmusa 

éppen ez előbbi költemény ismétlődő – és így fokozatosan erősödő – modalitására irányítja 

rá a figyelmet úgy, hogy közben meg is kérdőjelezi azt. Látható tehát, hogy a Tandori-

versek címadása és idézési eljárása nem egyszerű technéként tartható számon, hanem 

poétikai megfontolások megtételéhez is vezet. A címek átalakítása mellett az utalások 

idézőjeles jelölése – túl a megidézettség tényén – a további jelöletlen idézetekhez 

viszonyítva idegen testként vannak jelen – azaz azok maradnak – Tandori Dezső 

szövegeiben, olyan sorokként, melyek nem tudnak beépülni vagy – a szövegek 

metaforikájánál maradva – összeölelkezni az előbbiekkel. Az elsődleges kiemelés 

horizontján tehát azon Dsida-szövegek jelennek meg, melyek modalitásukkal tagadni 

látszanak vagy nem veszik figyelembe a tradíció párbeszédjellegű megszólításának 

poétikai lehetőségét, s a Tandori-versek ezen megszólalási mód dekonstrukciójaként is 

érthetők. Paul de Man Nietzsche szövege kapcsán fogalmazza meg azon elméleti 

megfontolását, miszerint „Minden retorikai struktúra – hívjuk bár metaforának, 

metonímiának, kiazmusnak, metalepszisnek, hipallagénak vagy bármi másnak – 

helyettesítéses megfordításon alapul, és valószínűtlennek tűnik, hogy elegendő volna 

                                                 
684 Jelentőséget tulajdoníthatunk annak a – szakirodalmat és az eddigi szépirodalmi recepciót tekintve – 
törekvésnek, mely nem kiemelni, sokkal inkább elfedni kívánja a az erőteljes kanonikus pozícióval 
rendelkező Nagycsütörtök című verset. Az címét megidéző Országos eső, Nagycsütörtök című szöveg az 
Országos esőt állítja előtérbe, még akkor is, mikor szövegszerűen jelzi, hogy a kötetbéli helye csak a 
Nagycsütörtök után jön („és Nagycsütörtök országos esőt hoz”). A Tandori-szöveg mindösszesen három-
négy ez utóbbira történő utalása is az előbbi megállapítást támasztja alá. 
685 Uo., 8. 
686 Uo., 10. 
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pusztán egy újabb megfordítással tetézni az eddig végbement megfordításokat ahhoz, hogy 

a dolgok helyes rendjét visszaállítsuk.”687 A helyettesítéses megfordítás alakzatát 

olvashattuk a Csak úgy, „egy halálversre” című Tandori-versben, s ez az mozzanat 

ismerhető fel a Dsida-elérintések ciklus eljárásaiban. A szövegek összességének 

szerkezetét tekintve a kijelentő modalitás kérdésbe fordul, azonban a hangsúly elsősorban 

nem magára kérdezésre helyeződik, sokkal inkább magára az átfordulás/átfordítás 

gesztusára, ami felismerhetővé válva a hagyományértést dialogikusan tételező poétikára 

irányítja a figyelmet. Ez a fajta – Tandori-féle – beszédmód az, melyben Dsida költészete a 

megszólítottság folyamatosan működő gyakorlatában jelenik meg, s eközben a megszólítás 

elsődleges kiváltója az a (részleges) hiány, mely Dsida lírájában éppen a párbeszéden 

alapuló poétika kiteljesedésének akadályozójaként érthető.688  

 A hiány részlegességét azért fontos hangsúlyozni, mivel Tandori Dezső Dsida-

elérintéseinek többsége (négy szöveget kivéve) éppen azon első Dsida-kötethez (Leselkedő 

magány) utalják a befogadót, mely egyfelől a leginkább elhanyagolt része volt az eddigi 

befogadástörténetnek, másfelől a kötet számos szövege a nyelvi meghatározottság és a 

megszólalási mód elbizonytalanodásának tapasztalatát hordozza, ami kérdések formájában 

egy új, másfajta beszédmód iránti tapogatózás megnyilvánulásaként is érthető (Hideg téli 

est): 

 

„S míg csillagok kezdenek pislákolni, 
töprengjünk az eljövő felől: 
hogyan lehetne megszólalni? 
S mindent elülről kezdeni?”689 

 

A kísérletezés mellett Tandori olvasata a Dsida-vers múlt felé fordulására690 irányítja a 

figyelmet (ahogyan ezt Kovács András Ferenc szövegei is tették), s mindezt úgy, hogy 

                                                 
687 Paul DE MAN, „A trópusok retorikája (Nietzsche)” = UŐ., Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, 
Nietzsche, Rilke és Proust műveiben, Ictus–JATe Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1999, 156. 
688 Rilke szövegeit elemző Paul de Man kapcsán Kulcsár-Szabó Zoltán a kiazmus alakzata kapcsán a 
következő – a fentebbeik szempontjából megfontolandó – megállapítást teszi: „A Rilke Neue Gedichte című 
kötetének retorikai arculatát meghatározó khiazmus szerepköre itt abban nyeri el magyarázatát, hogy e versek 
mindig valamilyen hiány tapasztalatából építkeznek: strukturálisan ugyanis csak a hiány az, ami lehetősége 
teremt a helyettesítéses figuráció játékára.” KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, „Kiüresítés és (negatív) dialektika. A 
khiazmus példája” = UŐ., Tetten érhetetlen szavak. Nyelv és történelem Paul de Mannál, Ráció, Bp., 2007, 
87–88. 
689 Leselkedő magány, 1928, 87. 
690 Vö. „Életünk hulló karácsonyfáján / halkan repesnek a lángok. / Fölöttünk és bennünk hömpölyög / a 
hidegáramú csönd. // Mosson ki, vigyen magával / fodros hátán mindent, ami volt: / esdő várakozások 
meddőségét, / kulcsoltkezű, hasztalan imákkal. //Hópárnás nagy fenyők alatt / üljünk le a törpék közé, / 
burkolózzunk a hallgatásba / s húnyjuk le félig a szemünket.” Uo. 
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közben saját hagyományértését is tematizálja. S mindeközben önmagát, költészetének 

egyik kiemelt helyét is megidézi: 

 

„Hogy életünk hulló karácsonyfáján  
Hullt kis lángok lobognak, 
Ezüst díszekkel partot ér a csónak, 
Ott kitesz minket. Ám ez mégsem ármány… 

[…] 
Mikor már senki sincs, kit csónak áthoz, 
 
Vissza, végképp lehullt karácsonyfádhoz.”691 

 

E poétika bejelentésének kezdeteihez, a Töredék Hamletnek692 című kötet Hommage-ához 

visszanyúló gesztusnak köszönhetően a Tandori-szöveg önmaga tradícióját a Dsida-vers 

megszólítása és felidézése által olvassa, s így válik ez utóbbi e beszédmód hagyományának 

részévé. 

Tandori Dsida-elérintések ciklusa nem egyetlen értelmezés mellett érvel, nem 

egyetlen beszédmódot vél felfedezni Dsida lírájában. Két beszédmód határára, a kijelentés 

és a kérdezés közötti átmenetre irányítja figyelmünket, s teszi mindezt úgy, hogy sohasem 

feledkezik meg arról, hogy mindez „csak” egy saját megszólalási mód felőli értelmezés: 

 

„Ez már nem a te címed. 
Én szólok, ímett. 
Régi szóval: imetten. 
Legfeljebb kicsit átékezeteztem. 
Étkezde, vétkezde, átékezetezde. 
Nincs vétek, így a költői világban. 
Az étek fogy. Marad az ékezet.”693 

 

Az önmaga korlátait és korlátlanságát feszegető694 Tandori-féle – főként a Koppar köldüs 

kötet nyelvteremtő gesztusát idéző – versbeszéd átalakításra és újraírásra tett reflexiói 

ismételten jelzik azt a saját, mindenkori feltételt, mely a hagyomány megszólításán alapul. 

Amikor a reflexivitás mozzanata e költészetben Dsida kísérletező reflexív eljárásaihoz utal 

bennünket, akkor levonhatjuk azt a következtetést, miszerint a Dsida-elérintések szövegei 

a saját hagyománytörténés egyik eseményeként tekintenek a Dsida-költészet bizonyos 

                                                 
691 Dsida-elérintések, 2011, 12. 
692 TANDORI Dezső, Töredék Hamletnek, Szépirodalmi, Bp., 1968. 
693 TANDORI, „Harminc, jaj, ötven, hetven…” = Dsida-elérintések, 2011, 12. 
694 MARGÓCSY István, „Koppar köldüs” = UŐ., »Nagyon komoly játékok«. Tanulmányok, kritikák, Pesti 
Szalon, Bp., 1996, 230. 
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költeményeire. Amellett, hogy minden hasonló cselekedetben felismerhetjük a saját 

beszédmód – a történetiségben rejlő – legitimációjának kísérletét, azt is be kell látnunk, 

hogy a megszólító mindig a válasz reményében teszi fel kérdéseit, s ezt figyelembe véve 

megállapíthatjuk, hogy Tandori költészete a saját beszédmód kialakulásának egy 

stációjaként érti Dsida lírájának megidézett részét. Az a megfontolás, miszerint „a jelentős 

alkotó a kánon leghatásosabb építője”,695 jelen esetben sem megkerülhető, hiszen Tandori 

Dezső, mint a kortárs magyar líra egyik beszédmódjának megújítója, olyan kanonikus 

helyzetből szólal meg, melyre nem odafigyelni nem lehetséges. S miközben 

költeményeiben is megmarad az irodalomtörténeti esszéiben tapasztalt kritikus hozzáállás, 

fentebb tárgyalt szövegei a dialogikus hagyományértés poétikája felől és e poétika 

részeként értelmezik a Dsida-szövegeket. Tandori versciklusa e líra beszédmódbeli 

kettőségét, az új megszólalás lehetőségeit kereső kísérleteit mutatja fel, s így éppen 

átmenetiségében érinti el  e költészetet, és ezt a költészettörténeti eseményként értett 

átmenetet teszi megtapasztalhatóvá. Úgy vélem – értelmezéseink minden esendőségével és 

múlandóságával is számolva –, hogy a Dsida-költészet befogadástörténetének lezárulatlan 

folyamatában ez a tapasztalat mindenképpen a további értelmezések egyik viszonyítási 

pontja lehet.  

 
 

                                                 
695 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, „A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban” = UŐ., 
Megértés, fordítás, kánon, 198. 
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Felhasznált irodalom 
 
 
I. Dsida Jenő költészetének szövegkiadásai 
 

� DSIDA Jenő, Leselkedő magány, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt., 

Cluj–Kolozsvár, 1928. 

� DSIDA Jenő, Nagycsütörtök, Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1933. 

� DSIDA Jenő, Angyalok citeráján, Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1938. 

� DSIDA Jenő, Válogatott versek, szerk., bev. RÓNAY György, Révei, Bp., 1944. 

� DSIDA Jenő, Tóparti könyörgés, vál. ÁPRILY Lajos, Szépirodalmi, Bp., 1958. 

� DSIDA Jenő, Arany és kék szavakkal, utó. KATONA Tamás, Magyar Helikon, Bp., 
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� DSIDA Jenő, Versek, szerk., bev. SZEMLÉR Ferenc, biblio. RÉTHY Andor, Irodalmi 

Könyvkiadó, Bukarest, 1966. 

� DSIDA Jenő, Összegyűjtött műfordítások, s. a. r., jegy. SZEMLÉR Ferenc, Ifjúsági 

Könyvkiadó, Bukarest, 1969. 

� DSIDA Jenő, Versek és műfordítások, vál., bev. LÁNG Gusztáv, Dacia, Kolozsvár, 

1974. 

� DSIDA Jenő, Peisaj cu nori, ford. Emil GIURGIUCA, Kriterion, Bucureşti, 1974. 

� DSIDA Jenő, Válogatott versek, bev. LENGYEL Balázs, szerk. JÉKELY Zoltán, 

Kozomsz Könyvek Bp., 1980. 

� DSIDA Jenő, Összegyűjtött versek és műfordítások, szerk. SZAKOLCZAY  Lajos, bev. 

LÁNG Gusztáv, Magvető, Bp., 1983. 

� DSIDA Jenő, Út a Kálváriára. Válogatott versek és prózai írások, szerk. CSISZÉR 

Alajos, POMOGÁTS Béla, RÓNAY László, bev. POMOGÁTS Béla, Vigilia, Bp., 1985. 

� Egyszerű vers a kegyelemről. Dsida Jenő húsz vallásos verse, szerk. DÁVID  Gyula, 

Polis, Kolozsvár, 1994. 

� DSIDA Jenő Válogatott versei, szerk., utó. GÖRÖMBEI András, Unikornis, Bp., 1994. 

� DSIDA Jenő, Zarándokút, szerk. K. JAKAB  Antal, Kriterion, Kolozsvár, 1995. 

� DSIDA Jenő Legszebb versei, utó. Áprily Lajos, Móra, Bp. 1996. 

� DSIDA Jenő, Légy már legenda. Dsida Jenő összes verse és műfordítása, s. a. r., 

bev. CSISZÉR Alajos, Püski, Bp., 1997. 

� DSIDA Jenő, Angyalok citeráján – Pe struna îngerilor, ford. Petre ŞAITIŞ, bev. 

LÁNG Gusztáv, Tinivár, Kolozsvár, 1997. 
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� DSIDA Jenő, Leselkedő magány, vál. GÖRÖMBEI András, Magyar Könyvklub, Bp., 

1999. 

� DSIDA Jenő, Égi mezőkön. Vallomások versben és prózában, szerk., utó. KABÁN  

Annamária, MÓZES Huba, Tinta, Bp., 2001. 

� DSIDA Jenő, A szerelem éneke, vál., szerk. HUNYADI  Csaba, Lazi, Szeged, 2003.  
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� DSIDA Jenő, Azrael árnyékában, vál., utó. KOVÁCS András Ferenc, Mentor, 
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� DSIDA Jenő, Buzdítás könnyűségre. Kötetből kimaradt versek 1932–1938, összeá. 

KABÁN  Annamária, MÓZES Huba, Bíbor, Miskolc, 2009. 

� DSIDA Jenő, Útban a rendeltetés felé. Kötetből kimaradt versek 1928–1931, összeá. 

KABÁN  Annamária, MÓZES Huba, Bíbor, Miskolc, 2010. 

� DSIDA Jenő, Estharangok. Dsida Jenő vallásos versei Deák Ferenc grafikáival, 

szerk. LÁNG Gusztáv, URBÁN László, Polis, Kolozsvár, 2010. 
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