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Tükör előtt
Dsida Jenő és az első világháború

Dsida Jenőt az első világháború eseményei és következmé-
nyei az átlagosnál közvetlenebbül és mélyebben érintették. 

Élete első tizenegy esztendejét Szatmárnémeti–Budapest–
Beregszász háromszögében töltötte. Ma már ez a három város 
három országhoz tartozik. Trianon nyomán  – Márai Sándor 
szavait idézve – az ő emlékei is „szétestek, mint a régi szövetek”. 
A világháború és annak következményei személyes sorsává vál-
tak édesapja, Dsida Aladár hivatása révén is, aki mérnöktiszt 
volt, testőre „a haldokló Hadúrnak”, őrnagyi rangot ért el az 
Osztrák–Magyar Monarchia közös hadseregében. 

Szatmárnémetiben született 1907. május 17-én. Alig három 
éves volt, amikor 1910-ben édesapját Budapestre helyezték, 
és vele tartott a család is. Először a VII. kerületi Ilka utca 15. 
számú házában laktak. Odaköltözésük után építkezni kezdtek a 
Svábhegy környéki Virányos utcában, új otthonukat 1911-ben 
foglalták el. Ez év július 30-án a család újabb fi úgyermekkel 
gyarapodott, aki édesapja keresztnevét örökölte, és édesanyja, 
Csengeri Tóth Margit nemesi előnevén jeles színész lett.

Gyermekkora visszavágyott „tündérszínpadát” 1914-ben az 
első világháború kirobbanása törte ketté, és megpróbáltatások, 
szenvedések sorozatát zúdította az egész családra. Erre emlé-
kezett a pályája végén írt önéletrajzi ciklus, a Tükör előtt Előre 
való beszéd című bevezető versében, ellentétet teremtve a békés 
idill és az értelmetlen pusztítás között, fölidézve a Kettétört óda 
a szerelemhez élményi hátterét, lírai fokozásait és kontrasztjait, 
szorongó látomásait. Hátborzongató képekbe rejtett ítéletét 
személyes tapasztalatai, a háború családját és hazáját egyaránt 
sújtó eseményei formálták:
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Boldog idők, melyek parányi bölcsőm
úgy ringatták, mint bárkát enyhe víz,
telt kamrán és üvegbe tett gyümölcsön
merengő nénik, édes tejbegríz,
adjátok bár egy pillanatra kölcsön
a „Szűzimája” és a „Für Elise”
hangulatát, mely eltemetve mélyen
most arra vár, hogy bennem újraéljen!

A tündérszínpad pillangó-raja 
elhull. Haragvörös a naplemente.
Mérges darázsraj zurmogó zaja
közeledik, fulánkjait kifente.
Vérszagu tenger hullám-taraja
paskolja rácsos ágyam éjjelente,
bong a harang, ember nem nyughatik,
lángol a föld kelettől nyugatig.

A családfőt kötelessége a frontra szólította. A magára maradt 
feleség két kicsi gyermekével szüleinél keresett menedéket 
Beregszászon, ahol édesapja a vasútállomás főnöke volt. A 
világháború utolsó évéig, több mint három esztendeig marad-
tak ott. Gazdátlanul maradt Virányos utcai házukat eladták, 
árát hadikölcsön-kötvényekbe fektették. 

Dsida Aladárt a galíciai frontra vezényelték. Alakulatát már 
1914-ben körülzárták Przemysl várában, orosz fogságba esett, 
és évekre eltűnt a család szeme elől. Szerettei csak 1918-ban, 
kevéssel hazatérése előtt tudták meg, hogy a szibériai Tomszkba 
száműzték. Nagybátyja – akinek a neve megegyezett az övével – 
ugyanezen a hadszíntéren hősi halált halt, családtagjai azt sem 
tudták, hová temették. 

A beregszászi évek alatt Dsida Jenő súlyos, magas lázzal járó 
skarláton esett át. Édesanyja szerint ennek a következménye lett 
az a „szívbillentyű-ferdülés”, ami korai halálát okozta. A háború 
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végére minden pénzük elúszott, a magukkal vitt ezüst étkészlet 
és az édesanya néhány olcsó ékszere maradt az összes vagyonuk.

Dsida Jenő első olvasmánya – saját vallomása szerint – a 
világháború képes krónikája volt, „a borzalmas világkataszt-
rófának édeskésen eltorzított, kancsal romantikába bújtatott, 
hazug meséskönyve”, mely életre szólóan meggyűlöltette vele 
a frázisokat. Ez az emlék munkált benne, amikor menekült „a 
hörgéstől és csatazajtól”, „az újfajta világboldogítások torz cipő-
krémreklámjai” elől, nem akart „szabadalmazott világnézetek 
röpcédula-osztogatója”, „kétes szólamok hangtölcsére” lenni. 

Amikor Dsida Aladár 1918-ban hazatért Beregszászra, a 
szatmárnémeti vasútállomás parancsnokává nevezték ki, és csa-
ládjával együtt visszaköltözött az élethalálharcát vívó Erdélybe.

Az idő tájt élhette át szülővárosában Dsida Jenő azt a meg-
rendítő jelenetet, amelyet a Tükör előtt címadó versében örö-
kített meg. Művében a személyes élmény, a közvetlen átélés 
szuggesztivitásával és hitelességével szólaltatta meg az I. világ-
háború és a Trianon okozta megrendülést, fájdalmat.

A játékból balesete miatt a kimenő lejárta előtt „sajgó, véres 
ujjal” hazaérkező kisfi ú zárva találta az ebédlőbe nyíló ajtót. Szo-
rongó bűntudattal a kulcslyukon keresztül leskelődött. Édesapja 
katonatiszti díszegyenruhában, mellén harci keresztek és érmek 
halmazával, karddal az oldalán a tükör előtt állt, fejére a lemenő 
nap „kármin glóriát” lobbantott, majd kis idő elteltével:

Egy ócska szék nagyot jajdulva reccsent,
szegény apám leroskadt, mint kit a
zuhanó tégla üt le s hosszú, fojtott
zokogás rázta vállain a bojtot.

A tovatűnő ifj úság, az összeomlás és Erdély elvesztésének a 
fájdalma tört föl ebben a zokogásban, tanúskodva egy nemzet 
és egy nemzedék tragédiájáról:
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Most fogtam fel, hogy mit vesztettek ők,
mikor igába tört a gőgös úr-nyak:
a szirti fák, a lombos vakmerők, 
testőrei a haldokló Hadúrnak.
Karácsonyfákká zülltek a fenyők,
tűlevelükkel önmagukba szúrnak
s illatuk együtt fogy, mígnem kihal,
az emlék cseppenő gyertyáival.

Minden ízemben lüktetett a téboly.
Szerettem volna berohanni és
a tükröt homlokommal zúzni szét oly 
dühödten, hogy hasadjon szörnyü rés
fejemen is, hátha velője szétfoly
s elszáll a rémült sorfelismerés.
Hátha megváltanék repedt, behorpadt
roncs koponyámmal minden megtiportat.

Aztán – folytatódik a vers – lecsillapul és az újrakezdés, a 
megmaradás módozatain való töprengésbe, ma is érvényes cse-
lekvési program megfogalmazásába fordul át a lázadó szenve-
dély: csak az vesztes, aki – önmagát föladva – tudomásul veszi 
ezt az állapotot.

Dsida Jenő Beregszászon kezdte el, Szatmárnémeti volt kato-
likus főgimnáziumában – mely az impériumváltozás után Emi-
nescu nevét vette föl – fejezte be középfokú tanulmányait. 1925-
ben érettségizett. Szülei kívánságára ez év őszétől a kolozsvári 
Ferdinánd Tudományegyetem jogi karán tanult tovább.

Az érettségi bizonyítvány megszerzése csaknem botrányba 
fulladt. Az egyik szatmári újság ugyanis 1924. évi karácsonyi 
mellékletében közreadta Karácsonykor című versét, amelyben 
az iskola román igazgatója irredentizmust vélt fölfedezni, és az 
ország összes iskolájából ki akarta tiltatni:
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Találjátok ki, mire gondolok?
Arra, hogy ottkünn hófehér a táj
s közeleg a szép mesés karácsony,
– s valami fáj.

Sok-sok testvérre gondolok,
kik görnyednek az átoksúly alatt
és velem együtt nézik a karácsonyt
és a havat.

Az élet sürgős utain
be mennyi minden tarkaság elér
és milyen ritkán jön egy igaz ünnep,
ami fehér!

Azután arra gondolok,
hogy hoz-e most a kis Jézus fenyőt?
és jaj, de máskép írnám ezt a verset
– tíz év előtt...

A vers mélabús, nosztalgikus hangvételére, az „átoksúly 
alatt” görnyedő testvérek iránti részvét kifejezésére nyilvánva-
lóan Trianon szolgál magyarázatul. Idézett névutós szószerke-
zete félreérthetetlenül a Szózat közismert strófájára utal (Az 
nem lehet, hogy ész, erő, / És oly szent akarat / Hiába sorvadoz-
zanak / Egy átoksúly alatt).

A zárósor mégsem az impériumváltozásra, hanem 1914-re 
tekint vissza, mely még a béke, a föl nem dúlt remények hónap-
jaival kezdődött, de végül – a költő által másutt is megfogal-
mazott ítélet szerint – minden baj legfőbb okozójává vált: az 
első világháború kitörése szükségszerűen vezetett el a trianoni 
tragédiához. A „fehér ünnep” pedig – a hétköznapok „tarka-
ságával” szemben – a karácsonynak, a szeretetnek, a békének 
a szimbóluma. Az irredentizmus vádját tehát a többségi türel-
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metlenség diktálta, amely – Láng Gusztáv szavaival – „nem elé-
gedett meg Erdély kérdésének trianoni »rendezésével«, hanem 
még annak helyeslését is elvárta volna a kisebbségi helyzetbe 
került magyarságtól”. Az érettségi előtt álló diák Nagybánya 
parlamenti képviselőjéhez, Dragoş Teofi lhoz fordult segítsé-
gért, aki megvédte őt a rosszhiszemű támadásokkal szemben. 
A vizsgabizottságot lenyűgözte felkészültségével és csaknem 
tökéletes román nyelvtudásával, így érettnek nyilvánították.

1925. június 7-én keletkezett Kálvária című versében a 
magyar sorsot Krisztus golgotajárásához hasonlítja. A július 
17-én datált Néptemetés a nemzethalál vízióját rajzolja meg, 
mely oly gyakori téma volt a régi magyar költészetben is. Köz-
vetlenül Szatmárnémetiből való távozása előtt, 1925. szeptem-
ber 5-én írta és a Pásztortűz 1925. október 18-i számában tette 
közzé Napkelet felé... című versét, mely a Psalmus Hungaricus 
korai előzményének tekinthető. A Nyugat-Európából való 
kiábrándulás gondolata, Kelet nosztalgiája szólal meg benne. 
Indulatait alig leplezetten az első világháború és a trianoni 
békediktátum motiválta. 

Családja háború alatti szenvedéseit idézi föl Nagy Oroszor-
szág (Édesapám sebesülésének emlékezetére) című, 1925. októ-
ber 17-én keletkezett költeményében, kifejezve szenvedélyes és 
múlhatatlan békevágyát is. A két részre tagolt verset így kezdi:

Lassan száll az esti ének,
mintha az esti szél sírása volna –
Alkony-biborban lassú ütemére
méltóságosan hömpölyög a Volga.

Partján szomorú, öreg muzsikok 
álmodoznak a ködlő messzeségbe:
Nagy-nagy elfojtott, igaz orosz álmok
könnyezik némán: béke, béke, béke…
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Én csak álmomban járok arra,
vágyódva, gyakran, mindennap talán,
s megsimítom a parti, csonka fákat
– Innen sóhajtott haza az apám… 

1926-ban írta Fiúk, ha hallanátok! című versét, mely a Kará-
csonykor hangulatát, motívumvilágát, az idősebb nemzedék, 
Benedek Elek, Reményik Sándor és Kós Károly sorsvállalását 
idézi. 

A sírig hű maradt Erdélyhez, de az évtized végétől növekvő 
tudatossággal határolta el magát az idézett versek melankóliá-
jától és nosztalgiájától, a nemzeti öncélúság és türelmetlenség 
szólamaitól és külsőségeitől. Egy pályakezdő költőnek, aki – 
fi ntorgó szavai szerint – „a magyarság nyomorát és megváltá-
sát” gyúrta „sírva vigadó költészetté”, Karinthy Frigyes intel-
mét ajánlotta fi gyelmébe: „Szeressétek a világot, a kék eget és 
a messzeséget, magatok és hazátok szeretetét pedig bízzátok az 
ösztönre: az jobban tudja, hogyan kell szeretni önmagunkat.” 
Erdély nem stigma és jelszó, hanem az „itt állok, másként nem 
tehetek” sorstudatát sugalló, éltető, szavainak súlyt, tetteinek 
értelmet adó közeg volt számára. Erdély című – a Pásztortűz 
1929-es évfolyamában Kerülöm a nevedet címváltozattal köz-
zétett – versét azokhoz intézte, akik az erdélyiség közhelyeit, 
konvencióit kérték számon tőle, szembeszegezve a vádakkal az 
ösztönök szavát, a szíve mélyéből fakadó, egyszerű, tiszta érzé-
seket.

Elsősorban a transzszilvanizmus jegyében szárnyat bontó 
Helikon-mozgalomhoz fűzték erős szálak. Az „első farmerek”, 
az újrakezdők, a terepfölverők nyomába lépett 1930-ban az 
Erdélyi Fiatalok alkotói közössége, amely a megváltozott körül-
mények között felnövekvő, a történelmi fordulatból adódó 
szükségszerűségekre nyitottabb és fogékonyabb, a korszerű ön- 
és helyzetismeret igényével fellépő új írónemzedéket vonultatta 
föl. Megalapításában és küzdelmeiben osztozott Dsida is. 
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Az Erdélyi Fiatalok világlátásába és programjába avat be a 
Tükör előtt következő részlete, fölvillantva a népe szabadságá-
ért „szelíd háborút” folytató, „sót pároló” és „vásznakat szövő” 
Gandhi arcképét is. Soraiban – a visszatekintés, a mérlegké-
szítés, a számvetés igényével – egyszerre összegződnek az első 
világháború, Trianon és a kisebbségi sors tapasztalatai: 

Mondják, apáink bűne, ami történt.
Mindegy. Mienk a végzet és a sors.
Ők még a multba révednek tükörként,
mi már a sodró víz tükrén, a gyors
jelenben látjuk arcunkat s a törvényt:
Tűrni – a bölcsek ételén a bors,
okulni – szükség, megbocsátni – jóság,
dolgozni – ez a legnagyobb valóság.

Bolyongani faluról falura.
Durva darócban gazdag, tiszta szellem.
Egymás szolgája mind és nem ura.
Csecsemő csámcsog minden anyamellen.
Így készülünk szelíd háborura,
mindíg magunkért, soha mások ellen,
sót párolunk és vásznakat szövünk
s míg kisebbítnek, lassan megnövünk.

Azok a szenvedések, amelyek az első világháború idején és 
azt követően sújtották a Dsida családot, a költő egész pályáját 
végigkísérték. Ezek értetik meg a Gandhira, a „szelíd háború”, 
az erőszakmentesség apostolára való utalást is. Dsida Jenő nem 
hódolt a két világháború között kiváltképp az anyaországban 
dívó, „neobarokk” külsőségektől sem mentes hőskultusznak 
sem, háborúellenessége pacifi sta vonásokat mutatott.

Sűrűn fölbukkan verseiben a béke, a szeretet hírvivőjeként, 
gyülekezésre, imára hívó jelként vagy a háborút, a vészt, a vihart 
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eloszlató, titokzatos erőként a harang szimbóluma. Harangszen-
telési imádság című, 1925-ben keletkezett versében a csatatere-
ken angyalok gyűjtik össze a harangokból öntött ágyúgolyók 
szilánkjait, hogy újjávarázsolva a templomtornyokból ismét a 
béke és a szeretet hatalmát hirdessék. Ezt a gondolatot ismétli 
meg Harangszentelésre című, 1929-ben írt versében is. Fölidézi 
az I. világháború emlékét, amikor „a harangokból ágyúcsövek 
lettek”:

A máskor békét esdő tiszta ércek
nyomort bömböltek, zúgtak szerteszét
s a tócsákba szétömlött vér szaga
megülte tompán az ember eszét.

Azután csend lett az égett mezőkön,
szívet fagyasztó, dermedt rémület,
ágyúk, granátok utolsót robbantak
és tört szilánkkal fedték a teret.

Aztán leszállott sok-sok kicsi angyal,
hófehér szárnyú, békés angyalok,
beröpdösték a rombadőlt világot,
hol rémítettek még a harc-nyomok.

Kosárba raktak minden csonka ércet,
melyekbe befagyott a régi hang,
rájuk leheltek rózsás kicsi szájjal
s lettek, mik voltak: száz csengő harang.

És úgy repültek, hátukon cipelve
a drága terhet, kis faluk felé,
hogy elvigyék az embereknek ismét
a béke szavát, mely az Istené.
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Az idézett strófák vitathatatlanul Dsida Jenő pacifi zmusáról 
tanúskodnak. Ezt szemlélteti a szapphói strófákban írt – koráb-
ban már említett – remeke, a Kettétört óda a szerelemhez is, 
melyet alcíme szerint az 1931-es hősök napja ihletett. Hatását 
a végletekig fokozza a kontraszt, mely az élet szépségét, folyto-
nosságát jelképező szerelem és az emberiség történetében cik-
likusan ismétlődő, öldöklő, pusztító háború, az idill és a tragi-
kum között szövődik.

A költő az első öt versszakban kedvese alakját idézi, sze-
relmük hétköznapjairól, életteremtő csodájáról álmodozik. 
Az idillikus hangulatot a hősök napja alkalmából az utcán 
kürtszóra „döngve, dübörögve” menetelő katonák „alvilági 
zaja” töri meg. A hatására kibomló apokaliptikus látomásban 
fölidéződik a galíciai harctéren hősi halált halt nagybátyja 
emléke is:

S látni kezdek: felszakad egy sötétlő
sír göröngye messze Galíciában,
nagybátyám dolmányos alakja kel ki,
imbolyog, indul,

félig porladt kék szeme tágra nyílik, 
átlyukasztott roncs tüdejére kéjes
buggyanással ömlik az áradó, friss 
orgona-illat…

Itt fordul át a vers a harmadik szerkezeti egységbe. A költő 
ismét kedvesét szólítja meg, az indító versszakok idillikus 
vágyait és álmait szembesíti a második szerkezeti egység rémlá-
tomásaival. Az élet eredendő ellentmondásaival, abszurditásá-
val, reménytelenségével viaskodik:
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Mert lüktetve fáj a fejem, szivemre
nyirkos kétkedés nehezül. Mi célja,
mondd, mi célja van a szerelemnek itt és
másfele bárhol?

mondd, hol biztos nászörömünk vetése
és kalászos dús aratása? merre?
vértengertől mely sziget édenébe
rejtsük a bölcsőt?

A szorongó látomás a vers további részében sem enyhül: 
jövőjükről nem ők döntenek, „mások által vert síneken” siklik 
életük. A két zárószakasz személyes sorsát az ember sorsává, 
történelmi végzetévé tágítja és általánosítja. Nincs menekvés az 
örök körforgásból: „rothadó testvér-tetem árnyölében” értel-
metlenül életét áldozó „hős” lesz ő is és „még meg sem fogant 
kicsi” gyermekük is. A kürtszó elnémulása után égő várost vizi-
onál a messzeségben. 

Gandhi példáját is magáénak valló, a pacifi zmus eszméit nyíl-
tan vállaló békevágya a többségi nemzethez és kisebbségi sors-
társaihoz való viszonyát is áthatotta. Szenvedélyes szülőföld- és 
népszeretete – egyik legkorábbi és legfőbb mestere, példaképe, 
Benedek Elek intelmeinek megfelelően – nélkülözött minden 
öncélúságot és kizárólagosságot. Előítéletek nélkül, a testvéri 
szeretet és együttműködés szellemében viszonyult Erdély nem 
magyar ajkú és a többségi nemzethez tartozó polgáraihoz is. 
Beszélte nyelvüket, nem volt szüksége nyersfordításra, amikor 
román és szász költők verseit ültette magyarra. Román írók és 
művészek között is voltak „kenyeres jó pajtásai”, akiknek az 
önérzetét éppúgy tiszteletben tartotta, mint magyar sorstársaiét. 
Közéjük tartozott például a jeles komponista, George Sbarcea. 
1933-ban közösen dolgozták át zenés színpadra Móra Ferenc 
Dióbél királyfi  című meséjét. Szövegét ő, dallamát román barátja 
írta, aki zeneszerzőként a Claude Romano álnevet használta. A 
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darabot felajánlották a kolozsvári Magyar Színháznak. Felolva-
sásakor a színház igazgatója azt a véleményét hangoztatta, hogy 
magyar mesejáték magyar zeneszerzőt vagy legalábbis magyar 
hangzású neveket igényel. Egy jelenlévő újságírónak az az ötlete 
támadt, hogy a Sbarcea nevet a plakáton változtassák Barcsa-
ira, amelynek a kiejtése még közel is áll az övéhez. Nemcsak 
Sbarceában, hanem magyar alkotótársában is visszatetszést kel-
tett az ötlet. Dsida szolidaritást vállalt megalázott barátjával. A 
bemutató emiatt meghiúsult.

Évekkel később, 1936. november 7-én a következőket 
jegyezte barátja emlékkönyvébe:

Légy Sbarcea, – nem bánom,
légy Claude Romano, – nem bánom,
légy Barcsai, – nem bánom, –
de ember vagy s ez a fontos.

Alkotói pályája legszebb emlékeit az önéletrajzi ciklus több-
ször idézett címadó versében összegzi. Befejezésében lírai 
pátosszal mond hálát sorsáért, mely nemcsak iszonyú szen-
vedésekkel sújtotta, hanem a Krisztus tanításaihoz igazodó, 
„arányos, szépen fejlett, másokat melegítő élet” lehetőségét, a 
heroikus helytállás méltóságát is megadta számára. A megpró-
báltatások „kemény acéllá, tűzben izzított pengévé” edzették, 
költészetében a fájdalom szépséggé és emberséggé fi nomult. 
Motívumai a kagyló testében szenvedések árán megszülető 
gyöngy szimbólumát, a Helikon-mozgalom irodalmi kánonját 
és az azzal való azonosulás gondolatát is magukban rejtik. Ezt 
az ars poeticát a történelem, a kisebbségi lét kihívásai határoz-
ták meg és szentesítettek. 

A két utolsó strófában még egyszer fölidézi a „sajgó, véres 
ujjal” hazasiető kisfi ú történetét, akinek a „rémült sorsfelisme-
rése” eleve kijelölte az utat számára, megszabta választásait. A 
székre roskadó és kétségbeesetten zokogó édesapa látványától 
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megriadt gyermek „otthagyja leshelyét”, „az udvaron megáll 
kalaplevéve”, s bár „nehéz szíve majdhogy meg nem szakad”, 
tudja, hogy „bemenni nem szabad”: 

A fáskamrában rejtezik el estig
s onnan bámulja, hogy az esti fák
az eget lassan feketére festik
s a csillagok, mint sárga kis gyufák
lobbannak fel és szemüket meresztik.
Egy tönkön ül a vézna kisdiák
s csöpögő ujjavére észrevétlen
tócsákba gyűl a porban és szemétben.

E sorok írója ezzel a felejthetetlen, „vézna kisdiákkal” sze-
retne elköszönni az érdeklődő és türelmes olvasótól. 


