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Emlékplakettet avattak fel a 
hétvégén Kolozsváron annak 
a Fürdő utcai háznak a 
falán, ahol Dsida Jenő költő 
élete utolsó éveit töltötte. A 
plakett Vetró András szob-
rászművész alkotása.

 » KISS JUDIT

D sida Jenő (1907–1938) em-
lékplakettjét avatták fel pén-
teken Kolozsváron annak a 

Fürdő utcai háznak a falán, ahol a 
költő élete utolsó éveit töltötte. Vet-
ró András kolozsvári születésű, Kéz-
divásárhelyen élő szobrászművész 
alkotását összefogás eredménye-
ként állították fel, az emlékplakett 
kivitelezési munkálatait az Erdélyi 
Magyar Írók Ligája, valamint három 
erdélyi folyóirat: a Helikon, a Látó 
és a Székelyföld támogatta. Mint 
az eseményen elhangzott, a plakett 
elhelyezése nem történhetett volna 
meg a katolikus egyház, valamint 
Guttman Szabolcs építész intéz-
ményi ügyintézésben jártas segítő-
készsége nélkül. A római katolikus 
egyház tulajdonában lévő épület-
ben, amelynek falán már eddig is 
emléktábla őrizte a fi atalon elhunyt 
költő emlékét, ma a Szent Imre ró-
mai katolikus óvoda működik.

Megjeleníteni nagyjaink 
„romló földi mását”
Kémenes Lóránt Zoltán főespe-
res-plébános az eseményen el-
mondta, remélhetőleg hamaro-
san a költő jelentőségéhez méltó 
emlékszoba is őrizni fogja Dsida 

EMLÉKPLAKETT KAPOTT KOLOZSVÁRON A HÉT VÉGÉN DSIDA JENŐ KÖLTŐ „MULANDÓN ÁTSUGÁRZÓ ARCA”

Lelki gyakorlat a Dsida-versek olvasása

Kémenes Lóránt főesperes-plébános megszenteli a Fürdő utcai ház falára helyezett emlékplakettet

 » A szavak 
közül felsejlő 
vonásokra fi gyel-
jünk, arra, ami, 
ha nem is örök, 
de az örökhöz 
ezer szállal kíván 
kapcsolódni.

emlékét. „Versei a legfi nomabb 
szövésű versek, elfeledtetik azt a 
valóságot, amelyből kiszakadtak. 
A mindennapi, semmiségnek tűnő 
csodák megélésének szelíd mestere. 
A Dsida-versek elolvasása lelki gya-
korlat” – jelentette ki Kémenes Ló-
ránt Zoltán. Vetró András szobrász-
művész kiemelte, a művész szerepe, 
hogy az emlékplaketthez hasonló 
művekkel lassítsa le a mulandósá-
got. „Arra törekszem, hogy a három-
széki településeken ne csak betűs 
emléktáblák őrizzék nagyjaink em-
lékét, hanem »romló földi másukat« 
is megjelenítsem. Kolozsvárnak adó-
sa vagyok hasonló művekkel, a Dsi-
da-emlékplakettel pedig, úgy érzem, 
lefaragtam ebből” – mondta a mű-
vész. Vetró Andrásnak számos köz-
téri alkotása áll a Székelyföldön, a 

történelem és kultúra megannyi jeles 
személyiségéről készített már szob-
rot, domborművet, emlékplakettet. 
Demeter Stefánia Katalin, Magyaror-
szág kolozsvári konzulja kiemelte a 
költőnek a magyarsághoz, az anya-
nyelvhez, a keresztény érzülethez 
való hűségét. Mint fogalmazott, az 
óvoda épületének falán kapott he-
lyet az emlékplakett, így a Dsidára 
való emlékezés szorosan kapcsoló-
dik az anyanyelvi kultúrához való 
hűséghez: az anyanyelv ápolása pe-
dig a pedagógusok felelőssége. Kará-
csonyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Írók 
Ligájának elnöke, a Helikon folyóirat 
főszerkesztője kiemelte, Dsida új-
ságíróként és irodalomszervezőként 
is kivette a részét az erdélyi magyar 
közélet szervezéséből.

A verssorok közt 
kirajzolódó tekintet
„Életpályája e két mozzanatáról 
azért is teszek említést, mert számos 
feladattal és teherrel járt mindkettő, 
ráadásul ezek azok a mozzanatok, 
amelyek értékteremtő voltuk ellené-
re mégiscsak a mulandóságnak szól-
nak. Dsida Jenő ezeket is felvállalta, 
talán éppen azért, hogy a mindig 
leselkedő magányra választ adhas-
son, miközben angyalok citerájára 
is fi gyelt, Rómába is elzarándokolt” 
– fogalmazott Karácsonyi Zsolt, 
aki utalt a Házsongárdi temetőben 
nyugvó költő sírversére is: „felejtsd 
el arcom romló földi mását”. „Arra 
fi gyelmeztet, hogy felejtsük el arca 
földi mását, és valami másra, a vers-
sorok között kirajzolódó tekintetre, 
a szavak közül felsejlő vonásokra fi -

gyeljünk, arra, ami, ha nem is örök, 
de az örökhöz ezer szállal kíván kap-
csolódni, ahhoz a világhoz, dimen-
zióhoz, amely a romlón, a mulan-
dón is átsugárzik. Ezt a mulandón 
átsugárzó arcot ragadja meg míves 
emelkedettséggel, a visszafogottság-
ban rejlő erővel Vetró András emlék-
plakettje. Feladatunk, hogy a Dsida 
verseinek mélyén felsejlő atlantiszi 
világra fi gyelve üljünk le néha oda, 
ahova költő is vígan ült le gyakorta: a 
világ küszöbére” – mondta Karácso-
nyi Zsolt. Az emlékplakett avatásán 
Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház színművésze rész-
leteket mondott el a költő Psalmus 
Hungaricus című költeményéből, és 
elszavalta az Itt feledtek című verset 
is. Bogdán Zsolt egyébként az elmúlt 
években Erdélyben és Magyarorszá-
gon is több ízben lépett fel a „Nyílt 
sebe vagyok a szíven szúrt világnak” 
című, Dsida Jenő műveiből készült 
összeállítással.

A fi atalon elhunyt poéta
Dsida Jenő 1907-ben született Binder 
Jenő Emilként Szatmárnémetiben. 
Dsida Jenő gyermekkorát beárnyékol-
ta az első világháború, majd a román 
megszállás. Apja orosz hadifogságba 
került, nagybátyja, akitől keresztne-
vét kapta, elesett a galíciai harcme-
zőn. Családja tönkrement, apjának 
polgári foglalkozást kellett keresnie, 
így lett az Erdélyi Római Katolikus 
Státus tisztviselője. Dsida Jenő Buda-
pesten, Beregszászban és Szatmárné-
metiben végezte tanulmányait. Kora 
ifj úságától kezdve költőnek készült. 
Benedek Elek fedezte föl, és indítot-
ta el költői pályáján. 1923 augusztu-
sától 1927 márciusáig – tizenhattól 
húszéves koráig – a Cimbora című 
folyóiratban jelent meg a legtöbb ver-
se és műfordítása. „Elek nagyapó” 
unokáknak kijáró szeretettel és fele-
lősségtudattal segítette a pályakezdő 
költőt az önmagára találásban, tehet-
sége kibontakoztatásában. 1925-ben, 
szülei akaratát követve, a kolozsvári 
egyetem jogi karára iratkozott be, ta-
nulmányait nem fejezte be. 1936-ban 
jegyezte el nagy szerelmét, Imbery 
Melindát, 1937-ben összeházasodtak. 
Nemcsak versei, hanem levelezésük 
is méltó emléke kapcsolatuknak. Dsi-
da Jenő szívbetegségben szenvedett. 
1938-ban meghűlt, hónapokig feküdt 
a kolozsvári kórházban, de nem sike-
rült megmenteni. 1938. június 7-én 
hunyt el. A Házsongárdi temetőben 
temették el, a szertartást Márton Áron 
kanonok-plébános végezte.
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 » KRÓNIKA

A koronavírus-járvány ellenére sem 
mondanak le a szervezők a Kolozs-

vári Ünnepi Könyvhét idei megrende-
zéséről: a szemlét ebben az évben ok-
tóber elején tar tják meg. A könyvhét 
megrendezését Hegedüs Csilla, az 
RMDSZ, valamint a rendezvény szó-
vivője jelentette be pénteki videóüze-
netében. Közölte, a szövetség az Erdé-

lyi Magyar Írók Ligájával, a Romániai 
Magyar Könyves Céhhel, valamint az 
Iskola Alapítvánnyal négy napra Ko-
lozsvárra hozza a legfrissebb kortárs 
magyar irodalmat. Október 1–4. kö-
zött több programmal és színesebb 
könyvvásárral ünneplik az irodalmat 
a kincses városban, ebben az évben 
a Bánff y-palotában. Hegedüs kö-
zölte, hazai és külföldi írókkal, köl-
tőkkel, könyvbemutatókkal, családi 

és gyermekprogramokkal várnak 
mindenkit a 10. Kolozsvári Ünnepi 
Könyvhétre. „Velünk lesz Beremé-
nyi Géza, Nádasdy Ádám, Szilágyi 
István Messze túl a határon című re-
génye, Nyáry Krisztián és még sokan 
mások” – jelentette be a szóvivő. A 
9. Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet ta-
valy májusban rendezték, az akkori 
kiadás ötnapos volt, 10 helyszínen 
közel 40 programmal és mintegy 18 

könyvkiadó kínálata várta a közön-
séget. Szilágyi István Kossuth-díjas 
kolozsvári író új regénye, a Messze 
túl a láthatáron, történelmi nagy-
regény, amely a Magyar Művészeti 
Akadémia kiadójánál látott nap-
világot. A Rákóczi-szabadságharc 
korát bámulatos érzékkel megidéző 
író képes egyetemes szinten megfo-
galmazni az önmagával számot vető 
ember tragikumát.

Bereményi, Nádasdy, Nyáry: októberben Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 

 » „Velünk lesz 
Bereményi Géza, 
Nádasdy Ádám, 
Szilágyi István 
Messze túl a 
határon című 
regénye, Nyáry 
Krisztián és még 
sokan mások.”

A költő verseit tolmácsoló Bogdán Zsolt színész és Vetró András szobrászművész, a plakett alkotója




