
l64 DSIDA JEI\ó rösrBI

Egy dudás két csárdában
'ffi"''g5sida Jenő 1930. március 18-án
#,É Kolozsv ar ott felszállt a budapesti
vonatra. Az líazás meglehetősen kelle-
mesnek ígérkezeít, Utitársnője ugyanis
az ltazás időtartamfua gondjaira bízott
fiatal lány, Koyács Erzsébet volt, Ko-
v ács LászIó, Dsida kolozsvári kollégá-
iának, az Erdélyi Szépmíves Céh\ekto-
rának testvérhúga. A közös utazásból -
annak rendje és módja szerint - szere-
lem kerekedett. Csakhogy Dsida bu-
dapesti úüának egyik okául éppen egy
másik, Budapesten éló Erzsébet meg-
látogatása szolgált. Szerelmüket, illet-
ve szerelmeiket csupa titok és homály
fedi.

Dsida Jenő, a poeta angelicus, a ka-
masz arkangyal alakja- uhogy a szak-
irodalom és a modem kötetkiadások
kiadói kedvtelve emlegetik - rövid,
még a krisztusi kort sem megérő életé-
v el, kálv áÁát jfu ó, hatév i titkos jegyes-
ség utáni házasságkötésével is szinte
legendássá nótt, De modem legendák
és modem angyalok - taln - egyálta-
lán nincsenek.

Sokáig tudtuk úgy, hogy feleségén
kívül egyetlen fiatalkori nagy szerelme
volt. Az a bizonyos budapesti úticél:
Kócsy Erzsébet. ,,Dsida Jenő szerette
volnafeleségül venni, a költő édesany-
ja azonban lebeszélte erről a házas-
ságról, mivel a menyasszonyjelölt há-
rom évyel idősebb volt. A költő az
édesanyját rajongásig szerette, ezért
lemondott tervéről. Ezután Kócsy Bös-
ke a szüleivel Budapestre települt, de
]93] márciusáig tartották a kapcsola-
tot egymással" - szólt az egyes eleme-
ibet igaz, de tudatos ferdítésektől és
elhallgatásoktól sem mentes, cukrozott
késóbbi magynáaat. Mi hát az igaz-
ság?

Azon a márciusi kiránduláson Bu-
dapestre érkezve, Dsida nyomban
Kócsy Erzsébethez igyekezeít. Talál-
kozásuk emlékét órzi többek között, a

,,Kicsi Böskének a Kis pipában adta
930. III|19-én, Budapesten Jenő Báty-
ja" ajánlással ítotí Mese, mese, mátka
c. vers is. A Dsida győrilátogatásával
megszakított budapesti tartózkodás
alatt, kikövetke zíetheíően, többször is
íalákoztak, de a március 28-i, kolozs-
vári visszaúton Dsida mfu ismét

Kovács Erzsébet kísé-
rőjéil szegődött. Innen-
tőI kezdve Dsida bizo-
nyíthatóan fenntartotta
e szimultán szerelmi vi-
szonyt, s igaz, váltakozó
hévvel, de párhuzamo-
san írta szerelmes leve-
leit és verseit a két Bözsi-
kéhez, egyiknek helybe,
Kolozsvárra (majd ké-
sóbb Gerendkeresztúrra
és Nagyváradra), a má-
siknak Budapestre.

Ha feltesszük, hogy a
földrajzi távolság okán
a két ),ány nemigen tud-
hatott egymás létezésé-
ről, akár érthetetlennek is
túnhet, vajon miért övezte
mindkét viszonyt folyto-
nos konspiriálás és titko-
lódzás. Az okokat többfe-
rc, s liányonként más-
más iranyban kell keres-
nünk,

Kócsy Erzsébet eseté-
ben nem feledkezhetünk
meg arról a ma már ke-
vósbé megütközést keltő
tényről, hogy a lány Dsi-
dánál három éwel idő-
sebb, azaz 26 éves volt
ekkoriban. A korabeli kisviárosi köz-
vélemény szerint mindenképpen idő-
secske már a férjhezmeneíellrcz, rá-
adásul amúgy is érthetetlen lény: saját
munkájából megélni kívánó és tudó
zongoratanárnő. Míg azonban a lány ék
Budapestre költözése valóban növelte
a Dsidától valő fizkaí eltávolodást,
mindaközben - paradox módon - ép-
penhogy csökkentette a Kolozsvárra
(s Dsidához) többször hazalátogatő
Böske, illetve a Budapestre fel-felrán-
duló költó feletti kettós családi fel-
ügyeletet és a kapcsolatukat kíséró ál-
landó tilalmakat.

1930 késő tavasza azonban - átmene-
tileg - mégis Kovács Böske javrára dőlt
el, aki ekkor a kolozsvári református le-
ányiskolai érettségije után, Ignácz Ró-
zsa, a későbbi fu ónő barátnőjeként 1929 -
tól a kolozsviári egyetem görög-latin
szakos hallgatója. (Elegendő pénze nem

Dsida Jenő esküvői fényképe

lévén, 193 1- 1934 között megszakította
tanulmányait, s a nagyváradi református
leánygimnáziumban vállalt nevelőnői
állást.) Akapcsolatuk teljes titokban zaj-
lott. Kovács Erzsébet báíyiáli' és annak
feleségén, az Erdélyi Szépmíves Céh
kiadóhivatalának v ezeíőjért, Kádár Ilo-
nán, azaz Sulin kívül biztosat nemigen
tudhattak róluk.

Nyilvánvaló azonban, hogy a korabe-
li Kolozsvár seithetett valamit a titokról,
hiszen - többek között - a céh belső
ügyein felpapfkáaódott Berde Mária
egy l933.június 17-én kelt, Molter Ká-
rolyhoz írott levelében a következő uta-
lást ejtette el: ,,...afontos itt, hogy La-
cit (Kovács Lászlót) kérdőre vontam,
miért adta ki Dsidának a k)nyvet bírá-
latra, holott akkor már tudták, milyen
j ellemtelen v olt B árddal szemben. ( H a-
vonta keres a CEHnél, udvarol Laci
húgának, s könyvet készít elő.) Ilyen
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ember nem fog őszinte lenni kenyér-
adóival szemben."

Az írőnő felháborodott véleményé-
ból, valamint Dsidrának egy Kovács Bös-
kének írott 1930. május I2-t IevéI-
részletéből több dolog dedthetó ki.
,tulásnap elmentem Sulihoz és bevallot-
tam neki is komolyan, hogy nagyon, na-
gyon szeretlek... Valósággal megaláz-
kodtam, amikor kértem, hogy - most,
amikor annyi sok-sok csúnya életállo-
más utánvégre eljutottam Hozzád, - ne
vegyenek el tőlem... Suli nem akart
előbb békét kötni, mindenképpen foly-
tatni akafta a harcot Ndlad ellenem, ak-
kor azonban egészen más hnngot vet-
tem fel. Nagy és gőgös önbizalommal
(hazug volt az na7yon és aggóű, érez-
tem), kijelentettem, hogy úgyis csak azt
teszem, amit akarok és Te úgyis rám
fogsz hallgatni és így talán még kevésb-
bé leszek becsületes. Jobb , ha békét kö-
tünk. - Akkor elmondta Suli, hogy a ta-
nulmányaidat és a lelki egyensúlyodat

félti tőlem," - szó| az írás, Először is az,
hogy saját korában Dsida angyalként
való megítélése - legalábbis nem volt
egyértelmű. Másrészt az, hogy a Ko-
vács Böskéhez való viszony alakulásá-
ba - a csa]ádi félelmeken túl, melyek
oka volt Dsida betegsége, szegénysége

- belejátszottak az éppen Dsida szemó-
lye körül kirobbant, s végül az Erdélyi
S z épmív e s C é h szétszakadásáltoz v eze-
tő indulatok.

1930 nyarán Dsida Kovács Erzsébet-
hez írott leveleinek kedvetlenebb, néhol
lemondó, fakó hangja, az elejíettlevél-
beli félszavak, a postázott versek han-
gulata valami ki nem mondott, inkább
csak sejthető kettejük közötti feszült-
ségről árulkodik. Csak arrnyit tudunk
bizonyosan, hogy Kovács Erzsébet
alig tartózkodott ez idő íájt Kolozs-
v átrott, hol Gerendkeresztúron nyaralt
az őt fé|tő családtagok aggődó pillan-
tásai közepette, hol nagyváradi mun-
kája után járt.

Kócsy Erzsébet azonban nagyon is
ott volt, Budapestről Kolozsvárra érke-
zett rokoni látogatásra. A Dsidával való

- feltehetően - hosszabb idó utáni talál-
kozás igen jól sikerülhetett, hiszen
1930. szeptember 7-i ajánlással az
Ajándék c. verset írta - csak nemrég
tudjuk, hogy - Kócsy Böskének. Ez-
után újra megsűrúsödtek a Budapestre
küldött, Kócsy Erzsébethez írott leve-
lek, majd karácsonykor újra talákoztak.

Az íj év elején, 1931 januárjában
azonban - mikor kovács Erzsébet az is-
kolai téli sziinet idejére minden való-
színúség szerint hazauíazolt Nagyvá-
radról -, Dsida és Kovács Erzsébet ki-
békült. A lányhoz írt levelek hangja
ismét felforrósodott, bár kétségtelen,
hogy Dsida neki küldött mondatai, sza-
vai nemegyszer visszacsengenek - a
másik, a Kócsy Erzsébetnek kiildött
korábbi levelekből.

Ezuíán Dsida csak mrárciusban, több
mint két hónapi hallgatrás utián jelentke-
zettíjra Kócsy Böskénél, de már csak
két becsiiletból írt levél rárulkodik kap-

csolatuk elhidegüléséről, s így egyáLta-
lán nem lehetett meglepő, mikor kitu-
dódott, hogy Kócsy Erzsébet 1931. de-
cember 30-rán házasságot köt dr. Aszta-
los Miklóssal, a későbbi neves törlé-
nésszel.

Dsida és Kovács Erzsébet kapcsola-
ta még nyiáron is tarthatott, mígnem a
következő iskolaév kezdete után Dsida
újra egyedül maradva, I93I őszénmeg-
ismerte késóbbi feleségét, Imbery Me-
lindát. A Melinda-szerelem hamarosan
kirostálta a vetélytársnóket, Dsida Jenő
és Kovács Erzsébet viszonya megsza-
kadt. Ha megszakadt... Kovács Erzsé-
bet 1987-ben hunyt el; féqhez soha nem
ment. A hozzá kott Dsida-verseket és
-leveleket a konyhai asztal fiókjában
őizíe, s életében senkinek meg nem
mutatta.

Dsida és Melinda hosszú szerelem
aían 1936 ianuárjában titokban viáltott
jegyet, s végre 1937. július 22-én,majd
jűius 31-én tartották - a szülői ellená]-
lást végleg lelyőzve - a polgári. illerve
a Márton Aron szentesítette egy|tázi
esküvót. Az angyali szerelem-halőlos
házasság Dsidája révbe ért,

Csak időnként Látogatta meg - akár
éjszaka is - Fodor Jolán gépírónőt,
kolléganőjét, kinek lakáskulcsát az
eski,ivót követóen is megtartotta, s né-
hány ,,Te: meleg száj.lTe: meleg szem.
l Ha fázom: l nálad melegszem" -féle,
a.lkalomra sziiletett verssel kedveske-
dett neki.

Esktivője után nem egészen egy év,
vel, 1938. június 7-én nyugodott meg
végleg Dsida Jenő gyenge szíve,

kolozsvár

Dsida Jenő,rnyeregben"


