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KOSZTOLÁNYI SZABADKAI SZERELME

Kosztolányi Dezső életrajzának egyik fontos fejezetét adja a tanulmány: Lányi 
Heddával való szerelmének történetét. A kérdéskör fölvázolásához szükséges volt 
a Lányi-család kulturális szerepvállalásáról is szólni – különös tekintettel Szabadka 
zenei életére –, mivel ez is összekötő kapcsot jelent a Lányi-, a Kosztolányi, valamint 
a Brenner-család tagjai között.
Kosztolányi Dezső Lányi Heddával való megismerkedését követően intenzív leve-
lezésbe kezdenek. Az életrajzi epizód fő forrását ez a levelezés, illetve Lányi Hedda 
naplója adja, melyet Dér Zoltán adott közre. A tanulmány arra is kitér, Kosztolá-
nyinak milyen élete volt az alatt az időszak alatt, amíg tartott a szerelem: milyenek 
voltak a budapesti bohém újságíró mindennapjai. Ezenkívül szó esik első párizsi 
útjáról is – szintén ebből az időszakból –, melynek során tervezett találkozni Rainer 
Maria Rilkével.
A Lányi Hedda iránt érzett szerelem végül nagy viharok közepette ért véget, és 
még a családok is összevesztek. Az életrajzi epizód leírása filológiai alapkutatások 
eredményeire épül.
Kulcsszavak: életrajz, Kosztolányi Dezső, Lányi Hedda, Szabadka

Kosztolányi Dezső első komolyabb szerelme Lányi Hedda volt. Ám nem a 
szabadkai lány volt az első „nő” az életében: előtte ugyanis számos utcalánnyal 
és kokottal, valamint kupléénekesnővel – mint például Keleti Juliskával – hozta 
össze pesti bohém életvitele. Hedda apja Lányi Ernő (1861–1923) volt, akit 1907 
januárjában nevezett ki a szabadkai törvényhatósági bizottság a városi zeneiskola 
megürült igazgatói székébe, és március 1-jén tehette le esküjét. Mielőtt rátérnék 
lánya és Kosztolányi Dezső szerelmi kapcsolatának tárgyalására, érdemes pár 
szót szólnunk Lányi Ernő művészeti tevékenységéről, illetve a családnak a hazai 
zenei életben betöltött szerepéről. Teszem mindezt nem utolsó sorban azért, 
mert ez a szerepvállalás jelentette az összekötő kapcsot Lányiék és a Kosztolá-
nyi-, sőt a Brenner-família között.
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Lányi Ernő apja Langsfeld Ernő nagykereskedő volt, aki szívesen énekelt 
és gitározott, édesanyja – Weisfeller Fanni – pedig zongorázott. Mivel az apa 
korán meghal, Lányi Ernő Basch Raphael publicista gyámsága alá kerül, és 
Párizsba költöznek. Míg testvére, Viktor a Sorbonne-on tanul, és irodalomtör-
ténész, politikus, illetve egyetemi tanár, majd az emberi jogok ligájának elnöke 
lesz, addig Ernő Bécsbe szökik, zenét tanulni. Zongora- és hegedűórákat láto-
gatott a konzervatóriumban, majd Münchenbe ment tovább. Diáktársai közt 
volt Koessler János is, Bartók, Kodály, Dohnányi és Weiner Leó későbbi tanára. 
Ezt követően Lányit ismét Párizsban, majd Kölnben találjuk. Bejárta Lipcsét és 
Stockholmot, végül a bécsi Ring Színház karénekese lett. Jókai Aranyemberének 
elolvasása után döntött úgy, hogy hazatér, és Magyarországon vállal küldetést. 
Miskolci színházi karnagysága idején már dalokat komponált: első művét (Volt 
nekem egy szép kedvesem) 1880-ban mutatták be Zomborban, melyet Allaga Géza 
cimbalomművész, Blaha Lujza állandó kísérője, cimbalomra is átírt (KENYE-
RES KOVÁCS 1976). Második nagysikerű dala (Ne sírj, ne sírj, Kossuth Lajos) 
az ország valamennyi dalárdájának egyik leggyakoribb műsorszáma lett. Később 
Budapestre került kartanítónak, majd a bajai színházhoz karmesternek, utána 
ismét Miskolcra. 1883 és 1885 között a kolozsvári Nemzeti Színházban találjuk, 
ahol már zenepedagógiával foglalkozott, és ekkor szerzett oklevelet a Zeneaka-
démián is. Feleségétől, Dombay Erzsébettől összesen öt gyermeke született – 
Ernő, Viktor, Géza, Sarolta, Hedvig –, közülük Viktor torokgyíkban meghalt. 
Az ő emlékére veszi föl később Lányi Géza – aki zenei író lett, valamint opera-
szövegeket is fordított – a Viktor keresztnevet.

Lányi Ernő 1888-ban – Gustav Mahler igazgatósága idején – a budapesti 
Operaházba került korrepetítornak, ám Mahler egocentrizmusát nehezen visel-
te, így egy év múlva otthagyta a fővárost (KENYERES KOVÁCS 1976).1 Székes-
fehérvárott lett karnagy, ahol dalárdát is alapított. Nem sokkal ezután az Egri 
Városi Dalkört emelte országos hírűvé, majd egy regensburgi ösztöndíj után 
(1901) újra Miskolcon tevékenykedett. Mint föntebb jeleztem: 1907-től került 
Szabadkára, ahol első lépésben fölfejlesztette az Iparosdalárdát, valamint elkezdte 
kidolgozni a zeneiskola szabályzatát. Levéltári adatok tanúskodnak arról, hogy 
újításai bevezetése során számos akadályba ütközött – többek között az egyházi 
vezetők is ellene voltak –, ám néhány haladó gondolkodású művészetpártoló és 
maga a polgármester segítette törekvéseit (MAGYAR 1996). Lányi Ernőt 1919-

1 Mahler elhíresült összeférhetetlenségéről Szegedy-Maszák Mihály is említést tesz egyik tanulmá-
nyában: „Nagyon sok adat vall arra, hogy nemcsak összetett személyisége, de törekvő hajlama is 
szembeállíthatta a társadalom bizonyos képviselőivel. Ellentmondást nem tűrő határozottságát 
még az uralkodóval szemben is érvényesítette, s ugyanez jellemezte budapesti viselkedését, társítva 
azzal az iróniával, melyet sokan értetlenül fogadtak és – alighanem joggal – a fensőbbség érzetére, 
sőt lenézésre vezettek vissza.” (Szegedy-Maszák 2006)

Arany Zsuzsanna: Kosztolányi szabadkai szerelme
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ben helyezték nyugállományba, s ezt követően meg is betegedett. 1923-ban halt 
meg, de utolsó éveit is a zenének szentelte.

Csáth Géza apja, id. Brenner József volt az egyik fő kezdeményezője, illet-
ve vezetője az 1888-ban alapított Szabadkai Dalegyesületnek. Az alapító tagok 
között találjuk Kosztolányi Dezső apját, id. Kosztolányi Árpádot is. Id. Bren-
ner József kéziratos naplójegyzeteiből is tudható, hogy Lányi Ernővel közösen 
alapították meg később a Filharmóniai Társulatot, melynek előbbi egyik alelnö-
ke és I. fuvolása is volt sokáig (BRENNER 1943).2 A Brenner-, Kosztolányi- és 
Lányi-család tagjai tehát összejártak, és nemcsak az apák, hanem gyerekeik is 
baráti viszonyba kerültek egymással. Lányiék 1907-es Szabadkára érkezésekor 
Kosztolányi Dezső már „befutott” újságíró volt Budapesten, első kötete, a Négy 
fal között pedig éppen ezekben a hónapokban látott napvilágot. Vele ellentétben 
Lányi Hedda még meglehetősen tapasztalatlan, tizenhárom éves, fiatal diáklány 
volt, aki szülei felügyelete alatt állt. Rendes házból való úrilányként nem illett 
tehát felnőtt férfiakkal kapcsolatba kerülnie. Igaz, diáktársai udvarolgattak neki 
– fölkérték bálokban, hazakísérték az iskolából –, ám az addigra már huszonkét 
esztendejét betöltő, s (a „Keleti Juliskáknak” köszönhetően) a szerelemben is 
járatos Kosztolányi közeledése ennél sokkal nagyobb súllyal (s egyszersmind 
veszéllyel is) bírt.

A szerelem kibontakozásának története meglehetős pontossággal dokumen-
tálható, Hedda ugyanis részletes naplót vezetett életének erről az időszakáról.3 
Ennek alapján tudjuk, hogy elsőként Csáth Géza fordult meg Lányiéknál – 1907. 
május 16-án –, s Kosztolányi csak ezt követően, június 2-án teszi tiszteletét. Mint 
Lányi Hedda leírásából kiderül, a kötetből vitt Lányi Ernőnek is egy példányt, 
ám a diáklány ekkor még nem figyelt föl rá: „Megint itt volt Jóska, és elhoz-
ta magával az unokafivérét Apának bemutatni. Kosztolányi Dezsőnek hívják. 
Költő. A verseskötetét odaajándékozta Apának. »Négy fal között« a címe. Érde-
kes ember: magas, kék szemű, barna haja van, de az mindig a homlokára esik, 
nem áll olyan szép simán, mint a Jóskáé.”4 Az idézetből is sejteni lehet, illetve a 
napló egy későbbi bejegyzése (1907. aug. 7.) szintén utal rá: Lányi Hedda ebben 
az időben inkább Csáth Gézáért rajongott. Ugyancsak ezt támasztja alá egy 

2 A szöveg gépelt – online – változatát még 2013 folyamán Szegedy-Maszák Mihály bocsátotta 
rendelkezésemre, akinek DÉVAVÁRI BESZÉDES Valéria küldte el, hogy a Kosztolányi Kritikai 
Kiadáson dolgozó kutatócsoport (melynek akkor munkatársa voltam) tanulmányozhassa. Segít-
ségüket utólag is köszönöm.

3 Tudomásom szerint magángyűjteményben fönnmaradt a napló kézirata is. Mivel ez ideig (2015. 
ápr. 20.) nem nyílt alkalmam az eredeti dokumentumot megtekinteni, így a másodközlésre hagyat-
kozom: DÉR Zoltán: Fecskelány. Dokumentumregény, Újvidék: Forum, 1985. [A továbbiakban: 
Fecskelány]. A napló eredeti kéziratával kapcsolatos tudnivalókról SÁRKÖZI Éva készít tanulmányt.

4 1907. jún. 2. In: Fecskelány. 15.

Tanulmányok, Újvidék, 2015/1. 50. füzet, 3–26.
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időskori interjúja is, melyben a következőt nyilatkozta: „Hiszen nekem a Csáth 
Géza tetszett, és most sehol sincs a Csáth Géza, hanem valami történik itt most.”5 
Az „áttörést”, melyre az interjúban céloz Lányi, csak a karácsony hozta el. 1907. 
december 24. napjának krónikáját – mely a szerelem kezdetét írja le – 26-án 
rögzítette Hedda: „Eddigi életem legcsodálatosabbja volt karácsony első napja, 
vagyis annak délutánja és estéje, amit Kosztolányiéknál töltöttünk. Uzsonna 
után Dezső, akit édesanyja Didének szólít, odahívott az ebédlő támlás díványára. 
Úgy mondta, hogy: »Jöjjön, kislányka, beszélgessünk egy kicsit.« A beszélgetés 
egy hosszú óráig is eltarthatott. Nekem lángolt az arcom utána. Előbb engem 
kérdezgetett: hogy élek, miken szoktam gondolkozni? Aztán beszélt magáról 
is sokat. […] Aztán emlegetett egy kislányt. Igalits Szandának hívják. Tetszett 
neki, de elköltöztek Zomborba. És hogy Pesten annyi színésznőt és mindenféle 
nőt ismert, de egy olyan szépet sem látott, mint amilyen én vagyok. Megérin-
tette a kezemet. Mintha tűz ért volna hozzám, beleremegtem. Akkor mondta, 
hogy szeret, s ebben a pillanatban éreztem, hogy én is őt. […] Dide hívott, hogy 
üljünk le és nézegessük az újságok karácsonyi számait. Kétoldalról fogtuk a 
szétnyitott újságot, és ő mögötte a kezemet szorította. Azt hittem, meghalok a 
boldogságtól.”6 Kosztolányi ugyancsak „beszámolt” a szerelmi kapcsolat indu-
lásáról, ő azonban levélben tette. Halasi Andor barátjának írta rögtön újévkor: 
„Képzeld el, újra egy nőt találtam, az abszolút nőt, az örök Ideált – hogy is fejez-
zem ki magam? –, a női Halasi Bandit. […] Ez a nő most lekötve tart. Írásban 
nem jellemezhetem, csak annyit árulok el, hogy tizennégy éves, és jobb verseket 
ír, mint én. […] majd megfulladok a boldogságtól, hogy a szemétgödörszerű 
életben két olyan emberrel találkoztam, mint ez a nő és te.”7 A leírt sorok arra 
engednek következtetni, hogy az első találkozáskor – a nyár folyamán – még 
Kosztolányi sem figyelt föl Heddára. Föltehetően még túl friss volt a Keleti 
Juliska-féle szerelem (ami csalódást jelentett a fiatalembernek) élménye ahhoz, 
hogy a fiatal lányt észrevegye, illetve akkori látogatásának határozott célja az 
volt, hogy Lányi Ernőnél tegye tiszteletét, kötetével mutatkozva be. Mindennek 
azonban ellentmondani látszik Kosztolányi Dezsőné közlése, aki a következőket 
írja: „Iskoláskönyvekkel a hóna alatt rójja a szabadkai utcát, amikor Dide először 
észreveszi” (KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ 1938: 171). Kosztolányi Halasinak írt 
leveléből kiderül továbbá, hogy Hedda írt verseket is. Naplójában ugyancsak 

5 Interjú Lányi Heddával. Rendezte DOBRAY György. Az archív felvételt – mely több interjút is 
tartalmazott – a Duna TV tűzte műsorára, KD születésének 125. évfordulója alkalmából, 2010. 
március 29-én. [A továbbiakban: Lányi-interjú]

6 1907. dec. 26. In: Fecskelány. 20–21.
7 Kosztolányi Dezső [a továbbiakban: KD] levele Halasi Andornak, Szabadka, 1908. jan. 1. In – –: 

Levelek – Naplók. Összegyűjtte, sajtó alá rendezte, a jegyzeteket írta Réz Pál. Budapest, Osiris, 
1998. 139. [A továbbiakban: KDL-Réz]
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találunk több költeményt, valamint arra is fény derül, hogy Kosztolányinak 
is elküldött néhányat. Saját tehetségét természetesen szerényebbre értékelte, 
mint a férfiét, és nagy nehezen szánta rá magát költeményei megmutatására: 
„Megpróbáltam levelet írni, de minden szó olyan szürkén kongott, hogy Dide 
azt sértésnek vehette volna. Így aztán versben írtam meg azt, amit levélben nem 
tudtam elmondani. […] Félve küldtem el ezt a verset. Félek, hiányzik belőle, 
amire Ő annyira vár: az ölelés közelsége. És ezt Ő észreveszi, hiszen Kiss József 
is úgy hallgat rá, mint egy csalhatatlan szakértőre.”8

1908. január 6-án beszélik meg, hogy ezentúl levelezni fognak, titokban. 
Kosztolányi poste restante írja érzelmektől túlfűtött leveleit Heddának, leggyak-
rabban „Este” jeligével, ám ezzel párhuzamosan a család címén is jelentkezik: 
illedelmes stílusban, képeslapokon küldve üdvözleteit. Gyakran előfordul azon-
ban, hogy öccsén és a Brenner-fiúkon keresztül megy a levelezés – akiket folyton 
óvatosságra int9 –, amiből később galibák is adódnak: a kisebbik Brenner – akit 
csak „Dezsőkének” vagy „Kisdezsőnek” becéznek (s aki később Jász Dezső néven 
publikál majd) – is beleszeret Heddába, a levelek adás-vétele pedig apropó lesz 
a találkozásokra. Kosztolányi első szerelmesleveléhez verset is csatol: a Boszor-
kányos estét, melyről tudjuk, hogy ez volt első Nyugat-beli szereplése is. Míg a 
levelet 1908. január 14-én vette kézhez Lányi Hedda, addig a vers csak március 
elsején jelent meg nyomtatásban.10 De Kosztolányi nemcsak költeményeket küld 
kislány-szerelmének, hanem hosszas vallomásokat is. Leírásairól nem mindig 
tudjuk egyértelműen eldönteni: mennyi belőle a valóság, s mennyi a fantázia 
terméke. A levelek szenvedélyes hangneme legalább annyira költői csapongás 
is lehet, mint amennyire őszinte megnyilatkozás. Egyik első üzenetében példá-
ul meglehetősen teátrális, s a világfájdalmas költő pózában tetszeleg, mikor 
így ír: „Színhely: egy éjjeli kávéház. Idő: éjfél után három óra. A szereplők: egy 
kisleány, édes, komolykodó arcú csodalány, aki most meleg ágyában alszik, de 
álmában is affektál – bájosan és természetesen, ahogy Hedda szokott –, és egy 
kócos, borzas költő, ismert kávéházi alak és még ismertebb lump, aki a márvány-
asztalra görnyedve szerelmes levelet ír ideges, könnyes szemekkel, és oly nagy 
elmélyedéssel, hogy az egész kávéház azt hiszi, hogy őrült és nappalra kiviszik a 

  8 Fecskelány. 29. Lányi Hedda említi Kiss József nevét is. Tudjuk, hogy KD már ekkor főmunkatárs 
A Hét című hetilapnál, és valóban volt beleszólása a lap tartalmi részébe, amint azt a szemlézés 
során is láthatjuk, ugyanis számos barátja is jelentkezett írásokkal A Hétben. Babitsnak például 
így ír, mikor verseit ajánlja be Kissnél: „Az öreg beteg, ítéletgyönge öreg ember, s az én kezemből 
kell vennie, és az én szájamból kell hallania, hogy mit kap, s ő – előre tudom – hogy el lesz tőlük 
ragadtatva.” – KD levele Babits Mihálynak, Budapest, 1909. febr. 28. In: KDL-Réz. 170.

  9 Pl.: „Kedves Dezsőke, akaratom ellenére újra számítanom kell diszkrét baráti szolgálatodra. Egy 
nap múlva levelet küldök a címedre. Kérlek, add át a szokott gyorsasággal és óvatossággal. Nem 
árt, ha féltek.” – KD levele Jász Dezsőnek, Budapest, 1908. máj. In: KDL-Réz. 153.

10 KOSZTOLÁNYI Dezső: Boszorkányos este. = Nyugat, 1908. márc. 1., 287.

Tanulmányok, Újvidék, 2015/1. 50. füzet, 3–26.
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Lipótmezőre. […] Nekünk nem kell ragaszkodnunk a szokásokhoz. Azt akarom, 
hogy láss engemet, ahogy ebben a percben rád gondolok, s érezd, mint hajolok 
a te szent, fehér ágyad fölé.”11 Vagy másutt: „Közvetlen a vonatra szállás előtt 
este 9 órakor a hold és az ívlámpa kombinált fényénél írom a kártyát.”12 Sok levél 
azonban valóban komoly érzelmekről árulkodik, mint például az 1909. júliusi: 
„Mi vagy te nekem? Nem tudom biztosan. De most úgy érzem, hogy te vagy a 
Visszatérés. Te tettél férfivá, és te tettél újra gyerekké. Most olyan tiszta vagyok 
újra, mint a gyerekkoromban. Ezt a tisztaságot félve őrzöm. […] Szeretnék veled 
egy napig együtt lenni, nem otthon, Szabadkán, és nem itt, hanem valamilyen 
idegen városban.”13 Viszonylag korán ráaggatja egyébként Kosztolányi a diák-
lányra a „Fecskelány” nevet is, mely aztán – nem utolsó sorban Dér Zoltánnak 
köszönhetően – elhíresül az irodalomtörténetben: „Kicsoda vagy te, hogy ily 
könnyű vagy? Könnyű és karcsú, mint a fecske. Te fecskelány! Te fecskelel-
kű, fecskekönnyűségű, repülő, táncolva repülő lány, te kék égben, kék vizeken 
csicsergő madár! Te én!! Te költő, te isten, te minden!!!”14 A leveleken túl olyan 
„lovagias” gesztusokkal is udvarolt Kosztolányi Lányi Heddának, mint példá-
ul virágok küldése: „ahogy kilépek a kapun, mit látok: egy fehér selyempapír 
csomagot. Lehajolok érte. Két szál gyönyörű piros szegfű volt benne. Tudtam[,] 
hogy ezt Dide hozta.”15

Az, hogy nem minden esetben volt igaz, amit Kosztolányi leírt a leve-
leiben, vagy legalábbis nem mindig írta le a teljes igazságot a fiatal lánynak, 
legegyértelműbben az 1909 májusában keltezett szövegeiből derül ki. Érde-
mes idéznünk mind a Lányi Heddának, mind a Csáth Gézának ugyanekkor írt 
leveleket. A szabadkai diáklány a következő sorokat olvashatta Kosztolányitól: 
„Előttem egy finom és értékes levél. Minden sorát imádom. […] Egy kávéházból 
válaszolok. Rum és kávé van a tálcámon. Esik az eső. Az aszfalton kis francia 
lányok tipegnek (apácákkal) a templomba. A lányok idenevetnek. Ezeknek csak-
ugyan van miért imádkozniok. Mit írjak még? Minden percem el van foglalva. 
Múzeum, könyvtár, színház, társaságok. Csak te hiányzol.”16 Az unokatestvér, 
Csáth Géza azonban egészen más hangnemű levelet kapott Kosztolányitól: „A 
Montmartre-on ültem, a Tabarin mulatóban. Egyedül és kétségbeesve. Nők 

11 KD levele Lányi Heddának, [Budapest, 1908. jan. 14. körül]. In: KDL-Réz. 141. A datálásnál a 
Fecskelány közlését is figyelembe vettem.

12 KD levele Lányi Heddának, [Szabadka, 1908. jún. 12.]. In: KDL-Réz. 157.
13 KD levele Lányi Heddának, Budapest, 1909. júl. In: KDL-Réz. 183–184.
14 KD levele Lányi Heddának, Budapest, 1908. jan. 23. In: KDL-Réz. 145.
15 1908. febr. 2. In: Fecskelány. 34.
16 KD levele Lányi Heddának, Párizs, 1909. máj. [20. körül]. In KDL-Réz. 179. A datálásnál [Bíró]

Balogh Tamás ([BÍRÓ-]BALOGH 2006) eredményeit is figyelembe vettem.
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táncoltak körülöttem. Paris legelőkelőbb táncosnői. Az egyik, Mme Frou Frou 
nagyon megtetszett, s tüntetően tapsoltam neki. Tüntetően fixíroztam. A tánc 
végével a nő odajött és végigcipelt a táncteremben. Egy keménykalappal a fejemen 
táncoltam vele. Abszintet kellett rendelnem. Reggelig mulattam. […] A nőnek 
megtetszettem. A villanylámpák alatt csókolóztunk. Aztán le a földszintre, és 
csók… […] Aztán egy éj. A nő megcsócsált, megmosott, végignyalt, rám köpött 
egy meleg gejzírt, végül pedig kiköpött és újra szájába vett. Mindez pedig csak 
egy csók után. Utána én jöttem. Nevetek mindenen. Ez a szerelem. […] Most 
újra hozzá megyek. Másról nem tudok írni. Én is szeretem.”17 Ebből is látható, 
hogy Kosztolányi nem tett „szerzetesi fogadalmat”, és a „rosszlányokat” továbbra 
is látogatta, a diáklánnyal való szerelem dacára. Lányi Hedda azonban valamit 
megsejthetett, mert naplójába – 1909. május 28-i dátummal – az alábbiakat 
jegyezte föl: „Nem töltött be egészen az a levél. Hiányzott belőle a melegség, 
szerelmünk melege. Melegség, ami az éjszaka lopva fölgyújtja érzékeimet. Ebből 
a tűzből élek aztán egész nap. Ez, határozottan emlékszem, hiányzott belőle. 
Miért? Remegek egy soráért és félek tőle. Magamnak sem merem megmagya-
rázni, miért félek…”18 Kettejük szerelme tehát plátói volt, amint arra egyrészt 
Lányi Hedda naplójából, másrészt Kosztolányi leveleiből következtethetünk. 
Csak játékos incselkedések történhettek ekkor köztük, sok csókolózással, azaz: 
annyi, amennyi nem jelentett „veszélyt”, és nem volt kockázata annak, hogy 
Hedda lányfejjel másállapotba kerül. Ezt támasztja alá az is, hogy Kosztolányi 
leveleiben többször is „menyasszonyának” nevezi a lányt, és a nagykorúság betöl-
tésének idejére helyezi szerelmük beteljesülésének időpontját: „milyen büszke-
szent érzés, hogy én keltelek fel most ezeréves álmodból, amit gyermekruhában 
aludtál át a gyerekszobában. […] Várakozzál. Hunyd le a szemeidet, s gondold 
magad két évvel öregebbnek, és meglátod, így lesz minden.”19 Ám a naplóból 
tudunk például arról is, hogy Kosztolányi – a Lányi-szülőket kijátszva – ravasz 
módon, már a kezdeti időkben (1908 nyarán) kicsalta a szabadkai erdőbe a 
kislányt, ahol zavartalanul lehetett együtt vele: „Dide itthon van. […] Megbe-
széltük, hogy reggel kimegy a városerdőbe. Én mise után szintén kimegyek, 
és sétálunk egyet kettesben. […] Fejfájás ürügyével a mise vége előtt eljöttem, 
mert másként a lányokkal kellett volna mennem. […] Most voltam először az 
erdőben. […] Nagyon szeretek hintázni, és Dide jól meghintáztatott. Csak úgy 
repültem a levegőben. Egy padon pihentünk aztán és csókolóztunk. De jött egy 

17 KD levele Csáth Gézának, Párizs, 1909. máj. [20. körül], in KDL-Réz, 180–181. A datálásnál az 
alábbi tanulmány eredményeit is figyelembe vettem: [Bíró-]Balogh, 2006, i. m., 48.

18 1909. máj. 28. In: Fecskelány. 67.
19 KD levele Lányi Heddának, [Budapest, 1908. jan. 26. körül]. In: KDL-Réz. 147. A datálásnál a 

Fecskelány közlését is figyelembe vettem.
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öreg bácsi és igencsak megnézett bennünket. Megijedtem, hogy mégsem illik 
itt kettesben szerelmeskedni.”20

Kosztolányi kettős játéka – a szűzlány iránt táplált plátói szerelem és az utca-
lányokkal, illetve egyéb kokottokkal való nemi érintkezés párhuzamos művelése 
– abból a Csáthnak szóló levélből szintén kiderül, melyben apja látogatásáról 
számol be, és amelyben a Rózsaszüret című versére is utal.21 Ezenkívül másik 
levél is bizonyítja, hogy a Mme Frou Frou-s eset nem volt egyedüli. 1908 tava-
szán ugyanis ezeket a sorokat írta, szintén Csáthnak, aki a legfőbb bizalmasa 
volt magánéleti kérdésekben: „már hetek óta fojtogat a neuraszthénia, úgyhogy 
egyáltalán semmit nem írok, semmit sem olvasok, s legfeljebb csak társaságok-
ba járok, nők közé – szobalányok közé. Minden nő szobalány, s a szobalány a 
legnőiesebb nő. Tombornénál pedig van egy praeraffaelita szobalány, szőke és 
karcsú, aki jelenleg ihletet ad a költői alkotáshoz.”22 A levél későbbi részletében 
Kosztolányi bizonyos „családapai álmokról” is szót ejt, ami arra enged követ-
keztetni, hogy esetleg egy nő gyereket várt volna tőle, és talán elvetette volna 
magzatát, vagy végül mégsem sikerült a teherbe esés. Bizonyítja mindezt az is, 
hogy további levelekben ugyancsak szó esik az ügyről, valamint Kosztolányi 
épp az említett Csáthnak szóló üzenetben kér óvszereket is unokatestvérétől – 
föltehetően a nagyobb óvatosság végett.23 Az apja látogatásáról írt beszámoló-
ban pedig a következőt közli: „filozófiai és nőgyűlölő tirádákban adtam tudtára, 
hogy az ügynek vége van.”24 Réz Pál ugyancsak arra jutott, hogy Kosztolányi 
talán teherbe ejthetett egy nőt ebben az időszakban.25

Más források is akadnak, amelyek konkrétan egy dajkával való kalandról 
számolnak be, ám mintha különböző időpontokból származnának a törté-
netek. Kosztolányi Dezsőné könyvében például az Édes Anna című regény 
címszereplőjével kapcsolatban olvassuk az alábbiakat: „Bözsi, a régi dajka szép 
kék szeme, karcsú alakja, balatoni bája volt előtte, amikor írta, és talán annak 
a hajdani, szabadkakörnyéki tanyai lánynak öntudatlansága, akihez diákko-

20 1908. jún. 2. In: Fecskelány. 43.
21 „Az öreg [id. Kosztolányi Árpád], amint tudod, fenn volt, és nálam szállt meg. Irtózatos furcsa 

helyzetek keletkeztek. […] mind a két este meglepett, mikor szublimátban mosakodtam. Reggel 
meggyóntatott, és kijelentette, hogy ez és a »platói szerelem« (értsd: Rózsaszüret) nem mívelhető 
együtt.” – KD levele Csáth Gézának, [Budapest, 1908. tavasz]. In: KDL-Réz. 156.

22 KD levele Csáth Gézának, [Budapest, 1908. tavasz]. In: KDL-Réz. 155.
23 „családapai álmaim is elmúltak (s milyen gyorsan és alaposan!!), de azért nagyon szeretnék már 

szabad lenni, Párisba menni. Mit tegyek? Hogy gyógyuljak meg? […] Csak arra kérlek, intézz el 
mindent jól és gyorsan. […] Kotonokat is küldj.” – KD levele Csáth Gézának, [Budapest, 1908. 
tavasz]. In: KDL-Réz. 155.

24 KD levele Csáth Gézának, [Budapest, 1908. tavasz]. In: KDL-Réz. 156.
25 RÉZ Pál jegyzete az említett levélhez: „Kosztolányi más levelében is említi, hogy egy asszony 

gyereket vár tőle; az ügyről többet nem tudunk.” – In: KDL-Réz. 891.
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rában többször kilopódzott s aki egy szép napon szótlanul, sírva elhagyta a 
házukat”(KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ 1938: 274). Egy, Kosztolányi naplójában 
olvasható töredék talán szintén ide kapcsolódik: „Maris nevű cseléd, akibe először 
szerelmes voltam. A Pici kutyámat hozta a Promenád utcából. Ez a szerelem ma 
is hat rám. Ez életem döntő szerelme (Maris)” (KOSZTOLÁNYI 1998: 815). Egy 
másik visszaemlékezés azonban mintha a budapesti évekre, már a házasság utáni 
időszakra tenné a dajkával való viszonyt. Radákovich Mária, Kosztolányi élete 
végi nagy szerelme ugyanis a következőket tudatta Vargha Balázzsal: „Radákovich 
Mária: Azt mondtam, hogy hát [Füst] Milán, hát hogy lehet Édes Annát, hát 
hogy lehetett… És akkor Milán azt mondja, hogy hát Mária, hát nem szégyel-
led magad. Mondom, miért szégyelljem magam, ezt nem lehet. Lehetetlenség. 
Borzasztó. Azt mondja, tudd meg, hogy egy nagyon finom és jó lélek volt, és… 
és hogy egyáltalán Dezső kibírta azt a poklot, azt annak köszönheti, hogy még 
volt valaki a házban, aki tiszta volt és rendes volt. […] Vargha Balázs: És maga 
tudta, hogy […] ez, ez Kosztolányi és a dajka között ez így volt? R. M.: Én nem 
tudom, én most se tudom elhinni. Nem tudom elhinni, mikor nem beszéltünk 
soha ketten róla. Odaadta a kezembe, hogy olvassam el. És hogy, talán evvel 
akarta, hogy tudomást vegyek róla. Milán mondta nekem. Hogy tudniillik ott 
volt a házban náluk egy dajka. És, és azt mondta, hogy olyan szépen viselke-
dett, mikor meglátta a ház előtt elmenve. Átment a Kosztolányi a másik oldal-
ra, hogy ne kelljen elmennie a ház előtt. Mert ott házmesterné volt, a Máraiék 
házában, a szomszédban. És ott elment, és átment a másik oldalra a Kosztolányi. 
És akkor az volt, ott ment az, az Anna, Édes Anna nevű nem tudom, valaki. És 
azt mondta, hogy nem, ne menjen át a másik oldalra, tudok mindent, és legyen 
boldog, azt kívánom neked. Ennyit tudok” (VARGHA 1974). A kérdést lezáran-
dó, megállapíthatjuk: talán nem meglepő, hogy Kosztolányi a ledérebb nőkkel 
való flörtöket és nem egyszer „veszélyesebb” kalandokat követően, éppen egy 
– még érintetlen – fiatal lány iránt táplált plátói szerelemben keresett vigaszt.

Érdemes azonban még egy rövidebb kitérő erejéig visszatérnünk a Mme Frou 
Frou-esetre, mivel nemcsak magánéleti, de irodalomtörténeti vonatkozással 
is bír. Kosztolányi ugyanis azt tervezte – és föltehetően le is levelezte –, hogy 
Párizsban találkozni fog az osztrák költővel, Rainer Maria Rilkével. Elutazása 
előtt az alábbiakat írta Osvát Ernőnek, a Nyugat szerkesztőjének: „Mélyen tisztelt 
szerkesztő úr, kerestem, hogy átadjam önnek – a Nyugat részére – ezt a három 
műfordítást. Az egyiket már ismeri. Arra kérném, ha tetszik önnek, közölje le a 
tanulmánytól függetlenül. Mert (május 12-én) Párisba megyek, és személyesen 
beszélek Rilkével. Ott írom meg a tanulmányt, és onnan küldöm.”26 Az említett 
műfordítások végül a tanulmánnyal együtt jelentek meg, annak részeiként, a 

26 KD levele Osvát Ernőnek, [Budapest, 1909. máj. 12. előtt]. In: KDL-Réz. 176.
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Nyugat 1909. szeptember 16-i számában.27 A tavaszhoz képest későinek mond-
ható megjelenésnek nem pusztán az volt az oka, hogy a Nyugat „várakoztatta” 
volna Kosztolányit, hanem maga a szerző sem igyekezett a tanulmány megírá-
sával. Egy nem sokkal későbbi levélben – május 22-én – már arról számol 
be a szerkesztőnek, hogy Párizs nem a legalkalmasabb hely a tanulmányírás-
ra: „Szerkesztő úrnak Párisból szíves üdvözletem küldöm. A cikk megírására 
itt – sajnos – sem időm, sem alkalmam nincs. Ez az a hely, ahol semmit sem 
lehet írni.”28 Az eufemizmus mögött nyilván az éjszakai Párizs bohém élvezetét 
sejthetjük, ami nem engedte Kosztolányinak az íróasztal – vagy épp kávéházi 
asztal – mögötti nyugodt ücsörgést. Míg a hosszabb cikk megírása csak elhúzó-
dott, addig a Rilkével való találkozás el is maradt. Azt, hogy levélváltás történt 
köztük, egy későbbi visszaemlékezéséből tudjuk: „Amíg élt és közöttünk mozgott, 
nemigen ismertük. […] Én is mindössze egy levelet váltottam vele, inkább közös 
barátainkkal izengettünk egymásnak” (KOSZTOLÁNYI 1934: 6). Az egyetlen 
levélváltás dokumentálható is, mivel magángyűjteményben fönnmaradt az a 
dokumentum, amit Rilke írt Kosztolányinak, 1909. június 1-jén.29 A sorokból 
kiderül, hogy Kosztolányi kétszer sem tudott elmenni a megbeszélt találkozóra: 
„Igen tisztelt uram, sajnálom, hogy áldozócsütörtökön nem jött el ismét: jelzése 
szerint vártam Önt. Másnap el kellett utaznom, és tegnapig távol is voltam. Ha 
még Párizsban tartózkodik, kérem, írjon: ez esetben megbeszélünk egy talál-
kozót a közeli napok valamelyikére. Ha másképp történne, remélem, Ön után 
küldik levelemet, és az tolmácsolja majd találkozásunk elmaradása miatt érzett 
sajnálatom mellett baráti üdvözletemet is” ([BÍRÓ-]BALOGH 2006: 47). Mivel 
a borítékon a párizsi cím („33. rue Monge / Paris I.”) át van húzva, és helyette a 
budapesti albérlet címe szerepel, így joggal következtetett a magángyűjteményi 
anyag másolatába bepillantást nyerő Bíró-Balogh Tamás arra, hogy Kosztolányit 
már nem érte a francia fővárosban a levél ([BÍRÓ-]BALOGH 2006: 47). Mind-
ezt alátámasztja az is, hogy a Rilke-levél keltezéséhez képest két nappal később 
– június 3-án – Kosztolányi már Brüsszelből küld kártyát Lányi Heddának.30

A Fecskelány-szerelem bemutatásánál – az irodalomtörténeti kitérőn túl 
– egy művelődéstörténeti epizód rövid fölvázolására is vállalkoznunk kell. Az 
1907 elején Szabadkára érkező Lányi Ernő által alapított filharmonikus zenekar 
első hangversenyét ugyanis 1908. február 12-én tartották, amikor már javában 
folyt a levelezés a két szerelmes között. Az este programját részletesen ismerte-

27 KOSZTOLÁNYI Dezső: Rilke. = Nyugat, 1909. szept. 16., 301–313.
28 KD levele Osvát Ernőnek, Párizs, 1909. máj. 22. In: KDL-Réz. 179.
29 A levél magyar fordítását először közölte: RÉZ Pál: Egy rejtvény és a megfejtése. Rilke és Koszto-

lányi elmaradt találkozása. = Lyukasóra, 1993. szept., 14–15. Később a német eredetit is közölte 
([Bíró-]Balogh 2006: 47). Utóbbi jegyzete alapján: László Gyula örökösei őrzik a levelet.

30 KD levele Lányi Heddának, Brüsszel, 1909. jún. 3. In: KDL-Réz. 181.
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ti naplójában Lányi Hedda, s nem utolsó sorban azt is említi, hogy az előadást 
fölvezető prológot Kosztolányi Dezső írta, valamint ifj. Lányi Ernő szavalta el. 
A naplóból megtudjuk, miként folytak az előkészületek, illetve a részletes műsor 
felől is tájékozódhatunk: „Apának rengeteg izgalmába, fáradságába került, míg a 
társaságot összehozta. Templomi zenészekből és a város hegedülni tudó tagjaiból 
alakult meg a zenekar. […] Hosszú heteken át folytak a próbák a Pest-szálloda 
nagytermében. […] Zsúfolásig megtelt a színházterem. A prológot, amit Dide 
írt, síri csöndben hallgatta az elsötétített nézőtér. Ernőke szépen szavalta. […] 
a műsor igen igényes volt:

1. Schubert: H-moll szimfónia (I. és II.)
2. Beethoven: Hegedűverseny. Zenekari kísérettel előadta: Regéczy Ilona
3. Grieg: Részletek a Peer Gyntből

a) Ase halála
b) Anitra tánca

4. a) Tartini: Ördögtrilla
b) Hubay: Csárdajelenetek. Hegedűn előadta: Regéczy Ilona

5. Mozart: Jupiter szimfónia. (I.)”31

Az eseményt rögzítette Brenner (Jász) Dezső is, akitől arról is informálód-
hatunk, hogy a 40 tagú zenekarban három Brenner is játszott: az ügyvéd apa 
és két fia, Jász Dezső és Csáth Géza (JÁSZ 2001: 14).32 A Kosztolányi által előa-
dott verses prológot a másnapi Bácskai Hírlap le is közölte, Napi hírek rovatá-
ban.33 Nem tudjuk, hogy Kosztolányi ismerhette-e már korábban is Tartinitől 
a műsorban szereplő Ördögtrilla-szonátát (Il Trillo del Diavolo), de bizonyos-
ra vehető, hogy fölkeltette az érdeklődését. Nem sokkal később ugyanis, 1909 
decemberében, Cholnoky Viktor Tammúz című kötetét méltatva jegyzi meg 
zárlatában: „Ördögi könyv. Tartini zenéjét hallom. Az ördög trilláit” (KOSZ-
TOLÁNYI 1909: 874–875). Az esten föllépő hegedűművésznő, Regéczy Ilona 
(aki később ifj. Lányi Ernő felesége lett) mestere, Hubay Jenő állítólag gyakran 
mesélte el társaságban azt az anekdotát, miszerint az olasz muzsikusnak egyik 
éjjel, álmában, megjelent az Ördög, akivel szerződést kötött. Fölébredve annak 
a zeneműnek a kottáját vetette papírra, amit a pokol fejedelme eljátszott neki. 
Hubay egyébiránt átiratot is készített az „ördögi műből”. A legendát minden 
bizonnyal ismerte Kosztolányi is, és nem zárható ki, hogy éppen a szabad-

31 1908. febr. 12. In: Fecskelány. 35–38.
32 Vö. 1908. febr. 12.
33 Kosztolányi Dezső: Prológ a szabadkai filharmonikusok első hangversenyére. = Bácskai Hírlap, 

1908. febr. 13. 2. A vers kéziratban is fönnmaradt: MTA Könyvtár Kézirattára [A továbbiakban: 
MTAKK], Ms 4612/124–127.
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kai filharmonikus zenekar első hangversenyén hallott először róla, ahol talán 
maga Hubay is jelen lehetett. Azt, hogy mennyire ragadta meg Kosztolányit az 
Ördögtrilla-szonáta, nem tudhatjuk, ám bizton állítjuk: vonzhatták a diabolikus 
témaválasztások. Meg kell még jegyeznünk, hogy Hubay művészete Csáth Géza 
számára ugyancsak sokat jelentett, s több írásában – köztük a Budapesti Napló 
zenekritikáiban – is méltatta (HALMY–ZIPERNOVSZKY 1976).

Visszatérve a szerelmi szálhoz, megállapíthatjuk, hogy Kosztolányi nem 
igazán volt hűséges a szabadkai diáklányhoz: felnőtt férfiként nem tudott cölibá-
tusban élni, és megvárni, míg a kiskorúból nagykorú lesz. A szakítás konkrét oka 
azonban nem ez volt, hanem Lányi Hedda viselkedése. A történet pikantériáját 
az adja, hogy éppen megcsalással vádolta meg a lányt mind Kosztolányi, mind 
családja. Megcsalás annyiban történt, hogy Lányi Hedda valóban barátkozott 
más – vele egykorú – fiúkkal, akik vagy hazakísérték, vagy fölkérték táncolni báli 
mulatságokon. Az egyik udvarlója éppen Brenner (Jász) Dezső volt, aki Koszto-
lányi leveleinek is postása volt. Naplójából kiderül, hogy tetszett neki a diáklány, 
kereste az alkalmat a találkozásra – a levelek ezt biztosították is –, illetve kisebb 
flörtölés szintén történt köztük. Ugyanakkor a kisebbik Brenner-fiú, Csáth Géza 
öccse mindvégig tisztában volt vele, hogy a lány Kosztolányi szerelme: a naplók 
erről a vívódásról is szólnak. Már a Kosztolányi-szerelem kezdetén is olvashatunk 
vallomásokat Jásztól: „Iszonyú sáros nyomás a lelkemen. Hedkát ez évben, s a 
betegségem után most láttam először. Megszépült. Egyedül csak ő érdekelhetett 
a lányok között. Sokat beszélgettünk és táncoltunk. Egyébként reggel négyig 
tartott a mulatság, melynek egyik részét képezte az ún. társas játszás, […] Nagy 
flörtölések mégis estek a négyes alatt és egyébkor” (JÁSZ 2001: 12).34 Közel két 
hónappal később pedig a következőket írja: „Hedga után nem tudtam senkivel 
se beszélgetni, de keserű volt a kedvem is, s bolondosan szomorkodtam, hogy 
mért nem szerethetem csak én azt a kislányt” (JÁSZ 2001: 17).35 A helyzet odáig 
fajul, hogy Jász meg is mondja a lánynak, hogy szereti, aki kedvesen fogadja a 
vallomást. A „kapcsolat” kimerül annyiban, hogy együtt mennek iskolába, együtt 
táncolnak, sőt egy (?) ízben meg is csókolják egymást: „Lányiéknál zongoráztuk 
Hedgával Mozart Rekviemjét [sic!] […] A kézkeresztezések jobban érdekeltek 
bennünket, s annál inkább az, ha a szoba mama nélkül maradt. […] Erősen 
megcsókoltam a kislányt. A többit már csúnya leírni” (JÁSZ 2001: 17).36 Jásznak 
– és egyúttal a mindenről mit sem sejtő Kosztolányinak – azonban vetélytársa 
is akadt, Pájer Andor személyében. A szabadkai fiatalemberrel – aki ekkor a 
gimnázium tanulója volt – még párbaj-ügybe is keverednének, ha a lány „kicsit 

34 1908. jan. 18.
35 1908. márc. 1.
36 1908. máj. 17.
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hisztériás toporzékolása” és egy-két zárdafőnöknő fölbukkanása az utcán nem 
vet véget az incidensnek (JÁSZ 2001: 42–43).37 Az idő előrehaladtával azonban 
Jász már meg meri fogalmazni, hogy végeredményben Kosztolányi is vetélytárs, 
illetve akadálya a boldogságának: „Dide egy levelét adtam a kislánynak nehezen 
és nem szívesen. Ha nem vinném neki, tán sehogy sem szeretne. Ez volt az egyik, 
amiért engem is elfogadott. Mert ez történt, egy keveset beszélnem kellett volna 
este vele: sírt a levél után” (JÁSZ 2001: 47).38 Nem tudjuk, mit írhatott Koszto-
lányi Heddának, amiért sírva fakadt. Az ez idő tájt kelt leveleiben éppen arról 
az ügyről tudósítja Csáthot, melyről feltételeztük, hogy talán egy nő gyereket 
várhatott tőle. A többi Lányi Heddának címzett szerelmes levél hangneme alap-
ján azonban nem feltételezhető, hogy Kosztolányi a fiatal lánynak is beszámolt 
volna az esetről. Jász és Hedda között 1908 májusának végére jutott addig a do- 
log, hogy kölcsönösen is szerelmet valljanak egymásnak, ám június elején a lány 
már az éppen otthon lévő Kosztolányival rója az utcákat (JÁSZ 2001: 50, 56).39 
Jász nem sokkal később szintén Budapestre kerül, Kosztolányi, Csáth és a Márki 
(Téglás Béla barátjuk) köreibe – akiktől eltanulja az utcai nők „szeretetét” is –, va- 
lamint olyan lapokban jelennek meg írásai, mint a Világ vagy a Politikai Hetiszemle 
(JÁSZ 2001: 137–151).40 Lányi Hedda csak egy évvel később ír az esetről, és ak- 
kori zavaráról: „sok minden eszembe jutott a tavalyi tavaszból. […] az a két csók, 
titkos kézszorítások, mohó várakozások s a fiú forró szerelme. Éreztem, hogy soha 
nem szerettem Kisdezsőt, de egy tekintete el tudott kábítani. […] Úgy érzem, hogy 
minden [sic!] nem baj, még az sem, ha Dide nem szeret, ha nem leszek az övé 
(amit most határozottan érzek), sőt az sem, ha bele is pusztulok a szerelembe.”41

Lányi Heddának azonban nemcsak a kisebbik, hanem a nagyobbik Brenner-
fiú is tetszett. Mint utaltunk rá, először nem Kosztolányi, hanem Csáth kelti föl 
érdeklődését. Ő azonban nem érezte volna fair-nek a játékot – unokatestvére 
érzelmeinek a kijátszását –, amint ezt naplóbejegyzése is tanúsítja: „undorérzés 
fogott el kb. két év előtt Lányiéknál mikor ebédnél Hedga szemezni akart velem, 
holott tudtam, hogy Desirével van viszonya.”42 Máskor sem nyilatkozik szeb-
ben a lányról, és öccsét, Jász Dezsőt is félti tőle.43 Lányi Hedda naplója azonban 

37 Vö. 1908. máj. 17.
38 1908. máj. 20.
39 Vö. 1908. máj. 24. és jún. 3.
40 Életútjáról bővebben lásd: Dér Zoltán: Utószó.
41 1909. máj. 2. In: Fecskelány. 60.
42 1911. febr. 6., In: Ifj. BRENNER József (CSÁTH Géza): Napló. 1906–1911. Dér Zoltán hagyatékából 

közreadja Beszédes Valéria. Szabadka, Életjel, 2007. 183. [A továbbikaban: Ifj. Brenner (Csáth).]
43 „A fiú [Jász] elmondta, hogy egyszer félt, hogy el fog menni délelőtt Olgához tudtom nélkül […] A 

dolog égető fájdalmas voltát saját magára nézve a nőhiányból magyarázta. (A dolgot sulyosbitotta 
Heddynél vallott kudarca. Ez a gaz nő nem parirozott.)” – 1911. jan. 17. In: Ifj. Brenner (Csáth). 171.
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nemcsak a Kosztolányi–Brenner-család fiatal férfitagjairól árul el „titkokat”, 
hanem más szabadkai fiúkkal való flörtökről is beszámol, mialatt tart a plátói 
szerelem közte és Kosztolányi Dezső között. 1909. február 10-i keltezéssel az 
alábbiakat írja az akkor megrendezett diákbálról: „Megismerkedtem két hetedikes 
fiúval. Az egyiket Müller Oszkárnak hívják. […] A másik, akivel sokat táncol-
tam, nyolcadikos: Szoták Árpád. […] Mondta, hogy tanul hegedülni, sőt Apát 
is jól ismeri, s hogy tenorszólamot énekel a dalárdában. […] Kedves úrifiúnak 
látszik. Egész kellemes volt vele táncolni.”44 A Szoták-ügy azonban komolyabbra 
fordul, és Hedda odáig jut, hogy be akarja vallani az érzéseit Kosztolányinak: 
„muszáj neki bevallanom a Szoták Árpád iránti érzéseimet. Nem hinném, hogy 
szerelem volna, de az biztos, hogy szívesen vagyok a társaságában. […] Hogy 
kellene Didének elmondanom, hogy ennek ellenére is csak őt szeretem?”45

Mielőtt Lányi Hedda cselekedett volna, és föltárta volna ambivalens – kislá-
nyosan csapongó – érzéseit Kosztolányi előtt, a húg, Kosztolányi Mariska megtet-
te ezt a lépést. A köztudottan csúnya teremtés azonban nem szívjóságból árulta 
el Heddát fivérének, hanem féltékenységből. Lányi Hedda leírásából kiderül, 
hogy Szoták egy ideig Mariskát kísérgette, ám tette mindezt „a többiek megbí-
zásából”,46 s azt követően már csak a Lányi-lánynak udvarolt. Az esetleges női 
rivalizáláson túl a bosszú fő oka az lehetett, hogy Mariskának tetszett Szoták. 
Erre már egy későbbi tévéinterjúból derül fény, amiben Lányi Hedda visszaem-
lékezik a század első éveire: „Mariska szegény nagyon csúnya volt. És nemcsak 
hogy csúnya, hanem elkeseredett és gonoszkodó volt. Bánthatta őt, lehet, hogy 
tetszett is neki abban az évben a gavallérja, aki ugyanakkor engem kísérgetett.”47 
Azonban nemcsak a Szoták-ügyről, hanem egy Kabos Gyulával kapcsolatos eset-
ről is beszámolt Kosztolányi Mariska a testvérének. Lányi Hedda is leír naplójá-
ban egy történetet, amikor a helyi színházban szerepet kapó, akkor induló fiatal 
színészt azzal lepték meg rajongói, hogy nagy csokor virágot küldettek neki. A 
lányiskola diákjainak osztályablaka ugyanis éppen szemben volt a Nemzeti Szál-
ló azon szobájával, ahol Kabos megszállt, így a sok lelkes kamaszlány nyomon 
követhette a művész mozgását.48

A pletykálást már Kabos szabadkai szereplése idején megkezdték a Koszto-
lányi-család nőtagjai – a húg és az édesanya is –, ám Kosztolányi Dezső ekkor 
még nem sokat törődött velük. Amint egyik 1909. novemberi levelében fogal-
maz: „Mariskával és anyámmal beszéltem rólad, és arról, hogy ősszel felhozlak 

44 1909. febr. 10. In: Fecskelány. 51.
45 1909. aug. 20. In: Fecskelány. 75.
46  Vö. 1909. aug. 20. In: Fecskelány. 75.
47 Lányi-interjú.
48 1909. nov. 10. In: Fecskelány. 88–89.
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Budapestre. Ők ezen az egész histórián nevettek. Most nem is tudom leírni, 
mennyire fájt a nevetésük. A hitetlenségük. A rosszhiszeműségük. […] Ha 
mellettem lesznek, jó, ha nem, megtagadom őket. Úgy bízhatsz bennem, mint 
valami nagy, erős oszlopban, mint egy iszonyú sziklában. Csak add át maga-
dat gondolatban. És távolodj el az emberektől. Magad miatt. És a kis (hozzánk 
méltatlan) pletykák miatt is, amelyek sohasem szünetelnek. Most se…”49 Azt, 
hogy Mariska mikkel vádolta a lányt, később ő maga árulta el – immár a szakí-
táskor –, amikor a két család összeült. Lányi Hedda az alábbi módon kommen-
tálta az eseményt naplójában: „Mariska azt mondta, saját két szemével látta, 
hogy én […] egy héttel az utolsó színielőadás előtt, délután 3 órakor a Kabossal 
sétáltam a Nemzeti előtt. Aztán eltűntünk valamerre, ő nem tudja, hova. […] 
Apának megesküdtem, hogy nem ismerem Kabost. […] bántott, hogy ilyen apró 
hazugságokkal dolgoznak ellenem.”50

Időközben Kosztolányi gyakran gyengélkedik, Hedda egyre feszültebb. 
1910 tavaszának elején azonban még a „fellegekben jár” Kosztolányi, amikor 
arról számol be Heddának, hogy írja A szegény kisgyermek panaszai ciklusá-
nak darabjait. Azt, hogy nem volt minden felhőtlen ekkor sem – azaz Lányi 
Hedda megsokallhatta a „költői életmódból” fakadó gyakori távolmaradáso-
kat –, azonban elárulják sorai: „Naiv verseket ír hozzád a szegény kisgyerek. 
[…] talán azért nem megyek haza, hogy a verseimből élj. Ez szebb szerelem, 
mint az itthoni. Hidd el. Az örökkévalóságban látlak, és oda helyezlek. Tudom, 
édesem, hogy most kicsit nyugtalan vagy. […] meg kell szoknod ezt a csöndet 
és elvonulást, mert én néha ok nélkül elborulok, futok a nőktől, a földi dolgok-
tól, akkor, ha megérkeznek az én szellemeim, akikkel már gyermekkorom óta 
társalgok. Szeress tehát mostan is, így, ahogy vagyok, távolról.”51 Ekkor már 
ugyanis bejelentette: ismét utazik, ezúttal Olaszországba. A régóta készülődő 
„botrány” ekkor robban ki: Mariska olyan üzenetet küld Kosztolányinak, hogy 
az Itáliából hamarabb hazatér, s nemsokára Szabadkára is leutazik. Forrásaink 
mindegyike arról árulkodik, hogy az ügy rendkívüli módon fölzaklatta Koszto-
lányit. Ezúttal ugyanis nem egyszerű pletykákkal találta magát szembe, hanem 
egyértelmű bizonyítékokkal: Hedda és a fiúk levélváltásaival.

Az olaszországi útról Kosztolányi sorra küldte levelezőlapjait: Velencéből, 
Firenzéből, Rómából, Padovából és Pompeiből. Május 6-án azonban – már 
Budapestről – a következőt írja szerelmének: „Mit tettél velem? Már a huszadik 
kávéházban vagyok. Nem vagyok az eszemnél. Az emberek a szemembe röhög-
nek. Azt hiszik, hogy megőrültem. Nem tudok aludni. Meghalok. Elvesztem. 

49 KD levele Lányi Heddának, [Budapest, 1909. nov. ?]. In: KDL-Réz. 199.
50 1910. jún. 5. In: Fecskelány. 110.
51 KD levele Lányi Heddának, Budapest, 1910. [ápr. ?]. In: KDL-Réz. 205.
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Nagyon, nagyon szeretlek.”52 Zavarodottságát mutatja, hogy másnap újabb leve-
let ír, melyben már félreértésekről és szakításról beszél, és egészen más hangne-
met üt meg, mint korábbi vallomásaiban: „fáj, hogy már meg kell alázkodnom 
egy lány előtt, aki elvégre mégiscsak egy lány. Különösen azután, ami történt. 
[…] Hidd el, ismertem eddig néhány asszonyt, aki szeretett, de mondhatom, 
hogy azok másképp viselkedtek, nem csináltak etikettkérdést a közeledésből, 
a levélírásból, azok semmit se hasonlítottak hozzád. […] Most, láthatod, újra 
írok. De majdnem közönyös, mit válaszolsz reá.”53 Kosztolányi ebben a levél-
ben céloz ugyan csalódására, de ennek részleteit nem tudjuk meg, mindössze 
annyit, hogy várta volna Hedda válaszleveleit. A lány naplója szerint Kosztolányi 
élőszóban csak „valami irtózatos sejtelemről” beszélt, ami miatt több hónapra 
tervezett útját megszakította. Érdemes Lányi Heddát idéznünk, aki részletesen 
leírja a találkozás körülményeit: „Minden, minden lelepleződött. Didénél ismét 
bemártottak, de most egészen, a talpamtól a szememig. […] Idejött. Azt hiszem, 
Mariska műve ez. Nagyon megrémültem. Fel volt háborodva, okolta a szüleimet, 
a neveltetésem. Azt mondta, gyalázatos, bűnös, átkozott hisztérika vagyok. […] 
Megrémültem, sírtam, s bevallottam Kisdezsőt. Megmutattam három levelét. 
[…] Másnap folytatódott. Mint a tébolyult, haragosan és kétségbeesetten valla-
tott. Elment Dezsőhöz, ott újabb adatokkal rémisztgették. […] S hogy egészen 
megfulladjak, a Szoták-ügy is kiderült. Meghalok. Dide magánkívül van. Három 
napig sírt, gyötrődött a Géziék szobájában.”54 Szotáktól hat levél is előkerült, 
amiket Hedda írt a szabadkai fiúnak. A Kabos-ügy úgyszintén kiderült: Hedda 
– immár az egész család előtt – azt is „meggyónta”.55

Évtizedekkel későbbi visszaemlékezésében (a már korábban idézett tévéinter-
júban), ugyancsak arról beszélt, hogy Kosztolányi Mariska keze van a dologban, 
aki Rómába írt levelet a bátyjának. Kosztolányi a Heddánál tett látogatás előtt 
húgával és édesanyjával is találkozott, akik – Lányi Hedda szavaival – „jól tele-
beszélték a fejét”.56 Az intrikálás meglétét erősíti Lányi Sarolta – Hedda testvére 
– verziója is, aki 1969-ben adott nyilatkozatot Vezér Erzsébetnek. Megtudjuk 
tőle azt is, hogy a két család szintén összeveszett az ügyön: „[Lányi Sarolta:] A 

52 KD levele Lányi Heddának, [Budapest, 1910. máj. 6.]. In: KDL-Réz. 207.
53 KD levele Lányi Heddának, [Budapest, 1910. máj. 7.]. In: KDL-Réz. 208.
54 1910. máj. 12. In: Fecskelány. 102–103.
55 „Elmondtam azt is, hogy mi volt Kabossal. Hogy néha láttam messziről: ő a kávéházban ült, én az 

utcán mentem. És hogy küldtünk neki virágot a búcsúfelléptére.” – 1910. jún. 5. In: Fecskelány. 109.
56 „És fogta magát [Kosztolányi Mariska] és írt egy levelet Rómába, Desirének, hogy az istenért 

csináljon valamit, jöjjön haza, mert én megcsalom őt. Így. És még nem tudom, hogy, mert soha 
azt a levelet én nem láttam. Ellenben hazaérkezett Kosztolányi, és betört hozzánk a házba, ezt kell 
mondjam, mert olyan kétségbeesetten… Természetesen előbb otthon jól telebeszélték a fejét, s 
akkor jött hozzánk, és apámnak elmondta, és a fiúk szobájában a fiúknak, hogy én ezt tettem vele, 
hogy én őt megcsaltam.” – Lányi-interjú.
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húgom tizennégy éves volt akkor, amikor odakerültünk, vagy mi, igen, tizen-
négy éves korában a Kosztolányi beleszeretett. Iszonyúan nagy szerelem volt, de 
csak költőnek jut eszébe ilyen [nevet], hogy egy iskolás lány volt még és tizenöt 
éves korában volt ez a nagy, két család között ilyen nagyon-nagyon, hát Desiré 
szerint egy ilyen örök kapcsolat. De hát nem lett örök kapcsolat belőle, mert 
hát volt, na, intrika jött közbe meg minden és hát aztán mind a ketten eltávo-
lodtak egymástól, ami nagyon szerencsés dolog volt… […] a két szomszédvár 
úgy eltávolodott egymástól, hogy – tudod – az én szüleim is haragudtak és az ő 
szülei is haragudtak, és így ment, […].”57 Az igazán autentikus forrás ez esetben 
Kosztolányi Dezsőné lehet, akivel férje megoszthatta információit. A későbbi 
feleség ugyanis ezt írja életrajzi könyvében: „A második fiatalember azonban, 
[…] nem bocsátotta meg azt, hogy a kislány a harmadik fiatalember hódolását 
is szívesen fogadta. Bosszúból elvitte és odaadta Kosztolányi Mariskának azokat 
a szerelmes leveleket, amelyeket a kislány hozzá írt s amelyekben lenéző, szere-
tetlen hangon szól a költőről. […] Mariska elküldi Rómába az áruló leveleket” 
(KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ 1938: 175).

Kosztolányi azzal köszönt el a lánytól, hogy várni fog öt évig, hátha megvál-
tozik közben Hedda. A fiatal diáklány ezt követően – naplója tanúsága szerint is 
– erős bűntudatot élt át. Jóval később, már öregkorában, máshogy értékelte ka- 
maszkori szenvedésének súlyát: „addig amíg felnőtt nem lettem, én tényleg egy 
bűntudatot éreztem, és azt hittem, ez egy komoly csalás volt, pedig hát mi volt, 
egy fiú kísérgetett, egy diák egy diáklányt.”58 Naplójának ez a „vezeklési” szakasza 
föltárja, mennyire vívódott önmagával, és valójában ekkor – a veszteség átélé-
sekor – érzett igazi vágyódást Kosztolányi iránt is. Az ártatlanabb flörtölések, 
amikkel „megcsalta” Kosztolányit, nemcsak azért következhettek be, mert Hedda 
csinosabb lány volt, és nem igazán volt még érett egy felnőtt szerelemre, hanem 
azért is, mert udvarlója folyamatosan távol volt. Kosztolányi ekkor utazza be – 
első komolyabb újságíró kereseteiből – a fél Európát, valamint ekkor írja első 
köteteit és számtalan cikkét, egyszerre több helyre is. Az irodalom fősodrában gá- 
zolva, illetve nem egy ízben éjszakai pillangók között vigasztalódva egészen más 
életritmusa volt, mint a vidéki városban élő, még csak az iskolapadot ismerő 
„kislánynak”. Hedda maga is érzi ezt az ellentmondást, és nem egy ízben megfo-
galmazza naplójában. Olykor céloz arra is, hogy Kosztolányi mégsem az ő kor- 
osztálya, valamint a férfi művész-bohém életstílusa ugyancsak fölkavaróan hat 
az ő gyereklány-világára. 1910. április 18-i bejegyzésében – melyet nem sokkal a 
szakítás előtt vetett papírra – határozottabban is megfogalmazza azt az igényét – 
mely már a felnőtté váló nő igénye egyúttal –, miszerint kiszámíthatóbb kapcso-

57 Vezér Erzsébet interjúja Lányi Saroltával, 1969. PIM Hangtára, CD00084. Lejegyezte: Szekeres-
Winkler Tímea, akinek segítségét ezúton is köszönöm.

58 Lányi-interjú.
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latra vágyna: „Nehéz belenyugodnom, hogy most már mindig ez lesz a sorsom: 
berobogsz, égbe emelsz, szédítő és félelmetes dolgokat mondasz, s úgy ölelsz, 
mintha a vonat, amelyik visszavisz, már fütyülne is. Tudom, hogy a művészet 
teljes embert kíván, de hát Te mondtad, hogy az élet mindennél nagyobb és izgal-
masabb. […] Örülök, ha a fiúk utánam fordulnak, ha elkísérnek. Nem akarok 
és nem is tudok tizenöt éves fejjel – ahogy csúfolnak – a »nagy költő« szerel-
meként magánosan ténferegni.”59 Hedda egyébként orvos lett, és csak később 
ment férjhez: a Színházi Élet 1914-ben tudósított Major Henrik karikaturistával 
– akinek egyik albumához éppen Kosztolányi írt bevezetőt60 – kötött eljegyzé-
séről.61 Idősebb korában pedig tartotta a kapcsolatot Kosztolányi Dezsőnével is.

Mielőtt lezárnánk a viharosan végződő szerelmi epizód tárgyalását, érdemes 
arról is szót ejtenünk, milyen törést okozott Kosztolányiban az eset. Ezt leginkább 
barátainak és unokatestvéreinek írt levelei alapján tudjuk rekonstruálni. Horvát 
Henriknek egyenesen öngyilkossági kísérletről számolt be: „a halál ajtajánál [?] 
jártam, revolverrel a kezemben egy hónapig, egy ájult, zaklatott, iszonyú hóna-
pig. Most is bénán fekszem az ágyon.”62 Csáth Géza föltehetően segíteni próbált 
a zaklatott lelkivilágú Kosztolányin, aki válaszában jelezte neki, hiába minden, 
egyik ember nem tudja teljes mértékben megérteni a másik fájdalmát.63 Jász 
Dezsőnek írt soraiból pedig az is világossá válik, hogy a történtek után nem 
neheztel unokaöccsére – talán afféle férfi- és rokoni összetartás végett sem –, 
aki föltehetően ugyanúgy elfordulhatott addigra Heddától: „Egy erős tisztulási 
folyamatot élek át; úgy érzem, mintha a véremből kitakarodnék a szemét és a 
szenny, ami eddig fejfájást és émelygést okozott. Ehhez a tisztuláshoz most te is 
hozzájárultál. […] Apropos, ismered Chopin keringőjét, a Valse d’un petit chien-t 
(a kis kutya valcerét)? Ezt akkor írta, mikor megkínozta George Sand, a francia 
kislány. A kis kutya nyöszörög ebben és valcerozik, a kis kutya, az ő szegény 
mazochista szíve. Játszd el az én emlékemre, és gondold hozzá, mit szenvedett 

59 1910. ápr. 18. In: Fecskelány. 97.
60 Major Henrik panoptikuma. Irók és hirlapirók karikaturái. Kosztolányi Dezső előszavával. Békés-

csaba, Tevan, 1913.
61 „Major Henrik, a Szinházi Élet rendkivül tehetséges karrikaturistája, aki komoly festményeivel is 

számottevő sikereket ért el, a napokban eljegyezte Lányi Hedda doktorkisasszonyt, Lányi Ernő ze- 
neszerző hugát.” – [Szerző nélkül]: Halló miujság. Major Henrik, Színházi Élet, 1914. jún. 7 – 14., 16.

62 KD levele Horvát Henriknek, Budapest, 1910. jún. In: KDL-Réz. 209.
63 „Nem érthetsz meg. Nem is fontos. Hiába, ezekben a hónapokban oly szép és rettenetes egyedül- 

léteket éltem át – távol mindentől –, hogy kár lenne gyengíteni a fájdalmam intenzitását s az elha- 
gyatottságom érzésének végtelenségét.” – KD levele Csáth Gézának, Budapest, 1910. jún. In: 
KDL-Réz. 209.

 „El tudod képzelni, hogy fáj az életem, és mindentől, örökre tönkre van téve? Nem tudod elkép-
zelni, drága barátom, mert az iszonyú részleteket – különben érdektelenek – nem ismered.” – KD 
levele Csáth Gézának, Budapest, 1910. jún. 13. In: KDL-Réz. 210.
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ő és én.”64 A George Sand-ra vonatkozó utalást tovább erősíti következő levelé-
ben, amikor is – Ady kifejezésével élve – az „erdődi George Sand”-ra, Szendrey 
Júliára és párjára, Petőfire céloz: „Ady a Reneissance-ban [így!] gyönyörű dolgot 
írt Szendrey Júliáról. Ha hozzájutsz, olvasd el. Én ezt a cikket egészen magamra 
vonatkoztatom.”65 Petőfi nem alkuszik című jelentős szövegében Ady ugyanis arról 
is ír, hogy Júlia „féktelen nagyravágya” volt az, ami Petőfit végeredményben a 
halálba hajszolta.66 Jász a Kosztolányival való levélváltásról tudósítja is testvérét, 
a következő módon: „Desiré leveléből (Szabadkára írt nekem) szenvedés beszél. 
De a kínok elől nemigen siet menekülni, kínozza magát mazochista módon. 
Télre, azt hiszem, teljesen meggyógyul” (JÁSZ 2001: 149).67 Dér Zoltán 2001-
ben közölt azonban olyan levelet is, melyben Kosztolányi meglehetősen sötét 
színben tüntette föl Heddát. Sorai arra engednek következtetni, hogy mégsem 
lehetett tisztán plátói a szerelem kettejük között, bár biztosat nem állíthatunk: 
„Az utolsó években rájöttem arra is, hogy végzetes testi kapcsok vannak közöt-
tünk s már nem tiltakoztam semmi ellen […] Igen, kedves orvos, mi elmentünk 
a szerelem legvégső határáig. Én pedig állandóan metafizikai őrületben voltam” 
(JÁSZ 2001: 149).68 A levél további részében Kosztolányi beszámol arról, hogy 
Olaszországból való hazatértekor durván viselkedett a lánnyal, aki kétségbeesé-
sében minden „megcsalását” bevallotta neki. Az itt hivatkozott, másoknak írt 
szerelmes levelek száma jócskán meghaladja a Hedda-naplóban olvashatókat. 
Ezenkívül Kosztolányi egyáltalán nem említi húga intrikáját, mindössze „sötét 
sejtelméről” szól. Végezetül Heddát bűnös, átkozott és szívtelen hisztérikának 
nevezi, hazugnak, aki vizsgázás helyett a szabadkai kávéházakban züllik. Sorai 
nyilvánvalóan negatív irányban elfogultak, és talán valóban befolyásolhatták 
húga „értesülései”, valamint saját sértettsége (JÁSZ 2001: 149–151).69

64 KD levele Jász Dezsőnek, Budapest, 1910. jún. 15. In: KDL-Réz. 210.
65 KD levele Jász Dezsőnek, Budapest, 1910. aug. 1. In: KDL-Réz. 212.
66 „A rövid hajú, férfiruhás, szivarozó, szabados, végzetes Júlia azonban csak addig érdekel minket, 

míg a Petőfié volt. Bűnösnek mondani könnyelműség és tudatlanság volna: ő szimbólumos bünte-
tése volt Petőfi életének és zsenijének.” – ADY Endre: Petőfi nem alkuszik. In – – Publicisztikai 
írásai. Harmadik kötet. 1908–1918. Budapest, Szépirodalmi, 1977. 293.

67 Jász Dezső levele Csáth Gézának, Szabadka [?], 1910. jún.
68 KD levele Csáth Gézának, Budapest, 1910. jún. 12.
69 A levélben foglaltak fontossága miatt néhány passzust szó szerint is idézek: „Egy este szemben 

állok vele a szobában. Durva vagyok vele. Sértegetem. Gyötröm. Azt mondom neki, gyalázatos. 
Minden ok nélkül. Valami sötét sejtelem diktálja. […] A lány sírva fakad. Bevallja, hogy valakivel 
levelezett. Irt neki 3 levelet. Mert az illető szerelmes volt beléje. Ártatlan leveleket. Másnap 14et 
vall be. Az illetőt felkeresem. 39 levelet írt neki. Izzó, ocsmány szerelmes leveleket. Ugyanakkor, 
mikor én is hasonlókat kaptam tőle. […] Be kellett látnom, hogy szegény Hedda a legirtózatosabb 
hisztériában szenved. […] A könnyei is hazugok. Bűnös, átkozott, szívtelen hisztérika. […] Látom 
éjjelenként, későn a szabadkai kávéházakban; züllik; nem vizsgázik. […] a legsötétebb ösvény felé 
lejt, az utcasarkok és a bordélyházak felé.” – KD levele Csáth Gézának, Budapest, 1910. jún. 12.
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Amint az Lányi Sarolta kései nyilatkozatából kiderült, a két család is össze-
veszett. Hedda naplójában – melynek utolsó ismert szakaszai mintegy Koszto-
lányinak szóló, fiktív levélként hatnak – erre is találunk utalásokat: „Széltében 
telebeszélik a várost arról, ami köztünk történt. Természetesen megtoldják itt-
ott. […] Azt valószínűleg tudod, hogy titeket általában nem nagyon szeretnek és 
nem vesznek komolyan a városban. Mariska miatt. Minket pedig eléggé szeret-
nek, Apát tisztelik és értékelik. Az emberek buták, ezt mondják: Kosztolányiék 
dühösek, hogy Ernő nem veszi el a Mariskát, és hogy a lányoknak sem kellenek a 
fiúk, mármint Te meg Árpi (szépen nem!), és most bosszúból mindenfélét kita-
lálnak miránk, csakhogy elforduljanak tőlünk. […] Brenner Dezső és Pókász 
Béla, igencsak iddogál. Ez a foglalkozásuk. Azonkívül olyan érzéketlenek, mint 
a fa. Meg vagy elégedve az öcséd és az unokatestvéred társaságával? […] Nekem 
nem párbaj kell [ti. Szotákkal], […] hanem hogy érezzem: valamit csináltál, amit 
én nem mernék. Hogy érezzem: férfival van dolgom.”70

Kosztolányi már hivatkozott, Csáthnak írt levelében is található utalás a két 
család megromlott kapcsolatára (JÁSZ 2001: 151).71 Csak sejtéseink lehetnek 
azzal kapcsolatban – bizonyíték egyelőre nem áll rendelkezésünkre –, hogy a 
két család közti konfliktust erősítette Kosztolányiék zsidósággal szembeni előí-
télete. Már az önképzőköri kicsapatásnál is szembesülhettünk vele, hogy mind 
Kosztolányi Dezső, mind Csáth Géza megfogalmazott antiszemita kijelentése-
ket. A későbbiek folyamán pedig, amikor Kosztolányi feleségét, Harmos Ilonát 
bemutatja szüleinek, azok ugyancsak előítélettel fogadják a tényt, hogy fiúk 
éppen egy zsidó származású nővel kelt egybe. Nem zárhatjuk ki tehát, hogy a 
szintén zsidó származású Lányi-családdal kapcsolatos ellenszenvnél ez a ténye-
ző is szerepet játszott.

A két egykori szerelmes csak másfél évvel a szakítás után, 1911 végén – 1912 
elején vált újra levelet egymással, amikor Kosztolányi már viszonyt folytatott ké- 
sőbbi feleségével, Harmos Ilonával. A férfinak azonban még ezt megelőzően 
is volt egy-két próbálkozása: 1911 májusában levelet írt Heddának, ám nem 
tudjuk, erre kapott-e választ.72 Szeptemberben pedig személyesen kereste föl a 
lányt, újrakezdésre biztatta, ám csak titokban akarta volna folytatni a kapcsola-

70 1910. júl. 24. In: Fecskelány. 131–133.

71 „Mellékes, de talán érdekel, hogy köztünk és L[ányi].ék között teljes szakítás jött létre. Ez a família 
a legzüllöttebb vándorkomédiás családnál is mélyebben áll.” – KD levele Csáth Gézának, Budapest, 
1910. jún. 12.

72 „Egy év múlt el azóta, s ma sok dolgot más színben látok, mint akkor. Engedje meg nekem, hogy 
egyszer, egyetlenegyszer találkozzam még magával, akár a szülei tudtával, akár tudtuk nélkül, 
mindegy.” – KD levele Lányi Heddának, Budapest, 1911. máj. 30. In: KDL-Réz. 218.
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tot, a családok tudta nélkül.73 Ezután – decemberben – újabb levelet ír, melyben 
már kimértebb hangon fogalmaz, és mindössze „lelki közösséget” ajánl Lányi 
Heddának. A levélírásra az apropót az adta, hogy Kosztolányi a Lloyd Társaság 
szabadkai estélyén járva – ahol Babits és Karinthy is részt vett –, visszahallotta, 
miszerint Hedda úgy vélekedik, egykori kedvese Kuthy (Térey) Sándor temesvári 
újságírónak adta a lány egyik régi képét. Kosztolányi ezt a feltétlelezést cáfolja, és 
megragadja az alkalmat, hogy – mégha „lelki síkon” is, de – az újrakezdést java-
solja, persze titokban: „Nem tartom helyesnek, hogy mi távol álljunk egymástól. 
[…] Okos és jó dolgokat tudnék mondani magának, mert sokat szenvedtem, és 
már nem vagyok többé fiatal. Talán szép lenne ez az új lelki közösség. Minden 
bajunkat az okozta, hogy én magát szájjal és szenvedéllyel szerettem. […] Írjon 
nekem. Titokban írjon, úgy, hogy senki se tudja.”74 Lányi Hedda válasza megle-
hetősen karakán, immár egy felnőtt nő elutasítása – nem érzelmi, hanem morá-
lis alapon –, melyet szintén érdemes hosszabban idézni: „Emlékezzék csak: 
hogy hagyott maga engem, milyen szavakkal, drága tanácsokkal búcsúzott! 
Emlékezzék csak. Azt mondta. Legyek egyszerű, nem titokzatos és nem valami 
különleges egyéniség. Legyek nöies, hü, jó, őszinte. […] Akkor a tizenhatodik 
évemben jártam, és egy rossz, beteges gondolkozású és idegrendszerü gyerek 
voltam. […] Maga azt mondja, hogy már nem fiatal. Nem szeretek ellentmon-
dani, de tudja édes drágám, hogy leveléböl, gondolkozásából – boldogan – az 
ellenkezöjéröl gyözödtem meg. […] Most mondok még egy okot, miért nem 
mehetek bele ebbe a fél-közösségbe magával, mert ezt titokban kivánja. Én 
nem tudok nem őszinte lenni a szüleimhez, épp’úgy, mint Magához nem […] 
Sajnálom Magát édes szerelmem, hogy hasonlót nem mondhat magáról, mert 
a maga szülei erre nem képesek. […] Ha akarja tegye el ezt a levelet, ha akar-
ja, küldje el a Mamájának. Had örüljenek.”75 A szövegben utalást olvashatunk 
arra is, miszerint Lányi Hedda félt a közelgő érettségitől, nehogy a gimnáziumi 
igazgatói poszton lévő id. Kosztolányi Árpád megnehezítse vizsgáinak letételét. 
Naplójában szintén megfogalmazza ebbéli aggodalmait: „Sokat tanulok, és ha 
az isten segít, no meg ha az apád nem akar valami rosszat nekem, hát átmegyek 
a vizsgán karácsonykor.”76

73 „Kimérten közeledett, de aztán egyszerre a régi lázzal mondta, hogy nem tud nélkülem élni, érzi 
minden rándulásom, az ízeim stb. […] Rendben van – mondtam –, menjünk haza, beszéljük meg 
édesanyámékkal. Ekkor ért a döfés. »Nem lehet nyíltan, csak titokban. Azok után, ami történt, 
nem lehet.« […] Most kezdjük el újból, a réginél is hazugabb alapon? […] Bujkáljak, mint egy 
cseléd? Nem, Desiré! Nem, nem. Mire is kellenék én teneked?” – 1911. szept. 12. In: Fecskelány. 
145–146.

74 KD levele Lányi Heddának, Budapest, 1911. dec. 28. In: KDL-Réz. 226.
75 Lányi Hedda levele KD-nek, Szabadka, 1912. jan. 12. MTAKK, Ms 4624/252.
76 1910. aug. 13. In: Fecskelány. 134.
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A kapcsolat itt végleg megszakadt. Lányi Heddának még egy 1927-es leve-
léről tudunk, melyben Kosztolányi segítségét kéri, hogy a munkásbiztosítói 
orvosi állásra fölvegyék. A nagy politikai befolyással bíró újságíró–lapszerkesz-
tőhöz, Rákosi Jenőhöz fordultak testvérével, Lányi Gézával (Viktorral) együtt 
protekcióért, illetve Kosztolányitól is érdeklődik Hedda, tud-e az érdekében 
lobbizni valamelyik bizottsági tagnál. Az MTA Könyvtár Kézirattárában őrzött 
dokumentumból az is kiderül, hogy nem sokkal előtte, a Pesti Hírlap szerkesz-
tőségében futottak össze. Az asszony sorait azért érdemes idéznünk, mert a 
szerelem végleges lezárásáról tanúskodnak: „valahogy úgy érzem, hogy akkor, 
ott [a szerkesztőségben], felszabadúltunk valami gonosz varázslat alól, mely 
mindkettönket arra késztetett, hogy tizenöt esztendőn keresztül elkerüljük 
egymást, mint a halálos ellenségek. […] Ott, akkor, abban a pillanatban halt 
meg mindörökre az a »gonosz kislány«, aki voltam, s ma tudom, nem vagyok 
más a Maga szemében, mint egy nem érdekes, nem fiatal, asszony, egy őszinte 
barátjának, Lányi Gézinek a huga.”77 Nem tudjuk, Kosztolányi eleget tett-e a 
kérésnek – ezzel kapcsolatos levele nem maradt fönn (legalábbis közgyűjtemé-
nyekben nem) –, de föltételezhetően nem volt elutasító. Arról azonban rendel-
kezünk információval, hogy már Kosztolányi beteg éveiben – tehát nem sokkal 
1933 nyarát követően – még egyszer találkoztak, ezúttal ugyanarra a villamosra 
szálltak és beszélgettek.78
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Žužana ARANJ

KOSTOLANJIJEVA LJUBAV IZ SUBOTICE
Studija obrađuje značajno poglavlje iz biografije Dežea Kostolanjija: priču njegove 
ljubavi prema Hedi Lanji. Za skiciranje problema bilo je potrebno – sa posebnim 
osvrtom na muzički život u Subotici – reći nekoliko reči i o kulturnoj ulozi koju je 
porodica Lanji odigrala, pošto i ona predstavlja kopču koja spaja članove porodica 
Lanji, Kostolanji, odnosno Brener.
Nakon što je Deže Kostolanji upoznao Hedu Lanji, započela je intenzivna 
korespondencija među njima. Glavni izvor biografske epizode predstavlja spomenuto 
dopisivanje, kao i dnevnik Hede Lanji koji je publikovao Zoltan Der. Studija se 
osvrće i na pitanje kakav je bio Kostolanjijev život u periodu dok je trajala njegova 
ljubav: kakve su bile njegove budimpeštanske svakodnevnice kao novinara boema. 
Osim toga, spominje se i njegov put u Pariz – takođe iz ovog perioda – u toku kojeg 
je planirao da sretne Rajnera Mariju Rilkea.
Ljubav prema Hedi Lanji se na koncu burno okončala, čak su se i porodice 
međusobno zavadile. Opis biografske epizode se temelji na rezultatima bazičnih 
filoloških istraživanja.
Ključne reči: biografija, Deže Kostolanji, Heda Lanji, Subotica

Zsuzsanna ARANY 

KOSZTOLÁNYI’S LOVE FROM SUBOTICA
The study provides one of the most important sections of Dezső Kosztolányi’s 
biography: the story of his love with Hedda Lányi. To outline the issue, it was 
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necessary to talk about the cultural role of the Lányi-family – with especial regard 
onto the musical life in Subotica–, since this also means a connecting link between 
the members of the Lányi-, Kosztolányi, and the Brenner families.
After getting acquainted with each other, Dezső Kosztolányi entered into intensive 
correspondence with Hedda Lányi. This correspondence became the main source 
of the biographical episode, respectively Hedda Lányi’s diary, published by Zoltán 
Dér. The study also dwells on Kosztolányi’s life during the time of love: on the 
everyday life of the bohemian journalist from Budapest. Besides this, his first 
Parisian journey is also mentioned – likewise from this period –, in the course of 
which he planned to meet Rainer Maria Rilke.
The love he had for Hedda Lányi after all ended in great disagreement, and also the 
families quarrelled with each other. The description of the biographical episode is 
based on the results of philological basic researches.
Keywords: biography, Dezső Kosztolányi, Hedda Lányi, Subotica
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HOFMANNSTHALI ARCHITEKTÚRA1

 Kanyó Zoltán óráinak emlékére

„… szellemeket idéztünk. Hofmannsthal, Rilke, George
szellemét, akik annak idején beragyogták egyetemi éveink …homályát.”

 (KOSZTOLÁNYI: Irodalmi levél. 2006: 444)

A dolgozat Hofmannsthal új szempontú életrajzi kutatásai nyomán veti fel az osztrák 
író helyeinek problémáit, valamint a Monarchia-vég diskurzusának újabb nézőpont-
jait. Wilhelm Hemecker, Konrad Heumann és Claudia Bamberg Hofmannsthal. Orte 
(2014) című kötete kiindulópontként szolgál az életmű 21. századi megközelítéséhez, 
a helyek szubjektivizálódásának és a tárgyak pozíciójának kiemeléséhez. A helyek 
differenciálódása, intimitása és összefüggése lehetőséget ad álnév és álarc kapcsola-
tának újraértelmezésére, illetve néhány szöveghely vizsgálatára. A tanulmány kitér 
a magyar párhuzamokra, főként Babits Mihály és Kosztolányi Dezső Hofmanns-
thal-olvasataira és néhány vajdasági megközelítésre. A témaválasztással a szerző 
Kanyó Zoltán (1940–1985) irodalomtörténészre, a Szegedi Tudományegyetem 
egykori oktatójára emlékezik. 
Kulcsszavak: életrajzi kontextus, hely, medialtás, Monarchia-vég, szalonkultúra, 
szubjektivizálódás, tárgyi világ, álarc, narratív reprezentáció, színház, magyar 
kapcsolatok, újraértelmezés. 

 A HELY DIFFERENCIÁLÓDÁSA

Sokféleképpen nyitható meg egy írói életművel kapcsolatos diskurzus. A 21. 
század befogadója már nem a fejlődésvonal megrajzolására törekszik, inkább 
más utakat választ, például húsz helyet, húsz olyan atomizált fordulópontot jár 

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú 
projektumának keretében készült. 
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körül, amelyek nézőpontjából a szerzői alkotó fantázia és/vagy vándorló képes-
ség feltárható. Manapság, amikor a szerző iránti érdeklődés újra felülkereke-
dett, sajátos kiadványra vállalkozott Wilhelm Hemecker és Konrad Heumann 
(Claudia Bamberg közreműködésével), amikor húsz olyan képanyaggal ellátott 
tanulmányt szerkesztett össze, amely húsz konkrét életrajzi helyet kutat fel anél-
kül, hogy a helyek tipizálása megvalósult volna. A Hofmannsthal-féle topográ-
fia a családi fészek intimitásától indul, a híres bécsi Szaléziánusok utcájából (a 
személytelen környezetből), és Aussee („az élet költészete”) a végpont. Közben 
iskolák, nagyvárosok, üdülőhelyek, országok, esetleg a Burgtheater, a Práter 
mozaikkövecskéi vagy egy kávéház (a baráti körrel és a fiatal Ausztria tagjaival) 
tűnnek fel a szabad művészi pályával, valamint a „szcenikus epikával” (BROCH 
1988: 189) összefüggésbe hozható térképen, amely korántsem földrajzi térkép. 

Természetesen központi helyet kap az a rodauni hihetetlenül kis ház is, 
ahova Hofmannsthal visszavonulhatott, a Bécshez közeli falu ugyanis kellő 
distanciát, éltető levegőt nyújtott számára. Rodaunban eltávolodhatott a prob-
lematikus fővárostól, noha az tudósi karriert kínálhatott volna fel számára. A 
helyek a környezettel, a hivatalnokok világával, a kultúrával, az architektúrá-
val, a tájformálással, a fénnyel, a levegővel, a dekorativitással, az ott keletkezett 
művekkel vagy éppen a szociális/szociokulturális szféra valamely aspektusával 
állnak kapcsolatban. Minden helynévhez egy alcím is kapcsolódik a kötetben; 
a cím megnevez, az alcím viszont interpretációként olvasható. Párizs „nagyobb 
világként”, Berlin „nagy majomvárosként” szerepel, Drezda a zenei élményt és 
a múzsa, Helene von Nostitz(Helenchen) nevét hívja elő. Salzburg új kapcsola-
tok kialakításának ad teret, holott minden a játékok hagyományára utal, Velen-
ce ünnepi közege pedig létértelmezésre inspirál. A hofmannsthali levelezés 
szöveghelyei kapcsolják össze a helyeket, ezek adnak lehetőséget a régi és a mai 
látásmód szövevényes összefonódására, az identitásdilemmák és a színház felé 
fordulás sokrétű vizsgálatára. A kávéház szociokulturális térként, ambivalens 
közegként tűnik fel, amely a sajtóval, a kritikával és számos intrikával, megújuló 
polémiával függ össze; irodalmi műveket is megismertek, bíráltak a kávéházban. 
Szociokulturális szempontból emelkedik ki Hofmannsthal Práter-szemlélete is, 
a fantasztikus Práter Bécs ellenképe, és korszakhatárt jelöl.

 A kiválasztott helyek nem meglepőek, ugyanis Hermann Broch ismert 
könyve, a Hofmannsthal és kora szintén ezekre a fordulópontokra összpontosít, 
Orosz Magdolna tér- és helyértelmezései szintén rendkívül sokrétűek. A 2014. 
évi bécsi teoretikus hozzáállás más, mint az eddigiek, itt a hely nézőpontjából 
közelíthetünk az életrajzi és művészi mozzanatok felé, ez a látásmód a hely 
szubjektivizálódását teszi lehetővé, ugyanakkor a kutatások a kijáratokra is figyel-
nek. Broch az értékkonstrukció torzulásaira, az osztrák konzervativizmusra és a 
konzerválás eszközeire, a vég halogatásának problémáira koncentrál (BROCH 
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1988: 211), ebben a könyvében írt először a Monarchiáról. Bernáth Árpád írja: 
„Broch sokáig nem írt a Monarchiáról, és a Monarchia irodalma sokáig nem 
foglalkozott Brochhal. Broch csak a II. világháború után talál alkalmat arra, 
hogy kifejtse nézeteit az elsőben széthullott Monarchiáról. Földrajzilag is távol 
szülőföldjétől, az Egyesült Államokban írta Hofmannsthal és kora c. esszéjét – 
betegen, pénzszűkében, felkérésre –, amely végül is töredék maradt: befejezetlen 
Hofmannsthalt illetően, de lezárt és ezért különösen értékes a Monarchia-kép 
vonatkozásában” (BERNÁTH 1998: 303). Broch esszéje a gondviselői, azaz a 
„Kertész” szerep kirajzolódását is kiemeli a hofmannsthali opus vonatkozásá-
ban (BROCH 1988: 211–212). Kosztolányi A Hétben megjelentetett cikkének 
egyik zárójeles megjegyzésében „csodálatos kertésznek” minősíti Hofmannsthalt 
(1912. április 28.), a Jedermann (Akárki) Reinhardt-féle előadása kapcsán pedig 
megállapítja: „Öklünkkel fogjuk a középkort” (KOSZTOLÁNYI 1978 II.: 608). 

A VITRIN ELőTT

A Hofmannsthal-lakás rekonstruált tervrajza, a családi modell és az inti-
mitás megközelítése tágabb következtetésekre, a határátlépések értelmezésére 
készteti a befogadót. A szalon habitusa az apához, az én színreviteléhez kötődik, 
hasonlóképpen, mint Proust regényfolyamában (VIETTA 2007: 85). Az ott levő 
vitrin a családfő számára a lakás emocionális központja, a dísztárgyak ugyanis 
a családtörténethez, főként a nagyapa emlékezetéhez, a származás presztizséhez 
kapcsolódtak. Ezáltal az apa szemszögéből felértékelődtek, az öndefiniálás és 
a sajátos viselkedésmód esélyét adták meg, viszont ugyanezek a családi fétisek 
Hofmannsthal számára az írói képzelet beindítóivá váltak. A családi ereklyék 
közül Hemecker és Heumann kötetében egy fotó külön kiemeli a császári porce-
lánmanufaktúrából származó (1848), kecses, finom vonalú, kéz alakú levélne-
hezéket (HEUMANN 2014: 29), amely a Monarchia polgári világának ízléséről 
árulkodik. A kéz Hofmannsthal szövegeinek jellemző motívuma, ahogy Kosz-
tolányi életművének kéz-archívuma is rendkívül gazdag: „Önazonosság és kéz 
viszonya, »transzparens« kapcsolatszövedéke számos mozzanatot tartalmaz: 
főként maszkos mutatványtöredékeket és csendes, pózmentes öninterpretációt, 
bonyolult, több irányba való kilengéseket és belső rétegződéseket” (HÓZSA 2012: 
55). A nyugalmat árasztó, finom kéz – mint a Hofmannsthal család féltve őrzött 
tárgya –, lezárulatlan, ám identitást hangsúlyozó test-képet emel ki. Hemeckerék 
könyvének borítóján Hofmannsthal pötzleinsdorfi fotója (1904) látható, amelyet 
Felix Salten készített. A természeti perspektívát megörökítő fotón oldalra fordított 
karosszékben, keresztbe tett lábbal ülő (merev testtartással pózoló) író bal keze 
szelíden, négy összezárt ujjal a karfán nyugszik, a befogadó azonnal felfigyel a 
mozdulatlan, megnyúlt kézre, amely a levélnehezékre emlékeztet.
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A hofmannsthali lakás szempontjából kulcsszerephez jut a zongora, ponto-
sabban a bécsi környezetben, a zene városában meg nem szólaltatott hangszer. 
A zongora egyszer szólalt meg a Hofmannsthal család lakásában, amikor 1894. 
január 13-án Arthur Schnitzler játszott rajta, a feljegyzés Hofmannsthal napló-
jában is fellelhető (jelen volt: Hermann Bahr, Arthur Schnitzler, Leopold von 
Andrian, Josef von Löwenthal, Richard Beer-Hofmann, Felix von Oppenhei-
mer, Julius Pap). Az esti esemény a szalonkultúra korában epizódként, szoci-
ális élményként értelmezhető. Az összegyűlt társaság látszólag érdeklődött az 
író zongorajátéka iránt, de mindez nem illett a Hofmannsthal család életvi-
teléhez, különösen nem a szombatonként tarokkozó szülők szokásrendjéhez 
(HEUMANN2014:23–24). Hofmannsthal sem vonzódott a hangszerhez, életmű-
vében inkább a színház dominál, először a Burgtheater, majd a Max Reinhardt 
rendezővel való közös útkeresés. 

 A tárgyakkal telített szalonok látványa Hofmannsthal szövegeiben is felbuk-
kan, például a Lucidorban az idős von Murska asszony egy kis lakosztályban 
él, családjával három szobát és egy szalont foglal el, az utóbbi helyiség ablakai 
a bécsi Kärtnerstrasséra néznek. A kicsit kétes, különbözőképpen megítélhető 
szalont a tárgyak és a kapcsolatteremtések avatják szalonná (családi arcképek, 
rézmetszetek, miniatúrák, hímzett címer, régi bársony, ezüstkanna, kosárka, 
míves tizennyolcadik századi francia munkák, innen küldözgetett levelek stb.), 
noha mindez elbizonytalanítható, mert az elbeszélő „viszonylag hamar összejött 
szalonfélét” említ (HOFMANNSTHAL 2004: 111). A 672.éjszaka meséjében a 
magányos fiatal kereskedő ugyancsak a tárgyakhoz vonzódik, amelyek mediális 
funkciója, transzcendens felértékelődése, valamint teljesség-távlata kerül előtér-
be: „Lassanként fogékonnyá lett arra [ti. az ifjú kereskedő], miként él a világ 
valamennyi formája és színe az őt körülvevő tárgyakban. Az egymásba fonódó 
díszítményekben felismerte a világ egymásba fonódó csodáinak varázslatos képét. 
Felismerte az állatok és virágok formáit és a virágoknak az állatokba való átme-
netét […], sőt rátalált a holdra, a csillagokra, a misztikus gömbre és a misztikus 
gyűrűkre, amelyekből a szeráfok szárnyai kinőttek. Sokáig mámoros volt ettől a 
határtalan, mély értelmű szépségtől, amely az övé volt, és napjai eztán szebben 
és gazdagabban teltek ezek között a tárgyak között, amelyekben nem volt többé 
semmi holt és semmi hitvány, hanem mind egy nagy örökséghez tartoztak, 
valamennyi nemzedék isteni művét alkotva” (HOFMANNSTHAL 2004: 7–8). 

A csodagyerekek nevelésére Hermann Broch a következőképpen utal: 
„Mozart azt a mesterséget tanulta meg apjától, amelyet az űzött; ezzel szemben 
a jogi doktor Hoffmannsthalnak bizonyára egy pillanatra sem jutott volna az 
eszébe, hogy fiát a jogtudományokra, hát még hogy a bankszakmára készítse fel, 
irányítását sokkal inkább »műveltség«, »látóképesség« közvetítésére koncentrál-
ta, tehát olyan képességek kifejlesztésére, amelyekkel a polgárság pihenő óráit 
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»nemes élvezetté« lehet változtatni, »műélvezetté« télen, »természetélvezetté« 
nyáron, pontosabban a nyaralás idején” (BROCH 1988: 101). Ha a befogadó az 
új kutatások látószögéből olvassa újra Broch Hofmannsthal és kora című könyvét, 
akkor fedezi fel igazán, hogy Broch számos Hofmannsthal-helyet érint, ezek 
közé tartozik az Akademisches Gymnasium is, amelyet a 2014. évi kiadványban 
Tobias Heinrich járt körül.

Broch a szellemek sorát, különösen Grillparzert emeli ki, valamint hogy az 
intézmény 1864-ig az egyetemhez tartozott, előkészítő jellege volt, az új épület 
Hofmannsthalék lakásának közelében állt, a fiú pedig tehetséges és szép volt, 
adottságai miatt inkább gyermekietlenségével és narcisztikus életérzésével emel-
kedett ki (BROCH 1988: 103–105). Tobias Heinrich tanulmánya a hely, azaz 
az épület pozíciójából szinte a nevelés „architektúráját” vázolja fel, például azt 
a határátlépést, amikor Hofmannsthal a házitanítók köréből belép a labirintus-
szerű épületbe (laboratórium, díszterem, tornaterem stb.), ahol társak veszik 
körül, ahol az iskolareform befolyásolja az oktatást, ahol állam, egyház és ural-
kodóház hármassága problematizálható. Az iskola a polgári világ bejárataként 
fogható fel, a diákok számára kaput nyit az orvos-, a jogtudomány és a tudósi 
pálya felé, a mai kutatás is a hagyományos szellemiség és az egyetemre való 
felkészülés kettősségét nyomatékosítja. Hofmannsthal műveltsége szempontjából 
tehát kiemelhető a klasszikus humán szellemiség és a modern természettudo-
mányok egybefonódása. A hely szinte médiumként működik, ez bontakoztatja 
ki Hofmannsthal költői lényét. Franz Grillparzer születésének századik évfor-
dulóján a nyilvánosság előtt szerepelt, ekkor kultuszellenes magatartásával, a 
névvel való viaskodásával (HOFMANNSTHAL 1981: 228) vált emlékezetessé 
(lásd Emlékmű-legenda, Tandori Dezső fordítása). Hofmannsthal tehát gimna-
zistaként tűnt fel költészetével, a magyar irodalom nagyjai nem feltétlenül illet-
ték dicsérő szavakkal. Babits Mihály 1905. február 17-én kelt levelében ezt írja 
Kosztolányinak: „Fordítottam is, verset, Tennysonból, Hugo von Hofmannstalból, 
Detlev v. Liliencron s – stb. Gyalázatosan rosszak; – de ez is alkotásféle, hát 
űzöm” (KOSZTOLÁNYI 2013: 358). A fordítás nem maradt fenn, nyomtatásban 
sem jelent meg, Az élet balladája, azaz A külső életballadája című versről van 
szó. Kosztolányi Dezső viszont több Hofmannsthal-fordítást hagyott hátra, sőt 
Elektra című drámájának részleteit is átültette magyarra (KOSZTOLÁNYI 2013: 
360). 1904-ben a Szeged és Vidékében a lipcsei modern lírai antológia kapcsán 
Kosztolányi így értékeli Hofmannsthal műveit: „Hugo von Hofmannsthal a 
legfinomabb s legeredetibb költője a kötetnek, a nagy Detlev von Liliencron 
után. Sokan érthetetlennek nevezik, pedig éppen nem az: gondolkoztatni tud, s 
egy érzelemmel, egy néha helyén nem levő jelzővel oly lökést ad az értelemnek, 
hogy éppen oda viszi, ahol az ő gondolatköre keletkezett. A mulandóság tercináit 
lefordítottam, hogy meggyőződjenek állításom igazságáról” (KOSZTOLÁNYI 
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2006: 395). 1909-ben a Federmann-féle antológia vonatkozásában a legiga-
zibb költemények közé sorolta, szükségességnek tartotta Hofmannsthalt líráját 
(KOSZTOLÁNYI 2006: 411). 1909. augusztus 8-án ezt írta A Hétben (Detlev von 
Liliencron című cikkében): „Valahol azt olvastam, hogy a költészet a szerveink 
funkciójának csodálatos, majdnem transzcendentális kifinomodása, s egy-egy 
orgánumunk a poézis szimbolizálója. Goethe az agy. Heine a száj. Verlaine a 
szív. Dehmel a kar. Paul Edgár a túlvilág muzsikájára figyelő fül. Hofmannsthal 
az ideg. Wedekind…” (KOSZTOLÁNYI 2006: 168). 

Figyelemre méltó A régi Bécs című vers zárlatának kosztolányis „ferdítése”, 
amelyben a „kaffog” hangutánzó szó szerepel: „és a pincsi nagy haraggal / egy 
kevély pávára kaffog” (HOFMANNSTHAL 1981: 197). A magyar versátültetés 
„a disszonancia távlatosságával, a gáláns világ ironikus öninterpretációjának 
felvillantásával zárul” (HÓZSA 2011: 121). 

ÁLNÉV – ÁLARC – PRODUKCIÓ

Tobias Heinrich kutatásai a gimnazista Hofmannsthal álnevét, a Lorist 
nem egyszerűen álnévként közelítik meg, a kutató inkább egy művészfigura 
felfedezéseként értelmezi a nevet, általa a diákidentitással kapcsolatos irodal-
mi játékának határátlépése valósul meg (HEINRICH 2014: 45). Álnév és álarc 
az önreprezentáció kapcsán könnyen összefüggésbe hozható Hofmannsthal 
pályáján, az utóbbival való ismeretsége Velencéhez kötődik. Az álnév és álarc a 
szabadsághoz és az iróniához is köthető, mint mások, például Stendhal esetében: 
„Az álarc (és az álnév) a szabadság záloga lesz. A szabad akarat olyan testet hasz-
nál ezután, amelyből végre kiszabadult, s amelyet kénye-kedve szerint irányít-
hat. […] Elegendő, ha az álarcra úgy gondolunk, mint a primitív szertartások 
vagy a modern bálok táncaihoz szükséges kiegészítőre, s rájövünk, hogy ez a 
könnyűség az álarcos lét állandó eleme” (STAROBINSKI 2007: 165). Az irónia 
„az álarc szellemi kvintesszenciájának” fogható fel, ez Hofmannstahal Velence-
szemléletében is megfigyelhető (STAROBINSKI 2007). 

A Loris mint költői név (1890 októberétől 1893 decemberéig használta 
Hofmannsthal) Arthur Schnitzler feljegyzéseiben is előfordul, a szerzőtárs a 
tizenhét éves költő tehetségét dicsérte. Az An der Schönen Blauen Donau című 
lapban a Loris Melikow név szerepel, ebben az esetben a családnév több allúziója 
vethető fel. Maga a név jelentése a latin „laurus”-szal (babér), azaz ennek többes 
számú ablativusi alakjával, a „lauris”-szal, Apollóval, a poetalaureatus fogalmá-
val, a reneszánsz hagyománnyal, illetve Petrarca megkoszorúzásával, kiválásával 
függ össze (HEINRICH 2014: 95–97). Az életrajzi kutatások szerint Hofmanns-
thal családjában is akadt hasonló név, ilyen a Laurenz (HEINRICH 2014: 96). 
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 Hofmannsthal 1892-től kezdve kb. tizenötször járt Velencében, vágyakozott 
ebbe a városba, szinte minden reggel átélte ezt a vágyakozást (RISPOLI 2014: 
156), a városban a váltakozó kontúrú természeti elemeket, valamint a víz és levegő 
határjátékát élvezhette. A város sokféle lehetőséget kínált fel, Velence a munka 
és az üdülés helye, ugyanakkor operadíszletként hatott, a szerző számára a világ 
legszebb, a nyitott tér és nyitott formák városa, ahol minden, még a tenger is, 
összefüggéseiben értékes. Felfedezhető az erotikus légkör (Casanova öröksége), a 
társasági élet, valamint a színház, a zene, a műtárgyak világa. A Lidóra többször 
visszatért, ahol a mozgás, a hullámok játéka az élettel azonosítható (RISPOLI 
2014: 171). 1901-ben, nászútja alkalmából, mintegy tíz napot töltött a Lidón, 
fiatal feleségével a Des Bains szállodában laktak, amely később Thomas Mann 
Halál Velencébenje nyomán vált ismertté (RISPOLI 2014: 170). Kosztolányi 
Dezső és Hofmannsthal is Velence szerelmese volt, a magyar író még néhány 
órával is megelégedett, amit átutazóként a városban töltött, ilyenkor gyakran 
elzarándokolt kedvenc táblaképéhez, Giovanni Bellini Fácskás Madonnájához. 

A velencei karnevál frivolsága Hofmannsthal esetében a misztikus világ-
szemlélettel kerül összefüggésbe, a maszk pedig a mindenkori identitás és 
forma mulandóságát, változékonyságát fejezi ki, vagyis lehetőséget ad arra, 
hogy mindent átmenetnek tekintsünk, hogy minden alakban az átalakulásra, a 
funkciócserére való utalást fedezzük fel (RISPOLI, 2014: 160). A város, amely 
mások nézőpontjából a mulandóság helye, Hofmannsthal számára az élet városa 
lett (RISPOLI 2014: 175). Ezek az átmenetek, átértékelődések és áthelyeződések 
Hofmannsthal elbeszélésvilágában is feltárulnak, Csúri Károly a Lovastörténet 
bűnszemléletével kapcsolatban utal erre a szempontra: „Nincs csak bűnös vagy 
csak bűntelen, sőt a bűnös szinte kizárólag képzeletében bűnös, a látszólag bűnte-
len pedig tényleges bűnt követ el” (CSÚRI 1987: 106). A külső értékkontextus, 
az egyének között fennálló lelki kapcsoltok és a történelmi háttér az életrajzi 
helyek megítélésének szemszögéből is kiemelkednek (CSÚRI 1987: 107). 

A császári birodalom „időtlen” halálának időszakaszában, a századfor-
duló idején, a terjedő lehangoltság korában a kutatók Bécset mint a sokrétű 
tehetségek káprázatos központját, az Osztrák–Magyar Monarchiát és Német-
országot mint az intellektuális vitalitás idejét szemlélik. A felsorolt művészek 
között Schnitzler, Hofmannsthal és Karl Kraus neve feltétlenül szerepel, sőt ez 
az időszak Schnitzler, Hofmannsthal, Freud, Kraus, Schönberg, Mahler, Klimt, 
Schiele korának is tekinthető (SKED2006:34, 270). 

Velence mint hely és a maszk problémája Hofmannsthal Andreasában kerül 
igazán előtérbe. A regénytöredék utazó osztrák szereplője 1778 szeptemberében 
idegenként érkezik Velencébe, amikor a városlakók még otthonaikban tartóz-
kodnak, első találkozása éppen egy „maskarával” valósul meg, aki segíti őt 
további szálláskeresésében, és rendkívül készségesen érintkezik Mária Terézia 
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alattvalójával. Az ifjú Andreas számára az idegen öltözéke és cipőjének látvá-
nya válik emlékezetessé. Az olasz férfi „mindenét eljátszotta, mégis ő jelenti a 
»vezérfonal«-at a Velencébe kerülő, az idegenség módozatait megtapasztaló 
osztrák fiatalember számára. A távoliság végül közelséget, a kívülállás bizalmat 
fakaszt” (HÓZSA 2004: 210). A kölcsönös idegenség problémája a két férfi 
kommunikációjában is megnyilvánul. Andreas látószögéből ilyen kép alakítható 
ki az ismeretlenről: „Olyan ember volt, akinek külseje bizalmat ébreszt, mozdu-
latai és viselkedése magasabb réteghez tartozónak mutatják. Andreas sietni 
akart, illetlennek érezte volna, hogy egy ismeretlen, hazafelé tartó urat ez idő 
tájt sokáig föltart, gyorsan annyit mondott, idegen, most érkezett Bécsből, 
Villachin Kärtnerből Görzön át. Azonnal fecsegőnek és ügyetlennek érezte, hogy 
megnevezte az állomásokat, elfogódott lett és belezavarodott az olasz beszédbe. 
Az ismeretlen igen előzékenyen közelebb jött és kijelentette, a rendelkezésére 
áll. E mozdulattól elöl szétnyílt a köpenye, s Andreas meglátta, hogy az udvarias 
úr a köpenye alatt egyszál ingben van, lent pedig mindössze csat nélküli cipő s 
rogyadozó térdharisnya, mely a fél lábszárát meztelenül hagyja. […] a velencei 
a legudvariasabban előadta, különösen örvend, amiért Mária Terézia császárnő 
és királynő alattvalójának szolgálatára lehet, annál inkább. mert már eddig is sok 
osztrákkal állt barátságban, így Reischach báró csendőrezredessel és Esterházy 
gróffal is” (HOFMANNSTHAL 2001: 120–121). A Monarchiához kapcsolódó 
nevek elhangzása az otthont idézi, a határterületek felülírását teszi lehetővé. 
A szálláshelyről gondoskodó ismeretlen mindvégig udvarias marad, a lakás 
viszont a színház közelében van, amelyről Andreas nem szeretne beszámol-
ni szüleinek szánt levelében, inkább arról írna, hogy itt a föld helyett vizet lát, 
hogy az emberek gondolán, a szegényebbek óriási ladikon közlekednek, amely 
a dunai uszályokra hasonlít (HOFMANNSTHAL 2001: 124). Andreas éppen a 
város lényeges sajátosságáról, a színházi alakoskodásról, a játékszenvedélyről, a 
korhelységről nem szeretne írni más értékrendet képviselő szüleinek. Levélírás 
közben szelektálna, sőt megküzd az érzelmek kimondhatóságának problémá-
jával, a nyelvi korlátokkal, mint a Levél (Ein Brief) című Hofmannsthal-novella 
elbeszélője (KOHL 2007: 69), aki olyan nyelvet keres, amelyen a néma dolgok 
szólnak hozzá, amelynek szavait egyelőre nem ismeri, talán a sírban fog ezen a 
nyelven egy ismeretlen bíró előtt megszólalni. 

TÁROLÁS: ZÁRTSÁG ÉS NYITOTTSÁG

 Hofmannsthal kiindulópontja és központi helye Bécs, így látta ezt Hermann 
Broch, sőt 1920-ban, az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után Kosztolá-
nyi Dezső is (Új Nemzedék, 1920. április 4.). Kosztolányi az egész hofmannsthali 
opust helyhez és időhöz kötötte. A balga és a halál pesti színházi bemutatója 
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kapcsán írott cikkében ezt az irodalmi ízlést lezártnak, statikusnak, a darabot 
pedig a német emlékekkel telített közönséget megszólítónak tekintette: „A 
nagy bécsi lírikust a jelképes költészetével, az ékszeres szavaival, a mozdulatlan 
és hidegen csillámló előkelőségével, a stilizáltan fáradt finomságával (sokszor 
finomkodásával) ma, a monarchia összeomlása után szinte történelmi szemmel 
tudjuk tekinteni. Ő a hanyatló, de még mindig aranyban ragyogó osztrák császár-
ság utolsó költője. Pompa ömlik el minden során, s egy kiélt, lankadt, vértelen 
műveltség sóhajt és mosolyog benne utolsót. Versei még a spanyol etikett szerint 
hajbókolnak. Valaha egy erővel teljes, egészséges kor Hofmannsthalról talán úgy 
beszél, mint az osztrák »arbiterelegantiarum«-ról, amint a keresztények a latin 
nagy úrról, Petroniusról” (KOSZTOLÁNYI 1978 I.: 669).

Hemecker és Heumann könyvének tanulmányai „a régi Bécs” örökségére, a 
családból eredő nézőpontokra fókuszálnak, hiszen még a kiindulópontot jelentő 
utcában is ott rejlik a Vetsera családemléke, a kötet egésze azonban a kimene-
teket nyomatékosítja, az utazások sokaságát, a performativitás szövevényessé-
gét, hétköznapiság és misztikum átjárhatóságát, saját és idegen viszonyát, még 
akkor is, ha a Monarchiából fakadó szemléletmód távoli helyeken is érvénye-
sül. A kutatások látásmódja elbizonytalanítja a térbeli körvonalakat, kitágítja 
a látókört, lehetővé teszi a hely/a tér mozgását, kiemeli közeledés és távolodás 
filozófiai problémáját (WALDENFELS 2005: 211), ugyanakkor a kiemelt hely 
elmélyült értelmezésére, a hofmannsthali vizualitás megerősítésére vállalkozik.

 Ha a nyitást a Hofmannsthal-befogadás problémájára is kiterjesztjük, több 
vajdasági vonatkozású mozzanat emelhető ki. Az egyik például Herceg János 
cikke, a másik Juhász Erzsébet Broch-recenziója a Híd 1989. februári számában, 
majd a Tükörképek labirintusában (1996) összefoglalt Monarchia-szemlélete, 
valamint megemlíthető a szabadkai Üzenet folyóirat 2001. évi törekvése, hogy 
az Andreas egy részletét lefordítassa, az átültetést Utasi Csilla valósította meg.

A Magyar Szóban 1953 szeptemberében közölt, négy részből álló Salzburgi 
levél szerzője Herceg János, akit az Ünnepi Játékok, a reinhardti–hofmannsthali 
hagyomány vonzottak az osztrák városba, az akkori idényben ő volt a 776. 
újságíró. Ironikus látásmódja a közönséget vette célba: „Itt a közönség fél órával 
előbb érkezik a színházba, hogy megmutogathassa magát. Ez legalább olyan 
fontos, mint a Jedermann vagy a Cosi fan Tutte előadása” (HERCEG 1999: 514). 
Hofmannsthal Jedermannjának előadásáról, az átértelmezésről Herceg részle-
tesen beszámolt, cikke ma már kultúrtörténeti dokumentumként is kezelhető. 
Jelentősebb azonban a nyitásra a változásra való fogékonyság. Ezt írja: „A patinás 
Jedermann, melyet Hugo von Hofmannsthal Reinhardt kívánságára írt egy, a 
XV. században Angliában feltűnt morality play szövegéből, s amelyet egyforma 
színpadi koncepcióval, de mindig más-más szereplőkkel 1920 óta adnak elő, az 
idén jelentős változáson ment át. Ernst Lothar rendezte Reinhardt utasításait 
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követve, de lényegében mégis alaposan eltérve a mester által kialakított gyakor-
lattól. Lothar szükségesnek tartotta egy külön előadásban megindokolni ezt a 
»szentségtörést«. Arra hivatkozott, hogy a színpadi játék és technika az elmúlt 
másfél évtized alatt, mióta Reinhardt a rendezést Európában abbahagyni kénysze-
rült, sokat fejlődött. Nem a reinhardti elgondolások revízióját hajtotta hát végre, 
hanem csupán a jelenkorhoz alkalmazta Max Reinhardt színpadi koncepcióját” 
(HERCEG 1999: 519–520). A Jedermann, amely metafora és allegória bonyo-
lult kapcsolatainak változékonyságára és alkalmazkodóképességére utal (KOHL 
2007: 90), Herceg János szemszögéből alkalmas a rendezői újraértelmezésre, az 
(át)változásra, nézőként tehát nyitott volt a megújulásra. 

 A Hofmannsthal-opus kulcskérdése az identitás, „a diagnosztizált” nyelv- 
és személyiségválság (FRIED 2012: 228). Ha az életrajzhoz és életműhöz tarto-
zó helyrekonstrukciókat vizsgáljuk, akkor a levelezés és a szövegek kapcsán 
kiemelhető a szubjektum meghatározott helyhez való viszonya, amelynek révén 
elnyeri saját identitását, ugyanakkor a kutató saját helyolvasata, az átrendező-
dés lehetősége és a referenciális mozzanatok is elénk tárulnak. A modern Én 
maga is hely, „az előállás helye” (VIETTA 2007: 27), ahol érzelmek, reflexiók, 
átértékelések szövődnek össze. 
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Eva HOŽA

HOFMANSTALOVA ARHITEKTURA
U radu se na osnovu novih istraživanja Hofmanstalove biografije razmatra proble-
matika lokacije austrijskog pisca, kao i novi aspekti diskursa kraja Monarhije. Knjiga 
pod naslovom Hofmannsthal. Orte (2014) Vilhelma Hemekera, Konrada Hojmana 
i Klaudije Bamberg služi kao polazna tačka za pristup jednom životnom delu u 
duhu 21. veka, za subjektivizaciju lokacija i naglašavanje pozicije raznih predmeta. 
Diferencijacija, intimnost i povezanost lokacija omogućuje da se preispitaju i ponovo 
tumače odnosi pseudonima i maske, odnosno da se istraži nekoliko mesta/prostora u 
tekstu. Studija se bavi i mađarskim uzajamnim vezama, naročito kako su Hofmanstala 
iščitavali Mihalj Babič i Deže Kostolanji odnosno kako su o njemu razmišljali neki 
autori u Vojvodini. Studiju autor posvećuje istoričaru umetnosti i bivšem profesoru 
Univerziteta u Segedinu (Zoltan Kanjo, 1940–1985). 
Ključne reči: biografski kontekst, lokacija, medijalnost, kraj Monarhije, salonska 
kultura, subjektivizacija, predmetni svet, maska, narativna reprezentacija, pozorište, 
mađarske veze, novo tumačenje.

Éva HÓZSA 

HOFMANNSTHAL ARCHITECTURE
After Hofmannsthal’s biographical researches with a new approach, the paper 
raises the problems of the Austrian author’s places, and the new viewpoints of 
the discourse from the end of the Monarchy. The volume of Wilhelm Hemecker, 
Konrad Heumann and Claudia Bamberg entitled Hofmannsthal. Orte (2014) serves 
as a starting point to the approach of the oeuvre in the 21st century to highlight the 
places that become subjective and the position of things. The differentiation of the 
places, their intimacy and context, provide an opportunity to the reinterpretation of 
the contact between the pseudonym and the mask, respectively to the examination 
of some text places. The study touches upon the Hungarian parallels, mainly the 
Hofmannsthal interpretations of Mihály Babits and Dezső Kosztolányi, and some 
approaches from Vojvodina. By the choice of the subject, the author recollects the 
memories of the literary historian Zoltan Kanyó (1940–1985), former tutor of the 
University of Szeged.
Keywords: biographical context, place, mediality, end of the Monarchy, saloon 
culture, becoming subjective, material world, mask, narrative representation, theatre, 
Hungarian contacts, reinterpretation.
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AZ „ALKALMATLAN” KOSZTOLÁNYI
Kosztolányi Dezső az Ifjúságban (1945–1964)

A második világháborút követően nemcsak a baloldali beállítottságú Hídban nem 
volt helye (egészen 1953-ig) a polgári Kosztolányi Dezsőnek (1885–1936), hanem az 
Ifjúságban sem (1955-ig). Mint S. Gordán Klára írja a vajdasági Kosztolányi-kultuszt 
felvázoló kötetében, az 1950-es években a magyarországi irodalomtörténet-írás is a 
dekadens polgári érzések költőjét kereste benne, ugyanakkor a vajdasági irodalmá-
rok sem akartak/mertek foglalkozni vele. Ennek a szándékos mellőzésnek azonban 
(azon túl, hogy a kommunista hatalom ideológiai okok miatt eleve nem affirmálta a 
polgári írókat) fontos politikai oka volt a Tájékoztató Irodával való jugoszláv konf-
rontálódás (1948–1953). Miután Magyarország a szovjet álláspontot képviselte, a 
több évig tartó sajtó- és propagandaháborúnak a magyar írók is „áldozatul estek”, 
többek között Kosztolányi is. Ezzel a politikai folyamattal párhuzamosam játszó-
dott le egy fontos, belső, irodalmi szemléletváltás is a jugoszláviai magyar iroda-
lomban: ekkor került sor a szólamirodalommal és költészettel való szakításra, s így 
a megváltozott irodalmi/kulturális légkör és hangulat tette lehetővé többek között 
Kosztolányi „visszatérését” is: műveinek méltatását, darabjainak színpadra állítá-
sát, emlékének ápolását. Az áttörést az Ifjúság vonatkozásában Tomán Lászlónak a 
Pacsirtáról közölt könyvkritikája jelentette 1955 januárjában. Azt követően pedig 
– furcsamód, több évig – nem az író Kosztolányi affirmálására került sor, hanem az 
értékközvetítő műfordítóéra: a lapba műfordításai révén szivárogtak be az európai 
irodalmi értékek, s (többek között) azok jelentették akkor az európai irodalomra 
való rálátást. Vagy, ha úgy tetszik, a második világháború utáni fiatal nemzedék 
(egyik) „ablakát” az európai költészetre.
Kulcsszavak: Kosztolányi Dezső, műfordítás, Vajdaság, magyar irodalom, XX. szá- 
zad, ötvenes évek, politika, ideológia

IRODALOM AZ IDEOLÓGIA SZORíTÁSÁBAN
A második világháború után jelentkező jugoszláviai/vajdasági magyar 

írónemzedéknek, de az újból megszólaló „öregeknek” is, 1945-ben már merő-
ben új társadalmi-politikai viszonyok között kellett tevékenykedniük, meg 
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kellett találniuk az aktuális társadalmi rendszer által megkövetelt „új hangot”, 
amely nyelvezetében és témaválasztásban is a múlt tagadása volt. A mozgósító, 
munkára serkentő, tömör eszmei-politikai mondanivalót hordozó „népi” líra 
és próza többéves „szocrealista” időszaka következett (ebből adódóan az irodal-
mi dilettantizmus felvirágzásának kora is), amelyben – kevés kivétellel – az új 
rendszer dicsőítése, „irodalmi” kiszolgálása volt az egyik legfontosabb lapszer-
kesztési elv, az irodalompolitika helyességének egyik legfőbb mércéje pedig a 
munkás-paraszt témák osztályjellegű megközelítése. 

Ez az új rendszer által támasztott kényszer kezdettől fogva ránehezedett a 
médiára, így az Ifjúság Szava szerkesztőségére is. Szűk (szellemi) mozgástérben, 
nehéz anyagi körülmények közepette kellett megfelelni a politikai elvárásoknak. 
Azok pedig különösen az ifjúság felé voltak nagyok. Hiszen a föderatív alapon 
felépített új népköztársaság kommunista vezetése, Titóval az élen, a felszabadulás 
utáni újjáépítésben éppen az ifjúságra számított leginkább. Az események pedig 
sorjáztak. Miután 1944 őszén a Népfelszabadító Hadsereg egységei a szovjet 
hadsereggel együtt felszabadították az országot, 1945. november 29-én a nemzet-
gyűlés eltörölte a királyságot, és kimondta a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 
megalakítását (ÚML 1962). Brindza Károly ezt egyik írásában így magyarázza: 
„A régi államapparátust eltakarítottuk, helyébe kiépítettük néphatóságainkat. 
Megvalósítottuk egyik alapvető célkitűzésünket, népeink testvériségét, egyen-
jogúságát, megalakultak népköztársaságaink kormányai. Szabad sajtót és isko-
lát adtunk minden nemzetiségnek” (BRINDZA 1947: 47). Az új állam pedig 
– korabeli megfogalmazás szerint – „a munkások, parasztok, a népi értelmiség 
és a többi dolgozó középréteg, egyszóval a dolgozó nép szabad demokratikus 
állama” (OLAJOS 1947: 40–45) volt. 

1948 júniusában kiéleződtek, sőt csaknem teljesen megszakadtak a politi-
kai és gazdasági kapcsolatok Jugoszlávia és a Szovjetunió (valamint a szovjet 
blokkhoz tartozó országok) között, a Kommunista és Munkáspártok Tájékoz-
tató Irodájának határozata kapcsán.1 Néhány éven át kemény sajtóháború folyt, 
amelyből az Ifjúság Szava is kivette a részét.2 A kapcsolatok fokozatos rendezé-
sére csak évekkel később, 1953-ban került sor.3 

1945-ben – még az induláskor – az Ifjúság Szavának is le kellett számol-
nia a múlttal, és tanúbizonyságát adnia, hogy szakított minden régi, reakciós 
elemmel. Első számától kezdve három magyar írót kezelt kiemelten, valóságos 

1 ANONIM 1945. Túlóra és akkordmunka a testvériség szolgálatában. = Magyar Szó, okt. 11. 3.
2 ANONIM: Szégyenteljes mesterkedés ez Virgil Trofim. = Ifjúság Szava, 1948. júl. 31. 3.; Hogyan 

érvelnek a magyar lapok. = Ifjúság Szava, 1949. júl. 16. 5.; Horthy, Andrássy, Gömbös szelleme – 
és a Tájékoztató Iroda. = Ifjúság Szava, 1949. máj. 7. 3; Tiltakozásunk. = Ifjúság Szava, 1950. jún. 
10. 2. stb.

3 Uo.
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kultuszt teremtve a lapban: mindenekelőtt Petőfi Sándort,4 majd József Attilát5 
és Ady Endrét.6 Mindhárom forradalmi jellege, szabadságszeretete miatt kapott 
kiemelt helyet a lapban, pontosabban azért, mert munkásságuk, a második világ-
háborút követő években megfelelő üzenetet továbbíthatott a vajdasági magyar 
fiataloknak, az Ifjúság Szava olvasóinak. A lap 1951. március 17-étől7 Ifjúságra 
változtatta a címét, jelezve, lezárult egy korszak, s hogy immár a kibontakozás 
és önálló fejlődés útjára lépett. 

Míg az előző időszak (1945–1951) a fennmaradásért való küzdelem, a megka-
paszkodás időszaka volt, amikor a lap szerkesztőinek és munkatársainak igyeke-
zete elsősorban arra irányult, hogy maradéktalanul teljesítsék a párt és az ország 
akkori vezetőségének célkitűzéseit, s az irodalom csak „szinesítette a lapot”, e 
második korszakban (1951–1961) a lap már kezdte kinőni közlönyszerűségét. 
Elvetették „a szovjet kaptafákat”, s ezzel lezárult a lap életében (de a jugoszláviai 
magyar irodalomban is) a dogmatikus irodalomszemlélet meg a szólamköltészet 
időszaka, amelynek végén, mint B. Szabó György írta, a tartalom „kizárólagos” 
uralmát a „formaforradalom” követte (SZABÓ, B. 1951). Új nevek, új tartal-
mak jellemezték ezt a korszakot, amely többek között az úgynevezett 1950-еs 
írónemzedék kibontakozásának, meg egy új, modern, fiatal írógárda felállásának 
az időszaka volt, amelyben egy jeles újságírógárda is felnevelődött. 

A lap arculatának folyamatos változása, nyitottsága és sokfelé tájolódása 1951 
és 1961 között voltaképpen egybeesett Jugoszlávia eszmei-politikai és gazdasági 
átalakulásával, mondhatnánk jórészt az feltételezte.

A szovjet pártideológiától való szabadulást mindenekelőtt a lap sokszínűsé-
ge, új rovatai, és „nyugatias” (illusztrált) külleme jelezte, tartalmi szempontból 
pedig az érzékeny(ebb) irodalmi és társadalmi témák felvetése, mindenekelőtt 
az irodalmi viták fellángolása jelentette.

Ez a tízéves időszak (1951–1961) a külpolitikai történések tekintetében is 
mozgalmas korszak volt, főképpen a Tájékoztató Iroda országaival való kapcsolat 
rendezését, valamint a külföld felé nyitást eredményezte. Ennek fontos mérföld-
köve volt, hogy Jugoszlávia 1951-ben katonai jellegű megállapodást kötött az 
USA-val, 1952-ben pedig gazdasági együttműködési egyezményt (ÚML 1962). 
1953–54-ben Jugoszlávia Görögországgal és Törökországgal együtt megalakí-
totta az Észak-Atlanti Szövetséghez kapcsolódó Balkán-paktumot (ÚML 1962). 
1953-tól egyébként beindult a Szovjetunió és Jugoszlávia államközi kapcsola-
tának normalizálása, amelynek egyik fontos ténye 1955 májusában a Hrus-

4 PETŐFI Sándor: Ifjúság. = Ifjúság Szava, 1945. jún. 7. 1.
5 JÓZSEF Attila: Curriculum vitae. = Ifjúság Szava, 1945. nov. 10. 5.
6 ADY Endre: Értől az óceánig. = Ifjúság Szava, 1947. nov. 29. 6.
7 Ez volt 288. száma.
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csov–Tito találkozó volt a Brioni-szigeteken, valamint 1956 júniusában Tito 
moszkvai látogatása. 

1954 őszén a londoni egyezménnyel lezárult a trieszti válság,8 majd 1956 
folyamán Jugoszlávia normalizálta kapcsolatait a szocialista tábor más országa-
ival is (ÚML 1962). Ettől kezdődően indulhatott el egy mindinkább kibontako-
zó gazdasági, kulturális és külpolitikai együttműködés a környező országokkal 
(ÚML 1962). Ez jelezte egyben Jugoszlávia kulturális/irodalmi kitárulkozását is.

Az ország bel- és külpolitikájának ilyen jellegű irányváltása eredményezhette, 
hogy már 1950–51-ben változás állt be a jugoszláv irodalmi életben is, fontos 
szemléletváltásra került sor, amelyet haladó, antidogmatikus irodalmi megmoz-
dulások jellemeztek, s amelyek homlokegyenest szembehelyezkedtek a szocialista 
realizmussal, a művészetben és esztétikában tapasztalható ideologikussággal. Az 
irodalmi összejöveteleken megkezdődtek a viták a (hazai és külföldi) modern 
irodalmi alkotások megjelentetéséről, az írói és művészi alkotószabadságról. 

1952 nyarán Kopeczky László, a vajdasági magyar könyvkiadást bírálva 
hangsúlyozta, hogy ha már hazai művekből nem lenne elég kiadnivaló, „ott 
van az egyetemes magyar irodalomban elhanyagolt művek hosszú sora, vagy a 
világirodalom számos legújabb műve. Fordítsák le a legjobbakat. Ha nem változ-
tatunk a helyzeten, igen hamar elmaradunk egy évszázadot, s legjobb esetben 
csak a keresztrejtvényekből értesülünk egy-egy újabb nagy íróról”.9

Major Nándor szomorú ténykényt könyvelte el egyik oknyomozó írásában 
1953-ban, hogy a vajdasági magyar könyvtárakban „a legmodernebb könyvek is 
háború előttiek.”10 Elgondolkodtató volt 1953-ban az a felismerés is, hogy „mint-
egy tizenöt éve semmiféle kapcsolatunk nincs a világirodalom termékeivel.”11 
Maga a felismerés azonban nem volt elegendő a változtatáshoz, ahhoz társa-
dalmi konszenzusra volt szükség, amely 1953 decemberében meg is született.12 
Dobrica Ćosić fogalmazta meg felszólalásában a jugoszláv pártkongresszuson.13 
Mint hangsúlyozta, „ma a művelődés eszközei minden határt leromboltak. Ma 
a kultúra nem kér útlevelet és ma a kultúra nem ismer vámhivatalt. Semmilyen 
elhatárolás sem akadályozhatja meg ma azt, hogy az emberek megtudják, mi 
történik, mi épül és mit gondolnak ma az emberek világszerte. Ma a legveszé-
lyesebb jelenség a maradiasság.”14 

  8 Anonim: Megjegyzés. = Ifjúság, okt. 8. 1.
  9 ANONIM: Párperces beszélgetés Kopeczky Lászlóval. = Ifjúság, 1952. júl. 17. 6.
10 MAJOR Nándor: Könyvtárak és az olvasók. = Ifjúság, 1953. dec. 25. 5.
11 Uo.
12 ANONIM: A maradiság a legfőbb ellenségünk. Dobrica Ćosić felszólalása a kongresszuson. = 

Ifjúság, 1953. dec. 18. 5.
13 Uo.
14 Uo.
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Egy évvel később, 1954 decemberében a Jugoszláv Írószövetség plénumán, 
amelyen a realizmus és a modernizmus kérdése volt napirenden, már konkré-
tabb formában fogalmazódott meg az irodalom nyitásának szükségessége és 
legitimitása.15 Ennek a plénumnak éppen az volt a legnagyobb eredménye, hogy 
tisztázta a modernizmus létjogosultságát.16 Az egyik fontos felismerés: „Nem 
lehet csak tagadni az egész környező világot és annak vívmányait, mintha mi 
egy külön világban élnénk”.17 Ez után az „irodalmi konszenzus” után már nem 
volt akadálya az „irodalmi kitárulkozásnak”. 

 POLITIKA ÉS KöNYVKIADÁS
A Tájékoztató Irodával való szakítás után, 1948-tól 1953-ig hazánk elszi-

geteltségben volt, és a környező, szovjetbarát országokkal határvillongásokkal 
tarkított hidegháborús viszonyban állt, így Magyarországgal is. A kíméletlen 
sajtóháború, a politikai propaganda és ellenpropaganda, valamint a különféle 
kémbotrányok és kirakatperek ideje és hangulata semmiképpen sem kedvezett 
a magyarországi irodalomra való odafigyelésnek, s ez az Ifjúság irodalmi rova-
tában is tetten érhető. A lap újságírója 1953 őszén is csak azt írhatta le, hogy 
„zsarnoki társadalomban nem lehetnek egészséges irodalmi viszonyok”.18 A 
magyar írókkal és irodalommal kapcsolatos cikkek 1953 végéig, kevés kivé-
tellel, nem a korrekt méltatást és az irodalmi értékek csillogtatását jelentették, 
hanem az erős, politikai töltetű propagandát, amely „a szovjet szuronyok által 
feltámogatott magyar »demokrácia«” ellen irányult.19 

A politikai elszigetelődés szükségszerűen kihatott a könyvkiadásra is. Csáky S. 
Piroska írja, hogy „1948 után megszűnt a könyvbehozatal Magyarországról, a 
régi kiadásokat pedig már nem lehetett beszerezni” (CSÁKY 1973: 14), ami azt 
eredményezte, hogy itt kellett megjelentetni a klasszikus magyar írók, költők 
(Arany János, Fazekas Mihály, Tömörkény István, Petőfi Sándor, József Attila, 
Ady Edre és mások) műveit (CSÁKY 1973). Az 1951 és 1954 közötti időszak a ju- 
goszláviai/vajdasági magyar könyvkiadásban „az irodalom kibontakozásának” 
kora volt (CSÁKY 1973: 12).

Kosztolányi irodalmi opusának megítélése, amint azt S. Gordán Klára írja 
Kosztolányi vajdasági kultuszát összefoglaló kötetében, Magyarországon sem 
volt egyértelmű az 1950-es években (GORDÁN, S. 2010). Pomogáts Bélára hi- 

15 b-t: Az írószövetség plénuma a beszámolók tükrében. Realizmus és modernizmus. = Ifjúság, 1954. 
dec. 10. 7.

16 Uo.
17 Uo.
18 HEVESI Gábor: Kétféle emigráció. Jegyzetek a mai magyar helyzetről és irodalomról. = Ifjúság, 

1953. nov. 27. 5. 
19 BEDER István: Veres Péter útja. = Ifjúság, 1953. febr. 27. 2.
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vatkozva állítja, hogy „egy időre, úgy tetszett, elcsitultak a Kosztolányi-életmű 
körül felcsappanó hullámok, de csak egy időre, hogy azután az ötvenes évek-
ben klasszikus költőnk ismét a kitagadottak, a megbélyegzettek közé kerüljön, 
s egyre-másra jelenjenek meg róla az értetlen, félremagyarázó, elutasító cikkek, 
nyilatkozatok” (GORDÁN, S. 2010). Kosztolányiban, akkor a „dekadens polgári 
érzések költőjét” látták (GORDÁN, S. 2010). 

Jugoszláviában sem volt sokkal jobb a helyzet Kosztolányi értelmezése kap- 
csán a XX. század ötvenes éveiben. Gordán szerint mindez „közrejátszott abban, 
hogy a vajdasági irodalmárok ebben az időszakban még nem akartak/mertek 
foglalkozni Kosztolányival” (GORDÁN, S. 2010). Egyszerűen „alkalmatlan” költő 
volt, s néhány évnek kellett eltelnie, amíg megváltozott az irodalom(politika) 
hozzáállása.

1954-től a politikai viszonyok rendeződésével a magyar irodalomról és írókról 
szóló írások száma is valamelyest megnövekedett. Így Gelléri Andor Endréről két 
megemlékezést is olvashatunk,20 egy részletet az Egy önérzet története című ön- 
életrajzi regényéből21 meg a Villám és esti tűz című elbeszélését.22 Ugyancsak két 
írás méltatta Kaffka Margit életművét23 meg Radnóti Miklós munkásságát,24 egy-
egy pedig Márai Sándort,25 Móra Ferencet,26 Kosztolányi Dezsőt,27 Nagy Lajost,28 
Révész Bélát,29 Bálint Györgyöt,30 Berzsenyi Dánielt31 és Babits Mihályt.32 Ott talál- 
juk még Mikszáth Kálmán egyik elbeszélését,33 Örkény István egyik novelláját,34 

20 ANONIM: Gelléri Andor Endre. = Ifjúság, 1954. máj. 28. 5., ANONIM: Gelléri Andor Endre. = 
Ifjúság, 1955. febr. 4. 5.

21 GELLÉRI Andor Endre: Apám. Részlet az Egy önérzet története című regényéből. = Ifjúság, 1958. 
jan. 1. 14.

22 GELLÉRI Andor Endre: Villám és esti tűz. = Ifjúság, 1961. okt. 12. 8.
23 T. L.: Asszonyíró asszonyregénye. = Ifjúság, 1954. aug. 27. 4., HATVANY Lajos: Kaffka Margit 

halálakor. = Ifjúság, 1961. jan. 26. 8.
24 b.: Radnóti Miklós 1909–1944. = Ifjúság, 1955. márc. 5. 9., MAJOR Nándor : Ő is megjárta a 

poklot. = Ifjúság, 1956. márc. 10. 8.
25 BÁLINT István: Két Márai-regény kapcsán. = Ifjúság, 1954. jan. 8. 5.
26 T. L.: Csillagok hol-nem-volt ország egéről. = Ifjúság, 1954. máj. 28. 4.
27 T. L.: Pacsirta. Kosztolányi Dezső regénye. = Ifjúság, 1955. jan. 21. 6.
28 SÁROSI Károly: Nagy Lajos.= Ifjúság, 1955. szept. 25. 5.
29 SÁROSI Károly: Révész Béla. = Ifjúság, 1955. okt. 15. 5.
30 ANONIM: Bálint György. = Ifjúság, 1955. nov. 12. 5.
31 t.: Berzsenyi. = Ifjúság, 1956. máj. 19. 8.
32 -n -ó: Babits Mihály. = Ifjúság, 1956. aug. 4. 6.
33 MIKSZÁTH Kálmán: Megkonfundált kísértetek. = Ifjúság, 1951. jún. 16. 4–5.
34 ÖRKÉNY István : A szenvedésről. Örkény István Ezüst pisztráng című kötetéből. = Ifjúság, 1958. 

márc. 13. 7.
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egy budapesti versantológia méltatását,35 Illés Endre rövid életrajzát meg Legenda 
Lőcsén című elbeszélését,36 valamint Gárdonyi Géza A bor legendája című versét.37 

Könyvkiadásunkban 1954-ben jelent meg az első, második világháború 
utáni Kosztolányi-regény, a Pacsirta (CSÁKY 1973). Herceg János írt hozzá 
eligazító előszót. A 2500 példányban közreadott munkát, az újvidéki Testvéri-
ség–Egység Könyvkiadó Vállalat kiadványát Oláh Sándor illusztrálta (CSÁKY 
1973). A róla szóló kritika, Tomán László tollából, egyúttal az első 1945 utáni 
jeladás Kosztolányiról az Ifjúságban.

 KOSZTOLÁNYI ÉS A „LEEGYSZERűSíTETT MODERNIZMUS”

Tomán meleghangú, lelkes, három hasábos könyvbemutatójában (TOMÁN 
1955), mindenekelőtt az író alakját idézi: „Ismert arcképét látom magam előtt: 
mélyráncú homlokát csintalanul félig eltakaró rövid haj, felhúzott szemöldök, 
bizalmatlan, kissé gúnyos szempár, széles, fintorra kész orr, félrehúzott, fájdal-
mas mosolyú, puha száj, fehér keménygallér, pillangó-nyakkendő” (TOMÁN 
1955: 6). Megszokott polgári küllemében és méltóságában idézi föl Kosztolá-
nyit, minden ideológiától mentesen. Műveit, írói pályáját értékelve, Tomán így 
fogalmaz: „A Szegény kisgyermek panaszai, Őszi koncert, Zászló, Síppal, dobbal, 
nádihegedűvel halhatatlan költője. És költője regényeinek is, az Édes Annának, 
Nérónak, Rossz Orvosnak, Pacsirtának. Igen, költő volt akkor is, amikor prózát 
alkotott; egy magyar essaysta írta ezzel kapcsolatban: »Azt, hogy költő, verseiből 
tudtam meg; azt, hogy nagy költő, regényei bizonyították be.« Kosztolányi volt 
egyébként az, aki először hozta közel hozzánk a modern költészetet 1914-ben 
megjelent antológiájával. Sajnos, eddig még nem mérték fel a modern magyar 
irodalomnak ezt az óriását” (TOMÁN 1955: 6).

A Pacsirta hangulatát Tomán A szegény kis gyermek panaszai valamint A 
húgomat a bánat eljegyezte című vers hangulatával rokonította, mondván, hogy 
megítélése szerint „igazi művészi alkotás, kellemes olvasmány, csendes könyv és 
tele van igazsággal.(…) A modern magyar irodalomban Kosztolányi kétségtele-
nül kivételes helyet foglal el. Pacsirta című regényében megcsillogtatta ábrázo-
lótehetségének, stílusának jó tulajdonságait. Ez a három évtizedes mű minden 
vonásával a modern regény benyomását kelti. Kosztolányi nem riad vissza a 
kusza álmok az önkívület és tudattalan pillanatok bemutatásától sem, s ebben 
a modern regényírás mestereinek színvonalát éri el. (…) Néha megdöbbenünk, 
milyen kegyetlen hűséggel mondja el Kosztolányi Sárszeg napjait, embereinek 

35 FEHÉR Ferenc: 15 fiatal költő 105 verse. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1957. = Ifjúság, 1958. 
máj. 1. 5.

36 ILLÉS Endre: Legenda Lőcsén. = Ifjúság, 1959. jún. 11. 5. 
37 GÁRDONYI Géza 1958. A bor legendája. = Ifjúság, 1958. márc. 20. 11.
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vergődését, kilátástalanságát. Az egész regényen az összeomlás messzi, de egyre 
közeledő viharának előreküldött szomorú, szürke pora ül” (TOMÁN 1955: 6).

 Nem sokkal Tomán kritikájának megjelenése után, a Híd márciusi számá-
ban, Modernizmus mint leegyszerűsítés címmel, Bálint István közölt merőben 
ellentétes, ideológiától túlfűtött méltatás a Pacsirtáról (BÁLINT 1955). Megítélése 
szerint a regény „a nyárspolgári életformába süllyedt ember utolsó kitörési kí- 
sérletét adja” (BÁLINT 1955: 639–640). Szerinte, az irodalomnak el kell jutnia ad- 
dig a felismerésig, hogy „értelmetlen a kapitalizmus életformája, és ennek az iro- 
dalomnak a közvetítésével juthatunk mi el annak felismeréséig, hogy a szocializ- 
mus nemcsak anyagi kérdés, hanem elsősorban lelki probléma: az emberiség nagy 
váltságának egyetlen lehetséges kiútja. (…) Kosztolányi megkísérelte Magyaror-
szágra átültetni a modern nyugati irodalmat s ezért ez a regénye is meglehetősen 
modern regénynek hat. Emögött azonban nagy megalkuvás rejlik. Nála ez a mo- 
dernizmus az igazi problémák megkerülését jelenti. (…) Nála ez a modern iroda-
lom nem lesz harc a kapitalista világ elembertelenedése ellen, mint Nyugaton, ha- 
nem menekülés a lényegesebb, igazibb problémák elől. (…) Még azokban a prob- 
lémákban, amelyeket meglát, sem fedezi fel a lényeget, hanem e helyett az egészet 
a freudi pszichoanlízis kaptafájára akarja húzni. Ez a regénye is modern regénynek 
hat, de a fenti értelemben kétszeres leegyszerűsítést tartalmaz. (…) Van ennek a 
regénynek mélyebb mondanivalója is – a kicsinyes nyárspolgári élet egész tragé-
diáját adja” (BÁLINT 1955: 639–640). 

Bálint a munkásosztály szemszögéből, a szocialista–kommunista ideológia 
prizmáján keresztül szemléli Kosztolányit és regényét, s – bár elismeri, hogy 
„regénye mégis érdekes olvasmány” – felrója neki, hogy „nem igazán mély”, 
hogy „a regény értékei nem tudják velünk elfeledtetni, hogy Kosztolányinál ez 
a problematika elfordulást jelent az igazi problémáktól, megalkuvást (…) s még 
ebben a problemtikában sem tud megszabadulni a polgári, a magyar társadalom 
uralkodó osztályainak megalkuvását vállaló író leegyszerűsítésétől, megalku-
vásától. (…) Felszínességének egyik legfőbb oka az, hogy mindenképpen, sőt 
kétszeresen is megáll a félúton” (BÁLINT 1955: 639–640).

 
A „MűFORDíTÓVÁ LÁGYíTOTT” íRÓ

A Pacsirta megjelentetése 1954-ben még nem jelentette magától értetődő-
en Kosztolányi „irodalmi rehabilitálását”. A Híd kritikája nyomán láthattuk, 
mennyire nehéz volt a polgári írónak (ismét) utat törnie a szocializmust építő 
Jugoszlávia kisebbségi magyar irodalmi életében. Noha Tomán László könyv-
kritikája arra engedne következtetni, hogy 1955-től immár szabad volt az út a 
Kosztolányi-művek befogadása előtt, a „polgári dekadencia költője” az Ifjúság-
ban mégis évekig, egészen 1961-ig38 csak „műfordítóvá lágyított” író volt: Rainer 

38 Kosztolányi Dezső 1961. A szegény kisgyermek panaszai = Ifjúság, okt. 5. 8.

Németh Ferenc: Az „alkalmatlan” Kosztolányi



47

Maria Rilke,39 Henricus Stephanus Sedlmayer40 és Filippo Tomaso Marinetti41 
verseinek magyar nyelvű tolmácsolója. Hosszú évekbe telt, mire megváltozhatott 
az irodalmi közhangulat a politika szorításában, mire a jugoszláviai/vajdasági 
magyar olvasók birtokba vehették, magukévá tehették Kosztolányi művészetének 
értékeit. Azokat az értékeket és élményeket, amelyeket annak idején Szabadkáról 
vitt magával útravalónak a hírnév felé vezető útra.
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TOMÁN László 1955. Pacsirta. Kosztolányi Dezső regénye. = Ifjúság, január 21. 6. 
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Ferenc NEMET

„NEPODOBAN” KOSTOLANJI
Deže Kostolanji u časopisu Ifjúság (Mladost) (1945–1964)

Nakon drugog svetskog rata, za građanski nastrojenog Deže Kostolanjija (1885–1936) 
nije bilo prostora u levičarskom Híd-u (sve do 1953 godine) niti u časopisu Ifjúság (do 
1955 godine). Kao što nam Klara S. Gordan kazuje, u svojoj knjizi o vojvođanskom 
kultu Kostolanjija, 1950-ih godina je i istorija književnosti u Mađarskoj u njemu 
tražila pesnika dekadentnih građanskih osećanja, dok, istovremeno ni vojvođanski 
književnici nisu hteli/nisu se usuđivali da se bave sa njim. Ovo namerno zapostavljanje 
(osim toga, što komunistička vlast iz ideoloških razloga nije afirmisala građanske 
pisce), imalo je i važan politički razlog, konfrontiranje Jugoslavije sa Informbiroom 
(1948–1953). Budući da je Mađarska u tome zastupala sovjetski stav, „žrtve” tog 

39 Rainer Maria RILKE: Ádám. Ford.: KOSZTOLÁNYI Dezső = Ifjúság, 1956. máj. 26. 7.; Éva. Ford.: 
KOSZTOLÁNYI Dezső = Ifjúság, 1956. máj. 26. 7.; Szerelmi dal. Ford.: KOSZTOLÁNYI Dezső = 
Ifjúság, 1956. máj. 26. 7.; Orfeus-szonett. Ford.: KOSZTOLÁNYI Dezső = Ifjúság, 1956. máj. 26. 7.; 
Meghalni. Ford.: KOSZTOLÁNYI Dezső = Ifjúság, 1956. máj. 26. 7.; Leányszöktetés. Ford.: KOSZ-
TOLÁNYI Dezső = Ifjúság, 1956. máj. 26. 7.; Végzetes órán. Ford.: KOSZTOLÁNYI Dezső = Ifjú-
ság, 1956. máj. 26. 7.; Nő, aki megvakul. Ford.: KOSZTOLÁNYI Dezső = Ifjúság, 1956. máj. 26. 7.

40 Henricus Stephanus SEDLMAYER: Öreg tanáromhoz. Ford.: KOSZTOLÁNYI Dezső = Ifjúság, 
1961. okt. 5. 8.

41 Filippo Tomaso MARINETTI: Óda a verseny-automobilhoz. Ford.: Kosztolányi Dezső = Ifjúság, 
1959. márc. 5. 5.
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višegodišnjeg novinskog i propagandnog rata postali su, između ostalog i mađarski 
pisci, među njima i Kostolanji. Paralelno sa tim političkim procesom odigrao 
se i jedan važan, unutrašnji proces promene literarnog gledišta u književnosti 
jugoslovenskih Mađara: tada dolazi do raskida sa književnošću i pesništvom šupljih 
fraza, te je promenjena književno-kulturna atmosfera i raspoloženje omogućilo, 
između ostalog i Kostolanjijev povratak: ocenjivanje njegovih dela, postavljanje 
komada na pozorišni repertoar i negovanje uspomene na njega. U okviru časopisa 
Ifjúság, do proboja je došlo književnom kritikom Lasla Tomana, o njegovom delu 
Pacsirta, koja je objavljena januara 1955 godine. Nakon toga, međutim – izvesno 
vreme, na neobičan način – nije došlo do afirmacije pisca Kostolanjija, već književnog 
prevodioca, koji posreduje u razmeni književnih vrednosti: u list su, putem njegovih 
prevoda dospevale evropske književne vrednosti, koje su (između ostalog) tada 
značile i pogled na evropsku književnost. Ili, drugačije rečeno, one su predstavljale 
jednu od „prozora” na evropsku književnost posleratnoj, mladoj generaciji.
Ključne reči: Deže Kostolanji, književni prevodi, književnost vojvođanskih Mađara 
1950-ih godina, književnost u stisci politike

Ferenc NÉMETH 

THE “AWKWARD” KOSZTOLÁNYI
Dezső Kosztolányi in the Ifjúság (1945–1964)

After the Second World War, the middle class Dezső Kosztolányi (1885–1936) was 
not merely excluded from the leftist Híd (Bridge) (until 1953), but from the Ifjúság 
(Youth) (until 1955) as well. As Klára S. Gordán writes in her volume outlining the 
Kosztolányi cult in Vojvodina, the Hungarian literary history writing in the 1950s 
looked at the poet with the decadent middle-class feelings, at the same time the 
literary men in Vojvodina did not want/dare to deal with him. However, this conscious 
ignoring (besides the fact that the communist power did not affirm the middle-
class writers from the beginning because of ideological reasons) had an important 
political reason, namely the Yugoslav confrontation with the Information Office 
(1948–1953). Since Hungary adopted the Soviet policy, the Hungarian authors also 
“fell prey to” the press- and propaganda war lasting for ages, among others Kosztolá-
nyi as well. In parallel with this political process, there took place an important, in- 
ner, literary change of view as well in the Yugoslavian Hungarian literature: at this time 
took place breaking with the phrase literature and poetry, and in this way the chan- 
ged literary/cultural atmosphere and mood made possible, among others, Kosz- 
tolányi’s “return”: by the appraisement of his works, putting his plays on stage, kee- 
ping his memory alive. His book review published about the Pacsirta for László Tomán, 
in connection with the Ifjúság, signified the breakthrough in January 1955. Then – 
strangely enough, for several years – did not took place the affirmation of the writer 
Kosztolányi, but the value mediator translator’s: through his literary translations the 
European literary values penetrated into the journal, and (among others) those ones 
meant then the overview into the European literature. Or, one might say, (one) “win- 
dow” of the young generation after the Second World War onto the European poetry.
Keywords: Dezső Kosztolányi, literary translation, Vojvodina, Hungarian literature, 
20th century, the fifties, politics, ideology
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A GYERMEKAKARÁS NÉPRAJZI SZEMPONTÚ 
EGZISZTENCIÁLIS KÉRDÉSEI

Noha a parasztságnak semmilyen vonatkozásban nincs tételes doktrínája, a szerző 
mégis arra próbál rávilágítani, hogy a paraszti társadalom az évszázadok során egy 
nagyon összetett „gyermekpolitikát”, demográfiai politikát” dolgozott ki, tartott fenn 
egész kultúrájában és általa, csak a világ nem, vagy alig tud róla. A maga módján 
ennek szerzett érvényt nemcsak néhány leszűkített és alkalomszerűen felbukka-
nó területen, hanem hagyománnyá léptette elő és akként honosította meg. Ezáltal 
garantálta működését, mivel társadalmilag, gazdaságilag, egzisztenciálisan ebben volt 
érdekelve. Ami kiemelkedően példaadó – a szerző erre fordít különleges hangsúlyt 
és ebben látja a paraszti gyermekkultusz aktualitását –, hogy kulturális,, erkölcsi, és 
hitbéli ébrentartása által természetes tudati tényezővé, a közgondolkodás tárgyává 
is tette a gyermeknemzés, gyermekfogadás és -gondozás ügyét.
Kulcsszavak: néprajz, család, gyermekakarás, gyermeknemzés, gyermekkultusz, 
paraszti társadalom, meddőség, egzisztencia

„Ó, én uram, Istenem, 
csak egy akkora kisgyermeket adj,

mint egy babszem, 
holtomigmindig áldalak érte.”

(Babszem Jankó, népmese)

A magyarság már-már apokaliptikusnak beállított fogyása, a szakadatlanul 
csökkenő születési és az egyre növekvő elhalálozási számok hatásos szembe- 
állítása következtében, riasztó közgondolkodási ténnyé vált. Fokozottan foglal-
koznak ezzel a demográfusok, különböző területeken kutató tudósok, írók, po- 
litikusok, egyházak (a vasárnapi prédikációk, igehirdetések gyakori motívumá- 
vá vált), a médiák, egyik-másik civilszervezet konferenciái, kerekasztal-megbe-
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szélései, egyesületek rendezvényei, fórumai stb. Úgy tűnik, hogy szinte min- 
denki elmondta, amit ebben a témakörben el lehet(ne) mondani. Sajnos, 
látványos eredmény nélkül. Ennek egyik okát abban látom, hogy igen gyakori egy- 
más ismétlése. Néha olyannak tűnik ez a retorika, mint a saját farkát kergető 
macska.

Kutatásaim, melyeket immár több mint negyven éve végzek a születés, 
párkeresés, elmúlás és temetkezés népi kultúrájának a világában, késztetnek 
arra, hogy kiszűrjek valamit abból az élet- és világszemléletből, az élet öröknek 
mondható jelenségeit tükröző műveltségből, mely a magyarság, különösen a 
székely-magyarság „népesség-filozófiájának” is alapját képezte, illetve képes 
képezni. Nem tételesen, hiszen a parasztságnak soha nem volt tételes doktrínája, 
semmilyen területre „kidolgozott” elmélete, de tetten érthető és kikövetkeztet-
hető a szemlélete, alkalmazott gondolkodása döntéseinek algoritmusából, visel-
kedéséből, munka- és életviteléből, erkölcsi tartásából, hitéletéből, bölcsességét 
néhány szóba sűrített szólásaiból, közmondásaiból stb.

Meglátásaimat nem fogalmazom egyetlen illetékesebb szaktudomány ellen, 
sem helyett, csupán egy sajátos nézőpontot ajánlok, keresek egy olyan társada-
lom, a legnépesebb és legnagyobb múltú társadalom körében, mely, noha évszá-
zadok óta ismeri saját kultúrájából a születésszabályozást, öncélúan és önzően 
soha nem élt vele, ellenkezőleg, a történelem által is bizonyítható legnagyobb 
népességtartalékot biztosított, termelt ki a maga sorából a nemzetnek.

Dolgozatomban nem térhetek ki a magyar parasztság gyermekről alko-
tott szemléletének minden gazdagságára, csupán néhány példával szeretném 
érzékeltetni, hogy népünknek ezt a rétegét nem a demográfia tudománya által 
kidolgozott kalkulációk, klisék motiválták: számára a gyermekszülés létkérdés, 
áldozatvállalás, cselekvően tett, tesz érte. Visszautasítandó az a közszájon forgó 
ostoba megjegyzés, miszerint „a parasztember annyi gyermeket csinál, amennyit 
csak tud”. Gyermeket akaró ideológiáját nem primér ösztönök hajtják elsődle-
gesen, ideológiája éppen úgy nemzetben gondolkodó, mint „a nagyoké”. Egy 
szempontból még különb is: körültekintőbb a paraszti pszichéből, élettapasz-
talatból és életszükségletből adódóan.

Körültekintőbb, mondám. Ezt a minősítést próbálom igazolni egy párhu-
zammal, aminek egyik felét sorsforduló szokáskutatásaim során értem tetten, a 
másik felét pedig a népmesékben ismertem fel. Így lett szememben az egyediből 
általános, a lokálisból egyetemesen magyar; és időszerű.

A gyermektelenségre gondolok (a vonatkozó mesehősök: szegényember 
– szegényasszony, fiatal király és királyné, öregkirály és királyné, molnár és 
felesége…), és az általam megismert csíkszentdomokosi parasztcsaládok gyer-
mektelenségi gondjaira; de mindkét kategória gyermekeszményére, gyermek-
szeretetére is gondolok.

Balázs Lajos: A gyermekakarás néprajzi szempontú egzisztenciális kérdései
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A gyermek léte/nemléte „tragikus” életérzésként nem a nemzet szintjén 
jelentkezik először, amikor a part szakad. Ez csak úgy és akkor értelmezhető, 
ha megértjük azt, hogy a gyermek a parasztszülők számára, a paraszti közösség 
szemléletében egzisztenciális kérdés és ügy volt. Kutatásaim alapján úgy gondo-
lom, hogy a gyermek választása, akarása, sartre-i értelemben, az önmegvaló-
sítás egyik alternatívája,1 a meg nem valósulás, a sikertelenség pedig szorongó, 
vívódó lelkiállapotot szült. A gyermektelenség olyan léthelyzetet teremtett, amit 
nyomasztó válságként éltek és élnek meg, egyéni és közösségi szinten, persze 
nem azonos intenzitással, ám az a tény, hogy a falu kommunikációs rendsze-
rében köztudott minden ilyen probléma, a gyermek léte/nemléte kérdésének 
közügyi súlyára is utal. 

Az viszont a paraszti világszemlélet optimizmusára vall, hogy egy ilyen reális 
helyzetben sem marad az ember teljesen magára, pontosabban nem hagyja magát 
magára maradni. Az irracionálist is próbálja megostromolni, és hisz benne. Ha 
az egyik próbálkozása nem hoz sikert, a másikhoz fordul, de kiutat keres: erről 
szólnak a mesék, hiedelmek, mágikus-terápiás praktikák, de „nem zuhan bele 
sohasem… a lét mélységes szakadékaiba” (NAGY 1974: 17). Legfeljebb elfo-
gadja és belenyugszik Isten akaratába – és ez szintén optimista világszemlélet. 

Nem szándékom a meseelemzés. Szerény igyekezetem inkább arra irányul, 
hogy a globális és általánosító mese-vágyakat néhány valós élethelyzettel támasz-
szam alá, a népi kultúra más területéről hozott, ám szinte „méretre levágott 
támfákkal.” Más szóval, a mese realizmusát próbálom a szülés/születés szokásvilá-
gából hozott példákkal, párhuzamos reflexekkel igazabbá tenni. Arról a számomra 
megható felismerésről akarok szólni, hogy a gyermekért a csíkszentdomokosi 
asszonyok mesei sorsokat, helyzeteket élnek meg: úgy éreznek, élnek, úgy 
járnak el, mint a mesehősök. És fordítva: a mesék gyermekért sóvárgó asszo-
nyai, mintha e gyermektelenséggel, meddőséggel nemzési kudarcokkal küszködő 
csíkszentdomokosi asszonyok, anyák közül léptek volna át a mesék „kellene-
lenni” világába. Számomra nem a melyik-melyikből, melyik-melyiket gerjesz-
tette dilemmája a fontos, hanem annak a felismerése, hogy a kultúra különbö-
ző területei között, például a mese és a szokásvilág, a fikcióból és a valós élet 
megítéléséből kisugárzó életszemlélet „sávjai” között folytonos átjátszás, áthallás 
tapasztalható. A mese vágyvilága és a szokás valós vágyvilágának összecsengése, 
szinkronizációja nemcsak egy konkrét élethelyzet tükrözésének egymást igazoló 
példája, de meglátásom szerint még inkább annak, hogy mindkettőből példá-
ul egy konkrét kérdés, a gyermekkérdés körüli azonos világ- és életszemlélet, 
egyazon kultúra, szellemiség konvergenciája olvasható ki. 

1 Régi és új ismerősök, rokonok között, találkozások, ismerkedések alkalmával a diskurzusok 
leitmotívuma: „gyermek van-e, hány, fiú-e, leányka-e, mekkorák” stb.

Tanulmányok, Újvidék, 2015/1. 50. füzet, 51–68.
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BABSZEM JANKÓ ÉS TÁRSAI…

Jöjjön elsőként néhány példa a mesék világából.
A Babszem Jankó című mese szegényasszonyával kezdem, aki „mindig azon 

sírt-rítt, mindig azon kérte az Isten, hogy áldja meg őt egy fiúgyermekkel.” Vala-
hányszor kritikus élethelyzetbe került – ezek mind-mind az élet metaforái – így 
fohászkodott: „– Ó, én uram Istenem, csak egy akkora kis gyermeket adj, mint 
egy babszem, holtamig mindig áldalak érte” (Magyar népmesék, tovább MN II. 
1960: 707). A királyi család gondja sem volt más: „Volt egyszer egy király s egy 
királyné. Mindig szomorkodtak, hogy nem volt nekik magzatjuk.” A gyermekte-
lenség a mindennapi torzsalkodás és vádaskodás forrása volt a királyi családban:

„– Feleség, te vagy az oka, te vagy az oka, te nem akarod, hogy nekünk le- 
gyen bár egy magzatunk.

– Ne mondd, mert nekem es úgy fáj a szívem, hogy nincs, éppen mint neked.” 
Aztán keserűségében így fakadt ki:

„– Istenem, miért nem vagyok én érdemes gyermekre? Ha nem akarsz adni 
gyermeket, adj bár egy kégyófiat, hogy nekem is legyen bár egy magzatom” 
(MN I. 1960: 611). 

A Grimm-féle Csipkerózsikából is idézhetünk. Hosszú ideig várt a király és 
királyné arra, hogy gyermekük szülessen. „Élt egyszer egy király; szerették egy- 
mást…, de hiába volt meg mindenük, … a szívük tele volt bánattal, napestig csak 
azt sóhajtozták: – Ó ha nekünk gyermekünk volna!” (BETTELHEIM 2000: 239).

Így lett a nyomasztó egzisztenciális állapotból a mindenáron gyermekakarás 
vágya (a kiút keresése!), a felfokozott gyermekvágyból így született Babszem 
Jankó, Kégyó Királyfi, Többsincs királyfi, Csipkerózsika és még sokan mások. 
Így jött a világra a filozofikus román népmesében (Örökifjúság, örökélet – saját 
fordításom) a táltos királyfi, akinek megfogamzásához, mivel a királyi pár hiába 
járt messzi földre, tudósokhoz, csillagjósokhoz, éppen a közeli falu mindentu-
dója járult hozzá (ISPIRESCU 1965).

Az idézett mesepéldák viszonylag egyszínű gyermekakarása és elérésének 
eszköztára a csíkszentdomokosi szokáshagyományban több változatban, gazda-
gabban jelentkezik,2 de a párhuzam így is egyértelmű. 

A MEDDőSÉG…

…jelensége Csíkszentdomokoson a kivételek, nem ritkán a vétségek kategó-
riájába tartozott, és részben odatartozik ma is. Sem családi, sem faluszinten nem 
nyugtázták egyszerű tudomásvétellel. Az asszonyi meddőség, a férfiúi magta-
lanság beszédtéma volt, szégyen volt, a művi úton előidézett meddőség pedig 

2 Bővebben BALÁZS 1999.
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súlyos erkölcsi megítélés alá esett. Ugyanakkor a gyermekakarás lelki, biológiai, 
egészségügyi erőfeszítései egyben izgalmas terápia-történetek is. 

Adatközlőim (csak nemet és életkort közlök), ha a meddőség gondjairól 
szólnak, úgy tűnik, mintha a mesékből idéznének:

„A gyermekszerető emberek búsultak. Két évig még menyen a házasélet, 
ahogy menyen, de aztán kezd hiányozni a gyermek.” (N. 69)

„Volt, aki megszólta a nagycsaládosokat, de azt is megszólták, akiknek nem 
lett gyermeke.” (N. 63)

„Reámondták, hogy nem lett gyermeke, mert fiatal korában elrakta. Okol-
ták érte.” (N. 78)

„Ott velünk szemben van, annak sincs gyermeke. A felesége itt előttünk 
elmondta, hogy neki így nem lett, s neki úgy nem lett. Igen, de kezdetben 
kettőt es vagy hármat es a vízen eleresztett. Most sokkal öregebb s csúfabb az 
én feleségemnél. El van csúfulva, pedig betyár asszony volt. Szép asszony volt! 
S hallom az asszonyoktól, mert mondják alattomba, hogy »Most jó vóna-e ha 
egy gyermeked vóna? Most bezzeg jó volna ugye? De mikor lett, akkor vízre 
csaptad, tengerészt csináltál belőle!«” (F. 76)

„Az ilyenre azt mondták, magtalan. Vót ezelőtt es, s most es. Hogy kéne a 
gyermek! Sír a gyermekért, csak nem lesz. Valahogy olyan neki a belső része, 
hogy nem lesz. Nem olyan a méh-felszerelése, hogy legyen gyermeke. Ezt így 
elbeszéljük.” (N. 80)

„Az embernek (ti. a férjnek) kellett vóna a gyermek, de az asszonynak nem 
lett. S emiatt el es váltak. Ilyen történt, sok. Aztán olyan es vót, hogy a asszony 
nem akarta a gyermeket csak az ember. S azért es elválltak. Vagy rosszul éltek. 
Nem volt gyermek, s nem volt békesség köztük.” (N. 63)

A gyermekakarás a félrelépés kompromisszumát is elfogadta, ha meggyőződ- 
tek valamelyik magtalansága felől: „Azt mondták, hogy a férfinek olyan az izéje, 
hogy nem lesz gyermek. Nincs neki gyermek-magja. Az asszonynak lenne, de 
nem fog a férfitől. Aztán segített más férfi. Olyan elég vót. Baj vót érte, de eltűrte 
az ember, csakhogy legyen gyermek. Az ember csak eltűrte a feleséginek. Az asz- 
szony csak hézafért a maghoz, s lett gyermeke. S az ember aztán magáénak vallot-
ta. Olyan es vót, nem adta vóna semmiért se, csakhogy gyermeke lett.” (N. 80)

 A gyermekvágyás, a meddőség elleni küzdelem megrendítő példáit kínálja 
a falu rejtett szellemi, lelki világa, titkolt áhítata: 

„Volt olyan, amelyik böjtöt fogadott, s akkor lett. Nem lett előre, de sokat 
imádkozott… Misére valót adtak erre a szándékra, mert kévánták a gyermeket, 
mindent megtettek ők es, hogy nekik es legyen, s akkor aztán jött egymás után, 
de gyorsan.” (N. 78)

„Böjtöt fogadott. Hát ott van az én leányom: halnak meg urastól, hogy legyen 
gyermek, s nem lesz. Ezelőtt nem fordultak ilyesmiért orvoshoz.” (N. 80)
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„Régen voltak olyanok es, hogy búcsúra jártak, böjtöt fogadtak. Eljártak 
az ilyen asszonyok a templomba, s Báthoryhoz, s minden… Amikor Báthory 
Endrének a meggyilkolási ünnepét szokták tartani, búcsúra…”3 (F. 76)

„Fordult orvoshoz es, akinek kellett gyermek. A gyermekért harcoltak örökké. 
Hogy legyen! Ha betegnek vélték az asszonyt, régen es elmentek. Hogy tudják 
meg, hol a hiba. Feredőre es eljártak, hova az orvos elutalta.” (N. 78)

„A mostaniak sokat járnak az orvoshoz, s próbálkoznak. Komámék es annyit 
jártak, s hát egyszer megszületett egy, meg a másik, s hát meg a harmadik. S hát 
lett család mindjárt.” (F. 70)

„Ha esztendőn belül nincsen gyermek – szeretnék, ugye – akkor, el kéne 
menjünk az orvoshoz! Akkor má kezdődik. Jártak Élteshez,4 Karcfalvára, hogy 
doktor úr, nekem valahogy gyermek kéne legyen.”5 (F. 74).

„Én Éltes doktorhoz jártam, hogy nem lett. S azt mondta, hogy lesz, csak 
még nem vagyok oda kerülve. Azt mondta, ne búsulj, lesz. Más fiatal asszonyok 
jártak Szovátára, sósfürdő kezelésre, hogy legyen gyermekük. Innet a szomszéd-
ból kettő is. S mind a kettőnek lett.” (N. 69)

Perrault meseváltozata szerint – egy kis európai kitérő – a szülők „Elmen-
tek a világ minden gyógyforrásához: fogadalmat tettek, zarándokútra indultak: 
egyszóval mindent megpróbáltak, de nem használt semmi sem. Azonban egy 
idő után a királyé mégis csak teherbe esett” (BETTELHEIM 2000: 239).

„Csak ez az egy született a feleségemnek. Fiatal vót, s úgy elhibázott evvel, 
hogy több aztán nem lett. Jártunk mi orvoshoz s mindenhova. Megcsináltam 
én hátulról es az asszonyt, met azt mondták, akkor inkább fog magot, de nem 
lehetett semmire se menni.” (F. 76)

A gyermekakarás tehát a paraszti társadalomban tartós és következetes, 
megoldást kereső stratégiai kérdés volt.

MINDEN ÁRON FIÚ

A mesebeli, de szokásbeli mindenáron gyermekakarásnak sajátos változata.
Ennek egyszerre van általános és helyi motivációja. A fiú a család/nemzetség 
nevének továbbvivője, az örökség és vagyonfolytonosság garanciája.

3 A közösségi bűntudat egészen különös átváltozása: a falu határában, Pásztorbükkön, két csík- 
szentdomokosi atyafi meggyilkolja Erdély fejedelmét és bíborosát (1599), amiért az egész falu és tér- 
ség pápai átokban részesül. Engesztelő búcsút kezdeményeznek. A 20. század végén oldódni kezd a 
közösségi bűntudat és Báthory, bíborosi minőségében szentté, a hely pedig csodatevő hellyé (nem 
előzmény nélküli: lásd a búcsújáró helyek kialakulását!) minősül át. A meddőségben szenvedő asszo-
nyok azért mennek búcsúra, hogy gyermekáldásért imádkozhassanak Báthory-hoz. (Saját gyűjtés)

4 Dr. ÉLTES, a második világháború előtt közvetlen és utána még sokáig a felcsíki zóna egyedüli és 
legendás orvosa.

5 „Csinálok én neked”, mondta az orvos tréfából vagy komolyan. „Ne, nekem az uramtól kéne” – 
szabadkozott az asszony.
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De társadalmi megítélése, státusa, nemcsak érzelmileg, hagyományosan 
is más. Mindezek csaknem egy tőről fakadnak a nemzetek, államok, népek 
dinasztikus politikájával, szigorú szabályaival. „Született egy nagyon szép fiók. 
Akkor lett még nagy öröm” – olvasható a történelmi valóságot egyáltalán nem 
nélkülöző Mirkó királyfi meséjé-ben. 

A mindenáron fiúakarás Csíkszentdomokoson a szaporulat egyik fenntar-
tója is, vagyis demográfiai tényező. 

„Az én férjemnek olyan volt a plánja, hogy ha tíz leányka lesz es, de neki 
egy fiú kell. Hál’Istennek elébbre sikerült, aztán így leálltunk.6 Nekem négy lett: 
három leány s egy fiú.” (N. 55)

„Mi mind csak azon voltunk, hogy addig…, amíg lesz egy fiúnk.” (N. 66)
„Volt olyan ember, amelyik azt mondta, az asszonyt es elhajtom, ha leány-

ka lesz.” (F. 76). De volt olyan férj is, aki már a második leánygyermekét nem 
ismerte el: „azt nem én csináltam!”, állította.

A hiedelmekben, mágikus praktikákban szintén jelentkezik ez a vágy:
„Mikor a menyasszony ágyát vetik, fiúgyermeket vetnek belé, belehenger-

getik, hogy az első gyermek fiú legyen. Ez a vőlegény kívánsága” (N. 80). A 
hozományt (pernét) rendező asszonyok közül, akinek nem lett gyermeke vagy 
csak leánykát szült, ilyenkor félrehúzódott.

Egy adatközlőm többször elpanaszolta, hogy öt leánykát szült azért, hogy 
hátha fiút szülne a férjének, és hogy a leánygyermekek érkezése feszültté, gond-
terhelté tette az életüket.

Az adatközlői vallomások és a mesebeli szegényasszony fohásza, királyné 
fohásza olyan értelemben is találkoznak, hogy a fiúgyermek várása nemcsak a 
férfi, hanem az asszony ügye is volt. 

MIT JELENT A GYERMEK, MIÉRT KELL GYERMEK, 
MIÉRT SZÜLETETT SOK GYERMEK 

CSíKSZENTDOMOKOSON?

Bözödi György 1938-ban azt írta a csíkszentdomokosiakról, hogy „a szapo-
rodás nagy, egy házban átlag hat ember lakik (…). A születés szabályozást nem 
ismerik…” (1938: 236; 1985: 389). 

A Székely bánja szerzője tehát úgy véli, hogy Csíkszentdomokoson azért 
született, születik sok gyermek (ez 1992-ig abszolút számokban így is volt), mert 
az itteniek a nemi élet terén kulturálatlanok. Vagyis a házasfelek nemi életében 
primer ösztönök munkálnak elsődlegesen. Bözödi iránti nagy tiszteletem elle-

6 Egy ellenpélda arra a közfelfogásra, hogy a parasztember nem ismerte a fogamzásgátlás népi 
módozatait.
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nére is ki kell mondanom, hogy a valóság nem ennyire sarkított. Bözödinek 
csak akkor lehet igaza, ha a paraszti tapasztalati műveltséget az orvostudomány-
nyal helyezzük szembe. Bözödi nem számol, egyrészt, a fogamzás-elhárítás, a 
magzatelhajtás népi praktikáival, a házi abortusz létével, tényével, eme tudás 
ambíciójával, ami nem alacsonyabb rendű, mint a magas tudomány ambíciója: 
megtalálni a megoldást az ember újabb és újabb gondjára, bajára. Látva belülről, 
a paraszti születés és szülés létkérdéseit, szerintem annak eszmeisége kellene 
legyen a mérvadó, és nem a krómozott, nikkelezett, fehér köpenyes személyzet 
és műszerek sokasága. Ezek, természetesen ma nem mellőzhetők. De a szülés 
humánumát tekintve sok tekintetben alul maradnak az előbbivel szemben.7 
Másrészt a csíkszentdomokosiak gyermeket akaró ideológiájával és erős kato-
likus hitével, mely a gyermeket Isten ajándéka gyanánt fogadja, védi és menti. 

Bözödivel ellentétben Venczel József a csíkszentdomokosi gyermekáldás 
más motivációjára érzett rá, amikor azt írja róluk, hogy „századok óta küszköd-
nek a rossztermésű határral, viaskodnak a szegénységgel, de bátran vállalják a 
nehézségeket, szeretik a gyermeket” (1988: 253, kiemelés tőlem).

A 80-as évek derekától végzett kutatásaim eredményei amilyen mértékben 
cáfolják Bözödit, olyan mértékben igazolják Venczel Józsefet. Azt jelezni kívá-
nom, hogy a két észrevétel nem egymás ellenében, egymás cáfolataként fogalma-
zódott meg. Ellenkezőleg, valószínű egymástól függetlenül. Venczel hangsúlyos 
kijelentésének valóságalapja igen nagy, de a csíkszentdomokosi gyermekigenlés 
realizmusának csak egy példája. 

Megszólaltatott adatközlőim a gyermekről és az iránta tanúsított sajátos 
magatartásról, a családról vallanak, a gyermek családban elfoglalt helyéről, 
vallanak az egymásért való élésről, az önzésről és önzetlenségről stb. Egyik érv 
sem nevezhető elavultnak, olyannak, amelyiknek ne lenne nemzeti dimenzió-
ban is aktualitása.

„Gyermek nélkül mit ér az élet, örökké azt mondták. Nem ér semmit. Kinek 
nem lett gyermeke, az bánatában azt se tudta, mit csináljon. Inkább örökbe vett, 
de magára úgyse ült. Hogy öregségükre legyen nekik valakijök, aki eltartsa, s 
aki eltemeti. Legyen, akire hagyni a vagyont. De a legfontosabb, hogy legyen, 
aki rendezi őket öregségükre.” (N. 80)

„Kellett a sok gyermek, hogy a háznál maradjon örökös, maradjon a nemzet-
ség a háznál. Sőt, örvendtek, ha előbb fiú lett. A menyecskét ilyenkor nagy tisz-
teletben tartották. Megkeresztelték a nagytatája nevire. Az újszülöttnek most 
is úgy örvendnek, mert arra gondol mindenki, hogy öregségére lesz, akihez 
támaszkodjék. Gondjikotviselje. Inkább az öröm nagyobb.” (N. 78)

7 Sem szülni, sem meghalni nem kívánnak egészségügyi intézetben, mivel „a gyermeket kidömöcskölik 
az anyja hasából…”, a kórházban pedig „szeretet nélkül hal meg az ember”.
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1–2. kép. Az anyák, gyermekek itthon, az apák a világháborúban
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„Kell a gyermek, azért, hogy ne fogyjon ki ez a família. Én például má kifo-
gyok! Én, má erről az udvarról, ha meghótam, többet ezen az udvaron Szabót 
nem keresnek. A Szabó nemzetségnek vége. Az utókor nem tudja, hogy itt vala-
mikor Szabó lakott.” (F. 76)

„Gyermek kell. Azt mondták legyen családom,8 mert hát család nélkül nem 
érünk semmit.

Például én es elvehettem volna egy szebb, jó gazdag leányt. Igaz, csángó leány 
volt. Oda hátra Gyimes fölött, ott hálogattunk, én mint legény. A leány is ott 
volt. De aztán a beszédeken keresztül kijött jól, hogy a leánynak gyermeke nem 
lesz. Én hátoltam Erzsikét eleget (ti. nemileg élte), de nem lett gyermek. S azt 
mondtam, ha nem lesz gyermek, nekem nem kell. Nekem gyermek kell.” (F. 76)

„Gyermek nélkül áldás sincs. Isten áldása a gyermek. Azért volt ezelőtt 
annyi, mert Isten áldásának tekintették. A mi családunkban mindegyiknek sok 
gyermeke lett, édesanyámtól elkezdve.” (N. 78)

3. kép. Szabó Gergely és Zsuzsanna 16 gyermeke, 
menyek és vők körében (1948)

„Azt es mondták, ahogy jő a gyermek, úgy jő a segítség a szülőknek. Úgy 
szerre születnek s nőnek fel, az egyik ezt segít s a másik azt segít, s az ember olyan 
boldog, mikor összegyűlnek, s látod, hogy Istenem ezek az enyémek.” (N. 69)

„Ahol nincs gyermek ott semmi boldogság nincs. Most es így van. Úgy 
rosszak, s méges öröm s boldogság… Így veszekedünk miattuk, de méges örven-

8 A gyermek nélküli párt, házasságot nem tekintették családnak.
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dünk a gyermeknek. Ott, ahol nincs, csak egyfelől leélik az életjöket, semmi 
öröm nélkül.” (N. 78)

„Nekem vanhál’istennek öt gyermekem. De én úgy örvendek nekik. Mind-
egyik amikor hazajő, új vendég. Mert ez van itthon, amelyikkel lakom s egy 
leányom, a többi három mind idegenben van.” (N. 66)

4. kép. Nagy Lajosné 12 gyermeke körében (14-et szült). 
Arra büszke, hogy mindegyiket iskoláztatta.

A gyermekakarás hitvallását, ideológiáját, társadalmi összefüggésben is 
Nagy Lajosné, 75 éves (1995) parasztasszony9 fogalmazta meg az önbecsülés 
és boldogság-élmény szemszögéből: „Én szidom az onokáimot is, hogy utáljá-
tok magatokat?! Mert nem lett gyermekjük. Utáljátok magatokat? – kérdeztem. 
Nem akarjátok, hogy a tűk formátokra szüljetek embert a világra?! Hogy lássá-
tok magatokat benne?! Ezt mondtam én az onokáimnak. Én mikor megszültem 
a gyermekeimet, melléjem tette a bábasszony, s láttam azt a szent mosolyukot, 
soha életemben olyan boldog nem voltam, mint akkor. Aztán hogy a társada-
lom merre viszi őköt, nem tudhassuk” (N.75).

„Mi örültünk nekik, a vagyonra nem akaszkodtunk. Szerettük őköt, s a mai 
napig es szeressük. Ha lássák, hogy betegeskedünk, futnak ide.” (N. 66)

„Ott, ahol 16 lett, a harangozóéknál, azt mondták, nem baj, csak legyenek 
épek és szépek. Igaz, hogy azok es voltak. Most halt meg nemrég az asszony. 

9 14 gyermeket szült.
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Kilencven nem tudom hány éves volt, de azt mondta, »Jaj, Erzsi, hogy szerettem 
volna még a gyermekeim közt élni!«.” (N. 66)

„Mondtam itt néhány fiatal menyecskének: akkor is volt szegénység, a mi 
időnkbe, de még milyen!, de azért nem hagytuk fogyni a magyarságot. Még a 
cigány is úgy szaporít, mint a nyúl, mi pedig magyarok szégyellhessük magunkot, 
így mondom, beleértve magamot es, me jobban kellett volna tusakodjunk. 
Szedik ezeket a tablettákot, jódtinturásspriccot, s akkor a katéter! Ez az Isten 
nálunk! Az, hogy legyen az a szép gyermek, az az okos magyar, hogy tudjuk, 
hogy magyar…, inkább megöli magát, de akkor se akarja.” (N. 65)

A kérdéskör és a válaszok tömör összegezésének szándékával, meg azzal, 
hogy újra bizonyítsam, noha nem is vonultattam fel minden racionális érvet, a 
gyermek léte/nemléte, miért sajátos egzisztenciális kérdés a csíkszentdomokosi 
(de nemcsak paraszti) családokban, fontosnak tartom megfogalmazni, az előí-
téletekkel szemben, a válaszok differenciáltságát, ami messze túlmutat „a föld-
túrás” mindennapi gondjain. Köztük megtalálni egyaránt az anyagi-vagyoni, 
társadalmi, szociális, vallási, nemzeti, érzelmi, életszemléleti szempontok kis 
és nagy, lokális, de nemzetinek is mondható vonatkozásait. 

Szükség van a gyermekre a paraszti sors és lét teljessége szempontjából, mert 
van kire hagyni a vagyont (az országot!), mert öregségben támasz, betegségben 
gondozó, mert az apa nevét továbbviszi, a nemzetség nem hal ki, mert lesz, aki 
a szülőket eltemesse, mert a gyermek az élet értelme, öröm és boldogság forrás, 
hogy család legyen a család, mert a magyarság fenntartója, mert a szülői büsz-
keség éltetője, mert van, kit hazavárni, mert Isten áldása, amit el kell fogadni.

ÉS A MESÉBEN MIÉRT KíVÁNJÁK/AKARJÁK A GYERMEKET?

Csak ugyanazokért, mint Csíkszentdomokoson. A mese viszont – Nagy Olgát 
idézve – „nem a valóság, hanem a valóság lényegének a megragadása” (NAGY 
1974: 6). Csíkszentdomokosi adataim éppen azt bizonyítják, hogy a mesebeli 
gyermekakarás, gyermekszeretet nem fikció (kiemelés általam), hanem egysze-
rűen költői átfogalmazása egy valós létigénynek, létszükségletnek.

Babszem Jankó sem a mesében sem Csíkszentdomokoson nem hoz szegény-
séget a szegénységbe, hanem gazdagságot, nem nyomorba dönti a családot, mint 
mostanság hallani, hanem felemeli. A család gazdasági helyzete prosperálni kezd:

„Jankó hatökrös szekérrel lepte meg a két ütött-kopott girhes ökörrel szán-
tó apját.” Ő az, aki „kirántja a szekeret a sárból” (milyen remekül dramatizált 
metafora, szólásmondás!), azután küldetést teljesít: tizenkét szekér vasból buzo-
gányt csináltat, azzal megy hetedhét ország ellen. Kalandja után visszatér az öreg 
szülőkhöz (lásd a domokosi motivációkat), akik már palotában laknak, de az 
örömet számukra Jankó jelenti.
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A büszkeséget is!
A földesúr kérdésére: „Ki hajtja az ökröt, ki tartja az ekét, ki kongat azzal az 

ostorral…, ki csinálja mind ezt a csudát? – a szegény ember így válaszol:
„– Hát bíz azt, nagyságos uram, csak a fiam, Babszem Jankó…” (MN. II. 

1960: 710).
Csupán néhány példával érzékeltettem, hogy Csíkszentdomokoson milyen 

nagy öröm a gyermek, mert az élet értelmet nyer általa, akárcsak Mirkó királyfi 
nagytatájának életében:

„A vénkirály… meglátogatta a fiatalokat. Csak úgy örült a szíve, mikor látta, 
mennyire szeretik egymást. Még egy tányérról is ettek. 

Nem is telt bele sok idő, már látszott, hogy az unoka is útban van. Hej, akkor 
örült meg a vén király, hát még a fiatal! Nem fogta semmi dolog. Alig várta azt 
az időt, hogy elkövetkezzen…

[…] Született egy nagyon szép fiók. Akkor lett még nagy az öröm”(MN. II. 
1960: 902).

Akár a bibliai Erzsébet, Keresztelő Szent János anyjának, „akit meddőnek 
hívtak” (LUKÁCS ev. 1. 36),10 öröméhez is mérhető a csíkszentdomokosi asszony 
örömhíre, amit szomszédasszonyának közöl: „Te, úgy maradtam, érted-e!… 
András bátyád úgy örvend, úgy vigyáz. Nem engedi, hogy semmit megfogjak, 
nehogy valami bajom legyen…” (N. 66).

A Kégyó királyfi című mesében, mely egészében a gyermekvárás gyötrelmé-
ről, öröméről szól, az átokkal sújtott királyné, mihelyt a király átölelte a derekát, 
felszabadult és „azonnal egy olyan szép aranyhajú gyermeket hozott a világra, 
hogy a napra lehetett nézni, de a gyermekre nem. Nem kellett oda semmi rongy 
(ti. pólya), gyertyavilág, ragyogott, világossá vált a szoba. Megörvendtek, de nem 
es egy gyermek, hanem iker-gyermekek születtek… s örvend az öreg király, hogy 
lábujjhegyen járkált, hogy ne halljék koppanása…” (MN I. 1960: 635) (Kiemelés 
általam: Vö. András bá viselkedésével.).

Ez a mese kivételesen nem lagzival végződik: „Akkor egy nagy keresztelőt 
csináltak, egy nagy bált, összehívta az egész kereken való királyokat, hercege-
ket, bárókat. Akkor elhozták a keresztelésre a kumatriákat (ti. komákat), közte 
elhozták a püspököt…, s olyan jól éltek, mint két galamb” (MN I. 1960: 636).

HÁNY GYERMEK KíVÁNATOS EGY CSALÁDBAN?

Ez a kérdés is része a paraszti társadalom pragmatikus, de még inkább stra-
tégiai gondolkodásának, szemléletének, és újra tagadása a ferde előítéleteknek, 

10 „És íme Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében, de ez már a hatodik hónapja neki, 
a kit meddőnek hívtak.”
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elutasítása az önző, sopánkodó szemléletnek, „Ezt az egyet is alig tudjuk felne-
velni” – siránkozásnak.

„Nem a család anyagi helyzete hordozza a gyermekek számát. Amennyi lett! 
Aki egészségesebb volt, annak több lett. Nálunk Domokoson azt tarcsák, négy 
kell. (Kiemelés általam.) Ennyi kell legkevesebb: egy az apának, egy az anyának, 
egy a hazának, egy a halálnak” (Kiemelés általam) (N. 73).

5-6. kép. Áldozat és felajánlás: 9 száj, 9 ünnepi-, 9 félünnepi gúnya és lábbeli, 
legalább kétszer annyi kapca, gatya, ing, zsebkendő, kucsma stb.
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Hogy miért látok én ebben a családtervezésben stratégiai szemléletet? Azért, 
mert az optimálisnak vélt gyermekszám meghatározásában létezett egy csalá-
di (otthoni) és családot meghaladó, azon túltekintő szükségleteket figyelembe 
vevő szempontrendszer is. Bizonyára a székelység történelmi helyzete szerepet 
játszott ennek a szükségletnek a megtervezésében: Mátyás király óta csaknem 
valamennyi európai háborúban részt vett. De túl ezen a feltevésen: ez a formula 
nem négy gyermek világrahozatalát jelentette, hanem az alapvető társadalmi/
demográfiai szükséglet minimális kielégítését is ahhoz, hogy a közösség (falu, 
város, ország) működőképes legyen. Ennek a szükségletnek a minőségét pedig 
az emberkínálat, a természetes szelekció, a családi és tágabb értelemben vett 
mozgás révén lehetett biztosítani. Ebből az emberkészletből kellett, kell, kellene 
kikerüljön a jó mesterember, a kiváló tanító, tanár, orvos, pap, mérnök, feltaláló, 
politikus stb. Ezt tekintem én kontraszelekció mentes, családon túlmutató külde-
tésnek. És ez a szemlélet jelen van a székely-magyar parasztság szemléletében, 
a magyarság meséiben, a lehető legtermészetesebb módon, semmiképpen nem 
heroikus tettként. A mesében ugyan három gyermek (három fiú, három leány-
ka) születik, mivel a mese nem ismeri a halált, de a harmadik szintén elmegy 
világot látni (értsd, tanulni, tapasztalatot szerezni), vagyont szerezni, amivel 
hazatér az otthoniak örömére, gyarapodására. De hazatér, és nem mellékes 
hozománnyal, hanem egy feleséggel is. Ebben a következetes stratégiai „prog-
ramban” egészen magas, politikai, egészségügyi és demográfiai küldetést látok 
szolgálni: az elrokonosodott, tipikusan endogám házasságot követő közösség 
génállományának frissítését. Az a leány nem helybéli: a szomszéd- vagy vala-
melyik közeli faluból való.

Szólani lehetne a balladák, népdalok, közmondások, szólásmondások, talá-
lós kérdések, még a népi gyermekjátékok kultúrájáról stb. sokaságáról is, melyek 
központi problematikája a gyermek, illetve azt példázza, hogy a népi kultúra 
csaknem valamennyi műfaja, kategóriája figyelmet szentelt a gyermeknek.11 
Belülről, önmaga sorsa távlatainak felismeréséből. Ennek a szellemi konvergen-
ciának felismerése bátorított fel arra, hogy a népi kultúra sajátos és normális 
gyermekkultuszáról beszéljek.12 Azzal a pontosítással, hogy a paraszti kultúra 
gyermekkultusza az élet és fennmaradás, a ráció és pragmatizmus kultusza 
is egyben. Tehát nem közvetlen valakiért, nem valamiért, nem öncélú, nem 
önző, nem torz, nem gusztustalan, nem degenerált, és nem rövid távú kultusz. 
Ellenkezőleg, a népi kultúra gyermekkultusza egy közösség jelenének és jövő-

11 Néhány példa: Budai Ilona és társai; Okos asszony nem marad gyermek nélkül; Egy szem búzáért 
nem oldjuk meg a zsákot; Kinek gyermeke nincs, öröme sincs, bánata sincs; Kinek Isten nyulat 
ad, füvet is ad hozza” stb.

12 Ennek a kérdéskörnek egy nagyobb tanulmányt is szenteltem. Lásd Balázs 2001: 118–130; 2001: 
321–331.

Tanulmányok, Újvidék, 2015/1. 50. füzet, 51–68.



66

jének a halállal is számoló egzisztenciális filozófiája. Ebben látom mához szóló 
megszívlelendő üzenetét. Vagyis azt, hogy csak az a közösség (nép, nemzet) tud 
megfelelni egyre bonyolódó világunk kihívásainak, amelyik humán tartalékait 
kvantitatív és kvalitatív szempontból újratermeli, gyarapítja. Ebben a témakör-
ben is megrendítő és példamutató a népi kultúra egységes szemlélete a társada-
lom fennmaradásának, a társadalmi kontraszelekció kivédésének, hárításának 
tekintetében.

7. kép. Kristály József és neje 8 gyermekkel (a 9. Németországban) 
a csíkszeredai főkonzulátuson, 

a kettős állampolgárság felvétele alkalmával, 2013-ban 

Stratégiai kultúra!!! A jövő projekciója. 
A szkeptikusokkal szemben szükségesnek tartom leszögezni, hogy nem 

egy teljességében idejét múlt kultúrát akarok visszaerőltetni a jelenbe, hanem 
annak energiát hordozni képes szellemiségét, ami újragondolásra késztetheti a 
gondolkodva cselekvő, cselekvően gondolkodó embert. Úgy vélem, az egzisz-
tencia alapkérdései ma sem mások, a lét emberi, egyéni, közösségi, nemzeti 
dilemmái, motivációi ma sem mások. A hozzájuk való viszonyulás, igen, az 
sérült, módosult, változott. A közösségi értékeket és értékrendeket védelmező, 
közvetítő hagyomány nemcsak a múlthoz való ragaszkodást jelentette és jelenti, 

Balázs Lajos: A gyermekakarás néprajzi szempontú egzisztenciális kérdései



67

mint ahogy a mai okoskodók és kézlegyintők vélik, hanem a közösségek (mai 
szóval) védelmi hálóját is jelenti a kívülről jövő, máshonnan hozott, átvett, 
embert devalváló tényezőkkel szemben.
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Lajoš BALAŽ

EGZISTENCIJALNO PITANJE HTENJA PRINOVE IZ 
ETNOGRAFSKOG ASPEKTA

Mada seljaštvo ni po kojoj relaciji ne gaji egzaktne doktrine, autor ipak pokušava da 
ukaže na to da je seljačko društvo tokom vekova izgradilo i održavalo veoma složenu 
„demografsku politiku”, „politiku prinove” unutar čitave svoje kulture i posredstvom 
nje, samo što svet ne zna, odnosno jedva da zna za nju. Na svoj sopstveni način ju 
je zagovaralo, ne samo na nekim suženim i eventualno aktualizovanim poljima, već 
ju je postavilo kao tradiciju i na taj način ju je i ustalilo. Time je garantovalo njeno 
funkcionisanje, pošto mu je iz socijalnih, ekonomskih i egzistencijalnih razloga 
to bilo u interesu. To što predstavlja istaknuti primer – i na šta i sam autor stavlja 
poseban akcenat i vidi u njemu aktuelnost kulta deteta kod seljaštva – jeste da je 
ono održavanjem u aktuelnoj svesti putem kulturnih, moralnih i verskih tradicija, 
doprinelo da čin stvaranja prinove, kao i problem prihvatanja i gajenja dece postanu 
prirodni činioci svesti i objekti opšteg razmišljanja.
Ključne reči: etnografija, porodica, htenje prinove, stvaranje prinove, kult deteta, 
seljačko društvo, jalovost, egzistencija
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Lajos BALÁZS 

THE EXISTENTIAL QUESTIONS OF CHILD WILLING WITH 
ETHNOGRAPHIC ASPECT

Although the peasantry has no itemized doctrine in any kind of relevance, the author 
still tries to shed light on the peasant society elaborating and maintaining a very 
complex “child policy”, “demographic policy” for centuries in its culture and through 
it, only the world does not know, or hardly knows about it. Not only enforced this 
in its own way on some restricted and casually appearing areas, but it promoted 
to tradition and introduced it in that way. Hereby, it guaranteed its function, since 
it was interested in this socially, economically, and existentially. What is by far the 
most exemplary – the author puts special emphasis on this and sees the topicality 
of the peasant child cult in it – is that it has made a natural consciousness factor by 
keeping it alive culturally, morally and religiously, and also made the case of child 
breeding, a child acceptance and child care the object of public thinking.
Keywords: ethnography, family, willing a child, child breeding, child cult, peasant 
society, infertility, existence
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THE SILENCE OF SENSE:  
ON PIECES FROM JAMES JOYCE’S 

Chamber musiC

Poems are essentially songs. In order to be able to hear the music of diction, to 
become involved in the melody and in the rhythm of words, one also has to hear the 
silence of the works of poetry: one has to hark to the silence that is the silence of the 
structure moulded and devised in and as jointures of the texture. Reading pieces from 
James Joyce’s collection of poems entitled Chamber Music make the hearing acute 
for perceiving where the jointures of silence open up and demand interpretation as 
locations of the silence of sense. The modes of articulation pertaining to the length 
and to the position of the particular lines of the poems, the role of punctuation, the 
sequences of words and the currents of prosody all manifest themselves as threads 
along which the textual jointures – of sense and of silence – surface. 
Keywords: silence, silent halt, diction, textual space, punctuation, jointure, stress, 
beat, offbeat

THE MUSIC OF DICTION

As Joyce wrote to G. Molyneux Palmer in one of his letters, Chamber Music is 
a “suite of songs” (DEMING: 5). Lyrical poems are essentially songs. More expli- 
citly, according to J. A. Cuddon’s definition, “[t]he Greeks defined a lyric as a song 
to be sung to the accompaniment of a lyre (lyra). A song is still called a lyric […] 
but we also use the term loosely to describe a particular kind of poem in order to 
distinguish it from narrative or dramatic verse of any kind” (CUDDON 1977: 
365). In order to hear the song of a lyrical poem adequately, proper to its own mea- 
sure, one should consider the way in which it manifests itself as a song. Unfurling 
this, i.e. the particular way a lyrical poem manifests itself as a song, a fundamental 
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difference between the musical sense of song and the rhythmical sense of verse 
ought to be observed, which is articulated by Derek Attridge as follows: 

[t]he cardinal difference between the rhythms of song and those of verse is that 
in the former it is the note-values which constitute the metrical structure, and the 
words are pronounced in accordance with that external authority, whereas in the 
latter the rhythmic properties of the words themselves provide the determining 
impulse (ATTRIDGE 1982: 24).

Musical diction, then, is created by the “external authority” of music, while the 
music of diction emerges from “the words themselves.” Both lay ground to the de- 
velopment of songs – songs of two different kinds. On the basis of this insight, the 
present paper seeks to unfold the way pieces from James Joyce’s Chamber Music 
articulate the music of diction in the verbal rhythm of poetry, shedding light on the 
rhythmic gaps or junctures of silence which, at the same time, present fundamental 
jointures or knots in the texture: jointures of sense. If “the sound enacts the sense” 
(LEECH 1996: 98), as Geoffrey N. Leech formulates it, one may also say that rhyth- 
mic junctures of silence are gatherings of sense: they gather the enacted sense of so- 
unds, thereby formulating jointures of such sense-relations. Furthermore, it should 
also be noted that the junctures of silence in poetry, as jointures of sense, may not 
only be fashioned by the rhythms of speech, but also by the diction of textual space, 
which is the complex mode of visual-textual ordering or visual-textual patterning 
a work of literature exhibits, and which constitutes one of the facets of interpreta-
tion the reader has to consider besides those of grammar, of rhythm and metre, and 
of the figures of speech. The length and the arrangement of lines, the significance of 
punctuation, etc. all make it apparent that the diction of textual space also presents 
verbal relations unavoidable to consider when interpreting the music of diction. 
This, moreover, implies that the mentioned facet of the verbal structure, similarly 
to the rhythmic design, involves locations where junctures of silence surface.

PUNCTUATION

Let us then consider the first two selected pieces from this “suite of songs” 
that will present the ways in which rhythmic junctures and the diction of textual 
space, as manifested in punctuation, allow the silence of sense to exhibit itself. 
Running counter to the rhythmic order, punctuation gives visually perceptible, 
silent halts to the text. The vith and xxvith poems manifest this tendency, revealing 
themselves as four-beat lines with a regular pattern of beats and offbeats,1 with 
a predominantly iambic strain. The vith poem runs the following way:

1 The rhythmic interpretations undertaken in the present paper are based on the considerations 
and concepts elaborated by Derek Attridge in ATTRIDGE, Derek 1982. The Rhythms of English 
Poetry. New York: Longman.
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I would in that sweet bosom be
(O sweet it is and fair it is!)

Where no rude wind might visit me.
Because of sad austerities

I would in that sweet bosom be.

I would be ever in that heart
(O soft I knock and soft entreat her!)

Where only peace might be my part.
Austerities were all the sweeter

So i were ever in that heart.

First, the rhythmic character of the poem shall be examined in more detail. 
Built of two five-line stanzas, each line exhibits a four-beat rhythm. In the 
course of the rhythmic movement of the first stanza, halts of rhythmic silence 
insert themselves in between two beats at two locations of the text. Creating 
“halting places” (LEECH 1996: 126) of silence that separate but also expose the 
surrounding stresses, the appearance of implied offbeats serves to secure the 
smoothness of the rhythm. To be more explicit, the two implied offbeats (ô) of 
the first stanza make themselves heard between the same two words in both 
cases: between “sweet” and “bosom,” in the first and the last lines. 

I would in that sweet ô bosom be

As both “sweet” and “bosom” receive stress, and are preceded by a double 
offbeat (“in that”), an implied offbeat has to make its way, according to the 
metrical rules, in between the two stressed words constituting two beats, for the 
sake of the rhythmic balance. The implied offbeats, hence, serve as silent rhythmic 
jointures of the two stressed words, directing attention to the significance of 
these words: “sweet bosom.” The repeated appearance of these halting places of 
silence implied in the first and last lines, then, are not by chance. They contour 
the rhythm and hence make us observe its sense.

Besides the surfacing of the rhythmic halting places of silence mentioned 
above, the sight has to encounter halts of a different kind, which indicate that 
the non-rhythmic facet, the diction of textual space, also needs to be considered. 
Regarding the visual pattern of the vith poem, it is conspicuous that the second 
line of both the first and the second stanzas is bracketed. While both bracketed 
lines are end-stopped (“O sweet it is and fair it is!” and “O soft I knock and 
soft entreat her!” respectively), they manifest themselves as intrusions into the 
order of thoughts, since they outwit their trail, the expected logic of discourse, 
by suspending the association that exists between the first and third lines. 
Had there been no intrusion, the first and third lines’ connection would be 
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straightforward: “I would in that sweet bosom be / Where no rude wind might 
visit me”; “I would be ever in that heart / Where only peace might be my part.” 
The connection would be straightforward, and poetry would become mere verse. 
The two bracketed, intrusive lines halt, outwit and suspend the process of making 
sense without disrupting the rhythmic movement, while visually signalling their 
counter-logic. As a discursive counter-order, the intrusive bracketing makes the 
poem temporarily incalculable, and silently calls the reader’s attention to the text 
itself: the process of reading is halted to make the reader realize the dislocation 
in the order of thoughts.

This facet of articulation, exhibiting itself in punctuation, has a decisive role 
in creating the sense-orders of the single pieces throughout Chamber Music. The 
xxvith piece, composed of two stanzas also of an iambic strain, with six four-beat 
lines in the first, five four-beat lines and one three-beat line in the second, applies 
commas and a dash to lay non-rhythmic checks to the rhythmic procession. 

Thou leanest to the shell of night,
Dear lady, a divining ear,

In that soft choiring of delight
What sound hath made thy heart to fear?

seemed it of rivers rushing forth
From the grey deserts of the north?

That mood of thine, O timorous,
Is his, if thou but scan it well,

Who a mad tale bequeaths to us 
At ghosting hour conjurable −

And all for some strange name he read
In Purchas or in holinshed.

The first line of the piece, “Thou leanest to the shell of night,” ends with a 
comma, signalling that it opens onto elaboration, and the following line duly 
exhibits the foreshadowed elaboration in an interposition, “Dear lady,” which 
refers back to the “Thou” of the first line. The interposed “Dear lady” of the second 
line is, in turn, followed by a comma and the first line’s logic (“Thou leanest to 
the shell of night”) meets its continuation in “a divining ear.” Throughout such 
a process of reading, one may realize that without the interposed “Dear lady” 
the first and third lines would build a single line of thought: “Thou leanest to the 
shell of night a divining ear.” But the piece is not construed in this way. “Dear 
lady” and the accompanying comma at the beginning of the second line retard 
the movement of thought; the comma triggers expectation on the reader’s part 
silently, i.e it creates suspension in the process of reading, thus preparing the 
reader for the task of deciphering the unfolding relations of sense. The second 
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line also ends with a comma, preparing the trail of thought to enter the third line. 
The three commas of the first two lines, thus, run counter to the even rhythm, 
interposing silent halts of sense by way of punctuation, as part of the diction 
of textual space. These halts are perceived by the sight only, but, nevertheless, 
they articulate the lines in a way which the rhythmic order cannot account for. 

Regarding punctuation, the same phenomenon may be witnessed at the 
beginning of the second stanza, where four commas mould the sense of the 
first three lines in the same way: “That mood of thine, O timorous, / Is his, 
if thou but scan it well, / Who a mad tale bequeathes to us.” The commas 
articulate this three-line segment of the text as a “dissociative complex” that 
actually involves two threads of thought. The first of these threads would be: 
“That mood of thine is his, who a mad tale bequeaths to us,” and the second: 
“O timorous, if thou but scan it well.” The poetic segment dissociates these two 
threads of thought, juxtaposing its different fractions in the first three lines, 
hence creating a “dissociative complex,” a fabric of textual space that incorporates 
silent junctures indicated by the commas, which are also jointures, calling upon 
the reader to make sense of the various textual fractions and creating fruitful 
tension with the even pattern of rhythm.

The even rhythm of four beats falters, however, in the fourth line of the second 
stanza. Still, its irregular rhythmic arrangement and its punctuation cooperate 
in creating the subtlety of its articulation. The line receives three beats, on the 
words “ghosting,” “hour” and “conjurable,” of which “hour” and “conjurable” 
present adjacent beats, thus, inviting the silent appearance of an implied offbeat:

At ghosting hour ô conjurable –

The last word of the line, “conjurable,” is isolated on the one hand by way 
of the silent halting place of the implied offbeat, on the other hand by a dash. 
This visual sign of silence bears rhythmic significance. The fourth line itself, on 
account of a missing beat, would be striving towards the following line (“And 
all for some strange name he read”) without a pause to secure its rising rhythm 
(ending on a beat), i.e. to complement itself with a fourth beat by way of linking 
up with the fifth line and hence, by promoting2 an unstressed syllable into a beat 
(jur–able–And). However, the dash at the end of the fourth line prevents such 
rhythmic linkage, silencing the line into self-containment, and isolating the last 
word in itself, giving marked significance to the “conjurability” of the hour. This 

2 According to Attridge, the Promotion Rule may be formulated in the following way: “An unstressed 
syllable may realise a beat when it occurs between two unstressed syllables, or with a line-boundary 
on one side and an unstressed syllable on the other” (ATTRIDGE 1982: 167). My interpretation 
of the fourth line’s tendency towards acquiring the promotion of its last syllable is based on this 
definition.
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time, then, punctuation interferes with the rhythm and lays it check. Apparently, 
silent halts of three different characters mould the sense of the piece, as the 
commas, the implied offbeat and the dash all enact diverging senses of silence.

A CONCEALED FOURTEENER

In the xxxvth piece of Chamber Music, the diction of textual space is also at 
work in shaping the poem’s rhythmic character and in creating verbal locations 
for the silence of sense. Let us see how.

All day I hear the noise of waters
making moan,

sad as the seabird is when going 
Forth alone

He hears the winds cry to the waters
monotone.

The grey winds, the cold winds are blowing
Where I go.

I hear the noise of many waters
Far below.

All day, all night, I hear them flowing
To and fro.

The shape of textual space acutely signals that the rhythmic structure of 
the piece is of a different mould than the ones encountered hitherto. Long and 
short lines alternate, which make one surmise that their syllable count will be 
different. Scanning the stresses and beats of the poem leaves one without doubt: 
while the long lines testify of four stresses invariably, corresponding to four 
beats, the short ones seem to allow for two beats each. Moreover, while the long 
lines always end on an offbeat, and therefore manifest feminine endings, which 
enable smooth transition to the next, short lines, the short lines consistently 
end on a beat (masculine ending), to be linked up by the opening offbeat of 
the following, long lines (with one exception, the third line of the first stanza, 
beginning on an initial trochaic inversion). From this arrangement, it becomes 
apparent that long and short lines are woven into a rhythmic chain. Hence, while 
the diction of textual space articulates the piece into lines of a long-short division, 
the rhythmic pattern arranges them into couples of lines complementing each 
other, rhythmically enjoining a four-beat and a two-beat line and linking the 
latter up with the following four-beat line to allow the procession of the rhythm 
according to the order set up. The hence coupled lines of an iambic rhythm yield 
twelve syllables each.
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If someone reads the piece carefully, allotting it its proper time, another inevi- 
table insight strikes, namely, that there are silent halting places at the end of each 
of the two-beat lines. The mentioned halting places are not implied offbeats, ho- 
wever. These are such “medial halts” (LEECH 1996: 126) in the rhythm that, instead 
of securing the rhythmic balance, create “points of arrest.” That is, at the end of each 
two-beat line, a rest of the length of an offbeat and an unrealised beat occur. 

All day I hear the noise of waters  ο B | ο B | ο B | ο B | ο
making moan,       B | ο B | [ ο B ]

According to Attride, an unrealised beat is an unarticulated i.e. “silent” beat, 
or a silent stress, corresponding to a bar or a half-bar rest in music (ATTRIDGE 
1982: 90). Such a rest (unrealised beat/silent stress) is sharply distinguished by 
Attridge from a pause (a lengthened syllable or silence effected in performance) 
(ATTRIDGE 1982: 90), which, nevertheless, have a common feature with implied 
offbeats: all three serve as “backgrounds” to the rhythm, inasmuch as they halt, 
in their own manner, the procession of beats and hence, make the pattern of 
the underlying rhythm explicit. 

Reverting back to the xxxvth piece with such insights, an accurate reader 
and companion might ask: how do we know that the rest at the end of every 
second line is of such length? Especially, since the mentioned length would still 
not make up for the lack of the common 4×4 (four lines of four beats) rhythmic 
structure of English poetry: even with the unrealised beat, the total number of 
beats in the coupled lines would only make 4+3. A possible answer to such an 
attentive question may be the following: the offbeat + unrealised beat rest is 
suggested by the rhythmic muster of the poem itself: the coupled four-beat and 
two-beat lines (4+2) would be completed by such a rest to form a fourteener 
(4+3 beats surfacing in the silent extension that yields 7×2 syllabic locations). 
As Derek Attridge points it out,

[a] metrical form which became very popular in the sixteenth century, at a time 
when rhythmic regularity was at a premium, and has been used sporadically 
since then, is the ‘fourteener’[…] manifested as couplets of seven beats each, 
and exhibiting a strict syllable count (yielding fourteen syllables per line) 
(ATTRIDGE 1982: 87).

On the basis of Attirdge’s elaboration, it seems that the rhythmic structure of 
the xxxvth piece is that of a concealed fourteener, in which the “couplets” of four- 
beat and two-beat lines completed by the rest of an offbeat and a silent beat amo- 
unt to seven beats and fourteen syllabic locations each. In this way, the poem 
may be interpreted as two stanzas of three “couplets,” i.e. two stanzas of 3×7 
beats. Put it simply, each “couplet” makes up one segment of fourteen syllabic 
locations, repeated three times each stanza. 

Tanulmányok, Újvidék, 2015/1. 50. füzet, 69–80.



76

The diction of line divisions in the xxxvth piece refer back to the most 
common 4×4 rhythmic pattern by the initial four-beat lines, and disturb this 
pattern at the same time by the following two-plus-one-unrealised-beat lines. 
The rests occurring at the end of the latter, short lines, temporarily terminate, 
and in terminating complete the particular phases of the rhythmic movement, 
also creating jointures of sense in this way. Underscoring the closure of end- 
stopped lines (ending in a syntactic break)3 with a silent rhythmic stress, the rests 
prepare the hearer for the next ‘movement’ of coupled lines, and thus, as reoc- 
curring rhythmic halts of preparation, mark the character of the two-beat lines as 
intermediaries between the four-beat lines. In other words, the four-beat lines and 
the two-beat lines may appear as lines sung by two different voices in a see-saw 
manner, answering each other in their complementary roles. The unrealised, 
silent beats, thus, give outline to the character of the fine and elusive muster 
of the piece. 

PUNCTUATION REVISITED

Last but not least, let us explore the ways in which xth piece of the collection 
relates the reader of the silence of sense. The two times eight lines show a 2×2 
beat rhythmic pattern.

bright cap and steamers,
He sings in the hollow:
Come follow, come follow,

all that you love.
Leave dreams to the dreamers

That will not after,
That song and laughter

Do nothing move.

With ribbons streaming
He sings the bolder;
In troop at his shoulder

The wild bees hum.
And the time of dreaming

Dreams is over −
As lover to lover,

sweetheart I come.

First, taking the rhythmic movement into consideration instead of the line 
divisions, a pattern of dactylic rhythm surfaces, i.e. a beat is followed by double  

3 See Attridge on end-stopped and run-on lines, p. 8.
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offbeats (ǒ). To be more explicit, if we read the last beat and the last offbeat of 
the first line in one rhythmic swing with the initial offbeat of the second line 
(stea-mers-He), it doesn’t strain the nature of poetic speech, on the contrary: 
the dactylic rhythm seems to adapt more naturally to the movement of such 
triple verse than a predominantly trochaic one would do.

bright cap and steamers,    B ǒ | B ο
He sings in the hollow:    ο | B ǒ | B ο
Come follow, come follow,    ο | B ǒ | B ο |
all that you love.     B ǒ | B |

If read in this way, the first four lines of the stanza manifest eight beats, of 
which six are followed by double offbeats, i.e. these exhibit a dactylic strain. 

It is necessary to unfold the rhythmic structure in this manner in order to 
see how the diction of punctuation inserts visually conceived halting places into 
the text. Although we have already witnessed this phenomenon of punctuation 
with regard to the xxvith poem, in that instance the commas created fruitful 
tension with the rhythm without interfering with the logic of the latter. In 
the xth piece, a different process takes place. Already in the first line, after the 
mentioned line-ultimate offbeat (steam-ers) and before the initial offbeat of the 
second line (He), a comma makes itself seen, even if not heard. This means that 
on the horizon of signs, and on that of textual space, the disconnected dactyl 
(steam-ers-He) is not disconnected only by the line division − which division, 
however, by virtue of the rhythmic feminine ending, does not induce a rhythmic 
halt, on the contrary, transition to the next line is sought, in order to reach the 
line-initial offbeat that completes the dactyl. The comma situated at the end of 
the first line introduces a non-rhythmic halt into the unfolding of thoughts by 
offering a rest for the eye, and thus directs attention onto what is being said, 
what is being exposed by the preliminary “Bright cap and steamers,” besides 
making one focus on what is to come: “He sings in the hollow.” This means that 
while the dactylic rhythm of speech seeks to move on unhindered, the diction 
of the comma, though non-rhythmic, interferes with the rhythm inasmuch as 
it diverts attention onto the plane of thought-relations, hence, disconnecting 
the dactyl in its rhythmic significance. 

The same kind of halt is introduced by way of punctuation at the end of the 
next, second line, creating a rest for the consideration of the relations of thought, 
this time by a colon. The sequence from the second to the third line (hol-low-
Come) also yields a dactyl, fashioning a rhythmic string, while the process of 
making sense of the rhythm of poetic speech is suspended by the sight of a colon. 
That is to say, the colon opens up onto what is being sung, thereby resting the 
movement of thought, and temporarily suspending the swing of the rhythmic 
movement. Interestingly, such tension between punctuation and rhythm is set 
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up again in the middle of the third line. In “Come follow, come follow,” the 
second, third and fourth syllables (fol-low-come) create a dactyl again, while 
after “follow” a comma interposes the silence of thought in a way that the dactyl 
involved in the sequence is textually segmented, and thereby it is the repetition 
of the call, which may conspicuously exhibit itself: “Come follow, come follow.” 
The two layers, then, poetic rhythm and the diction of punctuation, intersect, 
interlock one another, building a dynamic relation that yields points of rests: 
rests of discontinuity, of tension, of silence. The work of art makes us aware of 
itself in calling upon us to hear its speech and also its articulation of silence.

In the second stanza of the mentioned piece, the 2×2 beat lines present an 
irregular pattern of iambs and anapaests. 

With ribbons streaming    ο B | ο B | ο
He sings the bolder;    ο B | ο B | ο
In troop at his shoulder    ο B | ǒ B | ο

The wild bees hum.    ο B | ο B |

Thus, though in terms of rhythmic structure the second stanza mirrors 
the first, and hence becomes it reverse order of offbeats and beats, the role of 
punctuation in creating non-rhythmic rests of (rhythmic) interpretation remains 
the same. A semi-colon finds its way into the text at the end of the second line of 
the second stanza, silently terminating a division of thought above the anapaestic 
rhythm (er-In-troop). Line six is also conspicuous from this aspect, since the 
fourth syllable (ver) is followed by a dash, giving emphasis to the significance of 
the thought “Dreams is over” by introducing a non-rhythmic rest, once again, 
into the anapaestic continuation of syllables (ver-As-lov). The recurrence of 
such non-rhythmic rests is to show that their placing is carefully devised, and 
whether recognized or not throughout the process of reading, they modulate the 
reading of the poem, the interpretation of its sense relations and the perception 
of its rhythmic structure. 

FOR CLOSING

The pieces of Chamber Music are pieces of subtle complexity, applying rests 
of various modes and kinds to enact the gathering of sense in the jointures of 
silence. The hearing and the sight have to be acute to perceive the slight differences 
and tensions of the various facets of speech, this is the only way to be responsive 
to the silence of sense, which modulates the articulation of both the spoken and 
the unspoken. As Arthur Symons aptly formulates it,

[i]f poetry is a thing to be overheard, these songs, certainly, will justify the definition. 
They are so slight, as a drawing of Whistler is slight, that their entire beauty will not 
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be discovered by those who go to poetry for anything but its perfume. But those 
who care only for what is most essentially poetry in a poem, they will seem to have 
so much the more value by all that they omit (SYMONS 1970: 39).
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VÉRY Dalma

AZ ÉRTELEM CSENDJE: JAMES JOYCE KamaraZeNe CíMű 
DALCIKLUSÁNAK EGYES DARABJAIRÓL

A költemények lényegüknél fogva dalok. Ahhoz, hogy halljuk a dikció zenéjét, 
hogy elsajátítson bennünket a szavak dallama és ritmusa, hallanunk kell a költe-
mények csendjét is: figyelnünk kell a csendre, mely a szövet illesztékeibe szövött 
és ezen illesztékek által megmutatkozó struktúra csendje. James Joyce Kamarazene 
című dalciklusa darabjainak olvasása során éleződik a hallás, vagyis e költemények 
képessé tesznek a csend illesztékei megnyílásának észlelésére, azaz annak felfedé-
sére, hogy eme illesztékek hol követelnek értelmezést, mint az értelem csendjének 
helyei. A költemények bizonyos sorainak hosszúsága és elhelyezkedése, a központo-
zás szerepe, a szavak láncolatai és a prozódia mintázatai mind a beszéd tagolásának 
azon módjai, melyek az értelmezés fonalát képezik a csend és értelem illesztékeinek 
feltárásához a szövegben. 
Kulcsszavak: csend, néma megállás, dikció, szövegtér, központozás, illeszték, hang-
súly, hangsúlyos szótag, hangsúlytalan szótag 

Dalma VERI

TIŠINA UMA: O NEKIM KOMADIMA CIKLUSA PESAMA 
„KAMERNA MUZIKA” OD DŽEJMSA DŽOJSA

Poetska dela su po svojoj suštini pesme. Da bi čuli muziku dikcije, da bi nas obuzeli 
melodija i ritam reči, potrebno je da čujemo i tišinu poetskih dela: treba da obratimo 
pažnju na tišinu, koja je tišina strukture utkane u spojeve tkanine koja se otkriva 
kroz same spojeve. Prilikom čitanja komada iz ciklusa pesama „Kamerna muzika” 
Džejmsa Džojsa izoštrava se sluh, to jest ove pesme nas osposobljavaju za percepciju 
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čina rasparanja spojeva tišine, odnosno zaborava na mesta gde ovi spojevi zahtevaju 
interpretaciju kao mesta tišine uma. Mesto i dužina određenih redova pesama, 
uloga interpunkcije, lančani nizovi i prozodijski uzorci reči svi predstavljaju načine 
raščlanjivanja govora, koji čine niti interpretacije koje vode do otkrivanja spojeva 
tišine i smisla unutar teksta.
Ključne reči: tišina, nemi predah, dikcija, tekstualni prostor, interpretacija, spoj, 
akcenat, naglašeni slog, nenaglašeni slog
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ЗАЧЕЦИ МОДЕРНЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
НА ТЛУ УГАРСКЕ

Током XIX века Будим и Пешта су били средиште и простор на коме су српска 
култура и уметност, укључујући пре свега књижевност, доживљавали свој 
процват. Процењује се да је десет хиљада Срба живело међу Мађарима, у 
њиховој престоници, током XIX века. градећи свој идентитет на темељу 
традиција и нових економских, друштвених, културних и духовних струјања, 
панонски Срби су се појавили на хоризонту историје, утемељени у своје 
национално биће и у историјски простор у којем су живели.
Витални српски живаљ, подизао је себи нове цркве и школе, задужбине, 
споменике материјалне и нематеријалне културе (културна и уметничка 
друштва, позоришта), али су на овим просторима настајала и књижевна дела, 
приказиване прве српске представе, а српски језик доживео значајну реформу. 
Престоница Угарске била је место приказивања прве српске јавне позоришне 
представе. Ту је из Беча пренета штампарија у којој је, само у првој половини 
XIX века штампано око 600 српских публикација. незаобилазна је топографија 
овога краја, као седишта Матице српске – готово четири деценије. Затим 
као вашарско место, са својим некада чувеним земаљским вашарима где 
су се и српске књиге, часописи, календари продавали у великом броју. Ту 
су се налазили на окупу Срби из свих крајева. И коначно, Пешта је била 
универзитетски центар у којем су студирали многи Срби, касније знамените 
личности националне културе. 
Кључне речи: српска књижевност, модерна, Мађарска, XIX. век, Будимпешта

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Срби су, после најмасовнијег таласа Велике сеобе у Угарску – оног из 
1690. године и добијања царских привилегија, брзо почели да их користе, 
како би се организовали и јачали своју економију, а пре свега занатство 
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и трговину. Стицајем прилика, а нарочито захваљујући географском 
положају, нашли су се на трговачком путу од Балкана ка Средњој Европи. 
није требало много мудрости па да се, поред поменутог, прихвате и послови 
трговине између северних и јужних области тога поднебља – између 
Панонског басена и приморских градова. Ослањајући се на Привилегије, 
1695. године се приступило утврђивању регула српском месарском цеху, 
терзијском и еснафу јорганџија. Две године касније потврђена су еснафска 
права српским шеширџијама, а затим су у ред цехова сврстане и ћурчије 
(прерада овчије коже). 

Поред Будима, узводно уз Дунав, у подножју Пилишких планина настају 
српске енклаве: Помаз, Калаз, Чобанац, Сентандреја; на оближњој Чепелској 
ади: Ловра, Српски Ковин, Чип, Тукуља. Могућности за економски и 
културни напредак биле су знатно повољније него у јужним српским 
крајевима, понајвише због тога што је у матици робовање под Турцима 
трајало готово век и по дуже него у Угарској. 

главну улогу у друштвеном канону досељених Срба, имале су 
православне црквене општине чија власт се, на основу привилегија 
одобрених из Беча, протезала и на цивилну сферу. Прву организацију 
Српске цркве у Хабсбуршкој монархији извршио је избегли патријарх 
арсеније III Чарнојевић, што уопште није било лако. Требало је под тешким 
околностима сачувати национални идентитет и православну веру. У таквим 
околностима, а под снажним утицајем покрета просветитељства, који је у 
18. веку захватио добар део Европе, јавља се и почиње да се развија новија 
српска књижевност, управо на просторима тадашње Угарске.

ПРВА ћИРИЛИЧНА шТАМПАРИјА СТЕфАНА 
НОВАКОВИћА У БУДИМУ

готово сваку повластицу, коју су Срби извојевали од стране бечког 
двора, добијали су као инструмент обмане – у стратегији удаљавања од 
руског утицаја. Јосиф II је неких петнаест година саучествовао у власти 
са својом мајком Маријом Терезијом. намеравао је да у земљи развија 
напредне идеје рационалистичког и слободоумног века, подржао је слободу 
вероисповести, али је сматрао да општа спона међу народима у Монархији 
мора да буде само један језик – немачки. 

Обилазећи јужне области и Војну границу, у араду је 1768. године 
посетио Србе. Присуствовао је литургији и био задовољан што се у 
завршном чину помиње име његове мајке, а не руске царице. Тада је 
дошао на идеју да се Србима омогући отварање једне штампарије, јер би 
се тиме спречио довоз руских књига. Међутим, бечка администрација је 
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упозоравала да би то било опасно средство за јачање православља. Морало 
се свакако задржати под контролом унијата, па је одлучено да се повластица 
за српску штампарију додели универзитетском књижару Јосифу Курцбеку 
– на двадесет година (почев од 1770). Тада су искрсла још два проблема: 

•	 Kако	набавити	ћирилична	слова?
•	 Kо	ће	бити	цензор	за	српски	језик?
„После извесних перипетија, за цензора је дошао атанасије Деметровић 

Секереш, парох из раба, који служи у цркви светог георгија на Штајерхофу, 
а који ће, касније, 1776, примити унију (…) Извесно је да се борио против 
руског утицаја, па је спречавао штампање Орфелиновог „Житија Петра 
Великог”. негативан реферат је дао и о „Кратком описанију Зете и Црне 
Горе”, јер је тај кратки опис био посвећен руском адмиралу Орлову (…) 
Упркос препрекама, понекад непремостивим, Курцбекова штампарија 
је означила прелом и знатан напредак у развоју српског штампарства. 
неповерење према Курцбеку испољено је на Темишварском сабору 1790. 
Срби су желели да имају штампарију у својој средини, а били су једини 
народ коме у Угарској то није било допуштено. И Дворски ратни савет и 
Илирска дворска канцеларија нису желели да се штампарија нађе у српском 
окружењу, стрепећи од „опасних последица”. С тим је била сагласна Угарска 
дворска канцеларија. надзор двора сматрао се обавезним. Кад се, уз многе 
тешкоће, штампарија ипак нашла у српским рукама, Стефан новаковић је 
штампао, 1794, архимандрита ковиљског Јована рајића „Историју разних 
словенских народа, посебно Бугара, Хрвата и Срба”. Тешкоће, сплетке, 
нагомилани проблеми принудили су новаковића да штампарију прода. 
Она се из Беча сели на Универзитет у Пешти, што је био пораз за Србе“ 
(нЕДЕЉКОВИЋ 1999).

Понекад се, међутим, из пораза роди нова нада, па и успех. Тако је 
било и овога пута. Прекретницу у развоју српске књижевности и историје 
српске културе уопште, представља пресељење бечке штампарије Стефана 
новаковића (секретар Карловачке митрополије) у Будим, односно на 
Пештански универзитет 1796. године. Тај догађај сам по себи не би био 
толико значајан да новаковић заједно са штампаријом није новом власнику 
продао и искључиво право за штампање српских књига. Ова околност била 
је од одлучујућег утицаја да се српска интелигенција нагло окрене Будиму 
и Пешти, да та два града постану центри српске културе, а посебно српске 
писане речи у том делу Европе.

Привилегију да штампа српске књиге ћирилицом, Универзитет у Пешти 
је задржао наредних неколико деценија. У читавој Угарској једино је та 
штампарија имала право да штампа књиге, новине и календаре за Србе, па 
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су се тридесетак наредних година српска издања штампала искључиво у 
Пешти. У то време, национална свест српског и других народа у аустрији 
бивала је све израженија, а писана реч постала је један од кључних фактора 
у том процесу. Међутим, од штампања српских књига ништа мање сложен 
посао није била ни њихова дистрибуција до читалаца, пре свега због 
непостојања књижарске мреже и веома лоше саобраћајне инфраструктуре. 
Српски трговци, међу којима је било и веома имућних, нису у таквој 
врсти продаје видели нарочити материјални ефекат. Само неки од њих су 
продавали и књиге, вођени пре свега патриотским разлозима.1

Можда најједноставнији, и у то време најчешћи начин набавке књига 
била је претплата или пренумерација, док су дела била још у фази припреме 
за штампу. У томе су издавачима и ауторима помагали агилни појединци 
из српских средина, који су у својим местима прикупљали претплату и 
наручивали књиге за суграђане. на тај начин су аутори рукописа унапред 
осигуравали пласман својих књига и обезбеђивали новац за њихово 
штампање. Претплатници су уз попуст у цени, добијали могућност да 
њихово име буде наведено на последњој страници, која је обично била 
резевисана за претплатнике и мецене. О таквом систему пласмана књига 
Милован Видаковић у предговору свог романа „Силоан и Милена” (1829) 
пише: „Издамо објављеније и на Пренумерацију, за љубав оних, који су 
се ради пренумерисати, ово да књигу с форинтом јевтиније добију, а ово 
да им, и име у књигу дође“ (ВИДаКОВИЋ 1829: 3). 

Међутим, окупљање претплатника је био прилично напоран и 
неизвестан посао, који често није доносио очекиване резултате. О томе 
пише и Јован Стерија Поповић у поговору своје комедије „Лажа и паралажа“ 
(1830): „Мало оно число Пренумеранта, од веће части доцкан и у невреме 
послато није могло у ову књижицу стављено бити из узрока, што би је од 
правог течењија задржало, и тако „Лажа и Паралажа“ на време опредељено 
изићи не би могло“ (ПОПОВИЋ 1830: 2). 

Осим пренумераната, објављивање српских књига у Пешти помагале су 
и поједине установе и имућни Срби, а било је и установа и појединаца који 
су подмирили трошкове штампања појединих књига. Матица српска је, на 
пример, помогла штампање неколико књига Јована Стерије Поповића, док 
се међу онима који су омогућили објављивање дела Милована Видаковића 
издвајају књижар и издавач из новог Сада Дамјан Каулициј и његов син 
Константин. 

1 Српска издања из Пеште су се 1830. године могла набавити у трговинама неколико угледних 
трговаца у Пешти код Јосипа Миловука, у новом Саду код георгија Кирјаковића, Земуну 
код Михајла М. Јовановића. Осим тога, они који су то желели, књиге на матерњем језику 
могли су да купе и на пештанским вашарима. 

Драган Јаковљевић: Зачеци модерне српске књижевности на тлу Угарске



85

неколико дела Јована Стерије Поповића, Јоакима Вујића и Милована 
Видаковића објављено је захваљујући дародавствима богатих српских 
трговаца. Било је, ипак, и оних аутора који су сами покривали трошкове 
својих књига, али њихов број није био велики. У питању су углавном били 
адвокати или трговци попут Саве Текелије, Михаила Витковића и аврама 
Мразовића. наклоност трговаца књижевности и уопште култури могла 
би се објаснити чињеницом да је међу њима, или у њиховим породицама 
било образованих људи који су познавали вредност књиге, а да су у исто 
време имали развијену националну свест и довољно чврсту материјалну 
подлогу која им је омогућавала да излазе у сусрет писцима.

Поред константних притисака, забрана, па и сплетки, од стране 
дворских шпјуна, ипак се српско друштво неумитно кретало напред. Тај 
преображај није био условљен само руским духовним утицајем. напредак 
је ишао постепено, подржан привредним и културним везам и са другим 
културама – са Запада. нису те идеје биле оличене у аустријском устројству, 
већ су долазиле из немачке, Француске, Италије. Уосталом и Беч их је 
отуда примао – па и сам цар Јосиф други.

ПЕСНИшТВО И СЛИКАРСКИ РАД јОВАНА ПАЧИћА

Јован Пачић (1771–1849) је „занимљива и недовољно проучена личност 
српске књижевности прве половине XIX века“ (ПОТ 1997–2001). Први 
српски акварелист и први јужнословенски књижевник, који је почео да пре- 
води гетеа. Он је такође први, који је крчио путеве интимној уметничкој ли- 
рици код Срба, а својим преводима из мађарског песништва, важан је пос- 
редник и жива веза између српске и мађарске књижевности. Стихове је об- 
јављивао у: „Сербском летопису“, Пештанско-будимском „Скоротечи“ и 
 „Српском народном листу“. године 1827. у штампарији Пештанског уни- 
верзитета у Будиму, појавиле су се три свеске Сочиненија пјеснословска. Та 
је поезија кабинетска, до извесне мере претециозна, по угледу на тадашње 
немачке романтичаре, али јој се не може одрећи осећање нежности и гра- 
циозности. Језик му је полународни, афектирано учени језик тадашњих обра- 
зованих Срба грађанског сталежа. Знајући много језика, у оригиналу је чи- 
тао поезију разних народа. али после појаве Вукових збирки српских народ- 
них песама, када се за то заинтересовала европска културна јавност, и на њего- 
вим оригиналним стиховима почиње да се осећа утицај народног песништва. 

Оно што није објављено у часописима, остало је у рукопису.Уни- 
верзитетска библиотека у Будимпешти чува Пачићеву дебелу свеску од не- 
ких 600 страница – скоро половина исписана песниковом руком. на нас- 
ловној страни стоји, на немачком језику: Lieder Sammlung (Збирка песама). 
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По речима Јакова Игњатовића: „Оставио је послие себе многе лепе ствари; 
красну библиотеку, рукописе својих неизданих дела разног садржаја, нажа- 
лост, велики дио његових заосталих рукописа, око којих се он дуго времена 
бавио, дошао је судбом у бакалнице да се сир у њих завија“ (ИгЊаТОВИЋ 
1951: 4).

Као свестрано надарена личност, Јован Пачић се бавио и сликарством 
– углавном акварелски пејзажи. Више од тридесет његових акварела о 
народним ношњама у Бачкој пронашао је Стојан Вујичић2, у националној 
библиотеци “Сечењи” (Széchenyi) и објавио у Славистичком зборнику 
Мађарске академије наука Studia Slavica3. Тако смо упознали дело једног 
од првих акварелиста код Срба, и сазнали да он тиме заслужује место у 
српској историји уметности.

КЊИЖЕВНИ КРУГ МИхАИЛА ВИТКОВИћА

Међу чиниоцима који су знатније утицали на културни живот Срба у 
Пешти почетком XIX века и који су створили интелектуалну подлогу за ос- 
нивање и функционисање Сербских народних новина, био је и Мађарско-
српски књижевни круг Михаила Витковића (1778–1829). рођен је у угарском 
граду Јегра, у свештеничкој породици. Отац Петар Витковић (1754–1808) 
је био парох месне српске цркве, али је породица Витковић била пореклом 
из Требиња. После завршетка гимназије у Јегри, Михаило завршава студије 
права у Пешти (1801). Прво ради као нотар, а затим као угледни адвокат 
(од 1803). 

У првој деценији XIX века Витковић постаје један од најпознатијих и 
имућнијих мађарских адвоката. Истовремено се бави књижевним радом. 
Углавном је писао на мађарском језику, у духу класицистичке поезије. У 
његовим остварењима веома је присутан утицај Бенедека Вирага кога су 
називали „мађарским Хорацијем”. Окупљао је око себе најистакнутије 
мађарске и српске писце. Био је велики пријатељ са Лукијаном Мушицким, 
српским песником и наставником у богословији, каснијим архимандритом 
манастира Шишатовац. Хроничар Ђорђе рајковић, у једном свом чланку о 

2 Стојан Вујичић (1933–2002) – српски књижевник и преводилац који је живио и радио 
у Мађарској; оснивач је и први управник Српске црквено-уметничке и научне збирке у 
Сентандреји (Српски музеј); радио је као научни сарадник и саветник у Институту за 
историју, односно науку о књижевности Мађарске академије наука; биран за иностраног 
члана Српске академије наука и уметности, са Одељења језика и књижевности, признат 
му изузетан значај као преводиоцу српске књижевности на мађарски језик; међу првима 
награђен за преводилаштво од стране српског ПЕн центра.

3 1961. VII: 59–95.
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Витковићу пише: „на пријатељским састанцима и частима код Витковића 
није се свагда само јело, пило и веселило, него и радило. Том су се приликом 
држала у заказане дане различна научна предавања, читали се и критиковали 
оригинални списи и преводи, али све с Маџарима и на маџарском језику“ 
(RAJKOVIĆ 1885). 

рајковићев колега Јован Суботић је, пак, подвлачио Витковићево српско 
родољубље: „Витковић је био скроз србска душа. Он је врло мало србски 
писао, али је живео као прави Србин. У његовој кући живело се србски, 
осећало се србски, говорило се србски, певало се србски. Млад човек, који 
је нашем народу припадао, па је у домаћи круг Мише Витковића доспео, 
изашао је из њега као Србин душом и срцем, а ако је имао духовнога дара, 
то је од Витковића отишао и као Србин пером и делом“ (RAJKOVIĆ 1885).

Када је покренут „Летопис“ Матице српске, Витковић је сарађивао 
такође и са Новинама сербским које су излазиле у Бечу. У том листу 
објављивао је песме на српском језику и преводе позоришних комада са 
немачког. За разлику од српске народне поезије и сакупљачког рада Вука 
Караџића, он није ценио ни подржавао језичку и правописну реформу 
на којој је Вук у то време радио. Допринос „књижевног салона“ Михаила 
Витковића приметан је и заслужан модел компаративне књижевности: 
српске и мађарске. Иштван Пот пише следеће: „Витковић је ујединио две 
књижевности и био жива спона између два народа и њихових култура... 
Многи ваљани синови српскога и мађарског народа тражиће, подстицани 
његовим радом, додирне тачке, позитивне везе у упоредним истраживањима 
српске и мађарске књижевности и културе“ (ПОТ 1997–2001). 

Михаило Витковић је штампао студије о мађарским књижевницима 
православне вере, као и о српском језику. Превео је на мађарски језик 
више српских народних песама и балада. Пренео је десетерац трохејског 
карактера, из српске народне поезије у мађарску, па га тако налазимо у 
делима Верешмартија (Vörösmarty) и Петефи Шандора.

МИЛОВАН ВИДАКОВИћ  
– ПРВИ СРПСКИ РОМАНОПИСАЦ

Савест нам налаже да овде кажемо, како су читалачку публику у вре- 
мену које посматрамо (мало доцније од поменутог Витковића), највише за- 
нимали “чувствителни” романи кроз које су се протезале љубавне или аван- 
туристичке нити. Сликовити описи, нежни тонови, слаткоречиви епитети 
и емоционални набој, били су елементи који су налазили на позитиван 
одјек код читалаца, па су издања аутора који су се у својим делима држали 
таквог стила писања, често била унапред распродата („хит писци“). 
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Српски писац који је уживао највећу популарност у Угарској био је 
свакако Милован Видаковић,4 чији су романи обиловали управо таквим 
елементима и доживљавали по више издања, у врло кратком временском 
периоду. Да је описивао само своју судбину, већ и то би био материјал за 
роман. но, Аутобиографију није завршио за живота. Сиромашни дечак 
из неменикућа под Космајем, стицајем избегличких околности доспео 
је у Срем, па даље у Угарску. Учио је гимназију у сегедину, Темишвару 
и новом Саду, а затим студије филозофије, односно права у Сегедину и 
Кежмарку. Како за време студирања, тако се и читавог живота, углавном 
издражавао од давања часова. а када се скрасио у Пешти, код њега су сви 
српски ђаци могли да рачунају на смештај.

У литерарном стваралаштву сматра се творцем савременог српског ро- 
мана. Први се професионално тиме бавио, опонашајући немачке узоре. „Би- 
рајући пустоловне и егзотичне теме, Видаковић je у својим делима тежиo 
да разоноди, али уједно ниje одустајao од намере да васпита, те су његови 
романи пуни моралних и животних поука. Језик његових дела је извештачени 
руско-српски и због њега jе имаo највише проблема“.5

Због противљења језичкој реформи Вука Караџића, био је предмет десе- 
тогодишњих памфлета, али то није умањило његову популарност код чи- 
талаца. Његови најпознатији романи су настајали у Пешти, граду у ком је 
најчешће живео од 1824. године, па до краја свога века (1841). Крај из којег је 
„дошао у свет“ чува успомену на Видаковића. Библиотека у Сопоту носи ње- 
гово име, а то је најстарија културна институција у месту. Основач је (1911.) 
био сопотски учитељ Димитрије Ђорђевић, са циљем да „умно усавршава 
и негује национална осећања код својих чланова“. 

У манастиру Тресије, одржава се сваке године манифестација Петровдан 
у Неменукућу – дани Милована Видаковића, почетком јула. Том приликом 

4 Милован Видаковић (1780–1841) – зачетник српског романа и један од најчитанијих српских 
писаца свога времена („хит писац“); изразити противник језичке и правописне Вукове 
реформе; њихови сукоби су се водили у оштрој преписци (током 10 година) на страницама 
пештанских „Сербских народних новина” (жанр: полемике и памфлети); најпознатија дела 
М. Видаковића: Усамљени јуноша (1810), Велимир и Босиљка (1811), Љубомир у Јелисијуму (у 
три књиге: 1814, 1817, 1823), Млади Товија (1825), Касија Царица (1827), Силоан и Милена 
Српкиња у Енглеској (1829) Љубезна сцена у веселом двору Иве Загорице, Путешествије у 
Јерусалим (1834), Селим и Мерима (недовршено, 1839).

5 Стојан Вујичић (1933–2002) – српски књижевник и преводилац који је живио и радио 
у Мађарској; оснивач је и први управник Српске црквено-уметничке и научне збирке у 
Сентандреји (Српски музеј); радио је као научни сарадник и саветник у Институту за 
историју, односно науку о књижевности Мађарске академије наука; биран за иностраног 
члана Српске академије наука и уметности, са Одељења језика и књижевности, признат 
му изузетан значај као преводиоцу српске књижевности на мађарски језик; међу првима 
награђен за преводилаштво од стране српског ПЕн центра.
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се уручује књижевна награда за прозно дело које на уметнички релевантан 
начин остварује везе са другим културама. 

САВA МРКАљ И ЛУКА МИЛОВАНОВ 
– ПРЕТЕЧЕ ВУКОВИх јЕЗИЧКИх РЕфОРМИ 

У првим деценијама XIX века међу Србима у аустријској монархији, 
нарочито у мађарском окружењу (јер су ту били најбројнији), наставља 
се борба за признавање нације. Културни живот се одвија у знаку 
рационалистичких и просветитељских идеја Доситеја Обрадовића, мада 
се наслућује да ће прогрес изнети тек прве генерације српских „учених 
људи“ образованих по европским универзитетима. 

Исти народ, али „на другој обали“ јужно од Саве и Дунава, води отво- 
рену борбу за ослобађање од Турака, за стварање слободне српске државе. 
И док се бију битке у Првом (1804–13) и Другом српском устанку (1815–17), 
Срби „пречани“ не престају да се доказују на политичком и културном 
плану. Мукотрпно се осваја простор на пољу писмености, језик и правопис 
тек треба да се ослободи од рускословенских, српскословенских и сла- 
веносербских канона. 

Један од првих заслужних бораца за српски језик, свакако је Лука 
Милованов георгијевић, учитељ Српске школе у Пешти. Потиче из породице 
која се у Босни (Сребреничка нахија) бавила дунђерским6 пословима. Када 
је имао две године, отац је избегао, најпре у Срем (Черевић) па у Славонију 
(Винковци) и пријавио се у добровољце аустријске војске (фрајкори). Лука 
је учио најпре српску школу на рускословенском језику, па винковачку 
гимназију на немачком језику. У Сегедину је филозофију изучавао на 
латинском, као и Правни факултет у Пешти – исти онај на којем је студирао 
и Сава Поповић Текелија. 

Када је 1807. године добио посао учитеља у Српској школи, тада 
улази у круг младих интелектуалаца, који су већ национално освешћени 
и страствено дебатују о проблемима писма и правописа. Том се друштву 
прикључује Вук Стефановић Караџић7 1810. године, али је он далеко 
заостајао у погледу образовања и знања. Исте године је Лука Милованов 
већ написао Опит настављења к србској сличноречности и слогомерју 

6 Дунђер – у стара времена, занимање које је подразумевало неколико вештина у раду 
са дрветом и зидање: дрводељство, столарија; градитељство је у било смислу тесарског, 
зидарског и молерског заната истовремено; још се подразумевало да такви самоуки мајстори 
не раде за новац, већ само за храну и пиће. 

7 Караџић је добио новчану помоћ од добротворке Марије Станисављевић (150 форинти) 
„да се иде лечити у сумпоровитој води Будимске бање рацбад“; из тог периоду су сачувани 
Вукови лекарски рецепти.

Tanulmányok, Újvidék, 2015/1. 50. füzet, 81–100.



90

или просодиј, где је испитивао правила стихотворства и прозодије. У 
суштини, покушао је да примени теорију метрике и версификације, док 
се само спорадично бавио реформом писма и правописа. Закон је налагао 
да се сваки рукопис најпре мора дати државном цензору на увид. Цензор 
је условно одобрио дело Опит настављенија, тражећи да се ту примењен 
нови правопис мора заменити уобичајеним. Лука Милованов није хтео то 
да учини, али није нашао средства за штампу. 

готово у исто време, Сава Мркаљ је већ објавио Сало дебелога јера 
либо азбукопротрес и то реформисаном ћирилицом на свој начин – која 
је потом забрањена. Милованов је и даље настојао да сакупи средства за 
објављивање своје књиге. Потрајало је још годину дана, док је од чланова 
руског црквеног хора добио новац. али тада се већ није смело штампати 
на том писму. Да би се одужио дародавцима русима, Милованов је давао 
лекције бесплатно. Десило се затим да је изгубио слух, па тиме и посао 
у школи. Будући и великој невољи, морао је писати акте адвокатима. У 
очајању се пропио. Таквог га је затекао Вук Караџић 1814. године у Будиму. 
Довео га је у свој изнајмљени станчић, провео са њим неколико месеци, па 
су заједно писали Писменицу српскога језика, прву граматику, по угледу на 
пређашње дело Руководство к славенстјеј граматицје, аврама Мразовића. 

„Кад би било граматике, било би реда и доследности, те би се знало 
како ко пише: или српски или славенски. „Лука налази, међу тим, да се ни 
то не ради тачно. Он, хоће да пише „простим мојим материним језиком“. 
У је правопису желео“лакост и једнакост“. Пошто је дотадашњи правопис 
неправилан, то је „дуговетним размисливањем и с многим ученим људима 
о том, разговарањем за правило нашао“ начела која одмах и излаже. 
Утврдивши да су писмена само „најпростији знаци гласова“, Луки није 
било тешко, по том начелу, избацити из азбуке сва она писмена чији се 
гласови не чују. на тај начин Лука долази до закључка да за српски језик 
треба тридесет писмена – за исто толико звукова“ (гаВрИЛОВИЋ 1901: 4).

У заједничком послу Милованов је Вуку тумачио апстрактне граматичке 
основе, а овај њему примере живог народног језика. Крајем године посао 
је био готов и Караџић је у Бечу објавио Писменицу – али није споменуо 
„коаутора“. 

Приликом тадашњег поласка у Беч, Лука је Вуку дао свој рукопис Опит 
настављења к србској сличноречности, да би га покушао објавити, али је 
рукопис враћен назад у Будим. Завршио је као залог дуга, у рукама адвоката 
Димића. након 14 година Караџић је поново срео Луку Милованова у врло 
лошем стању. Савест му је налагала, да поради на томе, да му се у Србији 
нађе нека служба. Преко Димитрија Давидовића, чак је добио сагласност 
од кнеза. Затим је замолио Марију Поповић Пунктаторку (будућу жену 
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Симе Сарајлије), да од удове адвоката Димића преузме Лукин рукопис, 
уз обећање да ће исплатити све његове дугове. Тако је Опит настављења 
к србској сличноречности поново доспео у Вукове руке и био објављен 
1833. у Бечу – али сада са новом, реформисаном ћирилицом. Милованов 
није доживео ни ангажман у Србији, нити да види своје дело укоричено. 
Преминуо је у великој сиротињи 23. новембра 1828.

Други борац за српски језик, Сава Мркаљ (1783–1833), имао је још тра- 
гичнију судбину. Поменусмо да је 1810. издао Сало дебелога јера либо азбуко-
протрес, први значајнији и потпунији покушај у смислу демократизације је- 
зика и правописа.

Мркаљ је био родом из горње Крајине (Банија). Знамо да је 1799. био 
учитељ у госпићу, а затим отишао на академију у Загреб, па у Пешту. Слушао 
је предавања из филозофије и постао доктор „свободних художества 
и филозофије“. Био је полиглота (латински и француски језик, грчки 
и хебрејски), што је његовом филолошком таленту било од користи. 
разговарао је о језику са Луком Миловановим, Димитријем Давидовићем, 
Димитријем Фрушићем8 и Вуком Караџићем. У објављеној књизи Сало 
дебелога јера, залагао се за фонетски правопис и за принцип „пиши као 
што говориш“9, а против старог коренског правописа и непотребних 
писмена, танког и дебелог јер (ь, ъ). 

„анализирајући азбуку и диференцирајући слова према природи 
гласова (што је, чини ми се, први приступ фонетици код нас уопште), и 
наводећи низ примера (класично образован, зналац многих језика), Мркаљ 
је веома добро упућен у науку о језику. И ето, углавном, цео систем наше 
азбуке и фонетског правописа је ту, у осамнаест страница тог значајног, 
прилично заборављеног дела“ (СЕЛИМОВИЋ 1967: 25).

али, тиме се грдно замерио црквеним властима, чак и више него зах- 
тевом да простонародни језик постане књижевни. нападан је жестоко због 
својих учених погледа. Мислећи да ће их умирити ако се покалуђери, Сава 
је 1811. отишао у манастир гомирје и постао јерођакон Јулијан. Међутим, 
напади су се још и увећали:

„Био је презрен и бојкотован: архимандрит манастира гомирја и доц- 
нији патријарх рајачић пише да нико од братије ни служитеља „ни единога 
словесе” са Мркаљем није хтео да проговори, и зато није чудо што је имао 
фиктивну идеју да га од свуда гони потајни непријатељ, неки зао дух” 
(ЛЕСКОВаЦ 1950: 20).

8 Давидовић и Фрушић су покретачи Новина сербских, првих новина у Срба, изашлих у Бечу 
1813.

9 Пиши као што говориш (читај како је написано) – ортографски принцип који је осмислио 
Јохан Кристоф аделунг (1732–1806) немачки филолог.
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„Братија га је гонила и кињила, мучила глађу док није полудио. нису 
без разлога оне његове речи, када није хтео да иде ни код просвећенога 
Мушицкога: не дам се ниједном попу жив у руке! (СКЕрЛИЋ 1921: 75).

несрећни Сава Мркаљ је 1813. напустио манастир, а 1817. био принуђен 
да изда дело “Палинодија” у којем се одриче своје графичко-ортографске 
реформе. Деценију касније, изгубио је ментално здравље и преминуо у 
бечкој болници за душевне болести.

Мркаљ је поставио темељ Вукову делу, које овај наставља и дограђује, 
увелико ширећи своју замисао. Од Мркаља је прихватио основне принципе: 
разумљивост језика, захтев да писци усвоје народни језик и фонетски 
правопис, по начелу да сваки глас има свој знак. „напокон, није мала 
заслуга Мркаљева што је бескомпромисно ударио на светињу, старински 
етимолошки правопис, помињући предрасуде, неразумност и страх као 
основне препреке да се тај анахронизам одбаци. Тако је Вук наследио мање-
више довршен систем ортографије, који је одмах прихватио. И уместо 
Мркаља, изолованог и онемогућеног, написао прву писменицу српског 
језика“ (СЕЛИМОВИЋ 1967: 25).

Ипак у својој „Писменици Сербскога језика“ 1814. године је Вук је 
признао: „Имајући за намјерење успјех Сербског Књижества не могу друге 
азбуке употребити него Меркаилеву (Мркаљеву, јербо за Сербски језик 
лакша и чистија не може бити од ове“ (КараДЖИЋ 1814). 

ПОКРЕТ ЗА РЕфОРМУ СРПСКОГ јЕЗИКА И ПРАВОПИСА 
ВУКА СТЕфАНОВИћА КАРАџИћА

До данашњих дана слава Вука Стефановића Караџића (1787–1864), као 
„оца српског писма и правописа“ није помућена. Признати реформатор је- 
зика, сакупљач народних умотворина и писац нашег првог речника, Вук је 
остао најзначајнија личност српске књижевности прве половине XIX века. 
Дошао је са стране, из Србије која се тешко ослобађала од турског робовања; 
са становништвом које је махом било елементарно неписмено (па и сам 
кнез Милош). Поседовао је критички став и силну вољу да се то промени. 
„Што Срби још слабо почињу књигу учити, и што је још сва Српска књига у 
читању часловца и псалтира, томе је криво млого којешта; али што млоги учи 
по двије и по три године читати, па опет не може да научи, него остане сврзи- 
слово, томе су само криви буквари и учитељи“ (СЕЛИМОВИЋ 1967: 25).

Међу Србима „пречанима“ затекао се у кругу свештених лица и грађана 
који изучавају књиге, али су те књиге и та слова, по њему, непотребно 
компликована. По својој природи био је прогресиван, а према друштвеној 
позицији „сељак-демократа... носилац ослободилачких тежњи, од окупатора 
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у првом реду, али и од сваке експлоатације“ (СЕЛИМОВИЋ 1967: 26). 
Приспео је у далеко културнију Војводину, али и конзервативнију, која се 
том учауреношћу бранила од германизације и мађаризације.

„Само у Царству аустријскоме, особито у Маџарској, Срби имају вишу 
класу или своју господу, која се разликује не само од сељака и од тежака него 
и између себе. највећа су им господа владике, које су се досад по законима 
маџарскима слабо бојале и цара. Послије владика су спахије и племићи, 
који су по законима маџарскима од осталога народа далеко, штоно се у нас 
рекне, као небо од земље. Међу грађанима и варошанима имају ,,пургри”(die 
Burger), који се не само од сељака и тежака него и од осталијех грађана и 
варошана разликују као што су се разликовали дубровачки пучани. Између 
племића су и овијех грађана доктори, адвокати, свештеници, учитељи и 
сеоскијех општина писари (натароши).

„Само у аустријском царству, нарочито у Маџарској, Срби имају вишу 
класу или своју господу, која се разликује не само од сељака и од тежака не- 
го и између себе. највећа господа су владике, затим спахије и племићи, који 
су по законима маџарскима од осталога народа далеко, штоно се у нас рекне, 
као небо од земље. Међу грађанима “пургери” се разликују не само од сеља- 
ка и тежака, него и од осталих варошана. Између племића и пургера су док- 
тори, адвокати, свештеници, учитељи и нотароши“ (КараДЖИЋ 1849).10

Караџић је још из манастира Троноша, понео у себи незадовољство 
због односа монаштва према писмености (дали га да чува овце). У 
богатијој средини, где је клер владао са својим архаичним и строгим 
канонима, у њему нараста бунт. Свестан да је његов завичај (тада тек 
ослобођена Србија) „непогодан да буде терен где би се могло војевати за 
културну револуцију“ (СЕЛИМОВИЋ 1967) он осећа да ће у Војводини 
бити пресудно бојиште. Ту је требало прво придобити пријатеље, па онда 
победити непријатеље. За очекивати је било да ће неистомишљеници бити 
писмени људи: свештенство, припадници грађанске класе и списатељи тога 
сталежа. То су били угледни људи свога времена, цењени књижевници, 
образовани браниоци својих схватања, са становишта једне релативно 
развијене књижевности. Њихова мишљења о простонародном језику су 
била веома слична – резервисана. 

Морамо нагласити овде, да се родољубиви осећај за народну баштину 
препознавао код интелектуалаца и пола века пре него што је Вук Стефановић 
Караџић стигао међу „северне Србе“. Постојала је и преносила се у народу 
усмена традиција, оличена у епским народним песмама, у бајкама и кратким 

10 Класну структуру Вук је отворено и бритко формулисао још 1836. године у чланку. Виша 
класа народа нашега (објављен у Ковчежићу 1849. и поново у књизи Вук Стефановић 
Караџић – Критике и полемике, Матица српска, нови Сад и СКЗ Београд, 1960).
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мудростима (пословице, гноми). Јован Мушкатировић (1743–1809), први 
школовани правник, градски сенатор у Пешти, сакупио је пословице, 
објавио под називом Причте илити по простому пословице, тимже 
сентенције илити риченија (1786). Тада је био једини међу савременицима 
који је осетио значај народних мудрости, као неизмерног блага и као 
подстицај сународницима да вековима нагомилано људско искуство буде 
полазиште у даљем образовању. 

„У предговору писац каже читаоцима да свакодневно искуство показује 
од колике су важности и користи пословице: оне нас уче шта треба да 
чинимо и од чега да се чувамо, поред тога оне нас увесељавају и “брига магле 
растерују”. Прво издање збирке је скоро без икаквих страних пословица, у 
друго издање унео је аутор и стране умотворине“ (са латинског, немачког, 
мађарског, енглеског, румунског, француског, понеке и са арапског језика), 
„умноживши тако број пословица и мудрих сентенција. Мушкатировић 
је савесно и темељито радио на својој збирци, наводећи често и изворе 
својих пословица (што ни Вук није увек радио!). Он спомиње личности од 
којих је добио покоју информацију или наводи покрајину одакле потиче 
пословица, као што је то учинио и Вук у неким случајевима. Осим тога 
узео је неколико из Доситејевих басана“ (ПОТ 1997–2001).

Ипак је Вук навео да се тим издањем користио када је објављивао своје 
издање: „Из пословица које је покојни Јован Мушкатировић скупио и издао 
(…), узео сам оне за које сам слушао да се и по народу говоре, и за које нико 
не може рећи да су срамотне“ (КараДЖИЋ 1836: 1). највероватније ће бити 
да је сматрао народно благо као дело многих неименованих стваралаца, 
па да казивачи/забележивачи „немају право на ауторство“. 

„Вук не признаје ништа од раније, негира све до темеља, не пристаје 
на еволуцију, на побољшавања, поправљање језика, на компромисе. Вук 
неће нагодбу, он хоће рат, хоће победу. непријатељи су му многобројни. 
Издвојићемо овом приликом само тројицу: Лукијана Мушицког, 
Милована Видаковића, Јована Хаџића, односно Милоша Светића, како 
се у књижевности називао“ (СЕЛИМОВИЋ 1967: 25).

ПРОВОЦИРАЊЕ МУшИЦКОГ И ПОЛЕМИКА 
СА ВИДАКОВИћЕМ

Лукијан Мушицки (1777–1837) је, по речима Јована Скерлића, „наш 
најпознатији псеудокласични песник, коме је Хорације био узор, па су га 
звали српски Хорације“ (СКЕрЛИЋ 1921). Шафарик га је титулисао као 
„кнеза српских песника“ а Његош сматрао „генијем рода“. Мушицки је у 
почетку присталица, и помагач Вуков. Давао му је уточиште у манастиру 
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Шишатовац, доводио народне певаче да му казују песме, предлагао слова 
за нову азбуку, говорећи: „Живи језик народа србског јесте сокровишче 
мисли његове“. Чак је Вук изглед слова ђ прихватио од Лукијана Мушицког. 
Међутим као црквени великодостојник, Лукијан је био у непрестаном 
страху од митрополита Стратимировића, који му је поручивао: „Терај 
Вука из Шишатовца, јер ћу иначе отерати и тебе и њега!“ Мушицки се 
нашао у процепу између енергичног митрополита и сугестивног Вука. 
Мислио је за себе да има толико ширине, да може прихватити чак и 
народни језик и народне песме: „нека живе, за народ, упоредо са вишим, 
културнијим, развијенијим језиком и отменијом књижевношћу”. но није 
могао ни помислити, да ће Вук кренути у обрачун са противницима: „рат у 
књижеству никад није штетан, него је од велике потребе и ползе, а особито 
у оваквом почетку, као што се сад књижество наше налази”.

Провоцирао је Вук Мушицког: „Зашто не бисте ви у српским одама узели 
моју ортографију сасвијем? Кога се бојите, кад вам ум каже да онако треба?” 
али, Мушицки заиста није био кадар мислити као Вук. Другачији је био, 
овај културни и смерни професор карловачки, протосинђел митрополијски, 
архимандрит шишатовачки и потоњи владика горњокарловачки.

Полемика са Милованом Видаковићем, најчитанијим српским писцем 
свога времена, кренула је 1815. године, када Вук у Новинама сербским 
објављује рецензију два романа: Усамљени јуноша и Љубомир у Елисијуму. 
Стил овога писца одликовали су „чувствителни” романи са љубавним или 
авантуристичким заплетима. Претерана сентименталност, сликовити 
описи, нежни тонови, слаткоречиви епитети и емоционални набој, били 
су елементи који су налазили на одијум, нарочито код женске публике. 
Издања су често била распродата већ у пренумерацији. Караџић је критику 
усмерио на лоше пишчево познавање језика, који је представљао несређену 
мешавину именских и глаголских облика старог, словенског и народног 
језика. Овакав Вуков напад на најпопуларнијег (хит) писца, покренуо је 
велику буру у књижевној јавности и трајало читаву деценију. Против 
Видаковића пише Вук овако: 

„По много чему се види да је писац рођен у Србији, имао је услова да 
му језик буде чист, али је одонуда у дјетињству изишао и туђе језике учећи 
и на њима науке слушајући свој позаборавио. Примери његова огрешења 
о народни језик: мирисом исполнениј воздух; коса долга; должност; ове 
зелене цветми преиспрешчрене ливаде; цветми посутим ливадами; по 
верхови лиснатих древес зефира колебаније; за неколико часов; милион 
милионов животних; и бистрих преко каменија поточићах шум? Ово је 
прави гад у српском језику, и ово би срамота било чути и од грка који 
учи српски, а камоли у српским књигама читати. а овакве грешке могу 
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се наћи не само код Видаковића већ свугде у Маџарској по варошима“ 
(КараДЖИЋ 1815).

година 1847. сматра се великом Вуковом победом, јер су тада објављена, 
на народном језику дела Ђуре Даничића Рат за српски језик и правопис, 
Бранка радичевића Песме, Његошев Горски вијенац и Вуков превод Новог 
завјета. 

„Сјајан је то језик, жив врцав, набрекао од животних сокова, веома од- 
ређен, неугодно прецизан, чврст као челик пун искуства, бодар и горак, под- 
смешљив и подругљив, убодљив, ослоњен на колективну емпирију и велико 
мноштво, и зато целовит, громадан, колективно уопштен, многогласно 
резонантан. Језик који не сумња, све одређује, сигуран, рационалан, борбен, 
ироничан и пркосно нарогушен према свему што је изван његова круга, 
активистички оспособљен за самоодбрану и самопоштовање, али и за 
поклич, за мржњу, за рушење“ (БЕЛИЋ 1947: 1).

 
ЗАКљУЧАК

Због чега су подсећања на догађаје из прошлих времена важна? Отуда, 
што само кроз успостављање континуитета ми можемо да разумемо сврху 
и најдубљи смисао људског живљења кроз време – прошло, садашње и 
будуће. „»Живот се живи унапред али се само унатраг разуме« (Крејкегор). 
Будућност мора да има своју прошлост, те је памћење битан модус људског 
опстанка који је као људски генерички потенцијал настао и снажио кроз 
еволутивне процесе“ (нИКОДИЈЕВИЋ 2014: 7).

Процењује се да је десет хиљада Срба живело међу Мађарима, у њи- 
ховој престоници, током XIX века. Они су морали знати мађарски и не- 
мачки, а студенти и латински. У својим енклавама (црквама, кућама, занат- 
ским радионицама, школама), осећали су се као код куће, иако су били у ту- 
ђој држави. Срби у Угарској су већ у трећој деценији XIX века били облико- 
вани у форми свог новог идентитета, који је представљао резултат њиховог 
великог историјског компромиса. Као становници једног моћног средњоев- 
ропског царства, они су хармонизовали у себи, у свом духовном и култур- 
ном бићу, своје традиције, духовност, веру, језик и име – са свим матери- 
јалним и духовним благодетима које им је пружао удобан свет средње 
Европе. градећи свој идентитет на темељу традиција и нових економских, 
друштвених, културних и духовних струјања, панонски Срби су се појавили 
на хоризонту историје, утемељени у своје национално биће и у историјски 
простор у којем су живели.

Прваци међу њима, они најкултурнији и најимућнији, први су успели 
да постану грађани. Тако није било само у Будиму и Пешти, већ и у 
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Сентандреји, Стоном Београду, Баји и осталим угарским градовима. Овај 
витални српски живаљ, подизао је себи нове цркве и школе, задужбине, 
споменике материјалне и нематеријалне културе (културна и уметничка 
друштва, позоришта), али су на овим просторима настајала и књижевна 
дела, приказиване прве српске представе, а српски језик доживео значајну 
реформу. Престоница Угарске била је место приказивања прве српске 
јавне позоришне представе. Ту је из Беча пренета штампарија у којој је, 
само у првој половини XIX века штампано око 600 српских публикација. 
незаобилазна је топографија овога краја, као седишта Матице српске 
– готово четири деценије. Затим као вашарско место, са својим некада 
чувеним земаљским вашарима где су се и српске књиге, часописи, 
календари продавали у великом броју. Ту су се налазили на окупу Срби 
из свих крајева. И коначно Пешта је била универзитетски центар у којем 
су студирали многи Срби. 

Све ово говори да аустријско царство није било само „тамница народа“, 
како су га многи називали. Просветитељски апсолутизам који је спроводила 
Хабсбуршка династија, отворио је врата и био путоказ многим каснијим 
социјалним, политичким и привредним реформама. 
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Dragan JAKOVLJEVIĆ

A MODERN SZERB IRODALOM KEZDETEI 
MAGYARORSZÁGON

A XIX. században Buda és Pest központi szerepet játszott a szerb kultúra és irodalom 
föllendülésében. A század folyamán kb. tízezer szerb élhetett a magyar fővárosban. 
A történelem láthatárán, az új gazdasági, társadalmi, kulturális és szellemi áramlatok 
közegében megjelentek az önnön identitásukat építő pannon szerbek. A vitális szerb 
lakosság új templomokat és iskolákat, alapítványokat, anyagi és szellemi kulturális 
„műemlékeket” (kulturális és művészeti egyesületeket, színházakat) emelt magának. 
Új szépirodalmi szövegek születtek, megjelentek az első szerb színházi előadások, 
és a szerb nyelv jelentős reformon ment keresztül. Bécsből áttelepült az a szerb 
nyomda, amelyben a XIX. század első felében mintegy 600 szerb kiadvány készült. 
Buda és Pest szerepe a szerb kultúrában megkerülhetetlen, itt jött létre 1826-ban 
a szerb nemzeti megújulás alapintézménye, a Matica srpska. A magyar főváros 
vásárhely is, az egykori híres szerb nemzeti vásároknak a színhelye, ahol a szerb 
könyveket, folyóiratokat, naptárakat nagy számban árulták. A nagyvilágba szakadt 
szerbek találkozóhelye. Pest egyetemi központ is volt, ahol sok szerb tanult, olyan 
emberek, akik később a nemzeti kultúra neves személyiségei lettek.
Kulcsszavak: szerb irodalom, modern, Magyarország, XIX. század, Budapest

Dragan JAKOVLJEVIĆ

THE BEGINNINGS OF THE MODERN SERBIAN LITERATURE 
IN HUNGARY

In the 19th century, Buda and Pest bore a central role in the animation of the Serbian 
culture and the art, including, first of all, the literature. According to the estimates, 
during the 19th century ten thousand Serbians lived among the Hungarians in 
the capital. By building up their own identity in virtue of the traditions and the 
new economic, social, cultural and intellectual currents, the Pannonian Serbians 
appeared on the horizon of the history, establishing their own national identity in 
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the historical space they lived in. The vital Serbian population erected new churches 
and schools, foundations, material and immaterial cultural historic monuments 
(cultural and artistic associations, theatres), and created literary works as well in 
this region, the first Serbian performances appeared, and the Serbian language went 
through a considerable reform. The centre of the Austro-Hungarian Monarchy was 
the place where the first Serbian public theatrical performance appeared. From 
Vienna here was displaced the printing house, where, only in the first half of the 
19th century, about six hundred Serbian publications were printed. This region is 
inevitable as, nearly for four decades, the seat of Matica srpska. Furthermore, as 
the site of the fair, with the former famous national fairs, where the Serbian books, 
journals, calendars were sold in great amount. The Serbians were together present 
here from all regions.
Finally, Pest was a university centre as well, where much Serbian studied, who later 
became prestigious personalities of the indigenous culture.
Keywords: Serbian literature, modern, Hungary, 19th century, Budapest
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SZABÓ LőRINC KöNYVTÁRÁNAK CSEH 
ÉS SZLOVÁK IRODALMA1

A tanulmány Szabó Lőrinc könyvtárának szláv irodalma közül a szlovák és cseh 
nyelvű irodalmak ismertetésével foglalkozik. Tárgyalja a könyvtár állományának 
összetételét, a jelenleg ismert és elfogadott bibliográfiai köteteket, valamit egyes 
cseh és szlovák költőktől, íróktól, fordítóktól származó kötetek esetében azt, hogyan 
kerülhettek ezek a könyvtár állományába. 
Kulcsszavak: Szabó Lőrinc könyvtára, cseh és szlovák költők, „fekete notesz”, Szabó 
Lőrinc csehszlovákiai útjai, Barrandovi teraszok.

A Miskolci Szabó Lőrinc Kutatóhelyen készült két gyűjteményes kötetben, 
a Vers és valóságban (2001) és az Emlékezések és publicisztikai írásokban (2003) 
ad Szabó Lőrinc hosszú leírásokat olvasmányairól, könyveiről. Az előbbiben 
verseinek magyarázatához fűzi olvasmányélményeit, az utóbbiban pedig Köny-
vek és emberek az életemben (1937) címmel az olvasás öröméről és fontosságá-
ról vall, a lelkialkatának megfelelő témaköröket sorolja fel, illetve az olvasott 
könyvek hatásáról ír. 

A magyar költő utolsó lakhelyén, Budapesten a Volkmann utca 8. szám alatti 
villa első emeletén rendezte be híressé vált könyvtárát, ahová családjával együtt 
1935. május 20-án költözött. Dolgozószobája egyben könyvtáraként is szolgált. 
(Lásd a Mellékletben az 1. sz. és 2. sz. képet.)

Buda Attila könyvtáros, bibliográfus a Szabó Lőrinc könyvtárában találha-
tó könyvekről készült két kiadványának előszavában – mely a magyar szerzők 
műveinek (2002) és a külföldi szerzők műveinek (2006) katalógusát adja – tesz 

1 A tanulmány írója a dolgozat megjelenésekor „Anton Straka magyarországi kapcsolatai” címmel 
a Magyar Tudományos Akadémia Domus Hungarica (Domus junior) ösztöndíjában részesült.
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említést arról, hogy a gyűjtemény 1957-től, a költő halálától nem változott, és 
mai állapotában mintegy öt és fél ezer könyvtári tételből áll.2 

„Beosztását egy 1944. októberi riportban az interjú készítője így írta le: »A 
könyvtárat vizsgálgatjuk. Külön falon van a magyar irodalom, külön az angol, 
német, francia, másutt a görög-latin, és sok helyet foglalnak el a keleti mesék; a 
Távol-Kelet filozófiája és néprajza is itt van, lexikonok, füzetek.« (…) Dokumen-
tumtípus szerint elsősorban könyvekből áll, mellettük teljes vagy csonka folyó-
irat-évfolyamok, illetve külön-lenyomatok kerültek a könyvtárba. Esetlegesen 
aprónyomtatványok is találhatók. (…) Az 1944-es riportban említett tematikus 
rendezés bizonyos elemei még felfedezhetők, de nyilvánvaló, hogy később Szabó 
Lőrinc – talán a növekvő állomány miatt – ezen néhol változtatott. A polcokon 
a könyvek többnyire egy sorban állnak, de előfordul egy helyen két, sőt három 
sor is.” (BUDA 2002: 4–5) 

Buda Attila szerint a könyvekhez Szabó Lőrinc eleinte vásárlás útján jutott 
hozzá, majd inkább barátaitól, tisztelőitől, pályatársaitól kapta őket ajándék-
ba. „…kizárólagos vásárlás útján a könyvtár Szabó Lőrinc húsz-huszonöt éves 
koráig bővült (…), s bár később is sokat áldozott könyvtárára, ezután megnőtt 
az ajándékba kapott, dedikált művek száma.” (BUDA 2002: 5)

Az ajándékozott kötetek közül az ajánlások jórészt kollégáitól, barátaitól 
származnak. „Előfordulnak olyan példányok, amelyekben az ajánlás Szabó 
Lőrinc munkahelyi főnökeinek, kollégáinak, pályatársainak (Földi Mihálynak, 
Magyar Eleknek, Kárpáti Aurélnak, Erdélyi Józsefnek, Tóth Árpádnak, Mikes 
Lajosnak, Bay Zoltánnak, Kemény Simonnak) szól, ezeket talán bírálat, recenzió 
céljából kapta, esetleg valami véletlen következtében maradtak könyvtárában. 
(…) Az ajánlások egyébként barátságot, rokonszenvet jeleznek, viszonoznak 
vagy várnak valamit, többnyire írásos reagálást, s az ajánlók érthetően inkább 
költők, mint prózaírók.” (BUDA 2002: 5–6)

Témáját tekintve a könyvtár legnagyobb részt magyar és idegen nyelvű szép-
irodalmat tartalmaz. Emellett előfordulnak más szaktudományok is, például 
pszichológia (BUDA 2002: 6). Szabó Lőrinc említett cikkében írja, hogy lelki-
alkatához háromféle olvasmánykör illet: „mindenféle rendű és rangú tanító 
könyv, morálfilozófiai természetű olvasmányok, amelyek menthetővé tették 
vagy igazolták egy-egy magatartásomat és végül a művészi munkák, amelyek 
hatalmasan gyönyörködtettek függetlenül attól, hogy a tartalmukhoz mi közöm 
volt” (SZABÓ 2003: 397).

2 „… a bibliotéka jelenlegi bőségében sem tartalmaz minden könyvet, ami egykor Szabó Lőrinc 
tulajdonában volt; ahogyan gyarapodott, nyilván avval párhuzamosan fogyatkozott is állománya. 
Esztétikai, valamit ideológiai-politikai okok egyaránt közrejátszhattak bizonyos művek eltávo-
lításában, néhány esetre a fennmaradt vallomások és a könyvtár jelenlegi gyűjteménye alapján 
következtetni is lehet.” (BUDA 2006: 3)
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Napjainkban a könyvtár állományában fellelhető cseh és szlovák költőktől, 
íróktól és fordítóktól származó kötetek egy sorban, az ablakhoz legközelebb eső 
könyvállványon, egyéb szláv nyelvű (orosz, szerb stb.) könyvek mellé keveredve 
egy polcon állnak, úgy, ahogyan Szabó Lőrinc elrendezte őket. Egy-két könyv 
helyhiány miatt átszorult a felette levő polc jobb (ablakhoz közeli) szélére.

Buda Attila katalógusaiban nem található meg František Halas cseh költő 
Tvář című kötete, mely a könyvtár állományát alkotja. Meglepő továbbá, hogy 
többszöri ottjártamkor sem leltem fel Ivan Krasko szlovák költő „Összes verseit”, 
ez viszont bizonyosan a bibliográfiák megjelenésének éveiben a könyvtár gyűjte-
ményét alkotta. Annál is inkább, mert Kabdebó Lóránt irodalomtörténész kérdé-
semre elárulta, hogy ezt a kötetet körülbelül tíz éve, a bibliográfia készülésének 
idején a kezében tartotta Szabó Lőrinc dolgozószobájában, sőt, amint meglátta, 
onnan felhívta Monoszlóy M. Dezsőt, a kötet fordítóját Bécsben, és egyeztette 
vele a látogatását Szabó Lőrincnél. A kötet holléte jelenleg tehát bizonytalan, 
bár bízzunk benne, nemsokára elő fog kerülni. 

A következő lista minden könyvet, folyóiratot tartalmaz a vizsgált témakör-
ben, amely a könyvtár részét képezi vagy képezte, beleértve a Krasko kötetet is, 
amelyet Buda Attila után közlünk. A lista a bibliográfus második kötetének és 
hozzá kapcsolódó kiegészítésének segítségével készült, javítva azoknak elírásait. 
A tételek a könyvekben, újságban található forrásokkal, további bejegyzésekkel 
bővültek.

1. BŘEZINA, Otokar
 hymnen
 Leipzig, Kurt Wolff, (1913) 1917, 39 p. 
 Der jüngste Tag, 12.
 [Benne két papírlapon Szabó Lőrinc kézírásával Březina verseinek a 

könyvtárban meglévő francia és német antológiákban található címjegy-
zete. A versek címei az alábbi kötetekből származnak: Jüngste tschechische 
Lyrik, Hymnen, Anthologie de la poésie tchéque, illetve egy azonosítatlan 
német nyelvű kötet, „Eine Tschechen” (?) címen, amely szintén a könyv-
tár részét alkothatta. (5. sz. kép)]

2. Cseh és szlovák költők antológiája
 Összeáll., sajtó alá rend.: Straka Anton
 Budapest, Renaissance, 1936, 110 p. 
 [Benne a belső címlap közé helyezve Darvas János arcképének kisméretű 

újságkivágata az alábbi kézírással a fotó alatt: „Darvas János szerkesztő” 
és egy szállító vevény az alábbi gépirattal: „Szabó Lőrinc szerkesztő úrnak 
[az] Est Lapok-nál.” (7. sz. kép)] 
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3. HALAS, František
 anyókák
 Fordította: Anton Straka
 Budapest–Pozsony, Szép Szó–Prager, 1937, 29 p. 
 [„Szíves megemlékezéssel és igaz barátsággal ajánlja Anton Straka Praha 

XIX., Velflíkova 4.” (9. sz. kép)] 

4. HALAS, František
 Tvář
 Praha, Družstevní práce, 1931, 42 p. 
 [Ajánlás: „Básniku L. Szabóvi vřele a na památku jedného setkání v „Poesii” 

jeho F. Halas. Praha, 26./ 1. 33.” A kötetben levélboríték Szabó Lőrinc 
Németvölgyi út 6. szám alatti lakásához Prágából, 1933. 1. 30.-i postai 
bélyegzővel, hátoldalán Halas „Orbis” könyvkiadói címével ellátva, egy 
cseh nyelvű kéziratos levél kíséretében. 

 Egy levél 1933. febr. 24. keltezéssel Anton Strakától Szabó Lőrinchez, 
Straka aláírásával ellátva, és egy hozzá tartozó gépirat melléklet: Straka 
Halas-versfordításai a kötetből (Dal – Píseň, Kislány a patakon – Děvčátko 
na řece, Szeszély – Rozmar). A gépelt irat felső szélén a következő felirat: 
„/Versek az »Arc« című államdíjnyertes gyűjteményből./”. 

 Egy gépirat: a Halas-ajánlás és a Halas-levél magyar fordítása Strakától. 
 A 14–15. oldal közé helyezve az Anyókák gépirata, utolsó oldalán Straka 

aláírásával: „fordította és Zilahy Lajosnak igaz tisztelete és nagyrabecsü-
lése jeléül felajánlja Straka Budapest, 1936. jan. 2. –”. (8. sz. kép)]

5. hegyország hangja. Szlovák költők versei
 Ford.: Darvas János
 Pozsony/Bratislava, Kazinczy, 1934, 61 p. 
 [A belső címlap közé helyezve három darab arckép, melyből kettő 

megegyezik. Ezek Darvas János képei. Egyik Szabó Lőrinc írásával 
(„Darvas János író”) van ellátva. A harmadik ismeretlen arckép.] 

6. HORÁK, Boh[umil]
 Die Tschechoslovakische republik. Jahrbuch 1928
 Prag, Orbis Verlag, 1928, 342 p. 

7 HVIEZDOSLAV, [Pavol Országh]
 a csősz felesége (Hájnikova žena) 
 Ford.: Schöpflin Géza
 Bratislava, Academia, 1924, 104 p. 
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8. JELINEK, H[anuš]
 Anthologie de la poésie tchéque
 (2. éd.) Paris, Éditions Kra, 1930, 284 p. 

9. Jüngste tschechische Lyrik. Eine Anthologie 
 Berlin–Wilmersdorf, Die Aktion (Franz Pfemfert), 1916, 120 p. 
 [A tartalomban ceruzával bejelölve Otokar Březina, Viktor Dyk, Karel 

Hlaváček, Jan Svatopluk Machar, Antonin Sova, Fráňa Šrámek, Karel 
Toman versei.] 

10. KRASKO, Ivan
 ivan Krasko összes versei
 Ford. Monoszlóy M. Dezső 
 Bratislava, Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó, 1957, 121 p. 
 [A címoldalon ajánlással: „Szabó Lőrincnek »A bölcs kínainak« igaz 

szeretettel Monoszlóy M. Dezső”. A címlap alján Szabó Lőrinc kézírásá-
val: „D. Monoszlay, Bratislava, Parickova 13.”]

11. LUKÁČ, Emil Boleslav 
 Križovatky
 Břeclav, Stan, 1929. 55 p. 
 [„Emil Boleslav Lukáč” aláírással a belső címlapon. Ajánlás az előzék-

lapon: „Szabó Lőrincnek a Költőnek testvéremnek Omar Chajjämban 
szeretettel Budapest 24. II. 1933 Emil B. Lukáč.” (6. sz. kép)] 

12. NEZVAL, Vítězslav
 L’aventure de la nuit et de l’éventail
 Trad.: Joseph Palivec
 Prague, Orbis, 1934, 28 p. 

13. SHAKESPEARE, William
 richard iii. 
 Preložil: Emil Boleslav Lukáč
 Bratislava, Orlovský, 1948, 174 p. 
 [Ajánlás a címoldalon: „Szabó Lőrincnek baráti szeretettel Emil B. Lukáč 

(…?) 15. IX. 1949”. (6. sz. kép)]

14. slovenské Pohľady, 1933/1.
 [A címoldalán piros ceruzával az alábbi olvasható: „36. old. Sz. L. versfordí- 

tása! „A homlokodtól fölfelé” szlovákúl”. A tartalomban aláhúzva szintén pi- 
ros ceruzával: „L. Szabó: Hore od čela. Preložil Emil B. Lukáč”. (6. sz. kép)]
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15. Volkslieder der slawen
 Ausgew., übers., eingel. und erläut. von Paul Eisner 
 Leipzig, Bibliographisches Institut, 1926 (?), 560 p. 

16. VRCHLICKÝ, Jaroslav
 Der hohe rabbi Löw. Rabbinerweisheit
 Übers.: Edmund Grün 
 Prag, Jakob B. Brandeis, 1896 (?), 100 p. 

17. VRCHLICKÝ, Jaroslav
 Farbige scherben. Ironische und sentimentale Geschichten 
 Übers.: Edmund Grün
 Leipzig, Philipp Reclam, 1889 (?), 113 p. 
 [1. kötet. Tulajdonos jelzés a címoldalon: „Haimanhugó 1901”.]

18. VRCHLICKÝ, Jaroslav
 Gedichte von Jaroslav Vrchlický
 Übers., ausgew.: Friedrich Adler
 Leipzig, Philipp Reclam, 1895 (?), 268 p. 
 [Benne újságkivágás; versek német nyelven az alábbiaktól: Jan z Woj- 

kowicz – Warum?; J. S: Machar – Aus der Soziologie der Worte; Arthur 
Silbergleit – Verlaine nimmt Abschied.] 

19. ZÁVADA, Vilém
 Panichida
 Praha, Melantrich, 1934, 89 p. 
 [Ajánlás az előzékoldalon: „Básniku Szabóvi Lőrincovi a jeho vrácné pané 

srdečné na památku oddaný Vilém Závada V Praze 16. červen 1934.” Az 
utolsó oldal közé helyezve a Melantrich Kiadó Poesie című sorozatának 
és a Panichida kötetnek a megrendelőlapjai. (6. sz. kép)]

A felsorolt tizenkilenc kötet és folyóirat többségénél ismerjük a gyűjteménybe 
kerülés történetét. Az ajánlás nélküli könyveket Szabó Lőrinc maga vásárolhatta 
meg vagy kölcsönzésképp kaphatta barátaitól. 

Otokar Březina Hymnen című verseskötete ajánlás nélküli. A fokozott érdek-
lődést mutatja a cseh költő verseiről készített jegyzete is (5. sz. kép). Ugyancsak 
ez a helyzet a Darvas János szerkesztette Hegyország hangja című szlovák költe-
ményeket tartalmazó versválogatással, Vítězslav Nezval, Bohumil Horák és Jeli-
nek Hanuš munkáival, s feltehetően Pavol Országh Hviezdoslav legismertebb 
műalkotásának fordításával is.

A Volkslieder der Slawen és a Jüngste tschechische Lyrik című német nyelvű 
köteteket szintén vásárlás útján szerezhette be, s az utóbbi könyvben tett bejegy-

Ondrejcsák Eszter: Szabó Lőrinc könyvtárának cseh és szlovák irodalma



107

zései mutatják, hogy fokozott érdeklődést mutatott a megjelölt cseh költők iránt. 
Ugyanez a kíváncsiság mutatkozik meg Jaroslav Vrchlický könyvei iránt is. A 
Farbige Scherben címűt a jelek szerint kölcsönbe kapta dr. Haimann Hugótól. 

Ivan Krasko költeményeinek fordítását, mint korábban említettük, Szabó Lő- 
rinc Monoszlóy M. Dezsőtől kapta tisztelete jeléül. A „bölcs kínaira” való utalás a 
magyar költő keleti tárgyú fordításaira célozhat. A pozsonyi helynévből következ-
tethetünk arra, hogy az ajánlás valamikor 1957–1968 között készülhetett. Bécs-
be a fordító az 1968-ban bekövetkezett jugoszláviai emigrálást követően került.

Az Anton Straka szerkesztette Cseh és szlovák költők antológiájának tiszte-
letpéldányát a megjelenést követően a Kiadó küldte meg Szabó Lőrinc részére 
(7. sz. kép). Az Anyókákat viszont már ajánlással ellátva maga Straka postázta 
Prágából (9. sz. kép).

Emil B. Lukáč két kötetének ajánlása mutatja, hogy ezek 1933. február 
24-én és 1949. szeptember 15-én készültek. Buda Attila tételében jelezve van a 
Križovatky (6. sz. kép) bontatlan állapota, de ez az érdektelenség meglepő, hiszen 
tudjuk, hogy Szabó Lőrinccel a szlovák költő többször is találkozott élete során. 
Ha csak a Straka szervezte péntek esték „fekete noteszét” nézzük is, látjuk, hogy 
1932-ben már élénk érdeklődéssel viseltettek egymás iránt.

A Straka-hagyatékban fennmaradt „fekete notesz” elsőként 1932. március 
27-én említi meg Lukáč nevét Budapesten, az Amerikai út 37. szám alatti villá-
ban megrendezett estén, ahol Szabó Lőrinc és József Attila is jelen volt (10. sz. 
kép). Ezt követően még ugyanebben az évben május 8-án, hétfőn a „Miénk” 
kávézóban találkoztak a „péntekiek”, szintén Szabó Lőrinc társaságában. Nem 
gondolhatunk tehát véletlenszerű összefutásra.

Straka ugyanazon a napon kelt levele, mikor az ajánlás megszületett, említi, 
hogy Szabó Lőrinc és Lukáč vélhetően találkozott már a PEN Club kongresz-
szusán Budapesten. A levél fogalmazásából ítélve ez a találkozás nem sokkal a 
levélírást megelőzően mehetett végbe. (Straka bizonyosan az 1932-ben, május 
15–20 között a magyar fővárosban megtartott Nemzetközi PEN 10. világkong-
resszusra céloz.) A levélből tudjuk továbbá azt is, hogy a Slovenské Pohľady című 
lap 1933-as első számát Straka küldte Szabó Lőrincnek Budapestről, a levélhez 
mellékelve. A piros ceruzabejegyzések Strakától származnak (6. sz. kép).3 A 
szlovák költő III. Richárd fordítása viszont már jóval később született, 1948-
ban, és nem sokkal ezután kapta kézhez Szabó Lőrinc Lukáčtól. Sajnálatosan 
az ajánláson a helyszín olvashatatlan (6. sz. kép).

Kiderül Straka februári leveléből az is, hogy Halas cseh nyelvű levelét, annak 
fordítását és a Tvář című kötetet, a dedikáció magyar fordításával ő küldte vissza 
Szabó Lőrincnek, csatolva az említettek mellé. A Tvář tételnél jelzett cseh nyel-

3 Az Anton Straka csehszlovák kultúrattasé és „magyar barátai” c. cikkben pontatlanul („a költő”) 
áll a ceruzajegyzések készítőjének meghatározása. 

Tanulmányok, Újvidék, 2015/1. 50. füzet, 101–117.



108

vű forrásokat (Halas-levél és boríték, illetve a kötet) eredetileg Halastól kapta a 
magyar költő Prágából (8. sz. kép). A könyvben elhelyezett Halas-műfordítások 
a Tvářból szintén Straka leveléhez voltak mellékelve. 1932 ősze után születhettek, 
miután a cseh költő az államdíjat elnyerte. Az Anyókák gépirat első változata 
1936-ban vagy ezt követően kapott itt őrző helyet (9. sz. kép). 

Leplezzük le végezetül miként kerültek Halas és Závada kötetei Szabó Lőrinc 
könyvtárába. Korábbi cikkeimben (Szabó Lőrinc, Anton Straka magyar barátja; 
Anton Straka csehszlovák kultúrattasé és „magyar barátai”) már írtam arról, hogy 
a magyar költő szerelmével, Vékesné Korzáti Erzsébettel utazott elsőként Prágába, 
két hetes csehszlovákiai útja alkalmával, 1933 augusztusában. Ekkor találkozott 
elsőként a Barrandovi teraszoknál, Prága egyik látványos turistahelyén Halasszal 
és Závadával is (3. sz. és 4. sz. kép). Nemrégen még úgy hittük, ez a találkozás 
vezetett az 1936-ban kiadott Cseh és szlovák költők antológiájának létrehozásához, 
azonban a benne helyet kapott versek fordításai már 1932-ben javában folytak.

A prágai Külügyminisztériumi Levéltár antológiával kapcsolatos forrásai arról 
tanúskodnak, hogy nem Straka kezdeményezte a cseh és magyar költő között 
az ismerkedést, hanem Szabó Lőrinc, aki miután megkapta a szerkesztőtől az 
antológiába szánt Halas-költeményeket, megkérte őt, tolmácsolja feléje szívélyes 
üdvözletét. A nagykövetség viszont erről hírt szerezve, vélhetően propaganda 
célból kérte, hogy ezt a baráti üdvözletet közölni szíveskedjenek Halasszal, s 
egyben adják át neki azokat a Halas versfordításokat, amelyekkel Szabó már 
elkészült. Mellékeljék továbbá a Slovenské Pohľadyban megjelent Lukáč-fordítást, 
hogy Halas is megismerje fordítójának egy műalkotását. 

„A nagykövetség azt javasolja, hogy František Halas költő küldjön Szabónak 
egy levelet, melyben megköszöni neki fordítását és az üdvözletét, és az is nagyon 
jó lenne, ha a többi cseh költő nevében, akik bekerülnek az antológiába, kifejez- 
né azon óhaját, hogy a prágai látogatás alkalmával nagyon szívesen megismernék 
a kiutazó fiatal magyar költők nemzedékét.” (Pallier nagykövet levele a prágai Külügy- 
minisztérium részére. Bp., 1933. jan. 15. Ford., kiad. GÁL 2015.) Az 1931-ben meg- 
jelent Tvář kötet Szabó Lőrinc tulajdonába kerülése tehát jól szervezett háttér-
munka volt a csehszlovák–magyar kulturális együttműködés reménye érdekében. 

Kuška megkapva 24-én Prágában a levelet, Halashoz fordult a kérésekkel, s 
a megbeszélt fordításokat is továbbította a számára. A nagykövetség javasolja ne- 
ki, „hogy írásban köszönje meg Szabónak az üdvözletét, illetve üzenetét, s talán, 
ha teheti, küldje el neki saját verseskötetei egyikének dedikált példányát is. Ebben 
kifejezhetné azon óhaját, hogy a többi cseh költőkkel egyetemben, Ön is nagyon 
szívesen megismerkedne azzal a fiatal magyar költőnemzedékkel, akik a terve-
zett prágai úton részt vesznek. Szabó Lőrinc költő címe: Szabó Lőrinc, Budapest 
I. Németvölgyi út. 6.” (Kuška levele František Halasnak. Ford., kiad. GÁL 2015)

Március 10-én Pallier követ már arról tudósít a prágai minisztériumnak, 
hogy „Szabó Lőrinc megkapta Halas levelét, illetve az „Arc” című kötetének 
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dedikált példányát. Nagyon kellemes meglepetés volt számára. A pozsonyi E. B. 
Lukáč március 24-én érkezik Budapestre. Egy előadást tart a kolónia számára, 
és meglátogatja Straka sajtóattasé pénteki irodalmi körét.” (Pallier levélrészlete 
a prágai Külügyminisztérium részére. Ford., kiad. GÁL 2015)

Ezzel fény derült a két költő barátságának kezdetére, a Tvář kötet szárma-
zására és Lukáč első péntek esti látogatásának okára is. Megtudtuk, hogy már 
ekkor tervbe vették az antológiában szereplő fiatal magyar költők csehszlovákiai 
utazásukat, amire végül külön-külön kerülhetett csak sor (Szabó Lőrinc cseh-
szlovákiai útjai, Komlós Aladár 1937-es prágai útja stb.). 

Vilém Závadával Szabó Lőrinc a Barrandovi teraszoknál megejtett uzsonnát 
követően egy évvel, 1934 nyarán találkozott másodszor Prágában, amikor egy nap- 
ra visszatért a fővárosba feleségével, Mikes Klárával. Utazásuk célpontja Párizs 
volt, de szombaton, június 16-án egy rövid időre megálltak itt is. Závada Panichida 
kötetét ekkor kapta Szabó Lőrinc, dedikációval ellátva. A könyvben talált megren-
delőlapok valószínűsítik, hogy a könyv bemutatója aznap este lehetett.
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ČEŠKA I SLOVAČKA LITERATURA U BIBLIOTECI 
LERINCA SABOA

Studija se bavi prikazivanjem literarnog fonda biblioteke Lerinca Saboa pisanog 
na slovačkom i češkom jeziku iz oblasti književnosti na slovenskim jezicima. Ona 
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razmatra sastav bibliotečkog fonda, trenutno poznate i priznate bibliografske tomove, 
odnosno u slučaju nekih knjiga pisanih sa strane čeških i slovačkih pesnika, pisaca 
ili prevodilaca pokušava da otkrije na koji način su knjige dospele u fond spomenute 
biblioteke. 
Ključne reči: biblioteka Lerinca Saboa, češki i slovački pesnici, „crni notes”, putovanja 
Lerinca Saboa u Čehoslovačku, barandovske terase

Eszter ONDREJCSÁK 

CZECH AND SLOVAK LITERATURE IN 
LőRINC SZABÓ’S LIBRARY

The study deals with the representation of the Slovak and Czech literatures from the 
Slav literature in Lőrinc Szabó’s library. It discusses the composite of the library’s 
stock, the currently known and accepted bibliographic volumes, as well as in case 
of certain volumes from Czech and Slovak poets, authors, and translators, how 
could these enter into the library’s stock.
Keywords: the library of Lőrinc Szabó, Czech and Slovak poets’, “black notebook”, 
Lőrinc Szabó’s journeys to Czechoslovakia, balconies in Barrandov
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EGY LEGIONISTA A HÁBORÚBAN1

Szabó István–Andrée Dezső: 
egy legionista naplója; 

hat esztendő a Francia idegenlégióban (1923–1929)

Kutatásunk tárgyát az első világháború tematizációi jelentik a két háború közötti 
vajdasági magyar regényirodalomban. Ez az érdeklődés vonta be látókörünkbe 
Szabó István Újvidéken, 1931[?]-ben napvilágot látott legionista-regényeit, amelye-
ket az eredeti naplójegyzetek alapján Andrée Dezső hírlapíró rendezett sajtó alá. A 
kétkötetes/kétrészes legionista kaland- és naplóregénynek csak egyetlen epizódját 
képezik az első világháború oroszországi eseményei, ugyanakkor olyan referenciá-
lis vonatkozásokat, illetve intertextuális kapcsolódásokat vet fel, amelyeknek értel-
mezése teljesebbé teheti említett vizsgálatainkat. Emellett a mű keletkezéstörténeti 
kontextusa, a két háború közötti magyar ponyvairodalom jelenségeivel autentikus 
vajdasági irodalmi törekvésekre irányítja figyelmünket, egy újabb láncszemet építve 
be a térségi magyar irodalom történetéről alkotott elképzelésünkbe.
Kulcsszavak: ponyvairodalom, légiós regény, első világháború, napló, kalandregény 

„A két világháború közti időszakot méltán tarthatjuk a magyar ponyva 
aranykorának, amikor is több tucat kiadó százával, ezrével jelentette meg azon 
műveket, melyeknek az egyszerű szórakoztatáson túl nem igen voltak maga-
sabb rangú célkitűzései. A zömében nyugati mintára íródott kalandregények 
között azonban időről-időre felbukkant jó néhány gyöngyszem, melyek nélkül 
valljuk be, a magyar nyelvű irodalom szegényebb volna. A műfaj vitathatatlanul 
legnagyobb zsenije természetesen Rejtő Jenő volt, azonban az ő kortársai között 

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Miniszté-
riuma 178017. számú, a Kisebbségi nyelvi, irodalmi és kulturális diskurzusok Délkelet- és Közép-
Európában (Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi) 
című projektuma keretében készült.
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nem kevesen vannak olyanok, akik e műfaj keretein belül a legmagasabb szak-
értelemmel »termelték« a western, idegenlégiós, detektív vagy épp szerelmes 
történeteket. E mindig is népszerű műfaj, mára klasszikussá vált darabjaiból 
állítottuk össze sorozatunkat” – ezekkel a szavakkal hirdeti A Magyar Ponyva 
Klasszikusai című e-könyv sorozatát a fapadoskönyv.hu kiadó az Interneten 
(http://www.multimediaplaza.com/ekonyvek/adatlap/1014). Az ekképp kínált 
könyv Charles Lorre Az ellopott légionista című regénye. A szerző idegen neve 
mögött egy egyszerű magyar személynév, Nagy Károly neve rejlik, akinek alak-
járól, személyéről könyvészeti adatokon kívül nem sokat tud a recepció, amel-
lett természetesen, hogy Kockás Pierre legendás alakjának megteremtője és 
156 bűnügyi, kaland, illetve légiós regény származik a tollából. Az élet renegátja 
című regényéhez Karinthy Frigyes írt ajánlást, 1928-ban. Neked adom… címmel 
verseskötete jelent meg, viszont szinte semmit sem tudni családjáról, illetve alko-
tói köréről (http://www.konyvkolonia.hu/szerzo/LORRE–CHARLES); 1928-ra 
datált Tizenkilencedik születésnapomon című költeménye alapján feltételezik, 
hogy 1909-ben született, s – noha neve nem szerepel A magyar sajtó mártírjai 
(KŐMŰVES 1981) című adatgyűjteményben – úgy tudják, munkaszolgálatosként 
halt meg Ukrajnában 1942-ben. Igazából a magyar ponyvairodalom nagymes-
terének tartott Rejtő Jenő (1905–1943) biográfiája sem egészen teljes, pl. vitatott 
tény, hogy belépett-e, teljesített-e valaha szolgálatot a Francia Idegenlégióban? 
A többségi vélemény az, hogy nem (MARINOV 2010). A fentiek függvényében 
egyáltalán nem meglepő, hogy az évszámjelzés nélkül2 napvilágot látott kétköte-
tes vajdasági magyar légiós regény eredeti szerzőjének, Szabó Istvánnak a kilétét 
igen nagy homály fedi. Csáky S. Piroska Vajdasági magyar könyvek 1918–1941 
című bibliográfiájában (CSÁKY S. 1988), a Gerold László jegyezte 2001-es 
kiadású Jugoszláviai magyar irodalmi lexikonban (GEROLD 2001) és Kalapis 
Zoltán Életrajzi kalauzában (KALAPIS 2002: 41–42) is az eredeti naplójegyze-
teket regénnyé formáló és sajtó alá rendező Andrée Dezsőről (1895–1944) szóló 
szócikkben említik, ahol – mindhárom esetben – az Egy legionista naplóját és a 
folytatását is Andrée műveként kezelik. Az eredeti naplóíróról annyit tudunk, 
hogy Andrée 1926-ban, egy párizsi újságírói tanfolyamon találkozott vele. Az 
adatnak nincs forrásjelölése, nem tudjuk, honnan származik, tény azonban, hogy 
a kortárs Csuka Zoltán is említi kritikájában (CSUKA 1931). A regényszövetben 
felmerülő adatok, utalások alapján persze rekonstruálható „a legionista” élet-

2 Gerold László Jugoszláviai magyar irodalmi lexikona szerint mindkét kötet 1932-ben jelent meg, 
ami azért tűnik elfogadhatatlan adatnak, mert az Egy legionista naplójáról 1931-ben jelent meg 
könyvismertető A Mi Irodalmunkban. (Lásd. CSUKA 1931) Csáky S. Piroska a bibliográfiában 
1932-őt jelöli a megjelenés évének, noha a bevezető A diktatúra kora (1930–1932) című fejezeté-
ben kifejti, hogy „mindkét könyv évjelzet nélkül 1930-ban készülhetett (A naplójegyzetek 1929-cel 
végződnek, a könyv mindenképpen a harmincas évek elején készülhetett, akkor volt időszerű.) 
(CSÁKY S. 1988: 29)

Tanulmányok, Újvidék, 2015/1. 50. füzet, 118–138.
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rajza, viszont – miként más naplóregények esetében – kérdéses a kitaláció (azaz 
az írói képzelet – elsősorban Andrée képzelete – alkotta „szövet”) és a valóság 
aránya a regényben, amiért is kénytelenek vagyunk elsősorban fikcióként, (a 
kiadói meghatározás szerint is!) kalandregényként, elbeszélésként kezelni. Akár 
felmerülhet bennünk az a kétely is, hogy egyáltalán létezett-e Szabó István. 
Viszont Csuka – Andrée neve előtt közölt – eredeti szerzőként kezeli, akinek 
„nyers feljegyzései”-ről (CSUKA 1931: 27) beszél.

Mint más naplóregények – pl. Darvas Gábor 1930-ban megjelent könyve, 
a „Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam…” (DARVAS 1930) – olva-
sásakor is felmerült bennünk a gondolat, hogy minden bizonnyal volt egy elsőd-
leges, virtuális változata – az Egy legionista naplójának vizsgálata is valószínűsíti 
az Andrée Dezső és a Csuka Zoltán által emlegetett „nyers forma” létezését. Ez 
különösen két rész esetében tűnik – a szembetűnő nyelvi és narratív különbsé-
gek alapján – nyilvánvalónak. Határozottan megtörik az elbeszélés struktúrája 
a főhős első világháborús élményeinek elbeszélését, és a tényleges legionista 
élet ábrázolását szolgáló részekben. Az előbbi az első kötet utolsó két fejezetét 
(Világháború, Orosz hadifogságban), míg az utóbbi a 303 oldalt kitevő második 
kötetnek nagyobb részét jelenti. A két kötet közötti stilisztikai különbség is jól 
érzékelhető, mert míg az előbbi egy – romantikus hangokat sem nélkülöző – 
(utazás- és szerelmi élményeket megjelenítő) kalandregény beszédmódját érvé-
nyesíti, addig a második kötet stílusa közelebb áll a publicisztikához. Mindez 
– feltehetően – abból a tényből következik, hogy a naplót regényesítő Andrée 
Dezső jól ismerte a század eleji szórakoztató irodalom (pl. szerelmes regények, 
utazásregények etc.) jelenségeit, hagyományát és struktúráját, ugyanakkor az 
első világháborús orosz fogság, forradalom, valamint a tényleges légionista 
élet mibenlétéről nem voltak közvetlen tapasztalatai,3 megfigyelései; másrészt 
a ponyvairodalom klasszikusainak, Rejtő Jenőnek és Nagy Károlynak is csak 
ekkortájt kezd kibontakozni írói karrierje, tehát a voltaképpeni sikeres irodalmi 
minta sem áll még rendelkezésre (TAKÁCS é. n.). 

A KALANDREGÉNY

Az Egy légionista naplója első személyű elbeszélője a kalandregények (min- 
denekelőtt Jules Verne4 műveinek) hatását mint a kaland iránti csillapíthatatlan 
vágya első számú katalizátorát írja le, amely közvetlen kiváltó oka volt egyéb-

3 Noha Kalapis Zoltán Életrajzi kalauzából tudjuk, hogy önkéntesként részt vett az első világhábo-
rúban, fogságba eséséről, illetve a forradalomban való részvételéről nincs tudomásunk (KALAPIS 
2002: 40–41).

4 Jules Gabriel Verne (1828–1905) a Grand kapitány gyermekei (1868) és a Kétévi vakáció (1888) 
című regényeit említi, mint legnagyobb hatású olvasmányokat.

Bence Erika: Egy legionista a háborúban
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ként is „nyughatatlan vére” indukálta csavargási/bolyongási kényszere kifejlő-
désének, a különleges élmények és az egzotikusnak képzelt Afrika iránti von- 
zódása eszkalálódásának: „Nem kell a játék, nem ízlik az étel, csak a könyv, 
Werne Gyula fantasztikus írásai, Stanley5 afrikai utazásai. Vörösre erőltetett 
szemeimmel betegesen habzsolom a betűket. Megfogott a kalandozás vágya, 
nem tudok szabadulni tőle. Nem kell a társaság, terhemre vannak az emberek. 
Külön világot élek, szenvedő sóvárgását a kalandvágynak” (SZABÓ–ANDRÉE 
1931: 3).

Az utazás vágya valamiféle ősi ösztönt, elátkozottságot jelent az én-elbe-
szélő világában; a tőle megszabadulni, az otthonosságban feloldódni képtelen 
ember űzöttségét. „Nem a gyerekes vásottság küzdött bennem a jóneveléssel 
– tematizálja a jelenséget az elbeszélő –, hanem az örök bolyongás varázsos 
fátuma most ömlött el a lelkemen és nem hagy el a sírig. A bolyongás ösztöne 
vele születik az emberrel, mint a zenei hallás vagy a rajzolás készsége. A híres 
földrajzkutatókat nemcsak a dicsvágy vagy a hiúság serkenti. Talán őseink ezer 
esztendős nomád ösztöne lázad fel bennünk kései utódokban és űz, kerget 
tizenháromesztendős diákésszel, deresedő fejjel, rogyadozó inakkal végig, a 
sírig” (SZABÓ–ANDRÉE 1931: 4).

A napló első bejegyzése 1905-re datálódik. A főhős-elbeszélő szülői házból 
történő első szökésére vonatkozik: „Tizenhárom esztendős voltam, a losonci 
gimnázium harmadik osztályának tanulója” (SZABÓ–ANDRÉE 1931: 3). Ezekből 
az adatokból és a második fejezet címében közölt utalásból („nyolcesztendőre”) 
kikövetkeztetjük, feltehetően 1913-ban indult útnak ismét, ekkor már Újvidék-
ről, ahova időközben áthelyezték az édesapját, s a Románián, Törökországon, 
Egyiptomon, Spanyolországon, Franciaországon át tartó kalandozása az első 
világháború kitöréséig, tehát egy, legfeljebb másfél évig tartott; huszonkettő, 
legfeljebb huszonhárom éves lehet, amikor a galíciai frontra kerül. Az erre vonat-
kozó következő adat a regény utolsó előtti (háborús) fejezetében merül fel, ekkor 
1915. június 29-e van, Péter Pál napja, s az elbeszélő a bácskai aratás kezdetére 
gondol. A következő dátum néhány bekezdéssel később fordul elő, szeptember 
13-ra, a dubnói frontharcok kezdetére vonatkozó utalást jelöli.

A „világgá ment” tizenhárom éves fiú kalandjának elbeszélése anekdotikus 
csattanóval ér véget. A kiéhezett és kimerült fiú végül szabadkai nagybátyjánál kér 
menedéket, aki egy év múltán, látogatóba érkezve hozzájuk, felidézi a történteket: 

„– Nézd, most már igazán megmondhatod, hogy tulajdonképpen hova is 
akartál eljutni?

5 Sir Henry Morton Stanley (Denbigh, 1841. február 28. – London, 1904. május 10.) walesi születésű 
amerikai újságíró és Afrika-kutató, akit David Livingstone (1813–1873) felfedező utáni kutatásai 
és számos expecíciója (Pl. a Kongó folyó alsó folyásának feltérképezése) tett híressé. 
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– Afrikába – válaszol hirtelen helyettem az apám.
– Afrikába? Hát aztán minek?
– Meglátogatni a rokonait – hangzik apám válasza.
– Hát vannak ott rokonai? 
– Igen, a – majmok, – zárta le a párbeszédet az apám és a feltörő általános 

nevetésbe az ő kacagása is belecsendül.” (SZABÓ–ANDRÉE 1931: 10)
A felnőtt fiatalember világba vetettségének azonban már egészen más karak-

terisztikákat kölcsönöz a századelő dekadens világérzékelése, az egyéni életlehe-
tőségek beszűküléséről alkotott kép, ami – az elbeszélőhöz hasonlóan – világgá 
űzi a lelki alkatuknál fogva egyébként is kalandvágyó delikvenseket: „Az új lakó-
hely, a megváltozott életviszonyok nem elégítenek ki. Többre vágyom, végtelen 
szabadságra, kalandokra, új impressziókra” (SZABÓ–ANDRÉE 1931: 11). A 
20. század első évtizedeiben ezért nem ritka, sőt „látványos” jelenség a világ-
csavargó-habitus. Közülük természetesen Rejtő Jenő alakja a legismertebb, aki 
tizenkilenc évesen vágott neki a nagyvilágnak, két évig csavargott, miközben 
volt hajómunkás, heringhalász és mosogató is. Állítólag Marseille-ben jelent-
kezett a Francia Idegenlégióba, Észak-Afrikába kerül, ahonnan légiós kaland-
regényhez méltó megpróbáltatások (vesztegetés, csalás vagy szökés) közepette 
szabadul. Az objektív vizsgálatok természetesen az urbánus legendák világába 
űzik ezeket a történeteket, tény viszont, hogy a légiós regények megírásához 
szükséges, elsősorban irodalmi eredetű tapasztalatait a két évig tartó kalando-
zás során gyűjtött eredeti megfigyeléseivel gazdagította. 

Szabó István légiós regényének, a Hat esztendő a Francia Idegenlégióban 
marseille-i fejezetét, pontosabban a légióba történő felvételt megelőző orvosi 
vizsga leírását olvasva, nem tudunk nem gondolni a Rejtő-legenda bizonyos 
kitételeire, miszerint az idegenlégióból egy „fél szappan megevésé”-t követő 
orvosi vizsga nyomán nyer leszerelést. A Szabó-regény ugyanis olyan pontos, 
alapos és szakszerű orvosi ellenőrzésekről beszél, illetve a légióba jelentkezők 
gondolkodásának és pszichéjének a hivatal részéről való olyannyira nagymér-
tékű átlátásáról, ami teljesen kizárta a „szappanevős” átverések lehetőségét. A 
detektív, a cowboy és a légió (1942) című novellájának elbeszélői diskurzusa révén 
maga Rejtő Jenő is reflektál a légiós regényekben működtetett sablonok szere-
pére, ami közvetve légiós élményeinek fiktivitását, valóságértékét is leleplezi: 

„– Kéziratom mintegy húsleveskocka-kivonat formájában adja a kalandregé-
nyek úgynevezett alapelemeit. Vagy száz regényt olvastam át, és az alábbiakban 
foglaltam össze tapasztalataimat – és olvasni kezdett:

A fogalmak tisztázása: Légió: Vidám, vakmerő, durva és menetelő katonai 
alakulat. Regényalakok: elállatiasodott, kegyetlen és durva gyilkosok. Elembe-
resedett, kegyetlen és durva állatok, akikben van szív, nem ismerik a félelmet és 
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– naivak. Mellékalakok: Arab zsoldban kémkedő garázdák. Hős: Fiatalos külse-
jű, tréfás, de legyőzhetetlen egyének. Gondtalan ifjak vagy lefokozott tisztek. 
Ajánlatos kezdet: Kocsma vagy kantin, ahol egy mind ez ideig legyőzhetetlen, 
valószínűtlenül hatalmas katona garázdálkodik. Valószínűtlenül karcsú s csinos 
légionista, igen udvariasan, félig agyonveri, majd visszaül a helyére, és illatosít-
ja magát. Nemes ügyért néhány legionárius veszélyes vállalkozásba fog, súlyos 
kockázatok árán minden sikerül, és céljukat elérve, becsületrendet kapnak, 
továbbá készpénzt. Helyenként ajánlatos egy lefokozott tisztet rehabilitálni. 
Sűrű kiszólások: Nom du nom, garde, piszkos csirkefogó stb. Szahara: rendkívül 
meleg terep. Időnként a számum mindent elsöpör. Célja, hogy a menetoszlop 
szenvedjen benne. Menetoszlop: Felismerhető vánszorgásáról, állandóan hiányos 
vízadagjairól. Útközben sokan kidőlnek, és mire a csapat eléri a kijelölt oázist, a 
menetoszlop már egyetlen emberből sem áll” (REJTŐ [1942] http://mek.oszk.
hu/01000/01045/01045.htm). 

Ugyanezek a sablonok ismerhetők fel a Szabó-napló – feltételezésünk sze- 
rint Andrée Dezső által létrehozott – kalandregény-szólamában, kezdve a 
Közép-Kelet-Európából viszontagságos és hosszú (gyalog, szekéren, vona-
ton, hajón történő) utazás után Marseille-be érkező, az otthon biztonságát a 
vándorélet nélkülözéseire váltó kalandor fiatalember alakjától a vég nélküli 
szaharai menetelésre kárhoztatott alakulat történetén át a légiós kötelékből való 
szökés életveszélyes kalandjáig. Szabó főhőse is – miként Rejtő Jenő – tengerjáró 
hajók potyautasaként jut el először Konstantinápolyba, onnan Észak-Afriká-
ba, Alexandriába, majd pedig – szintúgy rejtőzködve egy hajó széntartályában 
(Rejtő állítólag mogyorószsákokon utazott) – Barcelonába. Útközben többször 
is – akaratán kívül – összeütközésbe kerül a hatóságokkal, letartóztatják, kihall-
gatják, megjárja több ország fogházait, börtöneit, ahonnan legtöbbször véletlen 
szerencse, vagy tisztességes emberek jóindulata folytán szabadul, illetve szökik 
meg. Dolgozik kocsisként, bolti és kikötői rakodómunkásként, csővezetőként 
egy hajó szenestartályában, szénlapátolóként, homokszóróként a barcelonai 
bikaviadalokon, kovácsként a vándorcigányok műhelyében, állatgondozóként 
egy cirkuszban, oroszországi hadifogsága és bolyongása során egy péküzemben 
és piaci seftelőként. Lakik előkelő szállodákban, meghúzódik hajléktalanszállá-
sokon, sőt az utcán, hajlék nélkül, él cigányok és cirkuszosok lakókocsijaiban, 
istállóban, alszik egy péküzem sütőkemencéinek tetején, a háborúban lövészár-
kokban, fedezékekben keres menedéket – egyszer véletlenül egy hevenyészetten 
elhantolt katona sírhantját bontja meg e célból. Az úton rengeteg emberrel kerül 
kapcsolatba – valóságos breviáriumát festi le előttünk a különböző nemzeti 
karakterek és emberi jellemek világának: a jámbor parasztoktól a korrupt vagy 
érzéketlen, máskor/másutt meg jóindulatú hivatalnokokon, keményszívű, de 
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segítőkész matrózokon, rosszindulatú rendőrökön és katonákon, együttérző 
néger dokkmunkásokon, aberrált kéjenceken, bolsevista őrülteken át a marseille-i 
alvilág szereplőiig. 

Andrée Dezső az Egy legionista naplója című első kötetet, amelyben szó 
nem esik légiós kalandokról, de még az alakulatok közelségéről sem, a légionis-
ta kalandregény bevezető részének nevezi. Azt a valóságos és szellemi értelem- 
ben is megnyilatkozó utat mutatja be, amelyet ezek a – némi túlzással újkori 
Odüsszeuszoknak nevezhető – kalandorok járnak végig a családi otthon bizton- 
ságától a légió kötelékébe való jelentkezés elkeseredett döntéséig. Időközben több-
ször is válaszút elé kerülnek, (leginkább konzulátusi tisztviselők jóindulata ré- 
vén) lehetőséget kapnak a visszatérésre, a polgári társadalomba való visszahe-
lyezkedésre, de kalandvágyuk mindannyiszor erősebbnek bizonyul. Andrée 
Dezső hőse (a naplóíró én-elbeszélő) ilyen esetekben – a mások jóindulatával 
való visszaélés okozta bűntudat miatt – erős lelkiismereti válságokat él át, de azt 
végül mégis legyőzi nyughatatlan természete. Ugyanakkor – ha a vándoréletet 
nem is, de a légióról szőtt ábrándokat Zelmával, a szép cigánylánnyal fonódott 
szerelméért és a családi boldogságért gondolkodás nélkül hajlandó feladni. 
A kisember életének arányait és lehetőségeit meghaladó Fátum, azaz az első 
világháború kitörése azonban ennek az elhatározásának is gátat szab, most már 
akarata ellenében kényszerül nekivágni a nagyvilágnak, s részt venni a háború 
életveszélyes „kalandjában”.

Talán mégsem olyan nagy túlzás az Andrée-regény (illetve a Szabó-napló)
hősét az Odüsszeusz-toposz vonzatkörében láttatni, ha figyelembe vesszük, 
hogy noha a világháború végén –, ha nem is tizenhét, de több mint fél évtize- 
des bolyongást követően –, mégiscsak hazavetődik, megtér a szülői házba, de 
már a megérkezés pillanatában érzi és tudja, hogy megint útra fog kelni. Ek- 
kor már – tudomást szerezve felesége és újszülött gyermeke haláláról – nem a 
„nyughatatlan vér”, vagy az új kaland (hiszen volt benne része elégszer!) vágya, 
hanem belső űzöttsége hajtja: a kalandor helyett az „elátkozott vándor” habi-
tusa jellemzi.

A VILÁGHÁBORÚS TöRTÉNET

Az első kötet utolsó két fejezetét lehetetlen volna csak a kalandregény kontex-
tusában értelmezni. Ezen a ponton szabályosan megtörik a jelölt regényváltozat 
beszédmódjára jellemző hangvétel, s egészen másféle irodalmi regiszterek szólal-
nak meg az elbeszélésben. Feltételezésünk szerint itt, a korábban alkalmazott 
sémák helyett, sokkal erőteljesebben jut kifejezésre az eredeti naplóban érvé-
nyesülő látásmód. Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a kétrészes legionista 
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napló – legalábbis az első kötet, hiszen ekkor már megjelent a Csuka-kritika – 
1931-ben látott napvilágot, amikor az intézményesülő vajdasági (jugoszláviai) 
magyar könyvkiadásnak köszönhetően a térségi irodalomban is jelentek meg új 
regények (pl. Darvas Gábor említett háborús naplója 1930-ban), de nem kizárt, 
hogy Andrée Dezső ismerte az ugyancsak 1930-ban Budapesten napvilágot látott 
A nagy kádert is, a szabadkai Munk Artúr hadifogolyregényét, akkor aktuális 
tendenciákkal (mi több, világirodalmi mozgásokkal: ekkor jelennek meg pl. 
Erich Mária Remarque és Ernest Hemingway első világháborús regényei, sőt a 
világhíressé lett Markovits Rodion-regény, Szibériai garnizon is 1928-ban látott 
napvilágot) is összefüggésbe hozható az Egy legionista naplója utolsó két feje-
zetének beszédmódváltása.

Hogy a regény e fejezeteiben valóságos tapasztalatok és élmények – akár 
Andrée Dezsőé, akár Szabó Istváné, illetve mindkettejüké – nyernek formát, 
annak közvetett bizonyítékait a Darvas-, de még inkább az 1933-ban napvilágot 
látott A hinterland című Munk Artúr-regénnyel való összevetés során ismerhetjük 
fel: a háborús propaganda és közhangulat megegyező vonásai, illetve a galíciai 
fronton történtek leírásának hasonlóságai jelenthetnek ilyen argumentumokat.

A regény főhősét a franciaországi Belfortban éri az első világháború kitöré-
sének híre. Idegen, sőt ellenséges ország állampolgáraként azonnal szembesül 
ennek személyét érintő következményeivel. A városházán csak feltételesen kap 
családjával letelepedési engedélyt, és még legjobb barátja, a szomszéd asztalos 
is az országból való távozást tanácsolja neki. A kép, amelyet a háború hírének 
franciaországi fogadtatásáról rajzol, megegyező vonásokat mutat azzal, amit 
ugyanennek szabadkai történéseiről fest le előttünk Munk Artúr, vagy a Szibé-
riai garnizonban Markovits.

„Útban hazafelé minduntalan meg kell állnunk, tüntető menetek vonulnak 
végig az utcákon. Civilek és katonák lelkesedéstől kipirult arccal énekelnek, 
szinte extázisban éltetik a háborút és a hadsereget. Nem messze a kocsiktól 
újabb tüntető felvonulással találkozunk, a sor elején meglepődve ismerem fel 
jóbarátunkat a szomszéd asztalost. A menetből izgatott kiáltások hallatszanak, 
nem éppen hízelgő vonatkozással Németországra és Ausztria–Magyarországra” 
(SZABÓ–ANDRÉE 1931: 206).

„– Éljen a háború!... 
Porváros rosszul világított utcái lelkes kiáltozásoktól visszhangzottak.
Fülledt, fojtós júliusi éjszaka levegője nehezedett az aszfaltos utcára. Az emele-

tes házak, a nedves aszfalt, egymással versenyezve, gyilkos meleget leheltek ki.
A háziezred piros parolis bakái virágosan, lobogósan vonultak a pályaudvar 

felé. A katonazenekar az ezred indulóját játszotta. A négyes sorok mellett batyus 
civilek, lányok, asszonyok, gyerekek lépkedtek...” (MUNK 1981: 5).
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A Szabó–Andrée-naplónak is elbeszélői kitétele, de a Munk-regények is 
beszámolnak a háborúba induló katonák féktelen nótázásáról, ami a helyzet 
valódi jelentéseit elfedő gesztusként értelmezhető valamennyi regényben. „Azt 
hiszem, száz esztendő óta összesen nem daloltak annyit Európában, mint a 
mozgósítástól eltelt néhány hét alatt” (SZABÓ–ANDRÉE 1931: 211).

A Markovits-regényben: 
„Nézte a tiszta, ártatlan kis szigetet, a három kislányt, akik integettek neki, 

akik fehér virágokkal hintették be az útját, amelyen íme a harctér felé gördül. Kis 
tiszta sziget, és körülöttük ott örvénylenek szennyes hullámai az itthon maradott 
kárörvendőknek, szimulánsoknak, rubrikázóknak. Kalkulálnak és húzzák a 
háborút, a menázsival spekulálnak, és talán még keresnek is. 

Jegessel karon fogták egymást, úgy álltak ott, és a lelkük szabadon, megtisz-
tulva repdesett, és megkönnyebbülten néztek a távolodó vonatról vissza a pálya-
udvar felé... 

A legénységi vagonok felől pedig mind erősebben zengett a kedvenc nótája: 
Égnek a gyertyák az oltárokon, 
Mégsem jön ide a párom... ” 

 (MARKOVITS 1986: 65–66).

A hinterland vonatkozó fejezetében:
„A távozó katonavonat a civilek, asszonyok, suhancok harsány éljenzése 

mellett gördült ki a pályaudvarról.
Messze hangzott az énekszó:

Nincsen párja, hogy is volna párja
A standbeli, porvárosi bakának...

Kórusban kiáltotta a tömeg:
– Éljen a háború!” (MUNK 1981: 9).

Ezekkel a történésekkel kapcsolatban van az Egy legionista naplójának egy 
nagyon érdekes kitétele, ami feltehetően Andrée megfigyeléseiből következik: 
„Ha azok, akik ma szerte a világban egymás ellen tüntetnek mind ismernék 
egymást úgy, mint például az asztalos szomszéd meg én, a tüntetés helyett vajon 
nem nyújtanák-e egymásnak a kezüket barátságos kiengesztelődéssel” (SZABÓ–
ANDRÉE 1931: 207). Hasonló érvekkel reflektál a történésekre Darvas Gábor 
regényének naplóíró elbeszélője is: „Mit tudtunk mi akkor idegen népekről, 
kisebbségekről, expanzióról, nagyhatalmi törekvésekről, imperializmusról, 
megsértett nemzetközi jogról, revancheról, vagy hasonlókról. Egy olyan éra 
neveltjei voltunk, akik csak saját magukkal törődtünk s akik anyanyelvükön 
kívül egy szót sem tudtunk. Abban az időben még az is szokatlan volt, ha valaki 
idegen nyelvet tanult” (DARVAS 1930: 9).
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Budapestre érve az Egy legionista naplójának hőse azokat a jeleneteket festi 
le előttünk, amelyeket korabeli fotókról és híradásokból is ismerünk: a hábo-
rús propaganda által megszédített tüntető embertömegek, a – kis csetepaténak 
képzelt – háborúba lelkendezve vonuló katonák képét. „Mozgósítás van és ez 
a két szó, most elnémít mindent, még ha beleőrül is az, akit huszonnégyórai 
jelentkezésre parancsol.

Csakhogy kevesen őrülnek bele. A váratlan fordulat, amelybe az ember 
belejutott már maga fél őrület, magával sodor mindenkit testestől-lelkestől. Visz 
magával a tömeghisztéria, az egyéni bánatot tudtodon kívül csökkenti a mások 
hasonló sorsának látása” (SZABÓ–ANDRÉE 1931: 208).

Szabó Istvánról, ha nem vesszük dokumentum értékűnek a kalandregény-
ben olvasottakat – és természetesen nem vesszük! – nem tudjuk, milyen körül-
mények között vett részt az első világháborúban, s hogy részt vett-e egyáltalán. 
Andrée Dezsőről viszont ismert, hogy a 6. szabadkai gyalogezred önkéntese-
ként megjárta a romániai, az oroszországi és az olasz frontokat – kitüntetéssel 
szerelt le (KALAPIS 2002: 40–41). Nem volt hadifogoly. Lehet, hogy a forrásul 
vett Szabó-napló bejegyzéseire támaszkodott elsősorban, de minden bizonnyal 
saját tapasztalatait is érvényesítette a galíciai frontokon megélt eseményekkel 
kapcsolatban, míg az oroszországi forradalmi (és ellenforradalmi) események-
hez az eredeti forrásokon túl (ha voltak!), irodalmi narratívák, pl. az akkor 
már megjelent és sikert aratott A nagy káder szolgálhatott mintául, de nem 
kizárt textuális vonzatköréből a már említett sikerregény, a Szibériai garnizon 
(MARKOVITS 1986) sem.

Az említett kortárs regényekkel – noha hozzá nem áll olyan közel a groteszk 
látás- vagy ironikus beszédmód, mint Markovitshoz vagy Munkhoz – megegyező 
képet fest az osztrák–magyar tisztikar felkészületlenségéről, elhibázott lépéseiről, 
illetve durva vagy embertelen magatartásáról. „Szokás szerint el akarjuk végezni 
az üteg belövését, megtiltják azzal az indoklással, hogy feltűnést keltene. Száz-
nyolc ágyú áll két kilométeres szélességben összezsúfolva, közülük több mint két- 
harmada ma érkezett és csupán térkép után, vagy szemmérték szerint kezdi majd 
meg hajnalban az úgynevezett tüzérségi előkészítést. A tapasztalt öreg tüzérek 
csóválgatják a fejüket: »Nem lesz jó vége ennek!«” (SZABÓ–ANDRÉE 1931: 217).

A nagy káder által bemutatott kép hasonló tanulsággal szolgál:
„Mindjobban hátráltunk az orosz lövészárkok mögé. Kísérőink ragyogó 

arccal mutogatták a zsákmányolt likőrös, pálinkás üvegeket. Az első állásban 
megszámlálhatatlan mennyiségű tojásos-konyakot találtak.

A szomorú menet, amelyben lehettünk vagy ötszázan, az orosz tüzérállások 
mellett haladt el. A tüzérek ingujjra vetkőzve, vigyorogva töltötték az ágyukat. 
Az ágyuk mellett mindenütt gránáttölcsérek meredtek ránk.

Tanulmányok, Újvidék, 2015/1. 50. füzet, 118–138.



128

Nem tetszett a bakáknak, hogy a gránáttölcsérek az ágyuk körül ásítottak és 
a lövegek nem tettek kárt a nehéz mozsarakban, amelyek pedig olyan nagyon 
kínoztak bennünket három napon keresztül.

Az egyik rongyos baka ki is adta a mérgét:
– Tudod-e komám, kérdezte a mellette baktató másik rongyost, hogy miért 

lőnek a tüzérek mindig mellé?
– No?
– Azért, mert bal kézzel lőnek...
– Oszt mé lünek bal kézzel?
– Mert a jobb kezükkel vakaródznak, válaszolt amaz és maga is megvakarta 

a háta közepét”
(MUNK 1930: Internetes forrás).
Az Egy legionista naplója utolsó két fejezetében nyoma sincs annak a roman-

tikus, intenzív átéltségnek, amellyel korábbi élményeit jelenítette meg az elbe-
szélő. Mintha csak az idézett Munk-regény kívülálló, az eseményeket némán 
szemlélő, velük sodródó mesélőjének az „alteregója” volna. Erről (mármint 
Munk elbeszélésmódjáról) állapította meg a Nyugatban Schöpflin Aladár, hogy 
„éppen azért, mert nem kever bele ideológiát s csak a tényeket mondja el és az 
emberek helyzetét a tények forgatagában, feleletet kapunk arra a kérdésre: hogy 
éltek az emberek az orosz forradalom alatt. Az egyszerű, intelligens polgárem-
ber módjára beszél minderről, szemléletmódjának polgáriassága néha különö-
sen hat az elbeszélt rendkívüli dolgokkal szemben, de ez nem hat kellemetlenül 
vagy zavaróan, sőt ellenkezőleg, hitelt ad elbeszélésének” (SCHÖPFLIN 1928: 
Internetes forrás).

A Szabó István háborús és hadifogoly-naplója Andrée Dezső átdolgozásában 
is megmarad (a napló korábbi fejezeteinek kalandokra és csattanókra kiélezett 
elbeszélői eljárása, s egyáltalán a korabeli kalandregény-irodalom sémái ellené-
ben) tárgyilagos megfigyelések gyűjteményének, amelyek a vörösök szocialista 
forradalmáról épp olyan lesújtó képet fest, mint a fehérterror eseményeiről.

A LÉGIÓS NAPLÓ

Ma az irodalomtörténeti gondolkodás legitimnek tartja a klasszikussá lett 
Rejtő Jenő-portrét. Az utolsó szó jogán című válogatáskötet előszavában Hegedűs 
Géza (HEGEDŰS 1967) a Cervantes-jelenséghez hasonlítja ezt a kanonizálódási 
folyamatot; Rejtő (miként egykor Cervantes a lovagregénnyel tette a Don Quijo-
te megírásával) a paródiájukkal helyezte hatályon kívül, „verte agyon” a légiós 
regényeket úgy, hogy míg amazok feledésbe merültek, a Rejtő-opus „túlélte” az 
egész ponyvaregény-irodalmat. Kétségkívül abban is igaza van Hegedűsnek, 
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hogy a Rejtő-regény a humor logikán túli változatával, groteszk világlátásával, 
az abszurd logika vállalásával hat.

Az Egy legionista naplója és a Hat esztendő a Francia Idegenlégióban elbeszé-
lése nem mutatja fel a humornak azt a bravúros változatát, amellyel Rejtő Jenő 
gúnyolta ki a két háború közötti kispolgári gondolkodás és logika tespedtségét, 
minthogy a légiós regény korántsem a spanyol vagy a francia zsoldos hadsereg, 
hanem elsősorban saját kora és társadalma elé tart görbe tükröt. Más módon, 
más regiszterek mozgásba hozásával; az összefüggések pontos feltárásával, rögzí-
tésével, a jelenségeket, eseményeket és jellemeket egyfajta semleges, kívülálló 
nézőpontból, de többnyire kommentár nélkül láttató beszédmódjával hat, közve-
tít bírálatot. Különösen jó megfigyelésekkel leplezi le az egyes intézmények és 
hivatalnokaik korruptságát, illetve társadalmi és etnikai csoportok előítéleteit, 
kisszerűségét és kapzsiságát. Ilyen a különböző okokkal jogtalanul letartózta-
tottakat és fogvatartottakat a saját háztartásában alkalmazottként, szolgaként 
(fizetség nélkül) felhasználó román rendőrfőnök, aki az elbeszélőt kocsisnak 
alkalmazza, majd pedig, amikor megérdemelt bérét kéri számon, visszaviteti 
a városi fogdába. Ugyancsak lesújtó képet fest a konstantinápolyi görög keres-
kedők álszent, pénzéhes és kizsákmányoló társadalmáról, és minden szimpátia 
nélkül, sötét tónusokkal rajzolja meg a marseille-i alvilág makróinak ténykedését, 
illetve a francia igazságszolgáltatás viszonyulását a jelenséghez. Meleg hangon 
beszél ugyanakkor ennek az illegitim világnak az áldozatairól, a prostituáltak 
számkivetettségéről és kiszolgáltatottságáról. (Vélhetően ezek olyan megfigyelé-
sek és következtetések, amelyeket az újságíró Andrée Dezső von le a Szabó által 
közvetített anyagból.) A hajósokat és a matrózokat általában durva, ugyanakkor 
(az arab embercsempészek kivételével) egyenes és segítőkész embereknek tart-
ja. Nagy szimpátiával beszél a spanyol szociális segélyrendszer kiépítettségéről 
és működéséről, a vándorcigányok társadalmáról és a hozzájuk való közösségi, 
a magyar szokásrendtől teljesen eltérő viszonyulásról. Meglepetten tapasztal-
ja, hogy a vándorcigányok különösen Spanyolországban, de Franciaországban 
sincsenek olyan alávetett, társadalmon kívüli helyzetben, mint Magyarországon: 
„A spanyolországi vándorcigányok tisztességtudó iparosok, errefelé az anyák 
nem ijesztgetik velük a rakoncátlankodó gyermekeiket és bizonyára kinevetnék 
azt, aki óvatosságra intené őket a cigányokkal szemben. Nem sátoros kocsiban 
vándorolnak ezek itt, hanem ízlésesen berendezett zárt fakocsikban, akárcsak 
mifelénk a cirkuszosok. Rendes spanyol viseletben járnak, a kéregetést például 
hírből sem ismerik, tisztességes munkával keresik meg a kenyerüket” (SZABÓ–
ANDRÉE 1931: 122). Ugyanígy, az együttérzés hangján beszél a néger kikötői, 
illetve hajómunkások lelkületéről: „A néger felvilágosítása komoly gondolko-
dásra késztet. Nincs okom rá, hogy kételkedjem a szavában. Annyi keresetlen 
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őszinteség és jóság sugárzik a szeméből, hogy példaképnek lehetne állítani az 
iskolakönyvekbe. Nyilván azért nem tűrik meg őket maguk között a »kulturált« 
fehér emberek” (SZABÓ–ANDRÉE 1931: 94).

Az a szó szoros értelmében veendő légiós történet, amely az európai pony-
vairodalom mintáira épül, csak a Szabó-napló második kötetét jelenti, annak is 
mindössze utolsó kétharmad részében jelennek meg a légiós regény – Rejtő által 
is felvázolt – szokványos sémái: „vakmerő, durva, menetelő katonai alakulat”, 
„elállatiasodott, kegyetlen és durva gyilkosok”, „mindenkit legyőző, félelmet 
nem ismerő fiatal légionista”, „a Szaharában menetelő, vízhiánnyal küszködő 
menetoszlop”, „emberfeletti, reménytelen harc az arab gerillákkal, ahonnan a 
főszereplő valószerűtlen szerencsével menekül meg”, „oda-vissza szökés a saját 
alakulat és az ellenséges tábor között”, „fizetett arab kémek és térítők működé-
se”, „emberi mivoltukból kivetkezett tisztek”, „az ellenség táborában feltűnő, 
intelligens békepárti vezető, akit azonban a saját emberei likvidálnak”, „a gyáva 
és élvhajhász ellenséges vezér fogságba ejtése”, „amulett, amely életet ment”, 
„bravúros, de a körülmények kikényszerítette (pl. mert az életben maradás a tét) 
szökés a légióból, melynek során csak a főszereplő menekül meg” etc.

A légiós regény topográfiai értelemben is meghatározott pontok (lokációk) 
mentén épül fel. A Francia Idegenlégió központi jelentkezési irodája termé-
szetesen Marseille-ben, a Fort St. Jean, vagyis a Szent János Erődben van, míg 
elosztóközpontja („depója”) a Fort St. Nicolában, vagyis a Szent Miklós Erőd-
ben. A felvételt nyerteket hajón Oránba szállítják, míg kiképzésben Sidi Bel 
Abbesben részesülnek. Innen a négy gyalogezred, illetve a lovasság, tüzérség 
és a hajóhad kötelékébe kerülhetnek, Sidi Bel Abbesben, Kinifrában, Fezben és 
Marekeshben, vagyis Marokkó városában teljesíthetnek szolgálatot, de Tunisz-
ban, a Szaharában tevésosztagok is működnek. 

A Hat esztendő a Francia Idegenlégióban szereplői a berberekkel folyta-
tott harcok közepette találják magukat, ezredük az Atlasz-hegység ösvényein 
bolyong, s a térképen sem látható erődítményekért vívnak csatát a lázadókkal: 
„A jelentéseken sajnos nem igen tudtunk eligazodni, mert civil térképeinken 
nem szerepelnek azok a nevek, amelyekről a jelentésben szó van. Csupa Sidi 
kezdetű név, Sidi Melala, Sidi Kufra, Sidi Muluja, és más hasonlók, ki tudná 
észben tartani? Valamennyi között a Sidi Zebu tetszik a legjobban, ezt a nevet 
könnyen meg is jegyeztem” (SZABÓ–ANDRÉE 1931a: 135).

Nem tudni, hogy az eredeti napló vajon kronológiai rendet követett-e, s 
dátumozott formában íródott-e. Az Andrée-regényben csak elvétve tűnnek fel 
pontos, vagy hozzávetőleges dátumok, ugyanakkor fontos eligazító szerepük van. 
1923. december 2. az első dátum, amelyet Oránba érkezve az elbeszélő papírra 
vet, s 1930. szeptember 25-én érkezik a hazafelé tartó vonattal a jesenicai határ-
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állomásra. E dátumokból, ha nem tartalmazna az elbeszélés pontos referenciális 
utalásokat – pl. Abd el-Krim6 (1882–1962) és a Riff Köztársaság (1921–1927) 
nevét –, akkor is egyértelműen kikövetkeztethető lenne, hogy a Francia Idegen-
légió katonájaként a Rif-lázadás, illetve az Abd el-Krim törzsszövetsége által léte-
sített köztársaság leverésére irányuló francia–spanyol háborúban (1925–1927) 
vett részt a naplóíró. 

A regényben ugyan megjelenik a klasszikus légiós regények majdnem minden 
eleme, ugyanakkor az események tárgyilagos megjelenítésével a regénytípus 
eljárásainak ellenében hat, lebontja közkedvelt sémáikat és a légiós életről szőtt 
urbánus legendákat. Mindjárt kezdetben, a légióba való jelentkezéskor kiderül, 
hogy egyáltalán nem lehet a katonaszökevények, a szökött rabok és az igazság-
szolgáltatás elől menekülő gonosztevők mentsvára, minthogy nagyon is szigorú 
ellenőrzés alá vonják a jelentkezőket; még a vízum nélkül Franciaországba érke-
zőket is eltávolítják soraikból. Hasonló szigorú körülmények között történik az 
orvosi vizsga: az ötven jelentkezőből mindössze heten jutnak át a rostán. Emellett 
a légió a pszichikai ráhatás más elemeit is alkalmazza, pl. a felvételi időszakban 
szabadon járhatnak-kelhetnek a laktanyában, el is hagyhatják területét, ami a 
bizonytalankodók, a heccből jelentkezők kiszűrésének egyik módszere. 

A légióba jelentkező naplóíró már világháborús veterán, tehát egyáltalán 
nincs híján katonai és háborús tapasztalatoknak. Ezeket arra használja fel, hogy 
a két hadseregben tapasztalt regulákat összeveti, és meglehetősen negatív követ-
keztetéseket von le az osztrák–magyar hadrendet illetően: „Annyi bizonyos, 
hogy a mi fogalmaink szerint elképzelhetetlen volna a pajtáskodó viszony, ami 
itt a közember és az altiszt, vagy a tiszt között fennáll. Lépten-nyomon látni itt 
olyan függelemsértést, amiért a régi osztrák–magyar hadseregben sötétzárka, sőt 
lefokozás járt volna. Itt fel sem veszik. A francia hadsereg teljesítménye a világ-
háborúban mégis elsőrangú volt, mert a vas szigorral kitermelt, dróton rángatott 
fegyelmet itt a kulturáltság és az intelligencia helyettesíti. Annyi bizonyos, hogy 
a jövő katonai nevelése csak a francia módszer lehet” (SZABÓ–ANDRÉE 1931a: 
111). Később természetesen itt is feltűnnek rosszindulatú, emberi mivoltukból 
kifordult, kegyetlenkedő és aberrált tisztek, gyilkos indulatú, elferdült hajlamú 
katonák, de az elbeszélő ezt – sajátos módon – az embertelen körülmények 
hatásával magyarázza, amikor is (pl. a sivatagban történő útépítés tűrhetetlen, 
lélekölő megpróbáltatásai során) az ember kivetkezik önmagából. Amikor ezek 
a gyötrelmek kiváltotta indulatok meghaladják a kritikus pontot – az elbeszélő 

6 Abd el-Krim, teljes nevén Muhammad ibn’Abd al-Karim al-Khaţţābī 1882-ben született Ajdirban, 
és 1962-ben hunyt el Kairóban. A berber csapatok élén az észak-afrikai spanyol és francia uralom 
elleni ún. Rif-felkelés (1921–1926) vezetője, és a rövid életű Riff Köztársaság (1923–1926) létre-
hozója, uralkodója.
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szerint: az őrület határát – törvényszerűen gyilkosságba torkollik még a legki-
sebb nézeteltérés is. Altisztként és parancsnokként ilyen ügyek miatt kerül bajba 
két alkalommal is. Először úgy menekül meg a vád alá helyezéstől – noha bűne 
csak az, hogy nem akadályozott meg egy hirtelen felindulásból elkövetett gyil-
kosságot –, hogy kéri a katonai szolgálata meghosszabbítását (leszerelés helyett 
újabb öt évre jelentkezik a légióba!). Másodszor azonban már nem várja be reá 
váró következményeket. Amikor egyik katona féltékenységből megöli a parancs-
nokot, majd társaival kereket old, üldözésükre indul, de inkább maga is csatla-
kozik a szökevényekhez. Végül egyedül neki sikerül – igaz, rendkívül leromlott 
egészségi állapotban – visszajutnia Európába. A lebukás veszélyét kockáztatva, 
hogy Franciaországba juthasson, Barcelonában olyan leszerelt légiósnak adja 
ki magát, aki újból jelentkezik a légió kötelékeibe. Így érkezik meg Belfortba, 
jóindulatú emberek segítségével átjut Svájcba, ahol az Üdvhadsereg kórházá-
ban lábadozik. Itt ül fel a hazafelé tartó vonatra. A regény utolsó felvillanó képe, 
amikor befutva az állomásra, a kalauz Újvidéket (vagyis a korabeli hivatalos 
nyelvhasználat szerint: Noviszádot) kiált.

A regény legérdekesebb fejezetei kétségkívül azok, amelyek az Abd el-Krimmel 
és csapataival folytatott harcokról szólnak. Központi, mondhatnánk „nagyjele-
nete” pedig a berber „szultánnal” való személyes találkozás élménye. Az elbe-
szélő végig megtartja kimért, előítéletmentes álláspontját a különböző népekkel 
és etnikumokkal szemben. Pl. tárgyilagosan elemzi az arab világban ténykedő 
zsidó kereskedőréteg alávetettségének következményeit, egészen tényszerűen 
kezeli és elhatárolódik az olyan előítéletektől, mint pl. amilyenek a feketék test-
szagára vonatkozó megítélések. („Mi fehérek azt valljuk, hogy a néger bőrének 
különös szaga van és bizonyára meglepődnénk, ha valaki azt mondaná, hogy 
a mi fehér bőrünk is meglehetősen intenzív szagot áraszt” [SZABÓ–ANDRÉE 
1931a: 112]). Valóságos kis riportokban, esettanulmányokban (A legionisták 
szerelmi élete, Szerelem a Szaharában, Homoszexualitás a Szaharában) számol 
be a Szaharában lélekölő szolgálatot teljesítő katonák és a körülmények hatására 
elzüllött sivatagi népek szexuális szokásainak elfajulásáról, erkölcsi normáinak 
fellazulásáról. Alapvetően azzal is tisztában van, hogy az észak-afrikai törzsek 
harca valójában a gyarmatosító csapatok ellen folytatott szabadságharc. Hogy 
róluk mégis elítélően nyilatkozik, az a velük való személyes kontaktus nega-
tív tapasztalataiból ered. Az arabokat ugyanis piszkos, műveletlen, kétszínű és 
kegyetlen embereknek tartja, noha közöttük is megbecsüli az egyenes, intelli-
gens és bátor embereket, mint amilyenek pl. a kabil Talem dey, vagy a dervis, 
aki emberségből többször is segít rajta. Abd el-Krimet, akit egy időben Észak-
Afrika hőseként tisztelt népe, kisszerű, kapzsi és gyáva vezérnek mutatja be, aki 
a gyarmatosítók aranyáért eladja magát, népét a szabadság eszméjével együtt. 
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Kétszer, két különböző perspektívából láttatja. Egyszer, amikor maga fogoly, s 
a dölyfös vezér még hatalma teljében érezheti magát, míg másodszorra már – 
szerencsés fogolycsere révén visszakerülve saját kötelékébe – felcserélődnek a 
szerepek, Abd el-Krim és vezérkara esik francia fogságba, maga pedig a győztesek 
között van. A „gyanús kinézésű tökmag emberké”-ről festett kép a karikatúra 
vonásait hordozza magán: „Egyszerű gyolcs burnuszában, viharvert ronggyal 
a fején, nem valami megnyerő alak. Hasa hirtelen ugrik előre, mégpedig elég-
gé tekintélyesen, nem is tudom, hogy bírják el a papucsba bújtatott pipaszár 
lábak. Ha nem látnám apró, feketés kecskeszakállát szentül hinném, hogy kabil 
asszony lépeget mellettem, ki nagyon szívén viseli népének számbeli gyarapo-
dását” (SZABÓ–ANDRÉE 1931a: 194–195).

KI VOLT SZABÓ ISTVÁN7?

Azt, hogy a magyar származású legionista naplóíró létezett, semmilyen doku-
mentum sem bizonyítja számunkra azon kívül, hogy Andrée Dezső e név alatt, 
s magát, mint a szöveg gondozóját feltüntetve teszi közzé a kétrészes naplóre-
gényt. De ehhez hasonló példa mind a 19. századi, mind a 20–21. századi magyar 
irodalomban akad bőven: Bácsmegyey, Fanni, Himfy is megírták románjaikat, 
miként Csokonai Lili, Sárbogárdi Jolán és Spiegelmann Laura is regényeiket – 
mégsem léteztek. És P. Howard meg Charles Lorre sem. A legionista naplójáról 
íródott – általunk ismert – egyetlen ismertető, Csuka Zoltán hivatkozott írása 
a Mi Irodalmunkban. Ő tényként kezeli azt a – feltehetően – Andrée Dezsőtől 
származó adatot, hogy Párizsban folytatott újságírói gyakorlata során, 1926-ban 
találkozott a légiós Szabó Istvánnal. Ha így van, akkor viszont a regény, elsősor-
ban a második része, a tulajdonképpeni legionista napló keletkezéstörténetével 
kapcsolatosan merülhetnek fel dilemmáink: így a napló utolsó harmada teljes 
egészében kitalációnak minősül. Ha 1926-ban találkozott Szabó Istvánnal Párizs-
ban, az csakis Abd el-Krim 1926. május 26-a utáni elfogását követően lehetett, 
s a légionista már leszerelt. Ehhez képest a napló 1929-ig, a főhősnek a Szaha-
rából történő szökéséig viszi tovább a történetet; utolsó jegyzett dátuma 1930. 
szeptember 25., a hazaérkezés napja. A regénynek, amelyről 1931-ben kritika 
jelent meg, 1930-ban kellett íródnia. Semmilyen adat nem utal azonban arra, 
hogy ebben az eredeti szerző bármilyen formában (Újvidéken?) részt vett volna.

7 A Szabó István név rendkívül gyakori, ezért azonosítása majdnem lehetetlennek tűnik. Gulyás Pál 
Magyar írók élete és munkái című bibliográfiája (http://gulyaspoal.mtak.hu) nem jegyzi, de az OSZK 
Gyászjelentés Gyűjteményében (http://www.rakovszky.net/E1_LSG_ObitsIndex/GYJ-NevIndex.
shtml) található dokumentumok közül sem egyeztethető össze egy sem a naplóíró vélt biográfiai 
adataival. 
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Szabó István – a regény(ek) alapján rekonstruálható – virtuális életrajza a 
következő lenne: 1892-ben született. Édesapja a Magyar Királyi Államvasutak 
szolgálatában állt. Losoncon kezdte meg gimnáziumi tanulmányait. Innen először 
1905-ben indult útnak tizenhárom évesen, de csak Szabadkáig jutott. A család 
1906-ban vagy 1907-ben Újvidékre költözik. Másodszor – immár sikerrel – 
1913-ban megy világgá. Konstancán, Konstantinápolyon keresztül Alexandria 
érintésével jut el Barcelonába. Közben volt kocsis, rakodómunkás, szénvezető 
egy tengerjáró hajón, homokszóró bikaviadalokon, potyautas hajón többször 
is. Katalóniában ismerkedik meg egy kovácsmesterséget űző vándorcigány 
családdal, akiknek Zelma nevű nevelt lányával házasságot köt. A franciaorszá-
gi Belfort nevű városkában szeretnének letelepedni. Itt éri az első világháború 
kitörésének híre, s mint ellenséges ország polgárának el kell hagynia az országot. 
Svájcon keresztül jut el Budapestre, ahol (mert egyébként katonaszökevénynek 
minősülne) önként lép be a hadseregbe. Egy erdélyi gyalogezred kötelékében 
vesz részt kiképzésen Kolozsvárott, innen kerül a galíciai frontra, ahol 1915. 
szeptemberében Dubnónál esik orosz fogságba. Mint hadifoglyot egy Dnye-
per menti táborba szállítják elkeserítő körülmények közé. Innen megszökik, 
először Jekatyerinoszlávba (ma: Dnyipropetrovszk), majd hamis menekültiga-
zolvány segítségével a fekete-tengeri Nikolajev (Mikolajiv) városba kerül, ahol 
egy péküzemben dolgozik. Itt éri a szocialista forradalom kitörésének híre. Mivel 
sem a vörösökhöz, sem a fehérekhez nem kíván csatlakozni, elhagyja a várost. 
Kocsin és gyalog először Chersonba (Kherson/Herszon), majd Szimferopolba 
jut. Itt rövid ideig gépészként dolgozik egy gyümölcsészetben. A bolsevikok 
érkeztét követően útnak indul Magyarország felé, de hamarosan az ellenfor-
radalmárok, majd pedig a vörösök fogságába esik. Ők azonban nem törődnek 
vele, elengedik, hogy végül Kijevet elérve felszálljon egy Lengyelországba tartó 
vonatra, s a vasúton és az újonnan létesült országhatárokon át való hosszas 
hánykódás után végre hazaérjen. Nem tudni mennyi ideig tartózkodott Újvidé-
ken, mindössze annyit említ újbóli útrakelésével kapcsolatban, hogy az ötéves 
diplomácia kapcsolathiány miatt csak nagy nehezen kap utazási engedélyt, de 
végül is eljut Dél-Franciaországba, ahol időközben elhunyt felesége és gyer-
meke sírjánál tesz látogatást. Feltételezhetően erre 1920 után kerülhetett sor. 
Egy vándorcirkuszhoz áll be állatgondozónak, majd a szezon végén Marseille 
utazik, ahol tapasztalatszerzés céljából beleveti magát a helyi alvilág életébe, 
hamarosan kapcsolatokra és ellenségekre is szert tesz köreikben. Egy összetű-
zést követően Párizsba menekül, ahol azonban, hamis vádakkal letartóztatják, 
mi alól rövidesen tisztázza magát. Ezek után nem marad más választása, mint 
jelentkezni az idegenlégió marseille-i irodájában. A sikeres felvételt követően 
altiszti kiképzésen vesz részt, majd 1923-ban Sidi bel Abbesbe szállítják ezre-
dével, amelynek kötelékében harcol az Abd el-Krim vezette rif lázadók ellen. 
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Fogságba esik, de az arabok – szokásukkal ellentétben – életben hagyják, mivel 
átpártolt katonának vélik. Innen némi csalafintasággal (gyarmati francia kato-
nának mondja magát, mert azokat váltságdíjért kiváltja a hadsereg) szabadul, 
visszakerül a légió kötelékeibe, jelen van Abd el-Krim elfogásánál. Később a 
Szaharába vezénylik útépítésre, ahol egy, a parancsnoksága alatt történt gyil-
kosság miatt felelősségre vonják, amely vád alól csak úgy kap felmentést, hogy 
újabb öt évre elszerződik a légióhoz. Egy szaharai tevésosztag őrmestereként a 
Szoko oázisban teljesít szolgálatot, ahonnan egy újabb gyilkosságot követően 
megszökik. Beduinok segítenek neki eljutni a tengerig, majd embercsempészek 
ejtik át, végül ismét potyautasként jut vissza Európába, Barcelona kikötőjébe, 
ahonnan leromlott egészségi állapotban, Belfort érintésével Svájcba megy. Az 
Üdvhadsereg zürichi kórházában gyógyul és az ő segítségükkel jut haza 1930-
ban Újvidékre.

öSSZEGZÉS

A mára feledésbe merült, s a lexikonokban és bibliográfiákban (CSÁKY 1988, 
GEROLD 2001, KALAPIS 2002) is csak hiányos adatok mellett szereplő vajdasági 
magyar légiós regény újraolvasása és értelmezése a térségi magyar irodalomtör-
ténet-írás fehér foltjaira, feldolgozatlan területeire is ráirányította a figyelmünket. 

A két világháború között népszerű magyar szórakoztató és kalandregény-
irodalom, beleértve a Rejtő-opust is, nagyrészt feltáratlan területe a magyar 
irodalom alakulástörténetének. Hasonlóan hiányos a rálátásunk az 1930-as 
években létrejött vajdasági magyar prózairodalomra, amelyet politikai konst-
rukciók és események határain belül, magányos nagyságok, szervezők és műhe-
lyek (Szenteleky Kornél és a Kalangya) köré épülőnek mutat be a kanonizáló 
irodalomtörténet. E szintéziseket (mind Bori Imre, mind Vajda Gábor vízió-
ját a térségi kisebbségi magyar irodalomról) alap-, de a 21. század elején már 
rekonstrukcióra szoruló műveknek kell tekintenünk. 

Az általunk vizsgált Szabó–Andrée-féle kétrészes/kétkötetes legionista regény 
ugyanis csak az egyik olyan, a harmincas években íródott (és bizonyos szempont-
ból jelenség értékű) alkotás, amely az aktuális irodalompolitikai törekvésektől és 
irányoktól eltérő jellege miatt, többnyire dilettáns munkának minősülve, kívülre 
került a hivatalos kánonokon. Felmerülhet azonban bennünk a kérdés, hogy pl. 
ma, mintegy évszázadnyi távlatból, kizárólag az – igaz, nemes írásművészettel 
megírt, de elbeszélői értelemben vérszegény – Isola Bella felől olvasva minden 
szegmensében érthető-e, átlátható-e számunkra a harmincas évek vajdasági 
magyar prózairodalma. S ha az irodalom létformáját nem írói opusok lineáris 
rendjének képzeljük el, hanem események és jelenségek bonyolult szövevényének, 
akkor az Egy legionista naplója, illetve a Hat esztendő a Francia Idegenlégióban 
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megértése és kontextualizációja, nem szolgál-e mégis fontos momentumokkal 
a térségi irodalmi összkép teljesebb igényű kialakításához?
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Erika BENCE

JEDAN LEGIONAR U RATU
Szabó István–Andrée Dezső: egy legionista naplója. hat esztendő 
a Francia idegenlégióban (1923–1929)
(Dnevnik jednog legionara). (Šest godina u francuskoj Legiji stranaca) 
(1923–1929)

Predmet naših istraživanja je tematizacija prvog svetskog rata u književnosti voj- 
vođanskih Mađara, u periodu između dva rata. Ovo interesovanje usmerilo je 
našu pažnju na legionarske romane Ištvana Saboa izdate u novom sadu 1931 
(?) godine, koje je, na osnovu originalnih dnevničkih zabeleški pisca, za štampu 
priredio novinar Deže Andre. U ovom dvotomnom/dvodelnom legionarskom, 
avanturističkom dnevniku-romanu se samo jedna epizoda bavi događajima u Rusiji 
za vreme prvog svetskog rata, a istovremeno nameće takve referencijalne veze, to 
jest intertekstualne relacije, čije razumevanje može upotpuniti naša, već pomenuta 
istraživanja. Osim toga, kontekst nastanka ovoga dela, zajedno sa pojavama mađarske 
šund-literature u međuratnom periodu, usmerava našu pažnju na autentične, 
vojvođanske književne težnje, ugrađujući jedan novi elemenat u sliku o dešavanjima 
u mađarskoj književnosti ovih prostora.
Ključne reči: šund-literatura, legionarski roman, prvi svetski rat, avanturistički roman.

Erika BENCE

A LEGIONNAIRE IN THE WAR
István Szabó–Dezső Andrée: egy legionista naplója; hat esztendő 
a Francia idegenlégióban (1923–1929)
(a legionnaire’s diary; six years in the French Foreign Legion (1923–1929))

The subject of our research is the thematizations of the First World War in the 
Hungarian novel literature in Vojvodina between the two wars. This interest drags 
into our scope István Szabó’s legionnaire novels, being published in 1931[?] in 
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Novi Sad, which were prepared for press by the journalist Dezső Andrée based on 
the original diary notes. From the two-volumed /two-part legionnaire adventure- 
and diary novel only one single episode represents the Russian events of the First 
World War, at the same time it raises such referential concerns and inter-textual 
connections, the interpretation of which can make our examinations more complete. 
Moreover, the genetic context of the work, together with the phenomena of the inter-
war Hungarian pulp fiction draw our attention to authentic literary endeavours in 
Vojvodina, infiltrating by this a further link into our conception about the history 
of the regional Hungarian literature.
Keywords: pulp fiction, legionary novel, First World War, diary, adventure story
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AZ 1950-ES NEMZEDÉK PRÓZAíRÓINAK 
PÁLYAKEZDÉSE

A Híd irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat azonos című elődje 
1934-ben jelent meg először Szabadkán, és a „Jugoszláviai magyar fiatalok társa-
dalmi és irodalmi folyóirata” alcímet viselte. A folyóirat azóta rendszeresen, 1947-
től Újvidéken lát napvilágot. 
A két világháború között, majd a második világháborút követően a vajdasági sajtó 
egyik baloldali orgánuma. A dolgozat a folyóirat 1950 áprilisában kiadott számát, és 
az itt publikáló újonnan fellépő novellaszerzőket vizsgálja. Az úgynevezett ifjúsági 
Híd szám prózatermését a felsorolás szintjén tekintem át, hiszen csakis a fiatalként, 
újonnan fellépő novellisták munkásságát vizsgálom. Ezért Németh István, Petkovics 
Kálmán és Major Nándor opusát – első kötetükig, – és életpályáját tekintem át 
röviden, elemezve az áprilisi Hídban megjelent novelláikat. A folyóirat vonatkozó 
száma kiváltotta vitákról és a szám programjáról pedig a legfontosabb tényekre 
szorítkozva szólok, a teljesség igénye nélkül. 
Kulcsszavak: ifjúsági Híd, Németh István, Petkovics Kálmán, Major Nándor, 1950, 
B. Szabó György

ELőZMÉNYEK

Az 1950-es januári–februári Híd számának megszerkesztése után menesz-
tették felelős szerkesztői posztjáról Olajos Mihályt. 1950 tavaszán újabb szer-
kesztőcsere történik. Márciustól Ernyes Györgyöt bízták meg a lap vezetésével. 

A folyóirat következő, áprilisi számát már B. Szabó Györgyre, a Híd szer-
kesztőbizottságának egyik tagjára bízta Ernyes, hogy az áprilisi számot teljes 
egészében szenteljék az Ifjúság Szavában publikáló, akkor induló fiataloknak. 
„A fiatal magyar írónemzedék akkor már kialakulófélben volt, de még nem 
volt kikristályosodott, tudatosan vállalt elképzelése. [...] Az Ifjúság Szava című 
hetilap szerkesztősége köré tömörült. Több tagja – Fehér Ferenc, Bori Imre, 
Tomán László – magyar szakos főiskolásként B. Szabó György tanítványa volt. 
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Egyikük-másikuk már szerepelt a Hídban.” (MAJOR 2011: 5–6) Az Ifjúság 
Szavában is megjelenő fiatalok jelentkeztek a Híd 1950 áprilisi számában. „Az 
Ifjúság Szava fiatal írógárdája ért be 1950-ben a Híd áprilisi számában. [...] A két 
szerkesztőség kapcsolatára utal az a körülmény is, hogy több olyan munkatárs 
is volt, aki mindkét helyen közölte írásait. Így Major Nándor, Hatala Zoltán, 
Fehér Ferenc, Gál László, Laták István, Brindza Károly, Ács Károly, Petkovics 
Kálmán, Borús Erzsébet, Sinkó Ervin, Borbély János, Bori Imre, Gellér Tibor 
és mások.” (NÉMETH F. 2009: 144; 147)

A PROGRAM

A szám bevezetőjét Az új nemzedék hangja címmel B. Szabó György írta. 
Már az első mondatokban elmondja, a lap áprilisi számában a vajdasági fiatal 
írók írásait közli, s „az új nemzedék költői, elbeszélői, esszéistái és kritikusai 
szólalnak meg, hogy írásaikkal hozzájáruljanak irodalmi és szellemi életünk 
kibontakozásához, és megszólaltassák a szocializmusért és a szocialista demok-
ráciáért küzdő új nemzedék hangját. [...] Értelmiségi fiatalok szólnak hozzánk, 
míg a munkás- és parasztifjúság költői és elbeszélői még nincsenek itt képvisel-
ve. [...] A fiatalok irodalmi tevékenységének mai képét, jelenlegi eredményeit 
és sajátságait, tehát pillanatnyi helyzetét mutatja be, rögzíti. [...] Új hang szólalt 
meg, mely eddig ismeretlen volt, vagy csak elvétve jelentkezett felszabadulás 
utáni irodalmi életünkben.” (B. SZABÓ 1950: 201–202)

A B. Szabó által is említett „fiatalok” és „öregek” elkülönülése, vélemény-
különbsége később, a program és az áprilisi szám koncepciója miatt kialakult 
vitákban is többször megjelenik, habár B. Szabó is és többen is hangsúlyozzák, e 
szembeállítás ellen szeretnének fellépni. Ebben a számban bukkan föl a friss(ebb) 
hangú líra és próza, jelentkezik a kritika és esszé, a néprajz és a nyelvészet is. B. 
Szabó György békésen és jóindulattal szólt a fiatalokról, és próbálta már előre 
elkerülni a „fiatalok” és „öregek” összetűzését, azzal magyarázva, hogy a fiatalok 
megjelenése és fellépése nem jelenti az „öregek” elleni támadást, az új nemze-
dék íróinak fellépése azonban megmozgatta a vajdasági magyar közvéleményt, 
sajtóvita kerekedett belőle (NÉMETH F. 2009: 148).

Bori Imre az áprilisi Híd huszadik évfordulójára közölt írásában a fellépő 
fiatalok csoportjáról megállapította, hogy az 1950-еs nemzedéket valójában az 
jellemezte, hogy nem volt nemzedék a szó szorosabb értelmében. Bori „virtuá-
lis nemzedéknek”, sőt „márciusi nemzedéknek” (Idézi: NÉMETH F. 2009: 156) 
nevezte ezt a csoportot.1

1 BORI Imre: Húsz év után. = Magyar Szó, 1971. febr. 20. Forrás: NÉMETH Ferenc: A fiatal hidasok 
felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai Közlemények, 2009. 4: 144–159.
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Tomán László elmondja, B. Szabó György biztatására hozták össze a Híd 
áprilisi számát, s akkor még nem is gondoltak nemzedékké válásra2: „Ahhoz, 
hogy mozgalommá váljunk, azonos irodalmi eseményekre lett volna szüksé-
günk, mi azonban akkor nem indultunk közös alapokról [...], csak a fellépésünk 
volt együttes és az akarásunk határozott. [...] Mi tartott mégis össze bennünket? 
Rajongtunk az irodalomért, az alkotás tüze fűtött, elégedetlenek voltunk (már 
aki), […] ezt a számot csak azért is meg akartuk csinálni. Alkalom volt ez, esély, 
amely, tudtuk, csak egyszer adatik meg.” (Idézi: NÉMETH F. 2009: 156–157).

KöVETKEZMÉNYEK – A KIALAKULT VITA

Mára a folyóirat tárgyalt száma körüli vitáknak komoly szakirodalma van. 
Témám szempontjából az áprilisi Hídban prózát (is) publikáló szerzőkről szólok, 
így nem térek ki a vitával kapcsolatos igen terjedelmes szakirodalom minden 
szegmensére, csak vázolom főbb vonulatait. A Híd 1950. áprilisi számának megje-
lenése „jelentős fordulatot és eszmei vitákat hozott. Tizenöt fiatal író szövege 
jelent meg (a közlemények sorrendjében: Németh István, Fehér Ferenc, Petkovics 
Kálmán, Major Nándor, Juhász Géza, Borús Erzsébet, Poros Anna, Sárosi Károly, 
Hatala Zoltán, Bóna Júlia, Madarász András, Gellér Tibor, Tomán László, Bori 
Imre, Begovics Imre), és ezek közül többen azóta a jugoszláviai magyar irodalom 
legjelentősebb alkotói között vannak.” (BORI 1998: 320)

A továbbiakban a vitáról szóló rövid ismertetőt Németh Ferenc A fiatal hida-
sok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava című dolgozatának (NÉMETH 
2009) segítségével vázolom. A Híddal való kapcsolata ellenére az Ifjúság Szava 
nem méltatta az áprilisi számot. Rövid tájékoztató megjegyzés kíséretében – 
miszerint a folyóirat e számát fiatalok írták – közölte Major Nándor Emlékezés 
és Hatala Zoltán Kútásó című verseit.3 Később kiderült, a tartózkodás oka a 
fiatal hidasoktól való elzárkózás. Határozottan kijelentették, hogy megállapítá-
suk csak öt szerzőre vonatkozik, de szerintük sem ez az új nemzedék hangja4: 
„Az áprilisi Híd ifjúságunk meghamisított hangját adja. Már a bevezető cikkben 
zsákbamacskát kap az olvasó. El kell olvasni az első elbeszélést, vagy az utána 
következő verseket, és rögtön kiábrándulunk az egészből. Ezekben szó sincs 
a szocializmust építő fiatalok hangjáról. Kamasz-öregek beteges hangja szólít 

2 TOMÁN László: Negyven évvel ezelőtt is tavasz volt ilyenkor.= Magyar Szó, 1990. ápr. 28. Forrás: 
NÉMETH Ferenc: A fiatal hidasok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai 
Közlemények, 2009. 4: 144–159.

3 Ifjúság Szava, 1950. máj. 6. Forrás: NÉMETH Ferenc: A fiatal hidasok felállása 1950 áprilisában 
és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai Közlemények, 2009. 4: 144–159.

4 Nem ez az új nemzedék hangja. = Ifjúság Szava, 1950. máj. 13. Forrás: NÉMETH Ferenc: A fiatal hi- 
dasok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai Közlemények, 2009. 4: 144–159.
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bennünket.” (Idézi: NÉMETH F. 2009: 149) Az öt szerzőt nem nevezték meg, 
„de hármukat közülük, Németh Istvánt, Fehér Ferencet és Borús Erzsébetet 
azonosítani lehett.” (MAJOR 2011: 9)

1950 júniusában Sinkó Ervin Újvidéken értekezletet tartott a fiatal hidasokkal, 
szóba került a folyóirat nagy vitát kiváltó áprilisi száma is. A megbeszélés során 
Sinkó kifejtette véleményét az áprilisi Híddal kapcsolatosan, de meghallgatta a 
fiatal írókat is. A találkozás a kedélyek csillapítását szolgálta, főként a nemzedékek 
konfliktusát próbálta meg leszerelni, illetve elmondása szerint nagy jelentősé-
gű e Híd száma, mert a kezdő fiataloknak nyitott utat. A vitákkal kapcsolatban 
pedig bizonyos személyes ütközésről beszélt, illetve a legnagyobb hibának B. 
Szabó bevezetőjét találta, mivel ez „hamis bélyeget ütött az egész számra” (Idézi: 
NÉMETH F. 2009: 150), s azt is kifogásolta, hogy sok olyan szerző hiányzik, 
akik az Ifjúság szavában kitűntek tehetségükkel. Ezután Sinkó még egyenként is 
elemezte az áprilisi számban megjelent írásokat, és véleményt is mondott róluk, 
illetve szerzőikről. Németh Istvánt például nagyon tehetségesnek mondta, de 
elbeszélésének képzavarát bírálta.5

1950 májusában Az új nemzedék hangja? cím alatt a Magyar Szóban több foly- 
tatásban ostorozta a fiatalokat Rehák László. Többek között szemináriumi dolgo-
zatoknak titulálta a megjelent tanulmányokat, a többi írást pedig színvonalon 
alulinak találta. Szerinte ez csupán „a rezignáltság, elesettség borúlátó, síró, jajon-
gó hangja” (Idézi: NÉMETH F. 2009: 151), s szerinte nem kellene ilyen hang.6

1950 májusában Gál László egy értekezésében nagyjából két csoportra osztot-
ta a fiatalokat. Mégpedig, a „legcsillogóbb íráskészségűek” (Idézi: NÉMETH 
F. 2009: 151) táborát emelte ki egyik részről, de szerinte Fehér Ferenc, Borús 
Erzsébet, Tomán László, Németh István „nem tisztázták a költészet és a valóság 
kapcsolatát” (NÉMETH F. 2009: 151), majd elmondta, Galamb Jánosnak, Major 
Nándornak, Hatala Zoltánnak és Petkovics Kálmánnak kiforratlan az íráskész-
sége, végül mégis azt a következtetést vonta le, hogy ifjúsági irodalmunk nem 
reménytelen, inkább fejlődőképes.7

A fiatalok közül először Bori Imre válaszolt a támadásokra a Magyar Szóban. 
Válasz című cikkében elmondta, a fiatalok szemléletváltást akarnak:8 „Igazi 
irodalmat akarunk. Olyat, amelyben végre emberek is szerepelnek, és nem csak 

5 A Híd áprilisi számáról.= Ifjúság Szava, 1950. јún. 24. Forrás: NÉMETH Ferenc: A fiatal hidasok 
felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai Közlemények, 2009. 4: 144–159.

6 REHÁK László: Az új nemzedék hangja? = Magyar Szó, 1950. máj. 11., 12., 13.Forrás: NÉMETH 
Ferenc: A fiatal hidasok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai Közlemé-
nyek, 2009: 4: 144–159.

7 GÁL László: Eltévedt fiatalok. = Dolgozók, 1950. máj. 19. Forrás: NÉMETH Ferenc: A fiatal hida-
sok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai Közlemények, 4: 144–159.

8 BORI Imre: Válasz. = Magyar Szó, 1950. јún. 4., 5. Forrás: NÉMETH Ferenc: A fiatal hidasok fel- 
állása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai Közlemények, 2009. 4: 144–159.
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a termelőeszközökről szól az ének. [...] Az új, az igazi költészetet csak ezután 
várjuk. [...] Egyéni líra kell, mégpedig olyan, amely egyúttal az egész közösség 
érzését is kifejezi.” (Idézi: NÉMETH F. 2009: 152)

A vita folytatásában többek között Tomán László,9 Bálint István,10 Fehér Fe- 
renc,11 Sulhóf József, Bori Imre,12 Herceg János13 is elmondta véleményét és néze-
teit. B. Szabó György összegezte végül a fiatalok és az áprilisi Híd körül kialakult 
vitát 1951 májusában Herceg Jánoshoz intézett levelében. Szerinte a két szemben 
álló írói csoportot nem világnézeti különbségek választják el egymástól, és kifej-
tette, hogy az irodalmi vita nem jutott el a vajdasági magyar irodalom lényeges 
kérdéseinek felvetéséig, vagy az alapvető problémák tisztázásáig, csupán csak 
elmélyítette az ellentéteket írók és irodalmi csoportosulások között. Védelmébe 
vette a fiatalokat, elmondva, „senki se vonja kétségbe, hogy a fiatalok új hangot 
hoztak irodalmunkba. De ez az új szabadabb felfogás az irodalom és a művészet 
kérdéseiben a demokratizálódás első jelentősebb irodalmi visszhangja is volt. 
[...] Irodalmi életünk demokratizálódása elválaszthatatlan társadalmi életünk 
demokratizálásától.” (Idézi: NÉMETH F. 2009: 155) B. Szabó előrevetítette a 
vajdasági magyar írókra váró feladatokat, ugyanis meg kell vitatni a könyvkiadás 
kérdéseit, a kiadói terveket, a folyóiratok és lapok irodalmi rovatainak szerkesz-
tési elveit, illetve az írók és a szerkesztőségek közötti kapcsolatok kérdését is.14 
„Hogy ennek az új nemzedéknek szentelt szám aztán évekre szóló vihart kavart, 
[…] innentől kell gyökereztetnünk irodalmunk, ha nem is a mai, de mondjuk 
az ötvenes évek modernségét.” (BORDÁS 2000: 204) Az 1950-es áprilisi Híd 
megjelenése után kezdődik a Hídnak irodalmi folyóirattá való átalakulása.15

  9 TOMÁN László: Bűnös irodalompolitika. = Magyar Szó, 1951. ápr. 21. Forrás: NÉMETH Ferenc: 
A fiatal hidasok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai Közlemények, 2009. 
4: 144–159.

10 BÁLINT István: Merész szólamok a szólamirodalomról.= Magyar Szó, 1951. máj. 4. Forrás: 
NÉMETH Ferenc: A fiatal hidasok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai 
Közlemények, 2009. 4: 144–159.

11 FEHÉR Ferenc: A „monopolizálás” – ahogy én látom...= Magyar Szó, 1951. máj. 8.Forrás: NÉMETH 
Ferenc:A fiatal hidasok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai Közlemények, 
2009. 4: 144–159.

12 BORI Imre: Mondjunk néhány szót az „író jövőbe néző szeméről” is! = Magyar Szó, 1951. máj. 
12. Forrás: NÉMETH Ferenc: A fiatal hidasok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = 
Hungarológiai Közlemények, 2009. 4: 144–159.

13 HERCEG János: Irodalmi helyzetünkről. = Magyar Szó, 1951. jún. 22.Forrás: NÉMETH Ferenc: 
A fiatal hidasok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai Közlemények, 2009. 
4: 144–159.

14 B. SZABÓ György: Levél Herceg Jánosnak. = Magyar Szó, 1951. máj. 20. Forrás: NÉMETH Ferenc: 
A fiatal hidasok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. = Hungarológiai Közlemények, 2009. 
4: 144–159.

15 Forrás: REHÁK László: A Híd arculata megjelenésének első két évtizedében. = Létünk 1985. 1: 22–27.
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AZ 1950-ES HíD PRÓZATERMÉSE

Az áprilisi Hídban fiatalként publikáló novellisták munkássága kutatásom 
tárgya. „E nemzedék tagjai nem egyszerre kezdték irodalmi pályájukat. [...] 
Az írói pályaképek sem egyenletesek tehát. Fehér Ferenc, Ács Károly, Németh 
István és Major Nándor első kötetei lényegében még az ötvenes évek első felében 
készültek, [...] többen csak a hatvanas években jelentették meg első könyveiket.” 
(BORI 1998: 153–154)

Az első impulzusok után „náluk is megfigyelhető egy hullámvölgy az ötvenes 
években, s ez a nemzedék is, [...] valójában a hatvanas években bontakozott ki, s 
mutatta meg erejét. [...] Első ihletőjük a vajdasági falu élete volt, s ebből kiindul-
va, majd fokozatosan elszakadva is tőle, a polgáriasultabb életformák kötötték 
le figyelmüket, s alakították ki a maguk jellegzetes »modern« prózáját, melyben 
mind a magyar prózai hagyomány, mind pedig a modern nyugati irodalmak 
törekvései felfedezhetők.” (BÉLÁDI–BODNÁR–SŐTÉR–SZABOLCSI 1982)

1950-ben a következő elbeszélések, novellák jelentek meg a Híd folyóiratban: 
Brindza Károly – A nagy pör, Május elseje, Testvérek; Bóna Júlia – Kezdet; Borbély 
János – Tragédia; Herceg János – Kicsike; Kolozsi Tibor – Bátorság; Lőrinc Péter 
– Selyemzsebkendő; Majtényi Mihály – Forró föld, Vörös csillag; Németh István 
– Gyilkosok, Helytelen világ, Kis oktalanok; Petkovics Kálmán – Gát; Saffer Pál 
– Keresztúton, Mese a kezdetről; Sebestyén Mátyás – Erőpróba; Sulhóf József – 
Csalódás; Szirmai Károly – Patkányok; Thurzó Lajos – Gyermekkoromból.

A felsoroltak közül Németh István és Petkovics Kálmán opusát tekintem át 
és az áprilisi Hídban megjelent novelláikat elemzem.

NÉMETH ISTVÁN – ELSő KöTETE ÉS A HíDBAN 
MEGJELENT MűVE

Németh István író, publicista 1930. augusztus 18-án született Kishegyesen. 
1955-től 10 évig az Ifjúság Szava munkatársa volt. 1965–1989 között, huszon-
négy évig Újvidéken, a Magyar Szó riportereként dolgozott. 1989-ben nyugdíj- 
ba vonult. Érdeklődése a szépirodalom, prózaírás és az újságírás területeire is 
kiterjed (HÓDI S.–HÓDI É. 2003). „1947-től a Híd minden évfolyamának meg- 
volt a maga íróegyénisége, akkor ezt mondhattuk az ötvenes esztendőre is. Még- 
hozzá mindjárt az induló nemzedék egy tagja, Németh István ugrott ki novel-
láival” (BORDÁS 2000: 213). 

Az új nemzedék köréből ő lépett fel elsőként, 1954-es Parasztkirályság című 
novelláskötetével. Indulásakor Móricz Zsigmond parasztszemlélete hatott rá. 
Gazdag élményvilágból építkezett, s a magyar irodalmi hagyomány felkínálta 
novellaformában gondolkodott. „Már első írásaiban nyers erejükben villannak 
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fel, bontakoznak ki a kitűnően megfigyelt és biztos kézzel megrajzolt embe-
ri arcok, sorsok, törekvések, vágyak, hangulatok, s lépnek fel novelláiban az 
életforma évszázados kereteiben küszködő, azt áttörni akaró parasztok, kik 
szembetalálták magukat azokkal az új történelmi erőkkel, amelyek 1944 után 
betörtek a Vajdaság falvaiba is. [...] Kezdetben belülről, az érzelmi azonosult-
ság nézőpontjából szemlélte világát, majd ezzel fokozatosan szakítva, a paraszti 
világot nem abszolút, hanem viszonylagos voltában kezdte vizsgálni.” (BÉLÁDI–
BODNÁR–SŐTÉR–SZABOLCSI 1982) Először gyermekkorának falusi emlékeit 
írta meg, majd a falusi élet epikusabb megrajzolásával próbálkozik, a magyar 
parasztnovella keretei között maradva, de a kritikus szemlélet jellemzi magatar-
tását írásaiban. „Többnyire paraszti figurák mozognak Németh István novellái-
ban, s mint Gerold László figyelmeztetett rá: »Írónk kevésbé szeret történeteket 
kitalálni, szerkeszteni, ő megfigyel, amit észlel, azt rögzíti, ami viszont inkább a 
riporterre, mintsem a novellistára jellemző, de a rögzítés, a széppróza nyelvén 
nemegyszer enyhén lírával megfuttatva történik.« Leíró módszere nem zárja ki 
sem az író jelenlétét, személyes részvételét, sem pedig azt, hogy drámai pilla-
natokat és eseményeket ragadjon meg. Novellái éppúgy lényegre törők, mint 
riportjai, nélkülözik a színes kitérőt, a kanyargó mellékszálakat. Azonnal a 
dolgok közepébe vág, hogy végül elfércelje a szálakat, ne hagyjon kételyt semmi 
felől.” (BORDÁS 2000: 214) 

Elsőként Bori Imre méltatta Németh István 1954-ben megjelent első köte-
tét ‒ 24 művet tartalmazó novelláskötet ‒ a Híd 1955/2. számában. A kötetkez-
dő novella a Helytelen világ című, ami a Híd 1950. áprilisi számában jelent meg 
először nyomtatásban. 

Bori, miután negatívumként hozza fel a kötet elcsépelt témáit és véglete-
kig kimerített motívumait, a következőket írja a Parasztkirályságról: „Németh 
István úgy indult, hogy újat mond majd el a parasztságról, a mi parasztjainkról, 
itt Vajdaságban. Bácska szívéből szívta íróságához az éltető vért, a megszólalás-
ra kényszerítő paraszti élményeket. Első írásaiban érezni még, hogy latolgatja a 
lehetőségeket: Móricz Zsigmondosan nézzen-e be a falusi házak ablakain, vagy 
dobjon mindent félre, álljon a saját lábára, ne tekintgessen se jobbra, se balra, 
hanem csak élményei szavát figyelve adja úgy tapasztalt meglátásait, ahogy azok 
földerengtek nyiladozó értelme előtt, ahogy belevésődtek ifjúságának hajnalán 
a markáns paraszt-arcokkal egyetemben. Németh István az utóbbit választot-
ta. Igaz, hogy így írásai veszítettek művésziességükből, a szerkezet nem mindig 
klasszikus tökélyű, a cselekmény vonalvezetése, a fokozás nem mindig arányos, 
a stílusa is egyenetlen, kidolgozatlan. De nyers erejükben villannak fel, bonta-
koznak ki a biztos szemmel meglátott és biztos kézzel megragadott és papírra 
vetett emberi arcok, sorsok, törekvések, vágyak, hangulatok, a parasztéletforma 
évszázados kereteiben hánykódó, az azt áttörni akaró és áttörő parasztok, ébre-
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dezve és nyujtózkodva, hunyorogva és szemlesütve ujjászületett társadalmunk 
fényeiben. A parasztság életének ezek az új, eszmei jellegzetességei feszítették 
szét Németh István elbeszéléseiben a műfaj kereteit.” (BORI 1955: 599‒600)

A szerző összességében pozitívan viszonyul Németh első kötetéhez. Habár saj- 
nálja, hogy „az ábrázoló és hangulatteremtő íróhoz nem emelkedett fel a műfajt 
teremtő Németh István” (BORI 1955: 600), mégis megértéssel fordul hozzá, első 
kötetről lévén szó. A szegényebb társadalmi réteg életéből merít a szerző. Három 
részből áll a kötet. Az első az Ebek harmincadján, a második a Magunk földjén, 
a harmadik pedig a Tollpróbák címet viseli. A legtöbb mű párbeszéde tükrözi a 
földműves réteg világát, hiszen a népies beszédet jeleníti meg. Több vajdasági 
helység, tájegység, mint például Mohol, Szenttamás, Szikics, Szabadka, Bajsa, vagy 
megnevezés, mint a Bara, az aljföldek, a gránitkereszt, illteve a faluszéli kereszt is 
a regionalitást tükrözi, ahogyan a történetek helyszínei is. A történetek sokszor 
kisebb falvakban, a tanyavilágban vagy kint a földeken játszódnak, hősei pedig 
kétkezi munkások, szegény parasztemberek, családapák és háziasszonyok, de 
több gyermekszereplő is megjelenik. A kötet elbeszélései arról árulkodnak, hogy 
szerzőjük válságban él, hisz a „bomló formák, széteső keretek azt bizonyítják, 
hogy az író elvesztette uralmát fölöttük, felborult az a láthatatlan egyensúly, az a 
biztonságérzet, amely fennállt az író és élményvilága között.” (BORI 1955: 600) 

Németh elbeszéléseiben nem helyez nagy hangsúlyt a formai problémákra, 
sem a műgondra nem figyel különösebben. Ábrázolásmódja sokszor elnagyolt, 
stílus-megoldásai felszínesek, de mindezek ellenére „elbeszélései szuggesztívek, 
minden elbeszélésében feltűnik egy-két kép, egy-egy remek jellemzés, pompás 
részlet, amely megragadja az olvasót, belemar képzeletébe, munkára serken-
ti azt, és így az olvasó mintegy kiegészíti az írást ott, ahol az veszít iramából, 
csökken benne a közlés intenzivitása, ellanyhul, és nem tartalmazza már az író 
élményeinek teljében rnegalkottakat. Ilyen írói remeklésnél az ábrázoló művész 
mesteralkotásánál érezni igazán, hogy Németh István olyan elsőrendű, annyira 
igaz és mély parasztélményekkel rendelkezik, mint senki itt nálunk írói körök-
ben. Ilyenkor lehullik minden vérszegény részlet, és megjelennek parasztjaink a 
maguk igazi valóságában. [...] Olyan emberismerő, annyira ismeri parasztságunk 
életének minden csínját-bínját, annyira agyába vésődtek élményei, hogy azok, 
ha lemeztelenítve mondja is el, már akkor is élnek, már akkor is elbeszélések, 
mert az életet tartalmazzák, a mi embereink életét hozzák.” (BORI 1955: 600) 

Bori végkövetkeztetése: Németh István első kötetében az elbeszélések érté-
ke nem egyforma, a szerző még nem kiforrott alkotó, viszont műveinek egyes 
részei bizonyítják, hogy művészien színvonalas alkotásokra lehet számítani a 
szerzőtől. Ezt későbbi munkássága során be is bizonyította. 

Németh Istvánnak „Helytelen világ című novellájában már benne van mindaz, 
amit ma is fő erényének tartunk: a vajdasági falusi ember sorsát figyelő, követő és 
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érte aggódó magatartás, a jellemábrázolás sajátos és nagyon is autentikus módja, 
a történet továbbgondolásra serkentése és a hozzá való érzelmi viszonyulásra 
késztetés. [...] Nem csoda, hogy B. Szabó György éppen ezzel a novellával indí-
totta az »áprilisi Hidat«, s hogy ezt tartotta leginkább új hangnak, még akkor 
is, ha Sinkó több hibájára is figyelmeztet. [...] Németh István Hídban közölt 
novelláival sikerült megtalálnia társadalmi valóságunknak azokat a szeleteit, 
amelyeket irodalommá lehetett és kellett formálni. És valóban mennyivel más 
ez a hang, mint a Híd novellistáinak zöméé.” (BORDÁS 2000: 208; 214; 215)

A novella első mondatai, a sejtelmes, nyomasztó kezdet előrejelzi, amit a 
későbbiek igazolnak, vagyis azt, hogy egy nyomorúságos világba csöppenünk. 
Borús hangulat ül az egész novellán, amit a kezdőképek teremtenek meg és az 
olyan szavak, mint az éj, a vörös hold, az árnyékok, a sejtelmes, osonó szörnyek, 
a csend, vagy a csaholó és vonító kutyák nyomják ráhangulati bélyegüket. 

A cím egyértelműsíti, hogy a cselekmény, egy estének a leírása, valójában a 
társadalmi helyzetet tükrözi társadalomkritikát is eredményezve. A kezdőképben 
a Helytelen világ hőse, Tatár János hazafelé tart a heti kubikolásból. A kocsmá-
hoz érve önmagával viaskodik, gondokkal küzd. Az foglalkoztatja, bemenjen a 
kocsmába vagy se, hiszen a kocsma menedéket nyújt „mindenkinek, akit sárba-
porba gázolt az élet.” (NÉMETH I. 1950: 203) Végül betér. A kocsma fontos 
állomás a munkásemberek életében. Miután Tatár János legurít egy üveggel, 
továbbáll. Hazaérve hősünk elfelejti minden gondját, baját. Vacsora kerül az 
asztalra, de nem jut elegendő étel, s ez feszültséghez vezet. A viszontlátás örömét, 
a gyerekek boldogságát a valóság töri meg: „miután remény sincs a változásra, 
fölkel, beveri az ajtót, s már fut, fut is a kocsma felé. [...] Hogy megkeseredik 
Tatár élete? Nem kell rajta csodálkozni. Mind elesett ember ez, mondja Németh 
István, s mindnek a szíve csordultig van keserűséggel.” (BORDÁS 2000: 215) 

A főhős célja, hogy igazi családapa legyen, áldozatot hoz ennek eléréséért 
azzal, hogy lemond a kocsmai iszogatásról. Bizonytalan személyiség, mégis 
kitart családja mellett, ami azt is mutatja, józan eszű ember, aki az igazi, valós 
világból az ital mámorába menekülne. Erőt vesz magán, s meg tud állni egy ital-
nál. Amikor viszont kíméletlenül ismét az arcába csap a nyomorúságos valóság, 
nem bírja tovább. Tatár haragszik, mérges, valójában nem feleségére, hanem a 
sorsa, ami ebbe a helyzetbe kényszeríti. A zsúfolt szobában térnek nyugovóra, 
mindannyian egy helyen. Civakodás, veszekedés veszi kezdetét, egyik gyerek 
sír a másik után, amire „Tatár János megfeszül egész testében. [...] Fölugrik 
és kirohan. A lárma kihallatszik az udvarra, kihallatszik az utcára. Futni kell 
tovább, a kocsma felé. Űzi a cudar élet, melyben józanul élni irtózatosan nehéz.” 
(NÉMETH I. 1950: 207). Ezt az életet csak az alkohol mámorában képes élni a 
szegény ember, mert a valóság túlságosan rideg és nyomasztó. A novella tető-
pontját ott éri el, mikor a főhős már nem bírja elviselni az otthoni civakodást. 
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A feszültség végigvonul a művön, de minden korábbi történés – a főhős vias-
kodik önmagával, hogy nincs elegendő étel az asztalon, ezután pedig a zsúfolt 
szoba, ahol a gyerekek képtelenek nyugodtan aludni –, egyre inkább fokozza 
a feszültséget, ami Tatár János meneküléséhez vezet. Befejezését megoldásnak 
is lehet tekinteni, hisz a menekülés a valós életből az ital mámorába lehet az 
egyik opció a „boldogulásra”, legalábbis a kegyetlen és helytelen világ túlélésére. 

A novella egyetlen estét ölel föl. Néhány óra csupán a cselekményidő. Fontos 
a helyszín, hisz egy valóságos ábrázolásmód, realista világlátás tükröződik a 
periferiális létállapotot bemutató életképben. A nehéz társadalmi helyzetet mégis 
a szereplők érzésvilága, a benyomásaik, önmagukkal való viaskodásuk jeleníti 
meg. A vajdasági rideg valóság tárul az olvasó elé, a novella elején megjelenő 
szürkületi képpel, a megtelt, bánatot és szomjat oltó kocsmai világgal, a szegényes 
házakkal, az éhező gyerekekkel, melyek mind a nyomorúságos életet tükrözik. 

A sanyarú családi élet, a társadalom peremére szorult emberek nyomorúsá-
gos mindennapjai a rossz életkörülményeknek, a fejletlen társadalmi viszonyok-
nak, a helytelenül működő világnak a következménye. Németh István objektív, 
megfigyelő látásmódja, a hőseit felszínesen ábrázoló, mégis valamiképpen mélyre 
hatoló stílusa ugyanúgy megrendíti az olvasót, mint az ábrázolt szituáció, sőt 
méginkább fokozza ezzel a hatást és nyomatékosítja mondanivalóját.

PETKOVICS KÁLMÁN KEZDETI MUNKÁSSÁGA

1930. április 2-án Csantavéren született. A Dolgozók hetilap újságírója lett ti- 
zennyolc évesen. Évekig bedolgozott az Ifjúság Szavába. 1953–1974 között a 
7 Nap hetilap szerkesztője, illetve főszerkesztője. 1974-től 1976-ig a Forum 
Könyv- és Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója, 1975-től 1976-ig a Magyar Szó fe- 
lelős szerkesztője, majd fontos politikai tisztségeket töltött be. 1979-től 1985-ig 
a Kommunist című pártlap szerkesztője, 1985-től 1990-ig a 7 Nap állandó cikkíró-
ja, 1990-ben nyugdíjba vonult. 1977-ben megkapta a Szenteleky Kornél Irodalmi 
Díjat. Újvidéken hunyt el 1998. április 23-án, hatvannyolc évesen. 

Majdnem tíz évvel Németh István első kötetének megjelenése után adta ki 
Fekete betűs ünnep című könyvét. A szociográfia ihlette. Tudósításokat írt egy bács- 
kai faluról, és jó érzékkel ragadta meg egy-egy vajdasági vidék sajátos kérdéseit, 
a tanyasi ember és a város árnyékában élő falvak életét. A kötet négy nagyobb 
egységre tagolódik: Fekete betűs ünnep, Zöld tenger, A bácskai szállásokon, A 
város árnyékában. A kötet címadó része, a Fekete betűs ünnep, melyben négy év- 
szakra bontva, az Ősz, Tél, Tavasz, Nyár sorrendet követve jelennek meg az ün- 
nepi alkalmak. A négy évszaknak és a hősök életének változásait veszi szem-
ügyre. Párbeszéd elvétve, alig található a szövegekben, csak a Zöld tenger című 
írásában beszélteti hőseit Petkovics. 
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A kötet fülszövege szerint Petkovics már „több mint egy évtizede járja Vajda-
ság városait, falvait, és a riporter szemével nézi a valóságot, írásaiban azonban 
nem csak az újságíró szólal meg: a szociológia és politika szempontjai is érvé-
nyesülnek. Az elmúlt évek eseményei, változásai Vajdaságban így alakulnak teljes 
képpé Petkovics írásaiban, melynek műfaját nehéz meghatározni [...], rólunk, a 
mi életünkről, hétköznapjainkról és ünnepeinkről, sikereinkről és botlásaink-
ról szól a szerző.” (TOMÁN 1963) A szövegekből társadalombírálatára is fény 
derül, amit hősei ügyein-bajain keresztül közvetít olvasói felé. 

A legtöbb írás pontos, szociografikus leírás, mely kimerítően ábrázolja a 
vajdasági falusi ember életét, gondjait, ünnepeit. Szövegeiben ugyanabban a 
környezetben mozog, több oldalról is szemügyre véve a vajdasági kisebbségi 
falusi világot és az ebben élő embertípusokat, azok életkörülményeit, minden-
napjait: „Az irodalmunkban elevenen élő szociográfiai törekvések képviselője 
Petkovics Kálmán (1930–1998). Az ötvenes évek második felében és a hatvanas 
évek elején társadalomrajzok sorában mérte fel Észak-Bácska népének, elsősor-
ban a falunak az életét. Klasszikus hagyományok folytatója ebben a műfajban: 
a magyar szociográfia és a régi Híd törekvései egyaránt ihlették [...]. Szépírói 
ambíciói találtak ebben a műfajban természetes medrükre. Ezt bizonyítja a Fekete 
betűs ünnep című könyve (1963), melyben Petkovics érdeklődésének irányai is 
kitapinthatók: tudósítást ír egy bácskai faluról, jó érzékkel ragadja meg egy-egy 
vidék sajátos problémáit, sokat foglalkozik a tanyai ember életének a kérdéseivel, 
és elemzi a »város árnyékában« élő falu életét.” (BORI 1998: 181)

A hatvanas évek végén a lírai történetírás egy figyelemre méltó változa-
tát teremti meg. A történetíró módszerességét és dokumentumigényét ötvöz-
te műveiben a riport feltételezte közlésmóddal, és ilyen módon alkotta meg 
a dokumentumriport lírai felhangokat is megszólaltató változatát (BÉLÁDI–
BODNÁR–SŐTÉR–SZABOLCSI 1982).

Az 1950. évi áprilisi Híd számban megjelenő Gát című novellája több egység-
ből áll. Az elsőben a főhős, Somaházi István családtörténetével és magántörté-
netével ismerkedhetünk meg. Somaházi István története családtörténet. Rétfa-
luban úgy tudják, „kiterjedt nagy rokonsága van” (PETKOVICS 1950: 213). A 
család már az első mondatban megjelenik, ami jelzésértékű, hiszen a rokoni szál 
a novella kulcsmotívuma. A főhős a rokonságáról nem sokat beszél, ami utal a 
rossz családi viszonyra is. 

Somaházi István kora gyermekkora óta dolgozik, mivel korán elveszítette 
édesapját. Hányattatott sorsa végül mégis jóra fordul. Fontos számára a család, 
az édesanyja, a nővérei, annak ellenére, hogy ezt távolléte miatt nem tudja teljes 
mértékben kimutatni. Pontosan ezért veszi annyira zokon, hogy Irén nem hívja 
meg a lakodalmába. A történet néhány évet ölel fel nagy kihagyásokkal, csak a 
legfontosabbakra hagyatkozva. Nem mellékesek a belső érzelmek és a külvilág, 
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illetve az emberekkel való kapcsolat ábrázolása, mint például Somaházi más 
szereplőkhöz való viszonya. A novella végén ismét láthatjuk, milyen sokra becsüli 
a családot, hiszen egy gyermekeivel játszó boldog családapa jelenik ekkor meg. 
Olyan embernek ismerhetjük meg, aki ha kell, segítséget is kér, s igazán türel-
mes, kivárja a megfelelő pillanatot. Nem felejt, visszafizeti adósságát, elégtételt 
vesz rosszakaróin. Erős jellemű, kitartó, aki kiáll elhatározása mellett.

A korábbi feszültségek után a sógor, Karamfila látogatásával tetőzik a novella. 
Somaházi végre elégtételt vehet, a sógor megszégyenülve, kudarcot vallva mene-
kül. Karamfila Zoltán eredetileg segítségért megy, Somaházi azonban egyálta-
lán nem felejtette el utolsó találkozásukat: „Várjál sógor, ha már sógorom vagy! 
Emlékszel-e azokra a harmincas esztendőkre sógor? Tudod, mikor ott álltam az 
emberpiacon... Én nagyon emlékszem... De neked is eszedbe kell, hogy jusson: 
Ugye, akkor nem ismertük egymást? Így mondtuk úgy-e, sógor? Emlékszek 
én nagyon... De mégis ismertelek téged és most is ismerlek! Nagyon... Tudom, 
hogy mekkora gazember vagy! De amint látom, te nem ismersz engemet. Pedig 
kár! Ha ismernél, biztos nem jönnél hozzám ilyen gyalázatos kérésekkel... Látod 
sógor, mégis csak jó a rokonságot ismerni. Karamfila nem várta be a beszéd 
végét. Jobbnak látta köszönés nélkül eliszkolni, mint végigvárni Somaházi súlyos 
mondanivalóját. De Somaházi István mégis elmondta, amit akart. Az utolsó 
szavaknál már Karamfila kivül volt az ajtón s ő igyekezett még hangosabban 
beszélni, hogy megértse. Azután elhallgatott.” (PETKOVICS 1950: 220)

A sógor megszólítás többször megjelenik a novellában. Bensőséges kapcso-
latra, viszonyra utal. Ezt a közeli hozzátartozást szerette volna Somaházi István 
is kihasználni, mikor sógorának szólította Karamfia Zoltánt. A képmutató és 
korábban nagyon is pökhendi Karamfila ugyanúgy sógorának nevezte Somaházit, 
mikor segítségért ment évekkel később István házába. A sógor megnevezés az ő 
szájából azért veszítette el a bensőséges rokonsági kapcsolatot takaró jelentését, 
mert korábban azt mondta Somaházinak, nem ismeri őt, s a segítségnyújtást 
is megvonta. 

A pénz, a vagyon, a föld, az a bizonyos kétszáz hold jelentette a családta-
gok között a gátat, mely elválasztotta őket egymástól, derül ki a novella utolsó 
mondataiból: „Igen, a kétszáz hold gát volt, a szó igazi, nyers értelmében, ember-
elkülönítő gát, ami egyszer és mindenkorra megszűnt létezni...” (PETKOVICS 
1950: 220) A címet motivikusnak tekinthetjük, hiszen a társadalmi rétegek és a 
családtagok közötti nézeteltéréseket jelképezi, vagyis az emberek között kiala-
kuló szakadékokra asszociálhatunk. A kilenc árván maradt Somaházi gyerek is 
szétszéled. Mindenki a maga útját járja, s gátat emelnek egymás közé. A testvéri 
összetartozás már nem a legfontosabb dolog az életükben, ezért nem hívja meg 
a lány menyegzőjére testvérét. Ezért nem dicsekszik főhősünk kiterjedt nagy 
rokonságával. A novella a gazdagok, a nagyparasztok, az „urak” és a szegé-
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nyek, a béresek konfliktusát ábrázolja Somaházi István családi bonyodalmain 
keresztül. A párbeszédekben megjelenik a népies beszédmód. Párbeszédek és 
leírások egyaránt találhatók a szövegben, melyek a történetfolyamban kiegészí-
tik egymást. A szereplők közötti párbeszéd a népnyelvet idézi, ezáltal behozva 
a vidéki szellemiséget. A narráció nem hatol mélyre, mégis pontos képet ad a 
főhős érzelemvilágáról úgy, hogy beszélteti és cselekedteti, s így, közvetett módon 
ábrázolja István vérmérsékletét, közvetíti érzés- és gondolatvilágát. 

MAJOR NÁNDOR ELSő KöTETÉNEK ELBESZÉLÉSEI

1931. június 13-án született Verbászon. 1951-ben a Pionírújság munkatársa. 
1952–1957 között az Ifjúság Szava című hetilapnál dolgozott. 1957–1961 között 
a Híd folyóirat főszerkesztője. 1961-ben a Forum Könyvkiadó szerkesztőjeként 
tevékenykedett. 1962–1969 között a Magyar Szó napilap munkatársa és főszer-
kesztő-helyettese. 1973–1974 között a Forum Lap- és Könyvkiadó Válallat igaz-
gató-helyettese. 1989-ben vonult nyugdíjba.

Major Nándor ugyan verset tett közzé a Híd 1950. évi áprilisi számában, de ő 
is a nemzedék prózaírói közé tartozik. Lírával kezdte, majd áttért az elbeszélésre 
és a riportra. Majd egy évtizedes kísérletezés után hirtelen talált magára és bonta-
kozott ki igazán írói pályája. A hagyományos magyar novella világképéből indult 
ki, és érzelmes lírai versekkel jelentkezett. Az ötvenes évek első felében az olasz 
neorealizmussal és Hemingway művészetével találkozva kialakított egy lazább 
szerkezetű, a tér és az idő kategóriájával szabadon gazdálkodó novellaformát, 
felszabadult elbeszélőstílust, amelyet az Udvarra nyílik az ablak című, 1956-os 
kötetének írásai példáztak (BÉLÁDI–BODNÁR–SŐTÉR–SZABOLCSI 1982).

A hétköznapok tragikus poézise érdekelte ekkoriban elsősorban, s ez az 
érdeklődés szövődik novelláinak világába. Szól a szerelemről (Szelíd dombok 
vasárnap délutánja), a hitel miatti házastársi civakodásról (Számadás). A munkás-
élet szinte mindegyik novellában megjelenik. 

Major írásaiban a kísérletezés hatását érezzük. Jelentkezik a hagyományokkal 
való szakítás, a forma megbontása, a szerkesztés meglazítása, csapongó gondo-
lattársítással összehordott élményanyag közbeiktatása, monológok, képzelt 
párbeszédek közbeszövése. Ez а „pár soros esemény mögötti háttér szokatlan 
kiszélesítése és elmélyítése, néhány helyen futurista festményekre emlékeztető 
szövegbeli szaggatottság, gyorsított beszélgetések, a gondolatjárás szokatlan 
bukfencei.” (SZIRMAI 1957: 263) Legelső és legszembetűnőbb ilyen újítása, 
hogy a címek nem a megszokott helyen állnak, hanem a szöveg melletti bal olda-
lon, a bal alsó részen, sőt a címek tagoltak, hiszen minden szó új sorba került. 

Nem a megszokott módon jelenik meg a lírai én sem. Közbeékelésekkel, 
zárójelben és idézőjelekkel jelölve folyamatosan megtöri a narrációt az egyes 
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szám, első személyű elbeszélő. Az objektív narráció személyes hangvételű lesz 
ezáltal. A narráció töredezettségét eredményezik még a beékelések, melyeket a 
szerző azért illeszt be, hogy bővebb információkkal lássa el az olvasót, leírja és 
megmagyarázza az előzményeket. Az emberi helyzetek belső gazdagságát kutat-
ta ezekben a novellákban, s az epikus művészet szempontjából jelentéktelennek 
tűnő mozzanatok többsíkúságát felfedezve, a gondolattársítások lehetőségeivel, 
dúsító technikájával élve, egyszerű, hétköznapi nyelvezetet használ. A kötetben 
található tíz elbeszélés között van olyan, amely laza szerkesztésében is kész, 
befejezett szövegnek tekinthető. Van viszont olyan, mely széteső, tematikailag 
nem zárt. Történeteinek fele más korba is beleilleszthető, hiszen a hitel miatti 
nyomorúságos családi léthelyzet egyben társadalomkritika és realista társa-
dalomábrázolás is egy házaspár történetének segítségével. „Major első írónk, 
aki szóhoz juttatott olyan problémákat, melyekről egyáltalában nem vagy csak 
újságokban írtak.” (SZIRMAI 1957: 263) Megjelennek nála természeti képek 
is, például a Szelíd dombok vasárnap délutánja című novellában, amelyben ez a 
természeti ábrázolás a végkifejletet is tükrözi. Apró feszültségek ékelődnek be, 
de ezek nem törik meg a mű alapvetően pozitív hangulatát, csak fokozzák és 
megtartják az érdeklődést. Egy-egy szereplőt több novellában is szerepeltet. A 
Mindenki naponta megvívja a harcot című novella anyókája és Bélája megjelenik 
A falak még megmaradnak című műben azzal a különbséggel, hogy az előbbi-
ben Béla a főhős, míg a másikban anyóka élettörténetét ismerhetjük meg. A lírai 
fogantatású életkép azonban nem elégítette ki, mert az ötvenes évek második 
felében tovább folytatja „prózai kutatásait”, és kialakítja a nagy novellának azokat 
a példáit, amelyeket Vereség című, 1959-es kötetének elbeszélései példáztak 
(BÉLÁDI–BODNÁR–SŐTÉR–SZABOLCSI 1982).16
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Renata ROMODA

POČECI KARIJERE PISACA PROZE GENERACIJE 1950
Híd je književno-umetnički, društveno-naučni časopis. Predhodno 1934. godine 
pod istim imenom štampan je u Subotici, kao društveno-književni časopis, mladih 
Jugoslovenskih mađara. Od 1947. godine redovno se štampa i izdaje u Novom Sadu. 
Između dva rata te potom II svetskog rata časopis je jedan od levo orijentisanih 
organa vojvođanske štampe. U svom istraživanju bavim se primerkom izdatog 
aprila 1950 godine, i u njoj publikacijama i novim delima pisaca novele. Napisana 
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dela proze, u tzv. omladinskom Híd-u samo nabrajam, dok se moja istraživanja 
odnose se na nova dela mladih pisaca novele. Posebno se bavim opusima pisaca 
Ištvana Nemetha, Kalmana Petkoviča, i Nandora Majora. Kratko se osvrćem na 
njihov životni put, do izdavanja njihovih prvih knjiga, analizirajući njihove novele 
u aprilskom izdanju časopisa. Bavim se i o raspravama koje je ovaj broj časopisa 
izazvao, a o programu govorim o najbitnijim činjenicama bez potpune pretenzije.
Ključne reči: omladinski Híd, Ištvan Nemeth, Kalman Petkovič, Nandor Major, 
1950, Đerđ B. Sabo

Renáta ROMODA

THE START OF THE PROSE-WRITERS’ CAREER OF THE 
1950S GENERATION

The predecessor of the Híd(Bridge) literary, artistic and sociologic journal appeared 
for the first time in 1934 in Subotica by the same name, and owned the subtitle of 
“Social and literary journal of the Yugoslavian Hungarian Youth”. Ever since 1947, 
the journal regularly appears in Novi Sad.
Between the two world wars, and soon after the Second World War, it is one of the 
leftist press media in Vojvodina. I examine the issue of the journal published in 
April 1950, and the newly appearing short story writers publishing in it. I review the 
so-called growth of the prose issue of the Hídfor youth on the level of enumeration, 
since I examine the works of the young short-story writers, recently coming in sight 
only. Because of this, I review shortly the opus and lives of István Németh, Kálmán 
Petkovics and Nándor Major – until their first volumes, – by analysing their short 
stories appeared in the Híd in April, I only discuss the debates caused by the issue 
of the journal and its programme by confining myself to the most important facts, 
without attempting to be comprehensive.
Keywords: youth Híd, István Németh, Kálmán Petkovics, Nándor Major, 1950, 
György B. Szabó
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USVAJANJE STRANIH JEZIKA I PROCESI 
U FUNKCIONISANJU IDENTITETA

Istraživanje identiteta, kao kompleksne pojave, predmet je raznih naučnih disciplina. 
Iako se svaka od disciplina trudi da identitet, kao predmet istraživanja, ispita i opiše 
u potpunosti, polazeći od njenih korena, ipak, samo jednom interdisciplinarnom 
analizom identiteta kao pojave može se dobiti jasnija i opipljivija slika, tačnije mapa 
identiteta. Rad se oslanja na rezultate lingvističkih, socioloških, antropoloških i 
drugih istraživanja i pokušava da ponudi odgovore na pitanje kako funkcioniše 
identitet i koji su mu konstrukcijski elementi. Rad se nadalje osvrće na međusobno 
ukrštanje srpsko-mađarskog identiteta. Ilustruje kako učenje srpskog jezika utiče 
na formiranje novih identitetskih obeležja, odnosno obogaćuje postojeći identitet u 
mađarskoj sredini i obrnuto. Rad se bavi pitanjima percepcije identitetskih obeležja 
do kojih se dolazi prilikom učenja, odnosno usvajanja stranih jezika. 
Ključne reči: identitet, obeležja identiteta, srpsko-mađarski identitetski uticaji, 
percepcija identiteta, usvajanje stranih jezika

IDENTIFIKACIJA KAO JEDNA OD OSNOVNIH 
POTREBA DANAŠNJICE

Identifikacija predstavlja onaj vid prepoznavanja osnovnih karakteristika 
pojma, bića, pojave, koji je potreban kako bi se komunikacija nesmetano odvijala 
između predajnika i prijemnika informacije. Slobodno možemo da kažemo 
da do komunikacije i ne može da dođe ukoliko se prilikom nje ne definišu 
okviri onoga šta prenosimo, odnosno preuzimamo. Zato je i toliko važno da 
shvatimo potrebu da se stvarnost koja nas okružuje na odgovarajući način 
definiše, okarakteriše i spozna. 

Danas se identifikacija provlači kroz kompletan krvotok našeg životnog 
bivstvovanja. Sebe smo potrebni predstaviti, odnosno okarakterisati još i 
prilikom samog upoznavanja. Već na samom početku komunikacije mi dajemo 
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odgovor na pitanja ko smo i šta smo, koje su nam osnovne karakteristike, šta 
nas to razlikuje od drugih. Tada možemo da navedemo da smo na primer otac 
dva deteta, govorimo srpski i mađarski jezik, katoličke smo vere, lingvist po 
zanimanju, itd. Sebe identifikujemo navođenjem svojih osnovnih osobina i 
karakteristika. Kada komuniciramo preko elektronskih medija, upisujemo svoje 
šifre i korisnička imena. Kada se „družimo” preko društvenih mreža, ulazimo 
u svoj korisnički profil i u tom već okarakterisanom prostoru funkcionišemo, 
živimo svoj mikro i makro život. Za razliku od komunikacije u realnom vremenu 
i neelektronskom obliku, kod komunikacije kroz elektronske medije često 
unapred stvaramo identifikacijske okvire, iz kojih pokrećemo ili primamo 
signale komunikacije. Iz svega ovoga se vidi da se komunikacija kao jedna od 
najvažnijih formi našeg socijalnog postojanja bazira upravo na identifikaciji, 
odnosno utvrđivanju osnovnih karakteristika koje nas definišu. Međutim, kada 
i na koji način identifikacija prelazi u identitet, u skup svih onih obeležja koje 
smatramo svojim, a ne tuđim?

OD IDENTIFIKACIJE DO IDENTITETA

Ranko Bugarski u jednom od svojih radova (BUGARSKI 2010: 11) navodi 
da identitet u mnogima predstavlja jednu takvu predimenzioniranu pojavu koja 
nema svoj stvarni oblik, svoju strukturalnu konstrukciju, već je samo sredstvo 
za nečiju manipulaciju koje se po potrebi dopunjuje potrebnim sadržajima. 
U istom tom radu navodi i to da se ipak svako može složiti sa tim da postoji 
nešto što nas na taj način određuje da smo voljni i spremni čak i da zauzmemo 
stav za to, da stanemo u njegovu odbranu, a da pritom i nismo svesni šta je to 
šta branimo, ili čemu simpatiziramo. Lotar Krapman, vrsni sociolog, u svom 
radu (KRAPMAN 1980:14) navodi sledeću situaciju: kada se pripadnik jedne 
grupe odluči da učini nešto što je protivno osnovno prihvaćenim principima 
po kojoj funkcioniše grupa, on može da očekuje da se taj njegov čin neće 
svideti toj grupi, da će ga ona i osuditi. Tako, pojedinac je prinuđen da svoj 
individualni stav i delovanja uskladi sa očekivanjima grupe, odnosno drugih 
prema njemu. Međutim, on je istovremeno i individua, različit od ostalih. 
Tako se on nalazi u jednoj paradoksalnoj situaciji kada pokušava da ostane u 
potpunosti jedinstven, kao individua različita od drugih, a svoju individualnost 
mora da uskladi sa očekivanjima drugih, različitih. Iz ovoga proizilazi da se 
identitet individue, a i same zajednice, zasniva na paradoksu. Marija Homišinova 
navodi (HOMIŠINOVA 2008: 30) da pojedinac tokom svog života postaje deo 
različitih društvenih zajednica, a da i nije svestan toga. On svoju pripadnost 
doživljava kao pozitivnu vrednost, dok pripadnost drugoj grupi, drugoj zajednici 
doživljava kao negativnu vrednost. Pojedinac na taj način, vođen potrebom da 
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sebe prepoznaje kao pozitivnu vrednost, usklađuje svoje ponašanje, razmišljanje, 
osećanja. On se samoodređuje na osnovu pitanja Ko sam ja i gde pripadam? u 
kontrastu sa pitanjem Ko nisam ja i gde ne pripadam?. Tada, upravo u situaciji 
konfrontacije, on počinje da postavlja okvire svog identiteta. Homišinova dalje 
navodi (HOMIŠINOVA 2008: 120) i sledeći aspekt identiteta kada govori da 
svesno ili ne, pojedinac pripada jednoj datoj zajednici čiji jezik, kultura, istorija 
utiču na njega, međutim, intenzitet osećaja pripadnosti nije identičan kod svakog 
pojedinca. Tako da je intenzitet jedna od najznačajnijih razlikovnih karakteristika 
identiteta i posebnosti svakog pojedinca. Bugarski uz intenzitet kao osnovnu 
karakteristiku, ili strukturalnu jedinicu identiteta, navodi (BUGARSKI 2010: 
12) i kompleksnost i kontinuitet, koja se mora tumačiti upravo kao slojevitost 
i proces, gde slojevitost označava strukturno, a proces vremensko svojstvo 
identiteta. Pored ovih osnovnih aspekata u opisu strukture identiteta važno je 
odrediti koliko je identitet individualna, a koliko kolektivna karakteristika. Ovo 
pitanje tada počinje da bude važno kada pokušamo da mapiramo smer uticaja 
individualnog na kolektivni, i obratno, kolektivnog na individualni identitet. 
Zato je važno da kažemo da je identitet individualna karakteristika u onoj 
meri koliko se odnosi na pojedinca i čvrsto određuje njegovu ulogu u društvu, 
odnosno koliko vrednosti pojedinac može da pokupi iz onog okvira koji mu nudi 
identitet. Naravno, važno je problem sagledati i sa aspekta kolektiva, gde identitet 
predstavlja i kolektivnu karakteristiku po ulozi koju ima na kolektivnu misao 
kojom utiče na članove kolektiva, određuje njihov život i ponašanje, i čvrsto i 
jasno ograđuje vrednosti sopstvenog identiteta u odnosu na tuđi, strani identitet.

MODELI IDENTITETA

Pitanje definisanja modela identiteta – zbog njegove kompleksnosti, sadržaja 
i različitog definisanja – predstavlja temu istraživanja velikog broja humanističkih 
nauka. Među njima su nesumnjivo najveći doprinos dale sociologija, psihologija, 
socijalna psihologija, ali značajan rad je urađen i u oblasti etnologije, kulturalne 
antropologije, pa i same lingvistike. Upravo zbog toga, identitetu kao temi 
istraživanja možemo pristupiti iz više uglova, pa i nije čudo da se modeli identiteta 
u različitim oblastima delimično razlikuju, ili preklapaju.

Važno je naglasiti da se pojedinac kao društveno biće može nalaziti u ulozi 
različitih socijalnih grupa. On može biti, na primer, otac, muž, muškarac, 
privrednik, borac za zaštitu ljudske sredine, itd. Zbog toga možemo reći da 
on raspolaže višestrukim skupnim identitetom (HOMIŠINOVA 2008: 30). 
Međutim, kada on raspolaže višestrukim skupnim identitetom, on ustvari u 
sebi preuzima elemente određenih modela identiteta, koji se mogu definisati i 
kao zasebni i samoodrživi.
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Prvi model je zasigurno etnička pripadnost pojedinca, odnosno kolektiva. 
Ona podrazumeva sledeće strukturalne elemente: etničko poreklo, teritoriju, 
etnonime, poznavanje i primenu jezika, održavanje kulturnih običaja, zajedničku 
istoriju, način života, veroispovest, itd. (HOMIŠINOVA 2008: 36). Etničku 
pripadnost Bugarski definiše (BUGARSKI 2005: 69) kao jedan varijabilno 
strukturisan, promenljiv i dinamičan fenomen. On razlikuje objektivne i 
subjektivne činioce etničke pripadnosti, od kojih u prvu grupu spadaju jezik, 
teritorija, religija, običaji, a u drugu grupu verovanje u zajedničko poreklo, 
istorija, simboli. On nadalje navodi i to da ni jedna od ovih komponenata nije 
u stanju da sama okarakteriše etničku pripadnost pojedinca ili kolektiva, već se 
ta pripadnost ostvaruje upravo u njihovom preklapanju, odnosno interakciji. 
Kao najznačajniju osobinu etničke pripadnosti Bugarski navodi sposobnost, 
odnosno podložnost promenama, što znači da ona nije a priori data pojedincu 
ili kolektivu, već se tokom njegovog života menja i razvija.

Drugi model identiteta predstavlja kulturni identitet. Kulturni identitet pred- 
stavlja skup elemenata po kojima se jedan kolektiv ili pojedinac samoodređuju, 
koji ih predstavljaju i čine prepoznatljivim (BUGARSKI 2005: 70). Na ovaj na- 
čin pojedinci određenog kolektiva raspolažu istim kulturnim vrednostima, 
kroz koje razvijaju zajednički identitet (BUGARSKI 2005: 71). Dean Duda, 
hrvatski teoretičar književnosti i filozof u jednom od svojih radova (DUDA 
2002: 92) navodi da se kulturalni identitet jedne zajednice stvara na temelju 
nasleđenog ili stečenog zajedničkog iskustva, koji stoji u sudaru sa interesima 
druge, tuđe, zajednice. Iz ovoga je očigledno da se kulturni identitet pojedinca 
ili kolektiva sagledava u zajedničkim kulturnim vrednostima. Pojedinac i 
kolektiv samoodređuju sve one vrednosti koje „krase“ njihov kulturni karak-
ter i suprotstavljaju ih kulturnim vrednostima drugih. Mogućnost nasleđivanja 
ili sticanja zajedničkog iskustva koji formira kulturni identitet kolektiva ili 
pojedinca potvrđuje tezu o promenljivosti, dinamičnosti kulturnog identiteta.

Treći model identiteta je socijalna pripadnost. Prilikom formiranja identiteta po- 
jedinca, poseban značaj ima najbliža sredina koja ga okružuje, odnosno sistem 
socijalnih vrednosti zajednice u kojoj pojedinac živi (HOMIŠINOVA 2008: 30). Ka- 
da govorimo o socijalnoj pripadnosti, potrebno je navesti teoriju socijalnog iden- 
titeta prema kojoj možemo da razlikujemo individualni identitet koji u sebi pod- 
razumeva shvatanje sopstvenih veština i osobina, nadalje socijalni identitet, koji u 
sebi podrazumeva odnos pojedinca prema jednoj datoj grupi, odnosno njegovo pre- 
poznavanje pripadnosti toj datoj grupi. Ovde se delimično postavlja pitanje koji je 
smer uticaja kod izgradnje identiteta. Da li je uvek reč o socijalnom uticaju kolek- 
tiva na pojedinca, ili se može govoriti i o socijalnom uticaju pojedinca na kolektiv?

Pored ovih osnovnih modela identiteta, možemo da govorimo još i o politič- 
kom, verskom, istorijskom, profesionalnom i drugim modelima identiteta.
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Važno je naglasiti da se mnogi istraživači služe izrazom identiteta kada 
označavaju pripadnost nekom ili nečemu, kada se gubi konstrukcijska slika 
strukture identiteta. Tako se često govori o kulturnom identitetu, socijalnom 
identitetu, etničkom identitetu, itd. Smatram da je ova praksa neopravdana, 
jer je ovde prvenstveno reč o skupu određenih identitetskih komponenata 
koje se grupišu oko jedne konkretnije celine, ali ni u kom slučaju ne mogu da 
predstavljaju celovitu sliku mapiranog identiteta niti pojedinca, niti kolektiva. 
Svaki pojedinac, odnosno kolektiv raspolaže jednim jedinstvenim, ali ujedno 
vrlo kompleksnim identitetom, a da su pojmovi kao gore navedeni etnički, 
socijalni i drugi identiteti, samo podgrupe, eventualno modeli unutar globalnog 
tela identiteta, koji su često u stanju da žive i svoj sopstveni život, ali nikad nisu 
konačne odrednice jednog identiteta.

IDENTITET KAO TEMA NAUČNIH DISCIPLINA

Temom istraživanja identiteta se bavi niz naučnih disciplina. Svaka od njih 
u osnovi na sličan način definiše karakter, funkcionisanje, upotrebu, značaj i 
uticaj identiteta. Svaka od ovih disciplina smatra da je u stanju da zaokruži i 
u granicama definiše pojam identiteta, međutim, tek jednim širim pogledom, 
oslanjajući se na rezultate drugih srodnih ili daljih disciplina, u stanju smo da 
identitet sagledamo do njegove potpune suštine, osnovnog kamena temeljca, 
odakle on potiče i gradi se u jednu kompleksnu i veličanstvenu supstancu. 
U ovom radu se navodi tek nekoliko važnih aspekata koji se pred istraživača 
pojavljuju interdisciplinarnim sagledavanjem teme, znači ukrštanjem aspekata 
i pravaca istraživanja različitih disciplina.

Kao prvi takav aspekt koji je od izuzetnog značaja za razumevanje identiteta, 
jeste vremensko definisanje identiteta. Ovaj aspekt u definisanju identiteta ide 
od poimanja prošlosti sa gledišta pojedinca, porodice, lokalnog i nacionalnog 
karaktera, pa sve preko poimanja sadašnjosti do slike budućnosti (GERE-
BEN 1999: 58). Prema ovom shvatanju, identitet funkcioniše kao jedna živa 
tvorevina koja u zavisnosti od svoje slike iz prošlosti, kroz spoznaju sopstvenog 
karaktera u sadašnjosti, u stanju je da unapred projektuje svoju sliku, karak-
ter, formu u jednoj bližoj ili daljoj budućnosti. Ukoliko se identitet sagleda 
sa ovog aspekta, videće se da je njegova definicija znatno komplikovanija i 
nestabilnija, a s druge strane, u velikoj meri zavisi od samog pojedinca, koji 
teži ka jednom cilju kroz određeno vreme. Ukoliko se u pojedincu, odnosno 
kolektivu identitet razvija u skladu sa njegovim shvatanjem kroz vreme, znači 
od prošlosti, preko sadašnjosti, do budućnosti, to otvara pitanje mogućnosti 
učenja kako upravljati svojim, odnosno identitetom kolektiva. Ukoliko smo u 
stanju da sagledamo istorijski put sopstvenog identiteta, tada smo u stanju da 
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ga i usmerimo u jednom određenom pravcu. To ponovo govori o sposobnosti 
pojedinca da „vlada“ svojim identitetom, nasuprot mišljenjima da je razvoj 
identiteta automatizovan i „neukrotiv“ fenomen.

Sledeći aspekt u interdisciplinarnom definisanju identiteta jeste sposobnost 
formiranja, odnosno konstruisanja identiteta. Slično prethodnom aspektu, i ov- 
de je reč upravo o sposobnosti pojedinca da utiče na kompleksnu sliku svog iden- 
titeta. Pošto se identitet pojedinca ili kolektiva ne može smatrati a priori pojavom, 
možemo zaključiti da pojedinac mora da usvoji ili barem izabere okvir identiteta 
prema kojem on pripada jednom određenom društvu, a to znači da ga on sam i 
formira, odnosno da je u stanju da ga i menja po potrebi (HOMIŠINOVA 2008: 
33). Ukoliko prihvatimo pretpostavku da se identitet sastoji iz elemenata čiji skup 
ga formira, a pojedinac je u stanju da prepozna i locira te elemente, možemo da 
pretpostavimo da pojedinac može da pronađe mehanizam uz čiju pomoć je u 
stanju sam da formira svoj sopstveni identitet, a preko individualnih identiteta 
da utiče i na kolektivni identitet. Tako se sposobnost konstruisanja identiteta 
oduzima iz apsolutnog delokruga kolektiva i prenosi se u delokrug individue.

Sledeći aspekt koji se treba uzeti u obzir jeste postojanje kulturalne relativnosti 
u definisanju identiteta. Po ovoj teoriji, u različitim kulturama se na različiti način 
formira identitet. Iz ovoga sledi da u različitim kulturama ne samo da je kulturni 
identitet različit, već su različiti i procesi koji dovode do formiranja identiteta, 
odnosno različiti su okviri funkcionisanja identiteta (HOMIŠINOVA 2008: 31). 
Prema tome, pojednostavljeno možemo reći da u različitim kulturama identitet 
drugačije funkcioniše. Sa ovime se, ipak, ne možemo složiti u potpunosti. Čak 
iako je proces formiranja identiteta različit u različitim kulturama – što može 
da podrazumeva samo vrlo udaljene kulture –, identitet funkcioniše na isti 
način, sledi istu „funkcionalnu“ logiku, a razlike su samo u samom „telesnom“ 
sadržaju identiteta. Ukoliko to ne bi bilo tako, tada ne bismo mogli govoriti o 
uopštenom identitetu pojedinca, a preko njegovog identiteta ni o uopštenom 
identitetu kolektiva.

Ovo podupire i sledeći aspekt, koji je od ključnog značaja za razumevanje 
strukture identiteta. Bugarski navodi (BUGARSKI 2010: 13) da se identitet sastoji 
od niza komponenti, a socijalni prostor formira ukrštanjem i preklapanjem 
različitih društvenih grupa čiji su članovi pojedinci sa različitom identitetskom 
slikom. Iz ovoga sledi da je socijalni prostor, koji možemo definisati kao šire 
društvo – i koje predstavlja kulturalnu, etničku, socijalnu i druge predstave 
identiteta – oformljen od pojedinaca – različitih identitetskih shvatanja –, a čiji 
identitet se formira iz jednog vrlo kompleksnog niza identitetskih komponenata, 
koje pojedinac po potrebi može da locira i da primeni u formiranju svog 
sopstvenog identiteta. Tada ostaje još samo pitanje, koliko pojedinac može da 
bude „svestan“ kada počinje da „rukovodi“ svojim sopstvenim identitetom.
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LINGVISTIKA O IDENTITETU

Kao i razne druge naučne discipline i lingvistika pokušava da ponudi 
odgovore na sva ona opšta pitanja u kojima u centru istraživanja stoji čovek, 
njegova komunikacija sa okolinom, njegova interakcija sa drugim akterima 
društva, na svim društvenim i socijalnim nivoima. Stoga nije ni čudo da se pitanje 
identiteta usko vezuje i za lingvistiku i oblasti njenog istraživanja. Možemo 
slobodno reći da i lingvistika ima šta reći o identitetu, doprineti razumevanju 
ovog komplikovanog mehanizma. Lingvisti se prilikom utvrđivanja pitanja 
identiteta već na početku suočavaju sa problemom razlikovanja identiteta kao 
razlikovne karakteristike pojedinih jezika od jezičkog karaktera identiteta koji 
je sastavni deo individualnog ili kolektivnog identiteta. Bugarski zato vrlo jasno 
postavlja razliku između identiteta jezika i jezičkog identiteta (BUGARSKI 2010: 
20). Prema njemu, prvi pojam daje odgovor na pitanje po čemu se razlikuju 
pojedini jezici, dok drugi u sebi nosi jezičku komponentu nečijeg kolektivnog 
ili individualnog identiteta (BUGARSKI 2010: 21). Prvi služi za identifikaciju 
različitih jezika, dok drugi služi za identifikaciju „onoga što nam nudi jezik“ kroz 
identitet. Iako je prva tema često zanimljivija za lingviste, pogotovo na trusnim 
terenima, kao što je balkanska lingvistika i status pojedinačnih nacionalnih jezika, 
pitanje jezičke komponente u identitetu je ono koje nas može odvesti bliže do 
razumevanja identiteta kao individualnog i kolektivnog produkta. 

Bugarski navodi dalje (BUGARSKI 2010: 21) da jezik jeste važno identitetsko 
obeležje ali nije i najvažnije i uvek potrebno, ukoliko se uzme u obzir sposobnost 
jezika da se menja. On kasnije i zaključuje da rasprostranjenost višejezičnosti 
u svetu poništava tezu o jeziku kao obaveznom temelju identiteta. Sa ovim se 
ne možemo složiti. Pretpostavljajući takvu strukturu identiteta u kojoj postoji 
niz komponenata, među kojima je i jezička komponenta identiteta, prihvatajući 
teoriju da intenzitet tih komponenti varira od pojedinca do pojedinca, ističući 
njim posebnost i individualnost svakog pojedinca, nemoguće je zamisliti takvu 
konstrukciju identiteta u kojoj jezička komponenta identiteta ne postoji. Jedino 
u slučaju da ona ne postoji, ona može biti nepotrebna, odnosno „nenužna“. 
Više se može poverovati da je sa aspekta formiranja identiteta podjednako 
važna i uvek prisutna, a da višejezičnost u jednom identitetu ne nudi ništa 
više od višestrukog karaktera jezičke komponente. Sasvim pojednostavljeno 
možemo reći da je pre slučaj da poznavanjem više jezika jesmo okarakterisani kao 
pripadnici svih tih jezika koje poznajemo, a ne da se ne možemo okarakterisati 
ni kao jedan pripadnik jednog od tih jezika. Na kraju krajeva, bilo bi apsurdno 
da se u monolingvalnoj kulturi jezička komponenta smatra značajnom – što se 
ni u kom slučaju ne može poreći – a da se u polilingvalnoj kulturi njen značaj 
umanjuje, odnosno stavlja u drugi plan.
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OBELEŽJA (KOMPONENTE) IDENTITETA

Ako bi smo postavili jedno provokativno pitanje Marokancu u Francuskoj, 
kojim želimo da dobijemo odgovor da li bi porekao svoj sopstveni identitet, vero- 
vatno bismo se iznenadili. Kada bismo mu rekli da ukoliko želi da ostane u Fran- 
cuskoj ne može da se izjašnjava kao Marokanac, već samo u tom slučaju može da 
ostane u zemlji ako porekne svoj identitet i počne da se izjašnjava kao Francuz. Šta 
će odgovoriti u tom slučaju nesretni Marokanac? Najverovatnije bi rekao da će od 
danas da govori samo na francuskom i da se povinuje hrišćanskoj crkvi i svo- 
ju decu odgaja kao i svaki drugi autohtoni Francuz. Hvala Bogu, danas to niko 
nikoga ne pita u Francuskoj. Međutim, nije problem u tome da se to pitanje pos- 
tavlja ili ne postavlja, već je problem da se najčešće ne zna šta bi se desilo da se to 
pitanje ipak negde postavi. Individua ima sposobnost lociranja identitetskih kom- 
ponenti i formiranja svog identiteta, a čim je u stanju da svoj identitet formira, ima 
uticaj i na formiranje kolektivnog identiteta. Ukoliko se individua nađe u situa- 
ciji kada joj određene komponente njenog identiteta smetaju u njenom razvoju, 
životu, prosperitetu, možemo da pretpostavimo da će pokušati, čak u najvećoj me- 
ri i uspeti, da tu datu komponentu zameni, njen intenzitet smanji ili poveća, već po 
potrebi i u jednom određenom interesu. Tada dolazimo do hipoteze da identitet 
možemo da shvatimo i kao jednu igru koju pojedinac igra sa svojom okolinom. 
A kako se igra ova igra? Uz pomoć elemenata (komponenata) identiteta.

Slobodno možemo da krenemo od teze da je identitet u neprekidnom „di- 
sanju“, menja se i razvija. Pojedinac pred sobom ima niz identitetskih komponenata 
koje može da koristi u formiranju sopstvenog identiteta. On u svom profilu mo- 
že da ima i razne druge komponente koje ga ne karakterišu primarno, jer neke su 
većeg i izražajnijeg intenziteta, dok su druge slabije i potisnute, pa tako i nepri- 
metne. Šta se dešava, ako ih pojedinac jednostavno samo „pojača“? Ukoliko poje- 
dinac raspolaže i onim komponentama koje su u stanju mirovanja, a ima sposob- 
nost pojačavanja, odnosno smanjivanja intenziteta identitetskih komponenata, 
tada je u stanju čak i da prevari svoju okolinu, ukoliko mu je to u cilju. Bugarski na- 
vodi da pojedinci uzimaju sva ona obeležja identiteta koja su im potrebna, među- 
tim, njihov intenzitet varira u širokom opsegu (BUGARSKI 2010: 15). Kada se 
malo udaljimo od teme koliko je pojedinac sposoban ili ne da upravlja svojim 
identitetom, važno je navesti da se u aktuelnoj kulturi jednog društva ne nalaze 
samo separatisani elementi identiteta, već se pored njih paralelno nalaze i integ- 
risani tipovi uzoraka identiteta. Ovi uzorci predstavljaju proizvod kolektivnog is- 
kustva, kolektivnog formiranja identiteta i selekcije uzorka (PATAKI 1987: 43). 
Uzorci se zatim svojevrsnim putem vezuju za „ideologiju“ određene društvene 
grupe i tada postaju sastavni deo te „ideologije“. Tada identifikacija sa tom da- 
tom grupom logično ide i sa prihvaćanjem uzorka (PATAKI 1987: 46). Ovde mo- 
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žemo da vidimo da se pitanje uzorka identiteta često vezuje za kolektivnu volju, 
međutim, uzorak se često postavlja i prema jednom određenom autoritetu, što 
ponovo oduzima primat kolektivu u odnosu na individualnu volju i pojedinca 
postavlja u prvi plan. Nadalje, sadržajni elementi identiteta nisu izolirana, poje- 
dinačna znanja, već složena, komplikovana, široka grupa znanja, čije bogatstvo i 
rasprostranjenost može da bude različita i zavisi od napora pojedinca da reflektuje 
na samoga sebe (PATAKI 1987: 30). Komponente se u pojedincu kroz jedan od- 
ređeni vremenski period pojavljuju u različitim stepenima intenziteta, pa je razum- 
ljivo da se i kao pripadnici jedne iste grupe mogu razlikovati od drugih članova te 
iste grupe (BUGARSKI 2010: 19). Ovde dolazimo do odgovora da čak i identičan 
uzorak identiteta jednog kolektiva ne mora da podrazumeva članove tog kolektiva 
koji su istog identitetskog ubeđenja, odnosno identične identitetske slike.

Jedno od važnih pitanja kod identiteta je da li je moguće prenošenje obeležja 
identiteta jednog društva na drugo, i ako je moguće, koji su razlozi i ciljevi 
njihovog prenosa i percepcije. Ukoliko identitet pojedinca ili društva shvatimo 
kao skup vrednosti koje dati pojedinac ili društvo smatraju svojim, pozitivnim 
obeležjima, moramo se složiti da upoznavanjem drugih kultura i obeležja tuđih 
identiteta možemo preuzeti i usvojiti one vrednosti koje smatramo da su nam 
potrebne ili nam nedostaju. Vođeni tom logikom, upoznavanjem tuđih identiteta 
obogaćujemo sopstveni sistem vrednosti, a svoj pogled na svet i sopstvenu sliku 
koju pokazujemo u društvu oplemenjujemo i dograđujemo. 

Razlozi percepcije obeležja tuđeg identiteta mogu biti različiti. Prvenstveno 
se može govoriti o pozitivnim i negativnim razlozima percepcije. Tako, pozitivan 
razlog može da bude znatiželja i ljudski nagon za usavršavanjem svog sopstvenog 
identiteta. Negativan razlog može da bude gubljenje poverenja u sopstveni 
sistem vrednosti, odnosno u sistem vrednosti društva kojem pojedinac pripada. 
Gubljenje poverenja u raniji identitet dovodi do krize identiteta koja podstiče 
pojedinca, odnosno kolektiv na traženje, odnosno formiranje novog identiteta 
(ÚJVÁRI 2009: 8). Zato je važno da svako društvo tačno definiše skup onih 
obeležja koje karakterišu njegov identitet i da ga jasno prenese pojedincu, koji 
je njegov član, jer u suprotnom slučaju pojedinac neće moći da se „orijentiše“ i 
u potpunosti oformi, što dovodi i do njegovog zatvaranja i socijalnih poteškoća 
(DÉMUTH 2009: 103). U tom slučaju, pomoć nedvojbeno pruža mogućnost 
percepcije obeležja tuđeg identiteta, koji za dati segment ima odgovarajuću 
alternativu, odnosno za pojedinca prihvatljivi sistem vrednosti. Situacija počinje 
da bude interesantna kada društvene promene počnu da bivaju toliko brze da 
generacije – jedne za drugim – nisu u stanju da preuzmu uzorke identiteta koji 
se na njih ostavlja (PATAKI 1987: 15) pa se stvara slika da se pojedinac ishitreno 
vlada prilikom formiranja sopstvenog identiteta, odnosno „bez razmišljanja“ se 
vrši percepcija obeležja tuđih identiteta. 
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PERCEPCIJA IDENTITETA KROZ USVAJANJE JEZIKA

Kroz usvajanje jezika se nedvojbeno usvajaju i identitetska obeležja. Ipak, 
velika razlika postoji između usvajanja svog prvog, maternjeg, jezika i kasnijeg, 
drugog, trećeg, itd., stranog jezika. Prva kritična tačka u formiranju identiteta po- 
jedinca je sigurno usvajanje maternjeg jezika, preko kojeg se upoznajemo sa 
stvarnošću koja nas okružuje. Ipak, čak i pre tog stadijuma, u takozvanoj predje- 
zičkoj etapi, na pojedinca utiču događaji, iskustva, uzorci osetnog poimanja stvar- 
nosti, koji se mogu okarakterisati kao neme slike stvarnosti (PATAKI 1987: 32). Za- 
to možemo da pretpostavimo da se u toj etapi razvoja pojedinca percepcija iden- 
titetskih obeležja, odnosno njihovih još konačno neoformljenih elemenata, vrši 
na osnovu efekata psihičkih preddogađaja. Nakon tog predjezičkog perioda sledi 
period usvajanja maternjeg jezika. Složićemo se da je upravo proces usvajanja 
maternjeg jezika onaj mehanizam koji ima najznačajniju ulogu u usvajanju 
osnovnih kulturnih i socijalnih vrednosti. Jezik u tom smislu nije samo puka 
sposobnost komunikacije sa okolinom, već predstavlja i sredstvo za sticanje 
kulturnog i socijalnog iskustva i preko njega građenje sopstvene identitetske slike.

Međutim, kako teče proces percepcije identitetskih obeležja tokom usvajanja 
jednog stranog jezika? Odgovor na ovo pitanje daje nam saznanje kako se usvaja je- 
dan strani jezik – postepeno. Usvajanje stranih jezika se vrši postepeno, znači ne 
odjednom, momentalno. Ono je pre proces, nego što je stanje. Proces pak ima 
svoj tok, svoj početak, svoj kraj. U tom procesu neko može i da se zaustavi na ne- 
kom određenom nivou. Znači, proces je relativan, konačnost je varijabilna za 
svakog pojedinca ponaosob. Usvajanje stranog jezika može da ima i svoje mi- 
nijaturne rezultate. Neko zna svega deset pesama na francuskom, jer voli jednog 
francuskog pesnika. Neko drugi pak poznaje tekst pet muzičkih numera na 
španskom, jer voli jednu špansku muzičku pop zvezdu. Naravno, najveći broj 
ljudi se ne zaustavi samo na ovom nivou. Međutim, najvažnije pitanje je upravo 
to: šta se dešava u individui u tom slučaju? Da li je u stanju da nešto i preuzme 
iz francuskog ili španskog identiteta?

Krenuvši od teze da upoznavanjem tuđe kulture upoznajemo i obeležja 
tuđeg identiteta, a percepcijom tuđeg identiteta možemo oplemeniti sopstveni 
sistem vrednosti, dolazimo do zaključka da je najlakši način oplemenjivanja 
sopstvenog identiteta upravo učenje stranih jezika kroz koje, hteli ili ne, u 
velikim količinama dobijamo uzorke obeležja stranog identiteta koje možemo 
da upotrebimo u formiranju sopstvene individue. Tada, sistem vrednosti tuđeg 
identiteta ima veliki uticaj na naš sopstveni, već izgrađeni sistem vrednosti, gde 
u slučaju pronalaska boljeg i jačeg efekta staro obeležje se zamenjuje novim, za 
individuu bližim i prihvatljivijim obeležjem. 

Ovde se ipak onda postavlja i pitanje šta individua čini s onim vrednostima 
sopstvenog identiteta za koje je pronašla zamenu ili ih je oplemenila. Ukoliko 
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te vrednosti i dalje ostanu deo sopstvenog identiteta individue, one mogu 
dobiti kontrolni karakter i funkcija im se ogleda u distinkciji i ograđivanju od 
novopreuzete vrednosti, obeležja. Ukoliko u potpunosti nestanu i na njihovo 
mesto stupe vrednosti tuđeg identiteta, tada možemo govoriti o delimičnom ili 
potpunom gubljenju identiteta. Konačno pitanje je da li je moguće i potrebno 
upravljati pitanjem gubljenja identiteta, koliko je pojedinac svestan sagledati 
strukturu i procese funkcionisanja svog identiteta, i najzad, da li je uopšte 
reč o gubljenju obeležja identiteta, ili jednostavno o privremenom „gašenju“ 
identitetskih obeležja koji se bilo kada u budućnosti, iz određenog razloga mogu 
ponovo aktivirati.

SRPSKO-MAĐARSKI JEZIČKI IDENTITETSKI KONTAKTI

Naravno da postoje mađarsko-srpski kontakti. Viševekovni život u susedstvu 
sa jednim drugim narodom neizbežno utiče na stvaranje zajedničkog iskustva, 
zajedničkog znanja. Zajednička istorija, zajednički civilizacijski problemi čine 
da se narodi bolje upoznaju, da im se kulturni karakter približi. Ipak, u ovom 
radu se prvenstveno fokusiramo na onim kontaktima koji se mogu primetiti i 
usvojiti kroz jezički izraz jezika koje ispitujemo. 

Kao prvi nivo u kontaktu sa stranim jezikom možemo da ispitujemo audio-
vizuelni produkt stranog jezika. Prvo šta ćemo učiniti kad učimo strani jezik jeste 
da ćemo taj jezik čuti ili određeni tekst na njemu pokušati da pročitamo. Drugi 
očigledni nivo će se odvijati na nivou izraza, koje ćemo pokušati da usvojimo, 
odnosno razumemo. Prilikom učenja bilo kog stranog jezika, memorišemo 
pojedinačne izraze, pojmove, značenja. Na trećem nivou ćemo pokušati da 
razumemo kako „funkcioniše“ strani jezik. Upoznajemo se sa strukturom 
stranog jezika, pravilima njegovog funkcionisanja, njegovom filozofijom. Kod 
četvrtog ćemo već i sami pokušati da se „poigramo“ sa strukturom stranog jezika. 
Pokušaćemo da se oprobamo u ulozi korisnika stranog jezika. Peti kontakt će 
već značiti čin komunikacije. Koliko će ta komunikacija biti uspešna, naravno, 
u velikoj meri zavisi koliko smo vremena i energije utrošili na prethodne nivoe, 
faze u usvajanju stranog jezika. Pogledajmo koje će identitetske markere da uoči 
srpski, odnosno mađarski korisnik prilikom ovih pojedinih nivoa kod učenja 
mađarskog, odnosno srpskog jezika.

Audio-vizuelni produkt mađarskog jezika karakteriše na primer melodičnost, 
jedinstveno mesto akcenta na prvom slogu reči, tiho obraćanje, duga rečenica, itd. 
Audio-vizuelni produkt srpskog jezika karakteriše tvrdoća, veliki broj suglasnika, 
kratka rečenica, varijabilno mesto akcenta, glasniji izgovor, ćirilica, itd. Na nivou 
izraza mađarski karakteriše manji broj pozajmljenica, stranih reči, dok srpski 
karakteriše veliki broj stranih reči, internacionalizama, stranih uticaja. U oba 
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jezika se mogu pronaći međusobni jezički uticaji. Na nivou funkcionisanja jezika, 
kod mađarskog jezika se uočava nepostojanje rodova, karakter aglutinativnih 
jezika, etimološki pravopis, dok se kod srpskog uočavaju fonetski pravopis, karak-
ter flektalnih jezika, postojanje roda, itd. Na četvrtom nivou i srpski i mađarski 
jezik – korisnicima onog drugog jezika – karakterišu poteškoće u primeni, 
nerazumevanje sistema, udaljenost od maternjeg jezičkog izraza, nelogičnost 
u konstrukcijskoj izgradnji, itd. Iako će pre ili kasnije korisnik uspeti da usvoji 
strani jezik, za nas je posebno interesantno šta je ono šta srpski, odnosno mađarski 
korisnik može da preuzme iz identitetskog okvira drugog (stranog) jezika još u 
ovim početnim fazama kod učenja stranog jezika?

Još na samom početku, korisnik dobija odgovor na pitanje kakvog je 
opšteg karaktera taj strani jezik. Da li je strogo određen red reči u rečenici, da 
li ga karakterišu jednostavne ili komplikovane konstrukcije, kolika je uloga 
pravopisnih znakova u njemu, koliko ima sličnosti sa nekim drugim jezikom, da 
li odiše praktičnošću, ili možda otmenošću, itd.? Ukoliko korisnik srpskog jezika 
krene u učenje mađarskog jezika, za njega će očigledno biti da je reč o jeziku 
naroda koji iza sebe ima hiljadugodišnju kulturu, koji ljubav i poštovanje u svoju 
visoku kulturu neguje i kroz komplikovan jezički izraz, rečenice su znatno duže 
od srpskih, manji je broj prepoznatljivih internacionalnih izraza, jezički izraz je 
mekši, otmeniji, staloženiji. Mađarskom korisniku srpski jezik će biti praktičniji, 
brži, jasne strukturalne građe, ali delom i tvrđi, pošto su rečenice znatno kraće 
od mađarskog, a suglasnici dominantni u rečima, odnosno komplikovaniji, 
usled postojanja gramatičke kategorije roda, kao i komplikovanog akcenatskog 
sistema, itd. Korisnici će se odmah suočiti i sa pojavom različitog emocionalnog 
naboja kod korišćenja srpskog, odnosno mađarskog jezika. Mađari će imati osećaj 
da Srbi neprekidno viču dok govore, a Srbi će imati osećaj da Mađari šapuću. 
Ukoliko uporedimo nekoliko zanimljivih i karakterističnih iskaza, videćemo o 
kolikoj identitetskoj razlici je reč između srpskog i mađarskog jezika. Bolesnici 
u Mađarskoj prilikom pristizanja u bolnicu iznad šaltera za prijavu će najčešće 
videti sledeći natpis: Szíveskedjen elfáradni a következő ajtóig [autorov prevod: 
Budite ljubazni i umorite se još malo do sledećih vrata]. Bolesnici u Srbiji će 
najverovatnije moći da pročitaju sledeći natpis: Sledeća vrata desno. U slučaju 
srpskog identitetskog karaktera, prepoznaju se praktičnost, jednostavnost, ali 
i nadmenost, apatičnost, itd. Mađarski identitetski marker u ovom slučaju je 
poniznost i skromnost. Ako pogledamo gramatički oblik imperativa prvog 
lica jednine, uočićemo ogromno razliku u identitetskom karakteru dva jezika. 
Dok smo u mađarskom jeziku u stanju da zapovedi dajemo i samome sebi u 
jedinstvenom, prostom leksičkom obliku, u srpskom to ne možemo da učinimo: 
mađ.: olvassam, u opoziciji sa srp.: neka čitam. Izdavanje zapovedi, naređenja u 
slučaju oba jezika funkcioniše na primer u drugom licu jednine: mađ.: olvasd, 
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u opoziciji sa srp.: čitaj. Iako će za mnoge ova razlika biti beznačajna i nebitna 
pominjanja, sa aspekta identitetskih obeležja, ova razlika je od fundamentalnog 
značaja. U ovom slučaju srpski identitetski marker je odlučnost, hrabrost, 
odvažnost, a mađarski identitetski marker je solidarnost, strah, prilagođavanje.

U sledećem primeru će na sličan način da se istaknu različiti identitetski 
markeri. Kada se završi radno vreme u jednoj prodavnici, na srpskom jeziku 
ćemo reći: Radnja se zatvorila u osam sati. Na mađarskom će se reći: Nyolckor 
bezárt a bolt [autorov prevod: Radnja je zaključana u osam sati]. Zašto Srbi 
zatvaraju svoje radnje, a Mađari zaključavaju nakon radnog vremena? Da li 
može da se prepozna identitetski marker u ovim primerima?

Kao još jednu ilustraciju identitetskih razlika u srpskom i mađarskom jeziku 
možemo da spomenemo i različiti odnos prema vizualnim pojavama, tačnije 
različiti odnos u spoznavanju boja. Karakterističan primer je postojanje mađarskog 
izraza vörös i piros u kontrastu sa srpskim izrazima rumen i crven. Pogledajmo 
primere red wine (eng.), crno vino (srp.), vörösbor (mađ.). Pretpostavlja se da 
Englezi nikada nisu mogli da budu vrsni proizvođači vina pa je u njima odnos 
prema vinu bez izrazite strasti. Dovoljna jačina u ekspresiji ovog pojma se postiže 
rečju „crven“. U slučaju srpskog jezika odomaćio se izraz crno vino, jer se na 
plodnim i za proizvodnju vina pogodnim terenima, gde se govorio srpski jezik, 
nije sprovodila sistemska i kvalitetna proizvodnja vina, i u crno vino je mešano 
i grožđe slabijeg kvaliteta od kojeg je vino dobijalo mračniju boju. U slučaju 
mađarskog izraza za crno vino prepoznaje se izraziti ponos Mađara koji gaje 
prema svom crnom vinu. Oni ga ne doživljavaju samo kao „crveno vino“, već 
za njega koriste izraz vörös koji u sebi ima dodatni naboj, koji predstavlja crvenu 
boju kao boju krvi, kao boju ruže, kao nešto što je po sebi plemićko i značajno. Iz 
ovih primera se vidi identitetski marker koji karakteriše ove gore navedene jezike 
u spoznavanju određenih pojmova, predmeta, slike sveta koji nas okružuje. Isti 
ovi izrazi mogu da budu i u drugačijem obliku, ako to traži identitetski karakter 
datog jezika, odnosno datog naroda. U primerima black in face (eng.), crven u licu 
(srp.) i vörös az arca (mađ.) primetićemo jednu sasvim drugu sliku oslikavanja 
stvarnosti. Pošto su Englezi znatno smireniji i hladniji od Srba ili Mađara, kad 
je neko jako ljut, njega njegova okolina doživljava kao nekog ko je crn u licu, 
odnosno kao nekoga ko je jako daleko od svoje prirodne boje lica. Srbi koji su 
znatno impulsivniji od Engleza u ljutnji ne vide ništa posebno pa je i intenzitet 
predstavljanja onoga ko je ljut znatno blaži. Dovoljno je da se kaže da je neko 
pocrveneo od besa. Mađari su negde između. Oni koriste izraz sa pojačanim 
intenzitetom, koji se može postaviti između engleskog „crn“ i srpskog „crven“. 

Iz ovih i sličnih zanimljivih primera korisnik može da preuzme niz 
identitetskih karakteristika one kulture, onog naroda čiji jezik uči. Može da 
sazna kakav je kulturni, socijalni, društveni, itd. odnos datog naroda prema 
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stvarnosti koja ga okružuje. Usvajanjem stranog jezika se u velikoj količini 
gomilaju identitetska obeležja jednog drugog identiteta. Pred korisnikom postoji 
mogućnost da preuzme, usvoji određeno identitetsko obeležje. U stanju je da 
svoj sistem vrednosti oplemeni, obogati. 

Ova mogućnost postoji i u slučaju srpsko-mađarskih kontakata. Ova dva 
naroda sa svojim jezicima, kroz koje promovišu svoju kulturu, tradiciju i pogled 
na svet, mnogo toga mogu da ponude jedan drugome. Međusobnim učenjem 
ovih jezika korisnici će zasigurno oplemeniti svoj identitet i na stvarnost koja 
ih okružuje gledati na slojevitiji, izražajniji i kompleksniji način.

Literatura
BUGARSKI, Ranko 2005. Jezik i kultura. Beograd, Biblioteka XX vek, Knjižara krug
BUGARSKI, Ranko 2010. Jezik i identitet. Beograd, Biblioteka XX vek, Knjižara krug
DÉMUTH Ágnes 2009. Az identitástudat alakulásának pszichológiai elméletei. In: Nemze-

tiségi – nemzeti – európai identitás. Szerk. SZIRMAI Éva, ÚJVÁRI Edit. Szeged, Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete. 96–104.

DUDA, Dean 2002. Hrvanje s anđelima. = Reč, 66: 79–107.
GEREBEN Ferenc 1999. Identitás, kultúra, kisebbség. Felmérés a közép-európai magyar né- 

pesség körében. Budapest, Osiris Kiadó, MTA Kisebbségkutató Műhely
HOMIŠINOVÁ, Mária 2008. Identitás, nyelvhasználat, asszimiláció. Etnikai folyamatok 

magyarországi kisebbségi családokban. Fordította Szabómihály Gizella. Budapest, MTA 
Kisebbségkutató Intézet, Gondolat Kiadó

KRAPPMAN, Lothar 1980. Az identitás szociológiai dimenziói. Budapest, NIM Ipargazda-
sági és Üzemszervezési Intézet.

PATAKI, Ferenc 1987. Identitás, személyiség, társadalom. Az identitáselmélet vitatott kérdé-
sei. Budapest, Akadémiai Kiadó

ÚJVÁRI, Edit 2009. A kulturális identitás kérdésköre és kutatásának lehetséges irányai. In: 
Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás. Szerk. SZIRMAI Éva, ÚJVÁRI Edit. Szeged, 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intéze-
te. 150–158.

URKOM Aleksandar

IDEGENNYELV-ELSAJÁTíTÁS ÉS AZ IDENTITÁS 
FUNKCIONÁLÁSÁNAK FOLYAMATAI

Az identitásnak mint komplex jelenségnek a kutatása számos tudományos diszcip-
lína tárgyát képezi. Bár e diszciplínák mindegyike arra törekszik, hogy az identitást 
mint kutatásának tárgyát a gyökereinél megragadva, a maga teljességében tárja fel 
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és írja le, valójában az identitás világosabb és megfoghatóbb képét, pontosabban 
az identitás térképét, csak az identitás jelenségének interdiszciplináris elemzésével 
kaphatjuk meg. A dolgozat nyelvészeti, szociológiai, antropológiai és egyéb kutatá-
sok eredményeire támaszkodik, és megkísérel választ kapni arra a kérdésre, hogy 
miképpen funkcionál az identitás, és melyek az alkotóelemei. A dolgozat továbbá 
kitér a szerb–magyar identitás egymás közti átszövődésére. Illusztrálja, hogyan hat 
ki a szerb nyelv tanulása bizonyos új identitásjegyek kialakulására, azaz, hogyan 
gazdagítja magyar környezetben a meglévő identitást, és viszont. A dolgozat az 
identitásjegyek percepciójának azon kérdéseivel foglalkozik, amelyek az idegen-
nyelv-tanulás, azaz -elsajátítás során merülnek fel.
Kulcsszavak: identitás, identitásjegyek, szerb–magyar identitáshatások, az identitás 
percepciója, idegennyelv-elsajátítás

Aleksander URKOM

THE PROCESSES OF FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION 
AND IDENTITY FUNCTIONING

The study of identity as a complex phenomenon is the subject of several scientific 
disciplines. Although all of these disciplines aspire to reveal and describe the identity 
in its own integrity as the object of its research grasped at the roots, in fact we can 
only obtain the clearer and more tangible picture of the identity, or rather its map, 
by the interdisciplinary analysis of the phenomenon of the identity. The paper 
relies on the results of linguistic, sociological, anthropological and other researches, 
and attempts to get an answer of how does the identity function, and which are its 
components. Furthermore, the paper touches upon the Serbian-Hungarian identities 
being interweaved among themselves. It illustrates how does the acquisition of 
the Serbian language influence the development of certain new identity features, 
namely how does it improve the existing identity in the Hungarian environment, 
and conversely. The paper deals with those questions of the perception of the identity 
features that emerge during the foreign language learning, namely its acquiring.
Keywords: identity, identity features, Serbian-Hungarian identity effects, the per- 
ception of the identity, foreign language acquisition
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MAZES OF STEREOTYPES RELATED 
TO BEGGARS AND HOMELESSES

 (Analysis of the questions of living on the margines)

Beggary and homelessness have been and still are a persisting problem of society, 
for this reason the key question is: how does one get to become a beggar? The affix 
less alludes to the state of being without a home or may it refer to other human 
values or the loss of these? Who may be called a homeless? One who does not have 
a home, someone from the street or this term may only refer to a person who is a 
bum? The study looks at the personality of beggars in short stories, the centralization 
of the marginalized position and the reflection on homelessness. The beggar’s tool 
is the beggar’s stick and bag: these objects are underlined in literary texts, too, for 
this reason I analized terms like the beggar’s cloak, bag and stick as metatexts, and 
conducted an in depth research on the methodology of begging in texts of Krisz-
tina Tóth, Miklós Mészöly’s The Beggars’ Dance, Zsigmond Móricz’s Seven Pennies, 
William Modisane’s The Dignity of Begging, István Szathmári’s The City and the Poet 
and Géza Ottlik’s The Christmas Mute.
The aim of the study is to draw attention to stereotypes that characterize the life 
and path finding of people living on the margins. 
Keywords: beggar, homeless, stereotype, imagology, path finding

WHO IS HOMELESS? SOMEONE WHO DOES NOT HAVE A 
HOME, SOMEONE WHO LIVES ON THE STREETS OR SOMEONE 

WHO IS SIMPLY A DOSSER?

How does/can someone become a homeless person? What does the term 
homeless mean? Does the term homeless mean simply being without a home, 
or it means the loss or lack of some other values, too? 

Homelessness is an eternal phenomenon, it is the same age as mankind 
itself. There are stories about beggars in the Bible – let us take for example the 
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Gospel of John, when Jesus heals the blind beggar. One could say that begging 
is the oldest and noblest profession. The problem of beggars and the homeless 
has been a problem of society since the earliest times, for this reason the key 
question is every time the same: how does one get to become a beggar? The 
morpheme „less” is demarcating that the person simply does not have a home 
or it is alluding to something moe, to the loss of some other human virtues? 
If one looks at the synonyms of the word homeless, like dosser, beggar, bum, 
down-and-out, flotsam – one could state that all names refer or at least allude 
to the fact that these people do not have a home of their own. However, if one 
looks at idioms and sayings related to homelessness, one has to modify their 
conclusions: „Without a Rich Heart, Wealth is an Ugly Beggar” – „A hamis lelkűt 
a sánta koldus is utoléri”; „Even a blind beggar can see hell” – „A poklot a vak 
koldus is meglátja”; „He is happy about it, like the blind beggar about a wooden 
penny” – „Örül neki, mint vak koldus a fagarasnak”; „The blind beggar is happy 
if he finds a horseshoe” – „Vak koldus örül, ha patkóra talál” (MARGALITS 
2008: 308–309). The examples above tell us that in case of beggars, except for 
being homeless, often there is some kind of a handicap. But one can never be 
sure about whether the handicap is true or fake, the latter trying to provoke 
sympathy. In case of the homeless there are gender stereotypes, too: men are 
begging alone, while women are usually begging accompanied by children. One 
never knows whether these children are their own or someone else’s and the 
aim is to soften people’s heart, which is – to be honest give away money.– easier 
if they see a child who is starving, people will in this case easier 

Necessary accessories of the beggar are the beggar’s stick and bag, which 
are present in literary texts, as well. These two accessories are present in sayings 
and idioms, too: „The beggar may be tiny but his stick is big enough.” – „Kicsiny 
a koldus, de elég nagy a botja”; „He has fallen to beggar’s stick” – „Koldusbot-
ra jutott”; „It would never get full, just like the beggar’s bag” –„Meg nem telik, 
mint a koldustáska”; „Beggar’s bag on his shoulder, golden ring on his finger” – 
„Koldustáska vállán, aranygyűrű az ujján” (MARGALITS 2008: 308–309). The 
stick is the homeless’s weapon, while the bag is his pantry, which stays empty 
quite often. Homelesses usually do not have friends, they socialize rarely and do 
not appear in groups, because struggle for life, for staying in life is stronger than 
friendship. Even if there are some bonds, these are possible only if theí agree 
on that they will not intrude into the other’s territory, since if that happens, the 
friendship may suffer and come to an ugly end. This way, beggars rarely have 
companions, and in most cases their friends are animals, most often dogs. One 
should mention beggars’ music, too, playing some kind of an instrument or 
singing, these are some of the ways to make money for living, too. One could 
state that homeless people live in companies but lonely. All in all, the homeless 
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live on the margins, their life is hard. Common people often build negative 
stereotypes about beggars and the homeless, they say that they smell bad, that 
they are filthy, they are alcoholics, etc. But society itself is standing behind their 
position and behind the stereotypes about them, and individuals within this 
society look at this situation about living on the margins, in quite a different 
way. Politicians do not like homeless people, because they are living examples 
of their politic’s failures. Some others fear and keep distance from their human 
fellows living on the margins, because unconsciously they are afraid that they 
would get into a similar situation and forced into such a way of life. Sociological 
aspects are necessary for the intertextual approach of short stories.

BEGGAR’S PERSONALITY IN SHORT STORIES

Beggars are men of the street, usually in every place there are beggars and/
or homeless people, who are part of the given community. Many artists got 
inspired by subjects on the margins, so beggars are often theme of paintings, 
literary texts, movies or photo-series. This study, part of a larger research refers 
to the way of life of the homeless, their motifs as well as stereotypes related to 
the term, with the help of some selected short stories. 

The „beggar of Krisztina Tóth” is part of the „world that likes the poor”, he is 
present everywhere but he does not differ from other characters. He is presented 
by the author as necessary and unavoidable part of urban life, towards him the 
narrator feels solidarity and sympathy. However, between the lines, there is 
Örkény’s grotesque in a world falling apart, which is kept together only by the 
narrator. In these texts the beggar becomes a „heroe”, he will be a scientist, a 
local historian, an artist, moreover, all this in one person. This way, the narrator 
shows us, how a person may become a beggar, not because he has lost his home, 
but because he has lost his hope in everone and everything. Poverty in mind 
and soul, the loss of hope makes people poor indeed.

On the other hand, the main character of Miklós Mészöly’s short story the 
Beggar Dance has the central role. He is not a simple outcast, but part of a comp- 
lex margin-hierarchy: he is the beggar of the church, whom one cannot joke about, 
with whom one cannot cheek, because he has built out a self-protecting mecha- 
nism, which really helps him to defend himself. Until he thinks that the other 
character in the short story is his benefactor, he thanks for the gift and blesses 
him, but when he realizes that he is an object of a mere sport, he gets furious.

The beggar of the short story called Seven Pennies is a benefactor himself, 
a helping beggar. The writer, Zsigmond Móricz creates a beggar doing unusual 
things. While in all the other analized short stories the beggar is a man of the 
street, so the scene of the plot is the street and public spaces, in this short story 
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the beggar gets into a house, into the life of a family. Crossing this border is 
unusual by itself, and so is him being a benefactor. In this text, the beggar goes 
to the family in order to beg for something, but when he sees poverty and the 
pennies that the family collected in order to buy soap and the dispair on the face 
of the mother and children that they are not able to collect the money needed, 
even if they looked through every pocket and drawer, the beggar himself gives 
the money. In the text one can see a metamorphosis that takes place in a moment, 
because the beggar becomes the benefactor, and benefactors become beggars. 
„A beggar came – he came into the house... The beggar came to beg for money, 
and in the end he gave a penny to the family in need. Then the mother realized 
that it was late and dark, so it was in vain to collect seven pennies to buy half 
a pound of soap. Regrettably, they do not have lamp oil, either, so she cannot 
start washing in the dark” (MÓRICZ 1908).

On the other hand in William Modisane’s short story, The Dignity of Begging 
describes beggars’ ethic, which states and underlines that work is forbidden for 
each beggar. If one makes a living out of begging, he will have enough talent for 
business, thus he can invest and grow the amount of money collected. The main 
character of this short story has a family and a home and a wish, too, to save 
some money for his old days. The beggar of Modisane is not as bitter, unhappy 
and helpless as other beggars, he lacks all stereotypes, actually, in this story it 
comes to a breaking of stereotypes. This beggar has special expressions for types 
of people who are helping him, including age, gender and material state: „I have 
a wonderful idea, as soon as I see that a well dressed dame is approaching. She 
radiates with the fact that she is a golden mine that needs to be explored and 
exploited... As a matter of fact, I can already see loads of gold in her mouth” 
(KARIG–OSZTOVITS 1967: 313).

The writer István Szathmári describes the poet as a beggar, he is the person 
of the city and the street, whom his benefactors leave food on his terrace and 
who lives his life in a cold flat. This poet is a beggar and a homeless, even if he 
has a roof above his head, his homelessness comes from enstrangement and 
the search for identity. The muse of this beggar poet is a cleaner lady, who is 
living under similar conditions, she means love, colours and emotions to him. 

Main character of Géza Ottlik’s short story The Christmas Mute is a beggar, 
but not an ordinary beggar. He conceals his blindness using his muteness and 
unarticulated sounds, living in the prison of these sounds he produces. A mute 
discourse of the audible and visible can be seen in the short story, because at the 
mass at midnight the mute beggar is singing from all his voice, holding his stick, 
while bending on his companion he leaves the church. Except for the stereotypes 
of holiday, there are stereotypes of the beggar, too, the mute beggar represents a 
breaking of stereotypes about his blindness. Though considering the context, the 
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metamorphosis can be interpreted as a wonder on Christmas Eve, since from 
the aspect of birth of the little Jesus, relevation can mean rebirth for the beggar, 
who is singing psalms full-throated. In the beginning of the text, it is not evident 
that the beggar has any handicap. The song of the beggar may be interpreted as 
a blending of transcendence and immanence, in the atmosphere of holiday he 
uses his voice for showing thankfulness, instead of using it for begging. 

CENTRALIZATION OF MARGINAL POSITION, 
ANALYSIS OF REFLECTING ON HOMELESSNESS

Beggars and other homeless people make marginalized strata of society, to 
be more precise, they are outcast and alienated from common people. However, 
the state of homelessness remains an exciting topic for many artists. Among 
others, such an artist is Col Legno, who wrote an opera on the homeless, but 
there are many other artists, who got inspiried by this way of living. Living on 
the margins requires a dual game, a duality of lacking any perspective and the 
bitter smile of thankfulness for small change, the duality of lossing one’s faith 
and blessing the benefactor. 

In the short stories I have chosen for analysis the role of the beggar is various. 
Sometimes he is the main character, taking the central role in the story, while 
sometimes he plays the side-role, that is actually the keyrole that cannot be 
ommitted. 

In the short story called Toothless, the homeless travelling on the metro is 
not the main character, however he has a keyrole in the story. He is the one that 
will solve the problem. The dialogue between a mother and her son entering the 
metro is about public opinion on the homeless. The mother, in order to make 
her child silent, gives him an apple, but the child’s tooth falls out while eating 
the apple. The passangers are all looking for the lost tooth, but none of them 
can find it. The boy is getting more and more anxious about getting nothing 
from the Tooth Fairy, since the evidence is lost. The passangers are looking for 
the tooth more eagerly, and tension is growing. At that moment the homeless 
finds the tooth and gives it to the boy. 

Marginalized position gets centralized the most in the short story Seven Pen- 
nies, since the beggar is not present till the very end of the story, but when he appe- 
ars, he solves the unsolvable inner problem of the family. This way, from a margi- 
nalized position, the beggar from the street gets into the very center of the story. 

The short story of Mészöly is all about the man of the street, and the beggar 
is all way long in the central role.

The Christmas Mute (Ottlik’s text) is a short story about a mute beggar, 
who gets back his voice at Christmas Eve. The metamorphosis of the beggar 
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dominates, it elevates him from the side-role to the lead-role, from the margins 
to the community. This illusionary wonder in the church is grasping the readers’ 
attention but surprises people in the church, too. While in some people’s head 
appear thoughts about how the beggar might be a fake mute, the wonder from 
heaven has such a strong effect on the beggar’s surroundings and the narrator 
himself, that spoken words do not express accusations at all.

The beggar in the Modisane-text appears in the role of a trouble-maker. In 
this case the story is about real cheating. The beggar/beggars hold central position 
in the whole story, but never in the positive sense of the word, they use their fake 
unhappiness and the goodwill of people pitying them and trying to help them. 

In the short story of István Szathmári called the City and the Poet the poet 
is the beggar. The central role is that of the poet’s, the marginalized role is left 
to the beggar. The poet of Szabadka has two souls, but in one thing this duality 
gets blended: in the state of hopelessness. 

BEGGARS’ MANTLE, BAG, STICK AS METATEXT

The man of the street has to be prepared for every metheorological change. 
If it rains, if the wind blows, if it is freezing cold, the beggar is in the street, 
and to escape freezing to death, he has to protect himself from hard weather 
conditions. For this very reason, their clothes are various, and this is evident 
from the text of short stories I have chosen. 

In the short story of Miklós Mészöly, the Beggar Dance reflection about the 
beggar is the following: „The beggar was sitting at the side door of the church, 
opposite to the court and an alley-like street that lead back to the square. He was 
taking a nap. His clothes were as dirty and weary as it is usual with beggars. It 
was not any extraordinary on him: pattern-like figure, grumpy stick, weary hat, 
a leg stretched out, rolled into robes of a bag. A beggar, like other thousands of 
beggars in the world. His unshaved face sunlit only in a narrow line, other parts 
staying in shadow. The expression on his face did not tell more, than a piece of 
wood can tell about the cutting of woods” (MÉSZÖLY 1955). 

Géza Ottlik’s narrator describes The Christmas Mute’s beggar in the following 
way: „He was a terribly huge man, with a red cotton ball flying on his soldier’s 
jacket, as he was thanking with bowing and bending for the penny thrown into 
his hat” (KELECSÉNYI 1996: 46). This was the beggar’s street wear, his work 
clothes. But he wore his best clothes when he went to church: „He wore black 
civil coat, his hat and stick holding in his folded hands. He did not seem to be a 
beggar”(KELECSÉNYI 1996: 48). It is interesting about this text that the beggar’s 
stick has a different role as usual. Stick is in most cases the beggar’s weapon, but 
in this case it is his support. 
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The beggar of Modisane is not an everyday homeless figure. There is duality 
in the text, since while Nathaniel appears as a beggar at one moment, in another 
it is revealed that he has got quite a fortune, that he has a wife and two sons, so 
he has a family. He imagines the future of society as a beggars’ society he wants 
to create, he is loyal to his profession, doing his work. This duality is visible in 
his clothing, too. When he is begging, he looks like this: „I put on my sad face, I 
bend more than usual and I let my weak body tremble” (KARIG–OSZTOVITS 
1967: 313). When he puts on his decent clothes, he cannot work, because people 
will not feel pity on him, if he is dressed better than them. 

István Szathmári describes the city’s poet the following way: „One had to 
keep an eye on him, follow him, in thoughts at least, because he was the poet of 
the city, the beautiful city, who was walking down the streets wearing a beard, in 
squeaking black shoes, sometimes wearing a hat, sometimes not, in black shirt, 
coat, humbly, tame, with hands behind his back, staring in front of himself, as if 
he followed an invisible line, a string that was leading him, all through the city, 
then back, then in zigzag, all around, he got dizzy because of this whirling, his 
eyes flickering, his cheek got red, as if he murmured something, but he never sus- 
tained, he was walking and walking down the streets, in the end he began squee- 
zing his teeth, like a panther locked in a cage, the city is my cage, he said, trees 
are bars and the buildings and people living here, he said while he was walking 
down the soil of his home, he never kicked it, though, even if it was cursed, and 
he cursed it, again and again, however he stuffed it into his mouth with both of 
his hands, because there was no other way” (SZATHMÁRI 2000: 7). In this case 
there is this poet that is living his life in a nihilistic way, holding quite a high 
rank in society, but living like a beggar, humbly and denying material goods.

METHODOLOGY OF BEGGING

Not all the selected short stories touch upon the methodology of begging, 
but it is important to say that homeless people use various tricks to get small 
change, which tricks function as intertexts. There are people who beg together 
with children – mainly women – or they send children to beg by themselves, 
alone, so that people feel pity on them and give them some small change. There 
are beggars who play instruments and try to win the heart of their benefactors 
by music. So, the saying is true: „He is drawing the word like the beggar from 
Szentivány the song” (MARGALITS 2008: 309). There are some beggars who 
use their illness to provoke empathy, and they often fake illness in order to earn 
something for living.

Zsigmond Móricz in his short story, the Seven Pennies describes the begging 
of the beggar: „And then a beggar came into our house. He was begging in a 
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singing voice” (MÓRICZ 1908). However, later things happen in a reverse way, 
it is the beggar who will help the family, and not vice versa.

The title of the short story written by Miklós Mészöly Beggar Dance is tricky, 
because in the text the beggar’s dance as a paratext does not refer to the metho- 
dology of begging, but an attack on the benefactor, who is mocking the beggar. 
In the end of the cat and mouse game the beggar jumped with an unexpected 
speed, kicked his hat and took up his stick. If the benefactor did not get away 
in time, the beggar would hit him at his shin-bone. This jump is referred to as 
the dance of the beggar, and the title is alluding to this attack. By the way, this 
beggar does not beg in loud voice: „His grey eyes blinked with an unexpected 
vigor, after taking a nap; moreover, in his glance one could see the restrained 
contemplation on preparing a plan, according to which he will act. Each sign 
showed into a direction that he was not a pushy beggar, who know that most 
people dislike charity that is given under the constraint of loud complaining, so 
they do it rather without drawing too much attention to it” (MÉSZÖLY 1955).

The mute beggar of Géza Ottlik invented a totally new methodology in beg- 
ging. While the short story tells us that this beggar can produce only unarti- 
culated sounds, this way thanking the benefactors’ gifts, a boy, who was helping 
him but fearing him at the same time, recognizes a misterious thing about him on 
Christmas, at the midnight mass, where the beggar sings Christmas psalms in 
all voice. At this moment the boy realizes, that this must be cheating and he be- 
gins stalking on him. But nothing is as it seems to be, because later in the short 
story the reader finds out that the mute beggar is in fact blind. In this case, the 
beggar is ashamed of his handicap, so he changes it for another. The title (as a para- 
text) is ironic and tricky, because the beggar is not mute exactly on Christmas Eve. 

Modisane’s beggar uses the following methodology: „I put on my sad face, I 
bend a bit more than usually, and I let my weak body tremble” (KARIG–OSZTO-
VITS 1967: 313). This is how he tries to affect as many people’s heart as possible.

The examples above show that used methodology is various in the case of 
most beggars. There are stereotypes, though, because the intentious use of a han- 
dicap and the simulation of illness can be considered to be stereotypes. 

CONCLUSION

According to Allport stereotypes are nothing else but a generalized belief 
referring to a group of people (ALLPORT 1999.) This is the same in the case 
of beggars, too. Beggar is the person who is assuring material things needed 
for sustaining himself and his family by everyday begging. Many people have 
become beggars because of a sudden misfortune, serious illness or handicap 
and hopelessness in a war situation. 
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Today, in the age of consuming society of the 21st Century, many become 
homeless because of staying alone, loneliness, lack of human relations and 
solidarity. Depression, illnesses of the soul, addiction are also factors that can lead 
to homelessness. Modern societies in most of the cases do not even recognize the 
helpless, homeless people, because these people due to everyday struggle for life 
get connected to criminal acts, and this way they contribute to growing dislike 
among ordinary people towards them. This point of view is getting extremely 
widespread nowadays, and it appears in the short stories, too. 

The beggar of Modisane tells us the ars poetica of beggars: „I really owe this 
to my profession!” – This way the beggar cannot deny his way of life, his trust 
in his life, and he has to stick to basic rules of the oldest and noblest profession. 
Homelessness is a hidden possibility that unfortunately may become reality for 
anyone one day. 

Short stories that I selected represent beggars’s way of life in different ways, 
their practices and system of staying in life. Stereotypes relating to beggars do 
not differ much in texts that are not related either in space or time. Difference 
got evident in colour locales, in the names of places, people and money or 
stereotypes related to holidays. 

 Approaching beggars and homelesses poses interdisciplinary and 
imagological aspects. From the point of view of intertextual interpretation, the 
function of metatext and paratext has to be underlined, and in today’s texts 
there are parodistic aspects, too. Móricz created a character of the Hungarian 
short story who cannot be left out, who is breaking tradition and is becoming 
a symbol. Zsófia Szilágyi refers to the interpretation of Ady and Kosztolányi, as 
well as Osvát’s and Imre Bori’s analizing role (Bori considered the short story 
called Lace Mrs. Komáromi as a more valuable beginner short story), as well as 
to the suffering of Christ that can be related to the small change called ’krajcár’ 
coming from the German word Kreutzer, originating from the word Kreutz, 
meaning cross (SZILÁGYI 2013: 153). Kosztolányi underlines the role of the 
nation, the Hungarian beggar that is walking down the dusty road, doing an 
imaginary journey (KOSZTOLÁNYI 1977: 273). But the ill, martyr mother 
and the little boy laughing went through the same suffering like Christ that was 
used as a symbol by Ady. 
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MADARÁSZ KULCSÁR Sarolta

A KOLDUSOKHOZ ÉS A HAJLÉKTALANOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ SZTEREOTíPIÁK ÚTVESZTőI 
(A határlét problémakörének vizsgálata)

A kolduslét, a hajléktalanság a múltban is és ma is a társadalom problémája, éppen 
emiatt a kulcskérdés minden esetben ugyanaz: hogyan juthat az ember koldussor-
sa? A hajléktalan szó fosztóképzője valójában csak a fedélnélküliségre vagy esetleg 
más emberi értékekre, pontosabban azok elvesztésére is utalhat? Vajon ki nevezhe-
tő hajléktalannak? Az, akinek nincs fedél a feje felett, az, aki az utca embere, vagy 
csak az egyszerű csőlakót illeti meg ez a megnevezés? Dolgozatomban a novellák 
koldusának személyiségével, a marginális pozíció centralizálódásával és a hajlékta-
lanságra történő reflektálással foglalkoztam. A kolduslét elmaradhatatlan eszköze, 
kelléke a koldusbot és a koldustarisznya, ezeket a tárgyakat a szépirodalmi szövegek 
is kiemelik, ezért metatextusként elemeztem a koldusköpönyeg, a koldustarisznya 
és a koldusbot fogalmát, továbbá részletesen analizáltam a koldulás módszertanát 
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Tóth Krisztina szövegeiben, valamint Mészöly Miklós Koldustánc, Móricz Zsigmond 
Hét krajcár, William Modisane A koldulás méltósága, Szathmári István A város és 
a költő és Ottlik Géza A karácsonyi néma című novellájában.
A dolgozat célja, hogy rámutasson azoknak a sztereotípiáknak a meglétére, melyek 
a peremre szorult emberek életútját és útkeresését leginkább jellemzik.
Kulcsszavak: koldus, hajléktalan, sztereotípia, imagológia, útkeresés

Šarolta MADARAS KULČAR

LAVIRINTI STEREOTIPA KOJI SU VEZANI 
ZA PROSJAKE I BESKUĆNIKE 
(Analiza života na marginama)

Prosjaci i beskućnici su bili i ostali problem društva. Iz tog razloga, ključno pitanje 
u svakom slučaju ostaje isto: kako može čovek doći do prosjačkog štapa? Prefiks 
bez u reči beskućnik označava stanje kad neko nema krov nad glavom, odnosno, 
može da aludira i na druge ljudske vrednosti i gubitak istih? Koga možemo nazvati 
beskućnikom? Nekoga, ko nema krov nad glavom, nekoga, ko živi na ulici ili 
samo obične skitnice? U ovom radu sam analizirala ličnosti prosjaka u novelama, 
centralizaciju marginalne pozicije i refleksije na beskućništvo. Nezamenljive 
potrepštine prosjaka su štap i torba. Ove stvari su istaknute i u literarnim tekstovima, 
zato sam analizirala kao metatekst pojmove prosjačkog mantila, prosjačke torbe 
i štapa i u detalje analizirala metodologiju prosjačenja u tekstovima Kristine Tot, 
kao i u Prosjačkoj igri Mikloša Meseja, u Sedam krajcara Žigmonda Morica, u 
Dostojanstvu prosjačenja Viljema Modisejna, u noveli Grad i pesnik Ištvana Satmarija 
i u noveli Božićni nem Geze Otlika. 
Cilj istraživanja je da ukaže na postojanje stereotipa koji karakterišu životni put i 
snalaženje ljudi koji žive na marginama. 
Ključne reči: prosjak, beskućnik, stereotip, imagologija, snalaženje
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JELENTÉS ÉS SZERKEZET ZÁVADA PÁL 
TermÉsZeTes FÉNY CíMű REGÉNYÉBEN

A dolgozat Závada Pál 2014-ben a budapesti Magvető Kiadó gondozásában megje-
lent legújabb, Természetes fény című nagyregényét vizsgálja. Az 1937 és 1947 között 
játszódó alkotásban a szerző egy szövevényes narrációs hálót kiépítve, újszerű pers-
pektívából közelíti meg az emberiség történetének legnagyobb és legtöbb halálos 
áldozattal járó konfliktusát. A dolgozat elsődlegesen azt vizsgálja, hogy a fikció és a 
dokumentarista realitás szerteágazó viszonyrendszereit megjelenítő közel hatszáz-
harminc oldalas alkotást a krónikás szerepét magára öltő narrátor miként formálja 
át történelmi emlékképcsarnokká, továbbá hogy az így létrejött intermediális közeg 
(kép és szöveg bináris játéka) miként eredményezi a regény tematikai és szerkezeti 
kidolgozottságának bonyolult összefonódását. 
Kulcsszavak: szöveg, fénykép, krónikás, jelentés, szerkezet.

„A kortárs irodalmi jelenségek vizsgálata során mindig számolni kell a 
változékonysággal, azzal, hogy egy relevánsnak tűnő megállapítást az éppen 
megjelenő irodalmi vagy elméleti művek gyakran módosítanak, vagy éppen 
felülírnak. Emellett a jelenkori szövegértés kontextusában egy és ugyanaz a 
jelenség egyszerre értelmezhető ››folytonosságként‹‹ és megszakítottságként is. 
A történelmi regény pedig arra is ráirányítja a figyelmet, amire A magyar iroda-
lom történeteinek előszavában a kötet szerzője, Szegedy-Maszák Mihály is utal: 
»az irodalom határainak bizonytalanságára«” (TOLDI 2008: 9). 

Závada Pál legújabb, 2014-ben a budapesti Magvető Kiadó gondozásában 
megjelent Természetes fény című, közel hatszázharminc oldalas nagyregényét 
sem szoríthatjuk szigorú műfaji keretek közé. Annak ellenére, hogy a műalko-
tás tárgya, témája Magyarország (közelebbről egy Békés megyei kisváros, T. – 
feltehetően Tótkomlós) második világháborús tragikumát teszi „időszerűvé”, 
nem nevezhető hagyományos értelemben vett történelmi regénynek. Závada 
Pál szövevényes narrációs hálókat kiépítve, újszerű perspektívából közelíti meg 
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az emberiség történetének legnagyobb és legtöbb halálos áldozattal járó konf-
liktusának magyarországi vonatkozásait, melynek következtében a XIX. századi 
történelmiregény-hagyomány radikális lebontásának/újraírásának lehetünk tanúi. 

A konvencionalitás elvének hiányát a mű címe – Természetes fény – még nem 
érzékelteti, azonban az alkotásban felelhető s annak polifon megkomponáltsá-
gát alátámasztó bonyolult viszonyrendszerek – a labirintusszerű történet- és 
történelemelbeszélés, továbbá az összetett tér- és időkezelés is – arra engednek 
következtetni, hogy a jelentős korra visszatekintő historikus regényirodalom 
egy több szempontból is korszerűnek mondható változatával állunk szemben. 
„Ennek hátterében az a posztmodern tapasztalat áll, hogy a kultúra különféle 
jelenségei önmagukban nem, csak bizonyos dinamikus viszonyrendszerekben 
értelmezhetők” (BALOGH 2015: 67).

Ki kell emelnünk, hogy a szerzőnek a szövevényes narratíva megalkotásával 
nem célja, hogy mindenekfelett eltörölje a hagyományos értelemben vett XIX. 
századi historikus prózairodalmi beszédmód műfaji jellemzőit – a régmúlt esemé-
nyeiből való táplálkozást, továbbá, hogy a szerző különböző forrásanyagokat 
tanulmányozva hiteles információk révén hívja életre az általa elbeszélt történeti 
kor/korszak eseménysorát stb. –, hanem ezeket megőrizve, majd hozzájuk újszerű 
viszonyítási pontokat rendelve teszi kerek egésszé a polifon alkotást. Ily módon 
realizálódik, hogy nemcsak a regény címe utal a nagyfokú dokumentumhűség 
jelenlétére, hanem a történelmi hitelességet alátámasztó egyéb forrásanyagok 
is manifesztálódnak a műben. 

„Megpróbáltam további fényképeket és történeteket gyűjteni Tótkomlóson és 
környékén. A családoknál fellelhető fotókon Weisz fotográfus aláírása vagy ová- 
lis pecsétje szerepelt, ezeket egy helyi orvos barátom, Kancsó János gyűjtötte, 
létrehozva a Tótkomlósi Digitális Archívumot. A fényképész Weiszéket ábrázoló 
képeket eleinte nemigen találtunk, de történetük a visszaemlékezők révén többé-
kevésbé rekonstruálható volt. […] De a Természetes fény minden lényeges eleme 
valóságos: tényregény. […] Weisz Kóbi koncentrációs tábori és munkaszolgá-
latos történeteit például – amelyekről ő képzelt fotóriportokban számol be az 
olvasóknak – sok esetben a Centropa, a zsidó emlékezet archívuma interjúira és 
fényképeire alapoztam. Sokat köszönhetek továbbá a páratlan Fortepan fotógyűj-
teménynek. […] Igyekeztem fölhasználni a második világháborús szakirodal-
mat például Ungváry Krisztián és mások műveit, és valóban használtam Krausz 
Tamásék említett könyvét (A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban) is” 
(SÁGHY 2014: online) – állítja a szerző. A fentiek ismeretében elmondhatjuk, a 
Természetes fény konstrukciójának gerincét elsődlegesen a második világhábo-
rú eseményeit feltérképező elméleti művek, továbbá az akkumulált történetek/
visszaemlékezések/interjúk és a felkutatott archív fotográfiák képezik. Azonban 
a regényben fellelhető helytörténeti jellegű kutatások mellett az alkotói fantázia 
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eszközei sem szorulnak háttérbe: „Weisz Kóbinak és öccsének, Imrének költöt-
tem egy lánytestvért, aki fontos szereplője lett a regénynek. […] Minden olyan 
momentumtól eltekintve, amely a szereplők meg nem vallott érzelmeit, belső 
történéseit ábrázolja, a valóságon alapul” (SÁGHY 2014: online). „A képzelet, a 
fantázia mint a lehetséges történet kiindulópontja teszi egyáltalán elbeszélhetővé a 
múlt megannyi elbeszélésre váró potenciális történetét. Ilyen összefüggésben van 
értelme beszélni arról, hogy a valóság a lehetőségek színtere is egyúttal, vagyis: 
minden, ami adott helyen és időben lehetségesnek bizonyult, úgyszintén része 
a valóságnak. Valóság és fikció, igazság és lehetőség nem áll tehát élesen szem-
ben egymással, ellenkezőleg, egymást áthatva járul hozzá egy hihető történet 
megszületéséhez” (GYÁNI 2004: online). A valóság/igazság és a fikció/lehető-
ség alkotja a mű alapkonstrukcióját, melyre a Závada Pál-féle utánozhatatlan 
retorikai játék következtében szövevényes narrációs hálók épülnek. 

„A Thomka Beáta által új regényjelenségeknek nevezett prózapoétikai fordu-
lat a hagyományosnak mondható epikus formák önreflexív megoldásait hozta 
felszínre, azaz a nagyelbeszélés, illetve a történetelvű regény háttérbe szorult, 
helyette sokkal inkább a gondolatiság, a lirizálódás, illetve a szövegszerűség 
erősödött fel” (BALOGH 2015: 66). Ez a magyar irodalmat a huszadik század 
közepétől érintő markáns váltás érzékelhető a Természetes fényben is: a szerző 
által alkalmazott különböző szövegszervező eljárások kíséretében megvalósuló 
elbeszélői múltszembesítés domináns pozícióba került, míg a harmincas–negy-
venes éveket érintő historikus témavilág mint a történetelvűség alapja kevésbé 
meghatározó a kontextusban. 

A T.-ben élő szereplők (elsősorban a három család [a Semetka, a Weisz és 
a Koleszár família], továbbá a hozzájuk leginkább rokoni szálakkal kapcsolódó 
falubeli egyének) életét, mindennapjait tíz éven keresztül (1937-től 1947-ig) nyo- 
mon követő nagyregény három többé-kevésbé egymástól elkülöníthető fejezetre 
tagolódik. Az első rész tárgyköre a második világháború előtti „boldog békeidők” 
néma, ám feszültségekkel teli hétköznapjait jeleníti meg, a mű legnagyobb egysé-
gét képező második fejezet – főrész – a hátországban maradtak, az ukrán frontra 
került katonák, továbbá a lágerekbe deportált foglyok testi és lelki vívódásait, 
érzés- és gondolatvilágát mutatja be, míg a záró fejezetben a szereplők hétköz-
napjait a szovjet felszabadítás/megszállás, a kommunista hatalomátvétel, majd az 
identitásvesztéssel járó szlovák-magyar lakosságcsere-program határozza meg. 

A Természetes fény látszólag lineáris tematikai felépítése, graduális megszer- 
kesztettsége csupán a szerző – a komplex regényt érintő – szövevényes elbeszé-
léstechnikájának dekódolása révén jut kifejezésre, ugyanis a folyamatos esemény-
váltás, a tér és idő szabad kezelése, és a narrátor(ok) nézőpontja(inak) állandó 
jellegű módosulása következtében nem vagy alig realizálódik az alkotás szer-
kezeti egységeinek különböző szempontú egymásutánisága. 
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A linearitás hiányát elsősorban a történet a történetben elbeszélői megol-
dás teljesíti ki: a többszörös narráció következtében váltakozó hely- és idősíkok, 
továbbá a párhuzamos történet- és történelemelbeszélés a montázstechnikára 
épülő narratíva többszörösen összetett voltára hívja fel a figyelmet. 

A polifon megkomponáltságot alátámasztó szerzői eszközök/fortélyok már az 
alkotás legelején kifejezésre jutnak. Ezek közé sorolandó a kisebb-nagyobb szö- 
vegegységeket – fejezeteket, részfejezeteket – egy szerkezeti integritásba foglaló 
„kétpólusú” keret is. Az első fejezetben megjelenő egyes számú kerettörténet fel- 
színre hozza, hogy az 1990-es években a Békés megyei T.-ben élő szlovák értel-
miségiek – köztük a főelbeszélő is – azzal a céllal látogatnak anyaországukba 
(Szlovákiába, M.-be), hogy feltárják az egykor Magyarországon élt kisebbség má- 
sodik világháborús, továbbá a háború előtti és a háború utáni tragikumát, míg a 
második fejezetbe beékelődő kettes számú keret már az újszegedi Erdélyi térhez 
köthető, melyben ugyanazon megfigyelési pontokat szem előtt tartva deríti fel a 
főnarrátor a historikus múlt mozzanatait. A nagyregény egészén párhuzamosan 
végigfutó háttértörténetek elsődlegesen az interjú műfajára épülnek: míg az egyes 
számúban Semetka Mária, a hátországban maradt nő az interjúalany, addig a 
főrészbe beépülőben Sebes Istvánt – eredeti nevén Semetka Istvánt –, az ukrán 
frontot megjárt hőst szólítja meg a főnarrátor. A kerettörténeteken kívülre hatolva 
mindkét főhős/holokauszt-túlélő a segédnarrátor szerepét magára öltve egyes 
szám első személyben beszéli el emlékképekké transzformálódott 1930–40-es 
évekbeli tragédiáját, továbbá önnön élettörténetükön kívül még a mű további 
magyar magyar, magyar zsidó és magyar szlovák karaktereinek szemszögeiből 
is – szintén a perszonális elbeszélésmód eszközeire támaszkodva – közreadják 
a világháborús eseményeket. 

A többszörösen összetett elbeszélői szerepkörök szövevényességét fokozza, 
hogy a főnarrátor funkciója a segédnarrátori szólamok beépülését követően nem 
szűnik meg. A primer elbeszélő mint krónikás/érdeklődő tudós folyamatosan 
koordinálja a szóban forgó eseményeket: kiszól, kérdez, valamint a dokumen-
tarista realitáson felülkerekedve olyan fikciós elemeket (meg nem vallott érzel-
mek, vágyak) emel be a műbe, melyek a valóságosan megtörtént (élet)esemé-
nyekből kiragadott epizódokat még inkább a hitelesség látszatával ruházzák fel. 
Ily módon realizálódik, hogy mind a perszonális elbeszélésmód, mind pedig a 
főnarrátor egyes szám harmadik személyben történő közvetítése, azaz a „a két 
pólus között az alapismérveknek megfelelően – vagyis a beszédesemény részt-
vevőinek központiságától, vagy háttérben maradásától függően – tüntethetőek 
föl a narrációváltozatok.” (NAGY 2001: online).

A heterodiegetikus narrátor – aki nem szereplője az általa elbeszélt törté-
netnek –, valamint a homodiegetikus narrátorok – akik egyben (többszörös) 
szereplői is a történetnek – a nagyregénybe való labirintusszerű beépülésének 
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következménye az idő- és helymeghatározások állandó módosulása is. A konkrét 
regényidőt (az 1937 és 1947 közötti időszakot) figyelembe véve elmondhatjuk, 
hogy a Természetes fény fő helyszíne a Békés megyei T., de a kisvárosi jelene-
tek/epizódok függvényében az elbeszélők még láttatják Újszegedet, Szarvast, 
Bécset, a Kanada és Amerika határán húzódó Niagara Falls térségét, továb-
bá a mi Lengyelország és Ukrajna különböző – vagy konkrétan megnevezett, 
vagy szándékosan elhallgatott – településeit is, azonban ha a kerettörténetet is 
hozzácsatoljuk a második világháborús évekhez, már megváltoznak mind az 
idő, mind pedig a tér paraméterei: a főnarrátor állandó jellegű visszacsatolása-
inak következtében azonos szintre kerül a regényidő és XX. század végi időin-
tervallum, hasonlóképpen, ahogy a szlovákiai M. és az újszegedi Erdélyi tér is 
centrumként realizálódik a Békés megyei T.-vel egyöntetűen. 

A Závada-mű múltreprezentációs eszközeinek legmeghatározóbb síkját a 
regényszerkezetbe szövevényesen beépülő elbeszélésalakzatok alkotják. Ezek a 
narrációs formák három különálló, ám labirintusszerűen összefonódó halmaz-
ba sorolandók: a szerző nemcsak interjúrészleteket és meseszerű betéteket épít 
be a nagyregénybe, de a forrásanyagok – az akkumulált interjúk/történetek/
visszaemlékezések, valamint a történelmi tárgyú elméleti munkák – egy jelentős 
hányadának naplófeljegyzésekbe, levelekbe és levéltöredékekbe, valamint „újság-
cikkekbe”/tudósításokba való transzformálásától sem zárkózik el, nem beszélve 
a mű témavilágát kiegészítő/alátámasztó több száz archív fotográfiáról, melyek a 
historikus alkotást kétdimenziós közegbe helyezik. Mindez arra vezethető vissza, 
hogy a dokumentarista realitás és a fikció mint az alkotás premisszái egyértel-
műen lehetővé teszik, hogy a konstrukción belül ne csak a váltakozó hely- és 
idősíkok, valamint a párhuzamos történet- és történelemelbeszélés meglehető-
sen bonyolult szerzői játéka menjen végbe, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy 
további fölé- és mellérendelő relációk képződjenek.

Az igazság/lehetőség viszonyrendszereinek összefonódását jelzi, hogy míg a 
főnarrátor Sematka Máriával és annak bátyjával, Sebes Istvánnal folytatott dialó-
gusainak egy kis hányada modifikálás nélkül megjelenik a háttértörténetekben, 
vagyis a szerző által begyűjtött strukturált interjúrészletek írásos formára történő 
átültetése valósul meg, addig a segédnarrátoroknak – az adott tárgykörben – már 
kötetlenül kifejtett gondolathalmazát a primer elbeszélő „monológokká” transz-
formálja. Így realizálódik, hogy a párbeszédes formák a szerzői át/szétmesélés 
következtében ciklikusan ismétlődő, meseszerű betétekké/sztorikká alakulnak át. 

A fenti tendenciát az a hamisíthatatlan retorikai játék fokozza, mely során a 
szerző a különböző prózaepikai műfajok szerkezeti követelményeinek megfelelő-
en prezentálja a fő- és mellékszereplők életútját. A meghatározott időközönként 
papírra vetett magánjellegű feljegyzések (naplójegyzetszerű megszövegezések) 
sorozatai hasonlóképpen, ahogy az élőszavas megnyilatkozást helyettesítő írásos 
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közlésformák (levelek és levéltöredékek) is a perszonális elbeszélésmód, valamint 
a harmadik személyű narrátori pozíció függvényében mutatkoznak meg. Míg 
a lejegyzett eseményekhez, gondolatokhoz, lelkiállapotokhoz való viszonyulást 
tükröző naplórészleteknek csupán néhány megnyilvánulási formáját (elsődle-
gesen Semetka István, Koleszár Mátyás és Sógor Miska frontszolgálatról törté-
nő beszámolóit) lajstromozza a nagyregény, addig a levelek és levéltöredékek 
több típusát is elkülöníthetjük: magánlevelek útján értekezik egymással a két 
barátnő, Semetka Mária és Laszik Bözsi, továbbá a testvérpár Semetka Mária 
és Sematka István is, míg a szerelemes levelek kategóriájába sorolható Semetka 
Mária és Hlina Jóska, Koleszár Mátyás és Ágoston Anna, Koleszár Mátyás és 
Weisz Juci, továbbá Semetka János és Karkus Rózsi egymás között történő írásos 
kommunikációja. Ezenfelül ki kell emelnünk, hogy a misszilis levél mellett a 
szerző beépíti a regénybe a szélesebb nyilvánossághoz szóló nyílt levél műfa-
ját is: Weisz Jakab, azaz Kóbi képzelt riportok, tudósítások formájában a Friss 
Újság lapjain keresztül értesíti T. lakosságát a munkaszolgálatos élményeiről. 

„A fényképezés több formában is birtokbavétel. Legegyszerűbb formájában a 
fénykép a szeretett személy vagy tárgy birtoklását pótolja, s ettől felölti az egyedi 
tárgyak egyik-másik vonását. Ezen felül a fényképek révén fogyasztói kapcsolat-
ba kerülünk olyan eseményekkel is, amelyek tulajdon élményeik részét képezik, 
de olyanokkal is, amelyek nem […]. A birtokbavétel harmadik formája, hogy 
a képkészítő és képsokszorosító gépek révén értesülésekre teszünk szert (nem 
pedig élményekre). Igen, a fénykép jelentősége mint közvetítő közegé, melynek 
segítségével mind több és több esemény kerül élményeink körébe, tulajdon-
képpen melléktermék: a fénykép azon képességéé, hogy élménytől elszakadt és 
attól független ismereteket szolgáltasson” (SONTAG 1981: online). A histori-
kus bűn- és hőstettek emlékezetét felszínre hozó alkotás bonyolult szerkezeti 
viszonyrendszereit, ahogyan a fenti idézetben is olvashatjuk, az elsődlegesen 
információtöbbletet nyújtó archív fényképek teszik kerek egésszé. A második 
világháborút, valamint a háború előtti és a háború utáni évek történéseit/mozza-
natait dokumentáló fekete-fehér fotográfiák egyrészt a historikus valóság illúzióját 
keltik, másrészt egy-egy jelenet továbbgondolására is lehetőséget adnak, hiszen 
nemcsak tükrözik a fejezetekben/részfejezetekben foglaltakat, de a szövevényes 
konstrukció domináns elemeként hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Természetes 
fény tematikájának több nézőpontból való közvetítése végbemenjen. Ily módon 
realizálódik, hogy a tradicionális értelemben vett két autonóm „nyelv” (szöveg 
és fénykép) a Természetes fényben tükörképszerűen feltételezi egymást, megte-
remtve ezzel a regény multimediális intertextuális viszonyrendszerét, abban az 
értelemben, ahogyan Horváth Futó Hargita megfogalmazta: „[a]z intermedialitást 
értelmezhetjük akár (szűkebb értelemben) úgy, mint konkrét szövegek egymás-
ra utalását (amit nevezhetünk multimediális intertextualitásnak is: például egy 
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film és az általa idézett/átdolgozott irodalmi mű kapcsolatát), de általánosság-
ban arra is ki kell terjesztenünk, amit nem szövegek kapcsolódásában, hanem 
a közlési csatornák szintjén tapasztalható összeszövődések (például szöveg és 
kép, kép és zene, írás és beszéd viszonyának) jelentéstelítő médiumköziségében 
ragadhatunk meg” (HORVÁTH FUTÓ 2008: 105). 

Ez, az alkotásban kifejezésre jutó bináris játék egyidejűleg egy groteszk 
hálót is teremt, melynek következtében felszínre kerül, hogy a Természetes fény 
cselekményvezetését csak közvetetten befolyásolja a főnarrátori pozíció, mivel 
elsősorban a több száz beépülő fénykép irányítja a történetet. „Megkérhetném-e 
tehát, kedves Mária, hogy azok közül a bonbonosskatulyák közül valamelyiket 
mutassa meg nekem – hiszen látom, itt, az ebédlőasztal feletti polcon sorakoz-
nak, nyilván, hogy kéznél legyenek, amikor ahhoz támad kedve, hogy a lejjebb 
ereszthető teleszkópos csillár fényében kirakosgassa, mondjuk, T.-ben eltöltött 
lánykorának fotográfiáit –, megnézhetném-e, teszem azt, a harmincas évek 
végéről valókat, mert ha jól látom, be is vannak a dobozok pedánsan évszámoz-
va?” (ZÁVADA 2014: 29) – teszi fel a kérdést a főnarrátor Semetka Máriának.

A kiemelt regényrészletben megjelenő bonbonosskatulya mint Pandora 
szelencéje indítja el a múltszembesítés folyamatát, hasonlóképpen, ahogy Sebes 
István, a másik segédnarrátor a fényképészeti notesze is. A historikus dokumen-
tumregénnyé szélesedő alkotás szövevényes viszonyrendszerinek legfelső szint-
jén elhelyezkedő „fényképészeti archívumok”, ily módon járulnak hozzá, hogy 
a második világháborús eseményeket felszínre hozó mű, ne csak a hitelesség 
látszatát keltse, hanem történelmi emlékképcsarnokként is időszerűvé váljon. 

A Závada-regény polifon megkomponáltságához így – a fentiek értelmé-
ben – nemcsak az igazság/valóság és lehetőség/fikció eszköztárára támaszkodó 
szövevényes szerkezeti viszonyrendszerek – a folyamatos eseményváltás, a tér 
és idő szabad kezelése, továbbá a narrátor(ok) nézőpontja(inak) állandó jellegű 
módosulása – járulnak hozzá, hanem ezek függvényében a több száz fénykép mint 
a regény tematikájának mélyebb, eszmei értékeit mozgásba hozó dokumentum 
is az effektív múltszembesítés többszólamúságának megvalósulására irányul. 
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Klementina MAĐAR

ZNAČENJE I STRUKTURA U ROMANU PALA ZAVADE 
POD NASLOVOM PrirODNa sVeTLOsT

Studija se bavi analizom najnovijeg romana Pala Zavade pod naslovom Prirodna 
svetlost, objavljenog 2014. godine u izdanju IP „Magvető” u Budimpešti. Radnja 
obuhvata period od 1937. do 1947. godine. Stvarajući složenu narativnu mrežu, 
autor najvećem konfliktu sa najviše ljudskih žrtava u istoriji čovenčanstva prilazi 
iz sasvim nove perspektive. Studija se prvenstveno bavi načinom na koji narator 
preuzimajući ulogu hroničara u delu od približno šeststo trideset stranica od 
zamršene strukture odnosa između fikcije i dokumentarnog realizma stvara istorijsku 
galeriju uspomena. Zatim se analizira i način na koji ovako nastala intermedijalna 
sredina (binarno prisustvo slike i teksta) dovodi do složene ispretpletenosti tematike 
i strukture romana.
Ključne reči: tekst, fotografija, hroničar, značenje, struktura.

Klementina MAGYAR

REPORTING AND STRUCTURE IN THE NOVEL 
NaTuraL LiGhT BY PÁL ZÁVADA

The paper analyzes Pál Závada’s latest novel, Natural Light (Természetes fény), 
published by Magvető Publishing House in 2014. The book takes place between 
1937 and 1947; by building an intricate narrative network, approaches the greatest 
and deadliest conflict in the history of mankind from a new perspective. The paper 
primarily examines how the narrator, who takes on the role of the chronicler, turns 
into a gallery of historic memento the nearly 630 pages long work, which unfolds a 
complex and diverse relationship between fiction and documenting reality. Moreover, 
it addresses the issue how the resulting intermedial work (the dual play of text and 
image) brings about the inextricable intertwining of the structural and thematic 
elaboration of the novel.
Keywords: text, image, chronicler, report, structure.
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