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DÉRI ESZTER∗ 
 

Gulácsy Lajos nőideálja portréi és írásai tükrében 
 

„…Az ámult 
Pygmalion az utánzott testtől gyúl szerelemre.” 

 
(Ovidius: Átváltozások, X. könyv) 

 
 
Pygmalion Cyprus ókori mitológiai uralkodója. Története szerint (amely a 
19. század második felétől újabb reneszánszát élte) beleszeretett az általa 
elefántcsontból faragott nőalakba. Imáit Aphrodité meghallgatta, és életre 
keltette a szobrot. 

A Gulácsy Lajos nevét övező történetek közül az egyik legérdekesebb 
az, amelyre Bálint Lajos emlékszik vissza: 

Valami egzaltált elragadtatással beszélt egy nőről [ti. Gulácsy], akit ő fedezett fel. 
Szinte áhítatosan, szenvedélyesen részletezte szépségét, néha már a rajongó kie-
légültségével. […] Végül azonban rá kellett jönnöm, hogy ez a csodálatos nő egy 
XIV. századból való kép, általa nem ismert festő műve, melyet valami olasz kis-
város múzeumában látott.1 

A történet a Gulácsyt körülvevő „rejtélyek” egy sajátos részletére világít rá. 
Gulácsy Lajos biográfiája, a hozzá kapcsolódó források és a festő levelei nem 
egy sűrű szerelmi életet élő művészről számolnak be, az utókor csupán egy-két 
szerelmét ismeri.2 Portréin és írásaiban ennek ellenére újra és újra megjelennek 
azok a nőalakok, akiknek verbális és vizuális megjelenésének párhuzamos 
olvasata kirajzolja Gulácsy – talán sohasem létező – mindig áhított Galateáját. 

                                                   
∗ Déri Eszter a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója, vala-
mint az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport tudományos segédmun-
katársa. Készülő doktori értekezésének témája: Szöveg és kép viszonya a barokk korban. Doktori 
disszertációjának témavezető tanára: Dr. Maczák Ibolya, az MTA–PPKE Barokk Irodalom 
és Lelkiség Kutatócsoport tudományos munkatársa. A szerző kötetünkben megjelent ta-
nulmányának témavezető tanára: Dr. Kopócsy Annamária egyetemi adjuktus. 
1 BÁLINT Lajos, Ecset és véső, Bp., Szépirodalmi, 1973, 28–29. 
2 A Keleti Artúr-hagyatékban talált, Gulácsy által olasz nyelven írt szerelmes levele például egy 
bizonyos Luisa kisasszony iránti érzéseiről árulkodik. (Gulácsy Lajos levelei Keleti Artúrnak, 
Keleti Artúr-hagyaték, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fond 117/352.) 
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A dolgozat irodalmi és képzőművészeti párhuzamok segítségével azokat 
az 1903–1906 közötti női portrékat szeretné megközelíteni, amelyeket a 
szakirodalom elsősorban a preraffaeliták hatásához kapcsol, de amelyek 
formanyelvükkel, festői megoldásukkal valójában egy egyéni Gulácsy-
világot teremtenek; szerkesztésük, valamint a festő ismert itáliai élményei 
alapján3 bennük inkább a reneszánsz mesterek Gulácsyra gyakorolt, közvet-
len benyomásainak tükreit kell felfedeznünk. Az érintetlen nőről alkotott 
ideának a művész két Salome-ábrázolása válik ellenpólusává. Ezek a képek 
részben kapcsolódnak, részben elkülönülnek a századforduló alkotásain 
megjelenő femme fatale-tól, mindenképpen rokonuk azonban a Gulácsy által 
nagyra tartott Oscar Wilde és Flaubert azonos nevű hősnőinek. 

Bár ezek az összevetések segítik Gulácsy műveinek bizonyos szempontú 
megközelítését, e dolgozat teljes korkép megrajzolására nem, pusztán olyan 
részletek megragadására vállalkozhat, amely a monográfiák szélesebb pers-
pektívájú feldolgozásaiban nem kaphatnak helyet.4  
 
 

Emília, Heléna és társaik 
 
Gulácsy monográfusai közül Marosvölgyi Gábor csoportosítja a művész 
festményeit és grafikáit motívumok alapján. Közöttük a női portrék nyújtják 
a legtöbb lehetőséget a szöveg–kép összehasonlításra, ezek közül elsősor-
ban két Emília-portré,5 a Heléna című kép és a Nasi, illetve az Emília arcképe 

                                                   
3 Itáliai tartózkodásának mély hatására bizonyítékul szolgálnak azok az utalások is, amelyek 
a nagy múzeumok egy-egy alkotásának másolására fordított időről árulkodnak. Pl.: Velence, 
1910. február 10.: „A szépművészeti accademiában már voltam állandó szabadjegyet kiesz-
közölni az összes képtárak látogatásához. – Valószínűleg fogok valami szép képet itt 
copirozni…”; Gulácsy Lajos levelei Gulácsy Lajosnéhoz, Gulácsy Lajos-hagyaték, Országos 
Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fond 124/212. (A továbbiakban lelőhelyükre a Fond-
jelzettel utalunk.) 
4 Az utóbbi években Marosvölgyi Gábor monográfiája foglalkozik a művész és író Gulá-
csyval. MAROSVÖLGYI Gábor, Gulácsy Lajos, Bp., Mundus, 2008. Korábbi nagyobb, mono-
grafikus jellegű összefoglalók: LEHEL Ferenc, Gulácsy Lajos dekadens festő, Bp., Amicus, 1922.; 
SZÍJ Béla, Gulácsy Lajos, Bp., Corvina, 1979.; SZABADI Judit, Gulácsy, Bp., Gondolat, 1983. A 
festő legtöbb írását tartalmazó kötet (Szíj Béla monográfiája mellett:) GULÁCSY Lajos, A 
virágünnep vége, Bp., Szépirodalmi, 1989. 
5 Emília (1.), 1903, jelenleg ismeretlen helyen; Emília (2.), 1906, jelenleg ismeretlen helyen; 
Heléna (I.), 1904, magántulajdonban. 
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című novellák összefüggései. A nőkkel kapcsolatos, kortárs írói sztereotípi-
ákra vonatkozó példák eltérnek attól, amit ezeken a portrékon és a novellá-
kon keresztül Gulácsy művészetében látunk. Képei inkább Juhász Gyula 
soha el nem ért, éteri Annájával állíthatóak párhuzamba:. „[…] eléretlen 
rózsák, / Örök talányok, édes szomorúság.”6 
 

 
Gulácsy Lajos: Emília (1) (1903).7 

 
Ezt érezzük az Emília láttán is, amelynek figurája a sajátos képkivágásnak 

köszönhetően sem a néző, sem a mögötte húzódó táj világához nem tarto-
zik szervesen, ezáltal a befogadó számára nem megközelíthető, ugyanakkor 
az ábrázolt tér sem képes magában foglalni. Gulácsy egyik kedvenc alkotója, 
Botticelli portréi között is találkozunk e három portréhoz hasonló szerkesz-
tésmóddal: például az 1469-es Fiatal férfi portréja8 vagy egy Fiatal portréja9 
esetében.  

 
 
 

                                                   
6 JUHÁSZ Gyula, Mindig = J. Gy., Összes költeményei, szerk. PÉTER László, Bp., Osiris, 2002, 
178. 
7 A képet tanulmányomba az alábbi kötetből illesztettem be: MAROSVÖLGYI, Gulácsy Lajos, i. 
m., 234. 
8 Sandro BOTTICELLI: Fiatal férfi portréja, 1469 körül, Galleria Palatina, Firenze. 
9 Sandro BOTTICELLI: Fiatal portréja, 1490-es évek, Muséé du Louvre, Párizs. 
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Sandro Botticelli: Fiatal férfi portréja (1469 körül)10 

 
Mindkét művész a szűk képkivágással mellőzi a kezek ábrázolását. 

Azonban míg ez a vonás a reneszánsz képeken egy fajta távolságtartást 
eredményez, Gulácsy alakjai e megoldással és az impresszionisztikusabb 
ecsetkezeléssel szinte lebegnek, távolságtartásuk helyébe inkább az éteri 
kerül. 

Háttérként a képeken és a szövegekben egyaránt megjelenik a kert motí-
vum. Gulácsy kert elé helyezi „saját Giocondáját”, Emíliáját, később Heléná-
ját is festményein, miközben elzártként, titkosként jellemzi azt: 

 
 
 
 
 

                                                   
10 A képet tanulmányomba az alábbi helyről illesztettem be: Web Gallery of Art (www.wga.hu). 
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Gulácsy Lajos: Heléna (1) (1904)11 

Ott a lehajló lombozatú fák alatt, magába zárt kedélyű mélaságban, egy márciusi 
napnak gyöngyös reggelén Giocondának víziója támad. […] Kit csókolt meg ek-
kor könnytelen szemekkel, kit várt minden alkonyon a régi kertben? Ott az elzárt 
titkos rejtekúton, mely a monostor mellett vonul végig hosszan[…]12 

A zárt kert, a hortus conclusus a középkorban Mária szüzességére utalt, 
amely így megkérdőjelezi a modellek kapcsolatát a preraffaelita nőképpel, 
melyben még a tisztaságot sugalló szemek és az érzéki ajkak ambivalenciá-
jával találkozunk. Gulácsy éteri alakjaiból hiányzik ez a kettősség, és csak a 
elérhetetlenséget húzza alá, például az alábbihoz hasonló szövegrészletekkel: 

Nem láttad soha: – hiszen nem létezett. 
Nem álmodtad: – mert nem képzelet. 
Nem formálhattad márványba: – mivel testetlen testi vágyakból van összeróva…13 

Az Emília második változata a Szőke nő fehér ruhában,14 mely az előbbihez 
hasonlóan nem a modell öltözetében és nem a festésmóddal idézi a rene-
szánsz hatást, hanem a derék feletti képkivágással. 
 
 
 
 

 
                                                   
11 A képet tanulmányomba az alábbi kötetből illesztettem be: MAROSVÖLGYI, Gulácsy Lajos, 
i. m., 236. 
12 GULÁCSY Lajos, Álmok egy alvó tarlatan = SZÍJ, i. m., 128. 
13 UŐ, Beszéd egy ismeretlen műremekről = Uo., 166. 
14 Szőke nő fehér ruhában, magántulajdonban. 
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Gulácsy Lajos: Emília (2) (1906)15 

 
Ha nem vennénk figyelembe Gulácsy novelláit vagy a címadást, ez a nő-

alak éppen annyira lehetne a nővé ért Emília arcképe című novella hölggyé 
cseperedett Millije.16 

Ennek az ideálnak hódol a Nő virágzó ággal is,17 mely kompozíciójában és 
festésmódjával is a leonardói portréhoz kapcsolható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
15 A képet tanulmányomba az alábbi kötetből illesztettem be: MAROSVÖLGYI, Gulácsy Lajos, 
i. m., 140. 
16 „A nyakán még ott volt az ócska, patinás bársonyszalag.” Gulácsy Lajos, Emília arcképe = 
SZÍJ Béla, 1979, i. m., 41. 
17 Nő virágzó ággal, 1904–1905, magántulajdonban. 
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Gulácsy Lajos: Nő virágzó ággal (1904–1905)18 

 
A 20. századi festő a háromnegyed profillal kissé jobban kicsavarta mo-

delljét, de a Leonardót megelőző időkhöz hasonlóan19 a nő nem fordul 
teljesen felénk, így tartva távolságot a nézővel, mégsem érezzük, hogy a 
festő megmerevítette volna modelljét. A komolyság és a mosoly árnyalatai 
között játszó ajkak egyértelműen utalnak arra a kísérletre, amelyet Gulácsy a 
Mona Lisa, az „utolérhetetlen mű” másolásának apropóján írt egy 1907-es 
levelében: „egész nap dolgoztam a mosolygó, mégis szomorú száj megfes-
tésén”.20 

A kép csipkebogyó ágát a keresztény szimbolika Mária szüzességével 
hozza összefüggésbe: az égő csipkebokor a szüzességre, a szeplőtlen fogan-
tatására és a Megváltó jelenlétére utal.21 Ezzel újra elérkezünk Gulácsy idea-
lizált nőalakjához, mely tiszta és a naiv, mellőzi a századforduló erotikus 
töltetét, ahogyan írásban megfestett Nasija és Emíliája is. Az irántuk táplált 

                                                   
18 A képet tanulmányomba az alábbi kötetből illesztettem be: MAROSVÖLGYI, Gulácsy Lajos, 
i. m., 276. 
19 Vö. TOLNAY Károly, Megjegyzések a Mona Lisához = UŐ, Teremtő géniuszok, Bp., Gondolat, 
1987, 56. 
20 Gulácsy Lajos levele édesanyjához, Como, 1907. aug. 20. (Gulácsy levelei Gulácsy Lajosnéhoz, 
Gulácsy Lajos-hagyaték, Fond 124/212.) 
21 Szimbólumtár, szerk. PÁL József, ÚJVÁRI Edit, Bp., Balassi, 2005.; A keresztény művészet 
lexikona, szerk. Jutta SEIBERT, Bp., Corvina, 2004. 
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vágyakozás pusztán lelki, fizikai beteljesülést nem ad, de – mint Juhász áhí-
tott szerelmei – annál értékesebb. 

A csipkebokor 20. századi jelentéskörének egy példája Tóth Árpád Esti 
sugárkoszorú című, 1923-ban írt verse. A költő hitvesét a „dolgok esti lélek-
vándorlásában” érinthetetlen, égi burokba vonja, és a nő „egy isten” inkar-
nációjává válik csipkebokor-alakban. 

[…] Titkok illata 
Fénylett hajadban s béke égi csendje, 
És jó volt élni, mint ahogy soha, 
S a fényt szemem beitta a szivembe: 
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, 
Vagy áldott csipkebokor drága tested, 
Melyben egy isten szállt a földre le, 
S lombjából felém az ő lelke reszket?22 

A csipkebokor itt is az istenivel, a biblikus jelentéssel áll kapcsolatban. 
Gulácsynál a növény ága a lány mögötti templomtorony kiegészítésével a 
mély ruhakivágása ellenére is a tisztaság, a naiv szépség képévé válik. 

A reneszánsz portrék nagy részének egyik funkciója a személy társadalmi 
státuszának reprezentációja, amelynek eszköze a díszes viselet, a gazdag 
ruhák, ékszerek, divatos hajviselet megfestése volt. Gioconda időtlen tekinte-
tét azonban nem veszik körbe ezek az elemek, ahogyan Gulácsy 1905-ös 
portréját sem. Kezein nincs gyűrű, nyakában egyetlen medált, láncot sem 
látunk, hajában sincs arany dísz. „Képzeljetek egy nőt mindezek nélkül, de 
átszellemülve a szelídség szomorú fenségétől, mely glóriát von köréje.”23 A 
képre tekintve egyértelmű, hogy az általa annyira csodált Giocondát, vagy 
legalábbis az önmagában róla szőtt ideát eleveníti fel a Nő virágzó ággal. A 
benne rejlő nőideál mindenképpen adalékul szolgálhat a festő-író művésze-
tében megálmodott „szerelmei” képéhez. 

A reneszánszhoz való visszatérés nem pusztán a formában merül ki. 
Gulácsy Lajos írásaival összevetve érthető meg az a szépségfelfogás, mely-
nek központi gondolata szerint a belső szépség, a gondolatok nemessége 
összefügg a külső szépséggel. 

A műfaji, stiláris és gondolati múltidézés azonban nem menekülést jelent 
egy vágyott korba, szépségeszménybe vagy a múltba. Míg például a histo-

                                                   
22 TÓTH Árpád, Esti sugárkoszorú = T. Á., Összes művei I., Bp., Akadémia, 1964, 164. 
23 GULÁCSY Lajos, Nasi = SZÍJ, i. m., 1979, 149. 
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rizmusban a régebbi korok iránti tiszteletet nagyrészt a témák fejezték ki, 
Gulácsy Lajos képei nem pusztán témájukkal árulják el a művész rajongását. 
„Nem néztem, hogy ez vagy az a kép mit ábrázol, nem érdekelt a tárgya 
soha, mindig inkább az a hang, mely a dolgokból kiárad […]” – írja Gulácsy 
is.24 Gyakran foglalkozott ugyan Dantéval, Beatricéval, Paolo és Francesca 
da Rimini történetének feldolgozásával, de ez nála egy fajta visszaemléke-
zést, hol fájdalmas, hol nosztalgikus megidézést jelent. 

A múlt emlékek sora Gulácsy munkásságában: az olvasott, tudni vélt 
vagy képzelt dolgok emlékképpé szublimálása. A régi korok légköre olyan 
hatás számára, amelyet saját emlékként, a mindennapi élet rágyakorolt be-
nyomásaként érzékelt, ahogyan a hétköznapi ember a mindennapok esemé-
nyeit éli. Írásai és festményei közös gyökerének és az alkotási folyamat 
megértésének egyik kulcsa ez. 
 
 

Álom, látomás, „transz” 
 
Győrffy Gabriella megfogalmazásában jelent meg az a műfaj-meghatározás, 
amely az ekphraszisz megújítását látja a festő „novelláiban”.25 E fogalommal 
a tanulmány szerzője valóban arra tett kísérletet, hogy a művészettörténeti 
látásmódot az irodalmi eszközökkel egészítse ki, azonban a szecesszió mű-
vészeti és irodalmi témáinak, az álom, a vízió századfordulós motívumainak 
ismerete megkérdőjelezi e fogalom alkalmazhatóságát. 

Az ekphraszisz26 manierista példájában, a padovai Doni Le Pitture című 
munkájában elképzelt festmények leírásával találkozunk. A képek allegóriá-
kat ábrázolnak egy fiktív kastély fiktív gyűjteményében. Ajánló levelében a 
szerző a következőket írja: 

[…] a költő olyan festő, aki beszél, a festő pedig költő, aki ecsetet tart a kezében.27 

                                                   
24 GULÁCSY Lajos, Művészetről, i. m., 130. 
25 GYŐRFFY Gabriella, Szó- és képviszonyok Gulácsy Lajos prózájában. Forrás: A C3 Alapítvány 
internetes oldala: http://www.c3.hu/~prophil/profi052/gyorffy.html (Az utolsó megtekin-
tés ideje: 2013. okt. 2.). 
26 A fogalomról: Daniel ARASSE: Ars memoriae és vizuális szimbólumok: a képzelet kritikája és a 
reneszánsz vége = Az ikonológia elmélete: szöveggyűjtemény az irodalom és a képzőművészet szimbolizmu-
sáról, Szeged, JATEPress, 1997, 117. 
27 Daniel ARASSE: Ars memoriae…, i. m., 117. 
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Közel áll e 16. századi hitvallás témánkhoz, Gulácsy azonban minden-
nemű alkotást az álmokat, a látomásokat követő gondolatmenettel vezet be: 

Minden ember álmodott és tudja, mi az álom. Képeket lát, melyek fátyolozottak 
és egymással összekapcsolódók, egyik áthúzódik a másikon […]. Reminiszcenci-
ák, dalok káprázatok, emlékek, vibrációk, melyek az életszerűségtől teljesen tá-
volállók.28 

Gulácsy képeinek, írásainak jellemző címadása (káprázat, dal, fohász, 
emlék, vízió, mese) bizonyítja, hogy az írásában említett álmok, reminisz-
cenciák, dalok, káprázatok, azaz az álmok formái számára a művészet forrá-
sát jelentik. 

…a művész tépelődjön, tervezzen, hasonlítson össze és gondolkozzon a miként 
fölött, de ezt a tépelődést és küzdést mellőzze, ha dolgozik. Ilyenkor ne legyen 
magánál. Ilyenkor legyen teljesen transzállapotban, éppen úgy, ahogy egy őrültet 
vagy delíriumban lévőt elővesz valami hatás és ez hatalmában tartja, úgy a mű-
vész is legyen önkívületi állapotban és izolálva mindentől.29 

Az ekphraszisz fogalmának használata helyett érdemes e „transzállapot-
ról” beszélnünk, amikor írásait festményeivel próbáljuk összekötni. A mű-
vész nem képzelt festmények leírására törekszik, sokkal inkább a valóságos 
világ ábrázolására tesz kísérletet. Ez a valóság pedig az alkotás pillanatában 
az a szinte definiálhatatlan állapot, amelyet hétköznapi szókincsükben 
álomként, látomásként vagy vízióként ismerünk. 

Gulácsy Lajos az alkotást élte meg álomként, amelyben nem egyedülálló 
a kortárs művészek között. A századfordulón fogalmazódik meg Magyaror-
szágon a nem látható világ prezentálása, a mese, az álom, a látomás, a kép-
zelet és az emlékezés mibenléte és szerepe a képalkotásban.30 Emellett a 
műfajok többé nem témához kötöttek, inkább ahhoz a szabad alkotófolya-
mathoz, amely Gulácsy fenti megfogalmazása szerint az ún. „önkívületi 
állapot”.31 Éppen az önkívületi folyamatok „belső történései” által rokon az 
alkotói folyamat az álommal: a belső történés, az álomszerű vízió az alko-
tással egyszerre születik meg és bontakozik ki. 
                                                   
28 GULÁCSY, Művészetről, i. m., 130. 
29 Uo. 
30 Vö. KESERÜ Katalin, Mese, látomás, álom a magyar művészetben 1890–1920 = UŐ, A század-
forduló, Bp., Kijárat, 2007, 147–171.; és Katalin KESERŰ (a cura di) Sogni dipinti, Favola, visione 
e sogno nell’arte ungherese 1890–1920, Roma, Accademia d'Ungheria, 2005. gennaio 18 – 
febbraio 18. 
31 KESERÜ Katalin, Mese, látomás…, i. m., 150. 
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Az álom és a művészi folyamat „transzállapotának” kapcsolata, azonos-
sága magyarázhatja Gulácsy művészetében azokat a témákat, amelyek meg-
jelentek mind írásaiban, mind festményein. Az ekphraszisz fogalma helyett e 
dolgozat ezért az író-festő életművét inkább e művészetfelfogás, a század-
előre jellemző gondolkodás felől közelíti. Festményei nőalakjait ugyanaz az 
álomvilág, az alkotás folyamatával együtt járó önkívületi állapot ihleti, mint 
novellái hősnőit. 
 
 

Nasi, Emília arcképe és Eugénie 
 
Reminiszcenciák, visszaemlékezések azok a történetei is, amelyeket a leo-
nardói sfumatóhoz hasonló ködös, fátyolos képpel vezet be. „Nasi vak 
leány volt”, de míg ő a szépben nem gyönyörködhetett, ő maga volt a szép. 
Gulácsy nem írja le a nőt, de sokat sejtet külső jegyeiről: 

Nem tudta, hogy szép – bár csodálatosan szép volt, ha hiányzott is belőle a rafinált 
előkelőség, az a csinált báj, ami leggyakrabban megtízszerezi a nő szépségét.32 

Leonardo örök mosolyú Mona Lisájával kapcsolatban is erről az egysze-
rűségről beszél. (Így kapcsolódik össze Nasi története a Nő virágzó ággal 
című portréval is.) 

Erősíti Nasi és Mona Lisa azonosítását, hogy a lány jövendőbelije, Fü-
löp, akit különben soha „nem zavartak meg apró epizódok”,33 ez a racioná-
lisnak tűnő fiatalember, akinek egyetlen ideálja tanulmányának tárgya, 
Gioconda lehetett, első látásra beleszeretett a vak lányba. 

A világ minden kincsét szeretné Fülöp Nasira halmozni – a szerelem is egy külö-
nös szép utáni vágy.34 

A mesterkéletlen, egyszerű szépség ideállá emelésének magyarázata, 
hogy a női szépség Gulácsy számára nem egyszerűen fizikai élményt jelent, 
hanem elsősorban a belső szépség külső ragyogását. Ez magyarázhatja a 
művész Eugénie Grandet iránti rajongását.35 

                                                   
32 GULÁCSY Lajos, i. m., 133. 
33 UŐ, Nasi, i. m., 148–149. 
34 Uo. 
35 Vö. pl.: MAROSVÖLGYI Gábor, i. m., 89. 
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Eugénie nagy volt és erős, így hát épp az hiányzott belőle, amit a tömegízlés csinosnak 
tekint. […] az ily szépséget inkább csak a művészek kedvelik. A festő, aki Mária 
mennyei tisztaságú alakjához választ földi modellt, nyomban felfedezné Eugénie 
arcának vele született öntudatlanságában is fennkölt vonásait, nyugodt homloka 
mögött megpillantaná a szeretet világát, s a szemek metszésében, a pillák mozgásában 
azt az isteni elemet, amelyet szavakkal meg sem lehet határozni. Az ilyen ritka min-
taképért rajongó festőművész minden nőn oly szerény és büszke nézésű szemet 
keres, amilyent Raffaello festett először, oly szűzies vonásokat, amilyenekkel a 
természet szeszélye ajándékoz meg egyeseket – ámbár e vonásokat megtartani vagy 
éppen megszerezni csakis szemérmes keresztényi élettel lehet.36 

Erre az egyszerűségre, a tiszta szívből eredő szépségre emlékszik Gulá-
csy is Milli kapcsán:  

Milliből ma már nagyon kevés van Emíliában. Tekintetében alig maradt valami 
abból az igénytelen egyszerűségből, mely annak előtte […] kissé falusias félénk-
séget kölcsönzött vonásainak.37 

A realista író Gulácsy modelljeire gyakorolt hatása Nasi jellemzésében 
válik egyértelművé: 

Öltözete kifejezte lelkivilágát, azt a giocondai nyugalmat, mely párosul Grandet 
Eugenie szolid naivitásával. Megjelenése megindította a lelkeket.38 

A művészt tehát a külső és a lelki szépség együttese bűvölte el – saját, a 
múzeumok, és az irodalom modelljeiben egyaránt. 

Gulácsy nőideálja megtestesíti mindazon erényeket, amelyek a rene-
szánsz kor elvárásai voltak a nemes hölgyekkel szemben,39 és amelyek visz-
szafogottságot, szerénységet, ugyanakkor műveltséget és a művészetek te-
rén való jártasságot kívánták. Nem pusztán formai, stiláris jellemzők 
kapcsolják tehát az író-festő e korai, női portréit az általa rajongott quattro-
centóhoz, hanem azok a gondolatok is, melyeket a Ficino-tanítvány 
Baldassare Castiglione a következőképp foglalt össze: 

A jóság és a szépség valaminő vonatkozásában egy és ugyanaz, főképp pedig az 
emberi testekben, amelyeknek szépségéhez szerintem legközelebb áll a lélek 
szépsége, mely részese ama valódi isteni szépségnek, amely megnemesít és szépít 
mindent, amit érint.40 

                                                   
36 Honoré de BALZAC, Eugenie Grandet, Bp., Európa, 1967, 60. (Kiemelések tőlem: D. E.) 
37 GULÁCSY Lajos, Emília arcképe = SZÍJ Béla, 1979, i. m., 141. 
38 UŐ, Nasi, i.m., 151. 
39 Vö. Jean DELUMEAU, Reneszánsz, Bp., Osiris, 1997, 337. 
40 Uo., 339. 
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A hortus conclusus-szimbolika és a „virágzó ágat” tartó lány csipkebokor 
ágának tóth árpádi értelmezésének segítségével Gulácsy Galateái Mária 
tisztaságát idézik, aki a közékorban „új Éva”, az Éden még bűntelen, tiszta 
királynője. Kiegészíthető Gulácsy a szecesszió vagy a preraffaelita képekből 
levezetett nőideáljának képe, ha azt azokban a megelőző korszakokban 
keressük, ahol még él a bibliai nőalak, ahol „a férfi és nő horizontális össze-
tartozása az Isten és ember vertikális összetartozásával válik a teremtett 
világ legmagasabb minőségévé.”41 A Gulácsy művészetében megfogalma-
zott ideál erről az édeni viszonyról, de sokkal inkább a természet és az isteni 
harmóniájának újrafelfedezéséről szól. Ennek hangsúlyos, de pusztán egyet-
len szegmensét megjelenítő motívuma Gulácsy korai portréinak ideálja. 
 
 

Az ideál ellenképe: a Salome-téma 
 
A szecesszió egyik legkedveltebb témája Salome.42 Bibliai története43 szerint 
Heródes Antipasz elfogatta Keresztelő Szent Jánost, majd börtönben őriz-
tette. Születésnapján azonban olyannyira elragadta felesége, Heródiás lányá-
nak tánca, hogy jutalmul bármit megadott volna neki. „Az pedig anyja un-
szolásának engedve így szólt: »Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.« 
A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy 
teljesítsék kérését.” 

Gulácsy Lajos 1906-ben írja édesanyjának: „A Louvreban copirozok [!] 
egy Luini-képet, igen nagy gonddal és szeretettel.”44 A Louvre tulajdonában 
lévő egyik Luini-kép témája pontosan Saloméhoz kapcsolódik,45 és az 1907. 
március 27-én megnyitott, Márffy Ödönnel közös kiállításának katalógusá-
ban Gulácsy Lajos képei között is szerepel egy Salome Luini után című tétel. 
Jellemző, hogy a korábbi korok Salome-képein a történet két ábrázolt jele-
netre bomlik: a reneszánsz és a középkori művészek vagy Salome táncát 

                                                   
41 VÁSÁRHELYI Ilona, Nőszerepek a Bibliában = Szerep és alkotás, i. m., 18. 
42 GELLÉR Katalin, A magyar szecesszió, Bp., Corvina, 2004, 101.; William HARDY, Art 
nouveau – Szecesszió – Jugendstil, Bp., GABO, 1997, 113. 
43 Mt 14, 1–13.; Mk 6, 14–29. 
44 1906. június 15-én kelt párizsi levél Gulácsy Lajosnénak. (Gulácsy Lajos levelei Gulácsy Lajos-
néhoz, Gulácsy Lajos-hagyaték, Fond 124/212.) 
45 Bernardino LUINI: Salome megkapja Keresztelő Szent János fejét. Párizs, Musée du Louvre. 
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festették meg, vagy azt a jelenetet, amelyen már a próféta fejét tartja. A 16. 
századtól az egyik legkedveltebb ikonográfiai típussá válnak azok a festmé-
nyek, amelyek egyedül Salomét ábrázolják az ezüst tálon tartott fejjel.46 

Gulácsy Lajos Mária tisztaságát idéző ideáljának ellenpéldája erről az 
ambivalens szereplőről készített két munka.47 Marosvölgyi Gábor monográ-
fiája szerint az első 1908 és 1909 közé keltezhető, a második pedig 1910 
körüli. 

 

 
Gulácsy Lajos: Salome (1.) (1908–1909)48 

 
A korábbi, vegyes technikával készült mű,49 amely profilból ábrázolja 

Heródiás lányát, mozdulatával a tánc mozdulatait idézik: a lábujjhegyen álló, 
hajlított térdű nőalak mintha még mindig a zene ritmusának örvényében, az 
elutasított szerelmes bosszúvágyának bódulatában táncolna. Gulácsy a fő-
szereplőt egy pódiumszerű teraszra emelte, így teremtve távolságot egyrészt 
a jelenettől megdöbbent társaság és a lány alakja, másrészt a kép és a befo-

                                                   
46 Például Bartolomeo Veneto e tárgyú festménye (1520 körül, Drezda, Staatliche Kunst- 
sammlungen) vagy Onorio Marinari Salome-képe a Szépművészeti Múzeumban. 
47 Az utoljára Marosvölgyi Gábor kötetében publikált két Salome-kép mellett a monográfia 
írója említést tesz egy lappangó vagy megsemmisült olajfestményről (MAROSVÖLGYI, i. m., 
143.). 
48 A képet tanulmányomba az alábbi kötetből illesztettem be: MAROSVÖLGYI, Gulácsy Lajos, 
i. m., 270. 
49 GULÁCSY Lajos, Salome, 1908–1909 között, magántulajdon. 
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gadó között. Ez a fajta elrendezés a „pódium” szerepét emeli ki, amely ilyen 
módon a vesztőpad emelvényét megidéző, a tragikus hatást fokozó motí-
vummá válik. A szinte monokróm kép színvilágából a kendő tűnik fel sár-
gás árnyalatával. Ezen kívül a kép hátsó terében lévő égitest körüli vöröses 
atmoszféra emelkedik ki. Az ugyanebben a témában készült második ké-
pen50 Salome az emelvény szélén, lábujjhegyen áll. 
 

 
Gulácsy Lajos: Salome (2.) (1910 körül)51 

 
Bal kezében egy szinte felismerhetetlen formát tart, amelyről csak az 

erőteljesebben kontúrozott orr, száj és szakáll vonalai árulják el, hogy egy 
test csonkja. A kép bizarrságát nem pusztán Salome feltűnően csontos, 
derékszögbe hajló alakja okozza; a vér, a nap, a lány hajának vörösei mellett 
a lebegő kendő kékes árnyalata fokozza a rajz belső feszültségét.  

 
 
 

                                                   
50 UŐ, Salome, 1910 körül, Magyar Nemzeti Galéria (ltsz.: 4083/9). 
51 A képet tanulmányomba az alábbi kötetből illesztettem be: MAROSVÖLGYI, Gulácsy Lajos, 
i. m., 271. 
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Irodalmi párhuzamok 
 
Gulácsy irodalmi kötődését ismerve a képek jegyeinek vizsgálatát újabb 
szempontokkal gazdagíthatja a korszak legmarkánsabb irodalmi feldolgozása. 

Wilde, kiben egy értékes dilettáns mellett egy új da’ Vincit [!] vélünk látni, s való-
ban annyi sajátos archaizmus társul benne egy impresszionisztikus meglátással, 
hogy ha egészen egyén tudna maradni, határozottan neki nyújtanók a mai iroda-
lom pálmáját […]52 

– írja egy jegyzetében Gulácsy Lajos az íróról. Oscar Wilde 1891-ban fejezte 
be Salome című, egyfelvonásos drámáját francia nyelven, melynek hatása 
egyértelmű a századforduló képzőművészetében és a zenében.53 A berlini 
társulat (Reinhardt társulata), amely elsők között vitte színre a darabot, 
1893-ban Budapesten tartózkodik, így az első Salome-előadások történeté-
ben az egyik főszereplő a budapesti Magyar Színház. Richard Strauss ihlető-
je is Oscar Wilde Saloméja volt, és az ő darabját használta fel 1905-ös, azo-
nos című operájához. 

Strauss-t vonzhatta Wilde fantáziával átszőtt története, mely távol állt 
már az eredeti bibliai történettől, és amelynek kevesek által ismert forrása 
Flaubert Heródiás című elbeszélése volt. Több részlet utal arra, hogy Gulá-
csy ízléséhez is közel álltak a realista irodalom egyes alkotásai: műveinek 
gyakran volt témája egy-egy Flaubert-hős,54 kedvelt regényei voltak Balzac 
Grandet Eugenie-je55 és Dickens Copperfield Dávidja.56 A két Salome-kép elem-
zésekor nem hanyagolhatók el tehát a Flaubert-i forrás részletei sem. 

A művek legmarkánsabb jegye a cselekmények időbeli sűrítettsége, 
amely a tragédia feszültségének fokozását eredményezi. A francia író 1877-
es elbeszélése a János lefejezéséhez vezető eseményeket egyetlen nap ese-
ményein keresztül rajzolja meg. A cselekménysűrítés a zárópontot hivatott 

                                                   
52 Gulácsy Lajos jegyzetei a művészetről, Gulácsy Lajos-hagyaték, Fond 124/7. 
53 CSERNA Andor, Salome, Strauss Richard zenedrámájának esztétikai és zenei magyarázata, 
Bp., Lampel, 1907. 
54 Például: GULÁCSY Lajos, Homais úr, a patikus, 1907–1910 között (pasztell, karton), Magyar 
Nemzeti Galéria (ltsz.: 1950-4280). 
55 Vö. például: JUHÁSZ Gyula, Gulácsy Lajosnak, 1922.; és MAROSVÖLGYI Gábor, i. m., 89. 
56 Gulácsy egy Keleti Artúr számára írott levelében: „Legyen szíves, küldjön postán Stampa 
jelzéssel valami könyvet, ha lehet, Copperfield Dávidot a drágát.” Majd július 21-én már így 
üzen: „Igen, igen jól érzem itt magam a Coperfielddel együtt, akit dédelgetek és danczolok a 
térdemen.” (Gulácsy Lajos levelei Keleti Artúrnak, Keleti Artúr-hagyaték, 117/352.) 
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hangsúlyozni, amely egyben a Flaubert-i és Wilde-i mű közötti különbség 
esszenciája is. Flaubert munkája ugyanis elsősorban történeti elbeszélés, 
mely főhősének későbbi, a kereszténység történetében elfoglalt szerepének 
finom sejtetésével zárul. A francia írónál még alig kap szerepet Salome, és 
nem merül fel a Szent János és a lány közötti érzelemharc sem. A Heródiás 
azonban érdekes összevetési lehetőség Gulácsy szintén tömör elbeszélői 
alkotásaihoz. 

Gulácsy Lajos-kép megemelt színterét találjuk például Flaubert-nél is: 

A vár belsejében oszlopcsarnokkal ékes palota volt, tetején terasszal, melyet szikomor 
fából faragott korlát vett körül; ezen pedig árbócok állottak[…].57 

Heródiás esti belépőjét pedig így ábrázolja: 

A két kőszörnyeteg, mely az Atridák kincsének állataira emlékeztetett, az ajtó két 
felén mellette állván, hasonlatossá tették az oroszlánjaival körülvett Cybeléhez; és 
az erkély magasságáról, serleggel a kezében lekiáltott: 
– Sokáig éljen a Caesar!58 

Az elbeszélés hangsúlyos eleme a Nap-motívum. A politikai és egyéni, 
pszichológiai történésekre járulékos súlyként nehezedik a hol vörös, hol az 
udvart forrósító égitest képe. „A hajnal, mely Machaerus mögött emelkedett, 
vörös fényt terjesztett szét”59, és vörös fénye szövi át Heródes gondolatait, 
majd a benne ébredő vágyat az épp egy ház tetején megjelenő Salome iránt. 
A Nap megjelenik minden jelenet kezdetén is, egészen a díszes vacsoráig. 

Az égitest jelenléte módosítva ugyan, de feltűnik Wilde-nál is, aki a misz-
tikus sejtetés törekvésével módosítja a realista Flaubert nyomasztó, forró 
égitestének alakját, és helyére a Holdat helyezi. Az alábbi szemelvények 
csupán néhány példái a művet átfonó motívum alakváltozatainak, amelyek a 
történések, a szereplők érzelmi fordulatai szerint változnak: 60 

Heródiás apródja: Nézd a holdat! Milyen különös a képe. Mint valami halott asszo-
nyé, aki a sírból száll fel. […] Szinte úgy látszik, mintha elmúlt, holt dolgokat ku-
tatna […].61 

                                                   
57 Gustave FLAUBERT, Heródiás (Wilde Salome-jának forrása), ford. GÁBOR Andor, Bp., Lam- 
pel R. Könyvkereskedése, 1908, 1. (Kiemelés tőlem: D. E.) 
58 Uo., 40. 
59 Uo., 1–2. 
60 Oscar WILDE, Salome, ford. SZINI Gyula, Bp., Lampel R., 1907. 
61 Uo., 7. 
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Salome: Mily jó a holdvilágba nézni! Olyan, mint valami ezüstvirág. Hideg és sze-
mérmes. Mint a szűz szépsége. A szűzé, aki tiszta maradt […].62 

Heródiás apródja: […] Az ifjú kapitány megölte magát. […] Jól tudtam ugyan, hogy 
a hold halottat keres, de nem tudtam, hogy őt keresi. Miért is nem rejtettem el a 
holdvilág elől!63 

Heródiás: Őrültek ezek az emberek. Nagyon sokáig néztek a holdvilágba.64 

A lépésről lépésre mindenkin úrrá lévő szorongás és őrület változtatja 
tehát Wilde holdjának képét, amelytől Heródes így búcsúzik Salome ször-
nyű csókját megelőzően: 

[…] oltsátok el a fáklyákat. Nem akarok semmit sem látni, nem akarom, hogy 
engem lássanak. Oltsátok el a fáklyákat! Rejtsétek el a holdat!65 

És bár a fejedelem szörnyű parancsával egyidejűleg „nagy felhő vonul a 
hold elé és teljesen eltakarja”, a lány vér ízű csókja után mégis még egy 
„holdsugár esik Saloméra és megvilágítja”. 

A hold, amely végül Salome életével együtt alszik ki a függöny legördülé-
sekor, és amely a dráma folyamán mindig a történetre „reflektál”, vörös 
udvarával bevilágítja Gulácsy feldolgozását is. Az 1910 körüliként datált 
grafikán a művész az összekapcsolt csoport felé emelte a vöröses fényű 
égitestet, mely színe alapján a lemenő napra utalhatna. Érdekes emellett 
megfigyelni, hogy bár a felszínes szemlélő a lemenő nappal azonosítaná az 
égitestet, az eredeti történet alapján Salome táncát a vacsora után adta elő, 
ezért bizonyos, hogy a festő a számunkra meglepő színnel a vészjósló hol-
dat jelöli. Fogyatkozik (vagy lemenőben van), a dráma végén mégis vörösen 
izzik Wilde-nál is: 

Ó, nézd a holdat. Elvörösödött. Piros lett, mint a vér. A próféta igazat mondott.66 

Bármelyik irodalmi mű került is Gulácsy Lajos kezébe, mindkét forrás 
tükrében indokolt a későbbi Salome égitestének képet uraló jelenléte. Mé-
lyebb, évezredes jelentéstartalma ugyanis a Wilde-i párhuzam ismerete nél-
kül is a végletekig fokozza a véres fejet csókoló alak mozdulatainak tragikus 

                                                   
62 Uo., 12. 
63 Uo., 19–20. 
64 Oscar WILDE, Salome, i. m., 28. 
65 Uo., 45. 
66 Uo., 35–36. 
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feszültségét. Izajás jövendöléseinek körében67 például a holdfogyatkozás 
Isten haragjára, a végső időkre utal, amely után az új világban a Hold úgy 
fog ragyogni, mint a Nap.68 Gulácsy vörös „félholdja” a hozzá kapcsolódó 
képi hagyomány felidézésével egyetlen kép tartalmában fonja össze az 
ószövetségi próféta, Izajás szavainak ijesztő visszhangját és az újszövetségi 
próféta bűnbánatra szólító hangjának elnémulását. 

E részletek megjelenített vagy felszín alatti elemeikkel elsősorban Wilde 
művéhez kapcsolják a két Salome-képet, a lány mozdulatai azonban már 
Flaubert érzékletes leírásának impresszióját adják: 

Egy fiatal leány lépett be. A kékes fátyol alól, mely mellét és fejét takarta, áttetszet-
tek szemöldöke ívei, a fülében levő kalcedonok, bőre fehérsége. […] Aztán tán-
colni kezdett. 

[…] Mozdulatai sóhajokat fejeztek ki, s egész valója oly sóvárgó fájdalmat tükrözött, hogy 
nem lehetett tudni, vajon egy istent sirat-e vagy ölelésétől alél. 

Szempilláit lehunyta, termete megtört, hasa rongott, mint a hullámzó tenger, két keble 
reszketett és arca mozdulatlan maradt és lábai meg nem állottak. […] Elhajlott min-
den oldalra, mint a virág, melyet szellő ingat. Fülében a drágakő ugrált, hátán a 
selyem színeket játszott; karjairól, lábszárairól, ruháiból láthatatlan szikrák pat-
togtak, melyek felgyújtották a férfiakat. Egy hárfa kezdett zokogni. A sokaság tapssal 
felelt a hangjára.69 

Gulácsy első Saloméjának finom mozdulata, kígyószerűen hullámzó és 
meghajló alakja, valamint az őt körülvevő csodálkozók állnak előttünk e 
sorokban. Az 1908–1909 közötti verzió mozdulatai, a sűrű, fekete haj és az 
eget közelítő kendő vonalai azt a zenével harmonizáló, lágy, mégis erotikus 
táncot érzékeltetik, amellyel a realista író művében találkozunk. 

A második Salome-ábrázolás alakjának mozdulatai is ez utóbbi részlet 
megdöbbentő elemeinek, az ambivalens jelenségnek, a szemérmes és mégis 
csábító, egyben riasztó táncnak adnak formát:  

A leány kezeire vetette magát és sarkait a levegőbe nyújtva, kézen állva átfutott 
az emelvényen, mint egy szkarabeusz, aztán hirtelen megállt. Nyaka és gerince 
derékszöget alkotott.70 

                                                   
67 Feltehetőleg erre utalnak Wilde-nál is Keresztelő Szent János szavai. 
68 Magyar Katolikus Lexikon VI., szerk. DIÓS István, VICZIÁN János, Szent István Társulat, 
1998, 915–916. 
69 Gustave FLAUBERT, Heródiás…, i. m., 40–41. (Kiemelések tőlem: D. E.) 
70 Gustave FLAUBERT, i. m., 42. 
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Azt a természetellenes, „görnyedt” mozdulatot látjuk e szavakban, 
amelyre a második, 1910 körüli Salome-kép kapcsán már Marosvölgyi Gábor 
is felhívta figyelmet.71 

Éppen a tánc motívumában ragadható meg a történet azon szála, amely-
nek köszönhetően Salome tánca sokszor ugyanazt fejezi ki a középkorban, 
a reneszánszban, mint a századforduló képzőművészetében, ahol a femme 
fatale típus egyik gyakran ábrázolt alakjává vált. A tánc egyik középkori, 
egyházi felfogásán keresztül ér össze a két korszak Saloméjénak ábrázolási 
hagyománya: a középkori templomok faragványain kicsavart tagokkal ábrá-
zolt táncosok gyakran az érzéki örömök „elrettentő képviselői” is lehettek,72 
és a 20. század elejének Wilde által inspirált, az őrület küszöbén átlendülő 
alakja szintén elrettentéssé válik. Az új táncos azonban igazodik az őt alkotó 
korszakhoz, és nem kizárólag erkölcsi parabolaként, elrettentésként szolgál, 
hanem a szerelem, az őrületig fokozódó vágy szimbólumává válik. Az ókor 
érzékekre ható illatfelhőjével ezt emeli ki Gulácsy barátja, Juhász Gyula is 
1907-es versében: 

Nagy négere vállán pihen feje 
– Künn hozsannát kiált a csőcselék – 
A bíborkárpit megremeg bele 
S ő álmatagon lehajtja fejét! 
  
– »Új gyönyör tűzcsóvája kell nekem, 
Vesszenek a régi mámorok! 
János feje kell! A szép idegen![…]«73 

Oscar Wilde drámájának első angol kiadását Aubrey Beardsley illusztrál-
ta.74 A művész egyik első magyarországi kritikusának, Eisler Mihály József 
1907. május 4-én tartott előadása szemléletesen tapintott rá a jellegzetesség-
re, amely távolságot teremt az újszövetségi történet és a kortárs művészek 
által színezett Salome-alak között: „A nő akar, a férfi nem”75, ez a szituáció 
pedig „minden ízében századvégi konfliktus”.76 Ezzel előadása arra az elemre 

                                                   
71 MAROSVÖLGYI Gábor, i. m., 143. 
72 A keresztény művészet…, i. m., 299. 
73 JUHÁSZ Gyula, Salome = J. Gy., Összes költeményei, . i. m., 113. 
74 Szecesszió, szerk. EPERJESSY László, Bp., Ventus Libro, 2007, 99–104. 
75 EISLER Mihály József, Aubrey Beardsley művészete és egyénisége, Az Országos Magyar Iparmű-
vészeti Múzeum ismeretterjesztő előadása, Bp., 1907, 21–22. 
76 Uo., 22. 
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mutat rá, amely miatt a 20. századi befogadó elsősorban szánalmat érez a 
történet kapcsán. Salome modern feldolgozásában a nő szeret, a férfi nem, 
de a nő nem tud józanul megküzdeni az elutasított nő szerepével, így a tör-
ténetbe (Wilde-nál mindenesetre) a lány hirtelen lelki zavara vegyül. 

Ez magyarázhatja, hogy Gulácsy Lajos nem mond ítéletet: az eszét vesz-
tő, őrülettől görcsös lányt szemlélve a befogadót inkább a részvét hatja át a 
középkor erkölcsi felülemelkedésével szemben. A századforduló Saloméját 
inkább sajnáljuk: nemcsak az elutasítottság miatt, nemcsak kegyetlen legyil-
koltatása miatt, hanem a hirtelen rászálló, akarnok őrület miatt is, amelyet 
sem Eisler, sem Juhász Gyula nem fedezett fel, de amelyet Gulácsy Lajos 
két Salome-képe rendkívüli érzékenységgel és elbeszélői sűrítéssel ad vissza. 
 
 

A pszichológiai motiváció képi összefoglalása 
 
Bár Gulácsy Lajos irodalmi művei kapcsán a történetnélküliséget emeli ki a 
szakirodalom,77 képei (elsősorban a Na’Conxypanbeli vagy a kávéházi jele-
netei) az alakok gesztusait a képek címével (és esetleg irodalmi hatásokkal) 
együtt olvasva nem egyszer teljes egész narratívát alkotnak.78 Az itt tárgyalt 
két Salome-kép Gulácsy Lajos sajátos képi narrációjának, sűrített elbeszélői 
modorának különleges példája, amelyen a kompozíció és a cím mondaniva-
lójából a mögöttes irodalmi alap járulékos árnyalataiból születik meg a festő 
„ellen-nőideáljának” esszenciája. 
 
 
 

                                                   
77 „Sajnos nincs egységes meséjük; cselekményük meg éppen semmi.” (LEHEL Ferenc, Gulácsy 
Lajos dekadens festő, Bp., Amicus, 1922, 50.) 
78 Néhány példa: „Cogito ergo sum” (Csapszék a Tökfilkóhoz); Olivér megkéri Oliviát; Egynapos hó. 
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Benozzo Gozzoli: Salome tánca (1461–1462)79 

 
Gulácsy Lajos nem egyetlen jelenetet választ a Salomét ábrázoló jelenet-

típusok közül (ahogyan azt a középkor tette,80 elválasztva Salome táncát és 
János fejének átadását), és nem kronologikusan „beszél”, ahogyan tette azt 
például Benozzo Gozzoli,81 aki az egymás után következő jeleneteket di-
daktikus elbeszélőként egymás mellé helyezte, hanem az események minden 
szegmensét egyetlen, feszültséggel teli pillanatban olvasztja eggyé. A mű-
vész emellett kiemelkedik a témával foglalkozó alkotók közül azáltal is, 
hogy az elbeszélői sűrítést Salome tettének pszichológiai motivációjában 
teljesíti ki. 

Oscar Wilde drámája az ismétlések erejével fokozatosan építi fel azt a 
tragédiát, amelyben a hold alakváltozatai a szereplők lelki alkatainak vissza-
tükrözését jelentik. Nem a hold hat az emberekre, sokkal inkább a szerep-
lők látják bele önmagukat és baljós előérzeteiket az égitest éjjeli köntöseibe. 
Ezen a csapáson követhető Heródes és Salome pszichés változása, és így 
válik a tragédia egyetlen körön kívül álló „nyertesévé” Heródiás, aki szerint 
„őrültek ezek az emberek. Nagyon sokáig néztek a holdvilágba”.82 

                                                   
79 A képet tanulmányomba az alábbi helyről illesztettem be: Web Gallery of Art 
(www.wga.hu). 
80 Magyar Katolikus Lexikon XII., i. m., 2007, 540. 
81 Benozzo GOZZOLI, Salome tánca, 1461–1462, Washington, National Gallery of Art. 
82 Oscar WILDE, Salome, i. m., 28 
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Salomét zavarja Heródes és kéjsóvár pillantásaitól undorodva, saját maga 
érinthetetlenségét érezve így beszél a holdról: „Hideg és szemérmes. Mint a 
szűz szépsége. […] Aki nem vetette magát oda a férfiaknak, mint a többi 
istennő.”83 Aztán megismeri Jochanánt, és a férfi iránti vágya és a visszauta-
sítottság elkényeztetett tébolya mániákus módjára, ismétlődően tör fel belő-
le: „Szerelmes vagyok a testedbe, Jochanán!” majd János durva szavai után: 
„A tested borzalommal van tele. Olyan, mint a rühes teste.” Majd újra: „A 
hajadba vagyok szerelmes, Jochanán.”, és a visszautasítás után: „A hajad 
borzalmas. Portól és piszoktól merev.”84 Az ismétlés hasonló erővel hat, 
amikor Heródes kérdésére újra és újra ismétli: „Jochanán fejét kérem tőled” 
és „Add ide Jochanán fejét”, majd „Add nekem Jochanán fejét!”85 

A lány, aki mindeddig pusztán szerelmes férfiak passzív ostromoltja volt, 
akit undorral tölt el mostohaapja, mert alapvetően érintetlenségre vágyik, 
hirtelen vágyat érez egy valójában zord külsejű férfi iránt. Először tapasztal-
ja a vágyat, először utasítják el, és borzalmas bosszúval fizet – de a mániá-
kus ismétlés annak jele, hogy ezt már nem józanésszel teszi. Ezt jelzi előre 
Heródes belépője: „Milyen különös ma a holdvilág! […] Olyan, mint egy 
őrült asszony […].”86  

Heródes pattanásig feszült idegekkel reagál minden, a tragédiát előrejel-
ző megnyilvánulásra, miközben ismétlődő rigmusai is zavart elmeállapotáról 
árulkodnak: „Hideg van itt. Szél lengedez. Nem fúj itt szél?”; és újra: „De 
ha mondom, hogy szél van… És a levegőben szárnyak suhogását hallom, 
hatalmas szárnyak suhogását.”;87 majd: „Mikor idejöttem, vérbe hágtam és 
ez rossz jel; aztán hallom valami szárny suhogását, valami óriási szárny su-
hogását.”;88 végül: „Dermesztő szél fúj és hallom... miért is hallom szárnyak 
suhogását? […] Metsző szél fúj. De nem, hiszen nem hideg, hanem meleg. 
Fullaszt.”89 

A téboly árnyalatait idéző ismétlések jellemzik Szent János kiáltásait is. 
Wilde leírása nem kímélte, nem szentként ábrázolta, állandó refrénjeivel 

                                                   
83 UŐ, Salome, i. m., 12. 
84 Oscar WILDE, Salome, i. m., 17–18. 
85 Uo., 37–39. 
86 Uo., 21. 
87 Uo., 23. 
88 Uo., 33. 
89 Oscar WILDE, Salome, i. m., 34. 
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inkább könyörtelen bíróként aktualizálja a nagy próféták jóslatait, és utasítja 
el az akarnok Salomét. Például: „Vissza, Babylon leánya! Ne közeledj az Úr 
kiválasztottja felé!”; aztán „Távozz tőlem. Hallom a halál angyalának 
szárnyasuhogását a palotában...”90. 

Az ismétlések összessége teremti meg azt a nyomasztó légkört, amelynek 
esszenciáját Gulácsy Lajos Salome-képei adják. A kép áramütésként szembe-
síti a befogadót mindazzal a megdöbbenéssel, misztikummal, szánalommal, 
melyet a dráma (természeténél fogva) csak fokozatosan érzékeltethet: a 
kígyószerű mozdulattal Salome szenvedélyes táncát, amelyet bosszúja ára-
ként, már zavart lelkiállapotban lejt; a véres, zilált fejjel a próféta drámabeli 
ambivalens jellemét; a vörös fogyóholddal a szereplőről szereplőre átraga-
dó, állandóan erősödő balsejtelmet, a háttér szereplőinek egyik csodálkozó 
alakjával pedig a Salome meggyilkolására parancsot adó Heródest. 

Míg tehát a reneszánsz egyes képei és az irodalmi párhuzamok filmkoc-
kaszerűen vetítik elénk a drámai lakoma elbeszélését, Gulácsy már egyetlen 
mozdulatba olvasztja az egész este feszültségét, és a járulékos motívumok-
kal élesíti összetett konfliktussá a századforduló művészete által általában 
csak erotikus tartalommal megtöltött témát. 
 
 

Következtetés 
 
A reneszánsz képek Saloméi még higgadt, anyjuknak engedelmeskedő lány-
ként nyújtják tálcán János fejét Heródesnek vagy Heródiásnak, és csupán a 
Wilde utáni művészek fűzik bele a történetbe a borzalmat, annak gyökerét, 
a „célnélküli kéjre való vágyakozást”. Igaz lehet ez a tartalom arra a Gulá-
csyra is, aki az 1900-as évek első évtizedének tiszta, éteri alakjait festi meg, 
akinek hitvallása szerint a művészet „a természetben elrejtve látszó egysze-
rű, de fennkölt, magasztos lényegnek feltárása”? 

Az 1910 körüli Gulácsy-képben több van, mint egy démoni nő bosszúja. 
Az irodalmi előképek által mind a reneszánsz képek, mind a kortársak kö-
zött egyedülállóvá válik a téma által közvetített mondanivaló. A festőt nem 
pusztán (vagy egyáltalán nem) az erosz ragadta meg egy-egy női sorsban, így 
Salome estében sem. A világirodalomból Grandet Eugenie-t emelte témájá-
                                                   
90 Uo., 17–18. 



 

385 
 

vá, saját írásaiban Emíliákat és Nasikat keltett életre, az utókorra maradt 
Hamlet-témái között pedig olyan képet találunk, amelyben Ophelia együtt-
érzést ébresztő mosolya már azt a lányt mutatja, aki beleőrült az apja halála 
miatti fájdalomba. A történet, a történet rejtélye ragadja meg a művészt, és a 
lelki közösségvállalás jellemzi a tragikus történetek ábrázolásában is. A 
Salomékban is szükséges tehát ezt az emberi megközelítést felfedeznünk. 

Ez a megközelítés sejteti a groteszken túlmutató mondanivalót. Abban 
az esetben ugyanis, ha elfogadjuk a művész korai „ideálportréi” kapcsán 
felmerülő transzcendens horizontot, azt tehát, hogy édeni alakjuk által ben-
nük rejlik a természet és az isteni harmóniájának újrafelfedezése, Heródiás 
lányának ábrázolása „új Évává” válik. Nem pusztán a vétkező, démoni 
Évává, hanem a férfi és a nő „horizontális összetartozásának” felborulását 
jelképező, az istenitől eltávolító, az édeni viszonyt megrontó alakká. Az író-
festő bár nem okolja Salomét (ahogyan Wilde sem ítélkezik felette), táncát 
ábrázoló képei a korai női portrékba rejtett édeni harmónia ideiglenes vagy 
állandó felbomlására adott reflexióvá, az elveszett miatt érzett fájdalom 
kifejeződésévé válnak. 
 
 

Összegzés 
 
Pygmalion története abban a korszakban játszódik, amelynek irodalmában 
létezik még az isteni beavatkozás, létezik még az istenek és emberek közötti 
viszony, élesen elkülöníthető egymástól a rossz és a jó. Gulácsy Lajos mű-
vészetében éppen olyan feketén-fehéren elválaszthatók az általa teremtett 
világok karakterei, jellemei, mint az egykori görögök mitológiájában. Világa 
azt a világot idézi, ahol létezik még a mitológia szinte polarizált, egyszerűsí-
tett világképe. 

A dolgozat e világkép apró darabjaira kívánta felhívni a figyelmet. A 
részletek ilyen jellegű motívumvizsgálata talán sosem tekinthető befejezett-
nek, segítségével azonban közelebb kerülhetünk annak a művésznek a mű-
veihez, aki a 20. század Pygmalionjaként tollával és ecsetével is Galateái 
letűnt korszakának adott újra testet. 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Fakuló tükörről van tehát szó…” 
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TOMPA ZSÓFIA∗ 
 

Papírra vetett magány 
 
Lehetséges új utak és olvasatok Tompa László életművében 
a költő kéziratos hagyatéka alapján 
 
 

I. Magányos fenyő erdélyi végzet alatt 
 

1920-ban történt. Este 10 óra felé még vacsoraasztalnál ültünk, amikor a külső 
ajtón kopogtatott valaki. Tessékelő szavunkra egy megnyerő külsejű, nyulánk, 
nevetőszemü fiatal uriember lépett be és elmondta, hogy Tompa Lászlóval sze-
retne beszélni. Nyomba elébe léptem és befelé invitáltam. Vendégem bocsána-
tot kért, hogy ilyen késői órákban alkalmatlankodik, de az idejéből nem futja 
másra. »Kuncz Aladár vagyok, azért jöttem, hogy személyesen megismerjelek.« 
[…] Néhány évvel Kuncz Aladár látogatása után György Dénes barátom, az or-
szágszerte ismert verselőadó látogatott meg. Elmondta, hogy egy éjszakát egy 
kiránduló társasággal, pásztortűz mellett, a havason töltött. A pásztortűz barát-
ságos fényében ültek szótlanul. Egy középkorú, harisnyás székely pásztor éleszt- 
gette a tüzet. Ebben az intim hangulatban György Dénes megszólalt és erdélyi 
verseket adott elő. Köztük az én verseimből is néhányat. Napokkal később ko-
rán reggel azzal ébresztettek föl, hogy egy harisnyás székely szeretne velem be-
szélni. Betessékeltük, mire elmondta, hogy arról a bizonyos havasról jött az 
apostolok lován, meg akart ismerni. Es szórul szóra elbeszélte ugyanazt, amit 
már György Dénestől hallottam. Hozzátette, hogy verseim erősen megtetszet-
tek neki, különösen az, amelyik a »magányos fenyőről« szól. Kinyomozta, hogy 
én vagyok a vers írója és verses kötetemet kérte. […] a derék székely meleg kéz-
szorítással elbucsuzott, hogy visszagyalogoljon huszonöt-harminc kilométerre 
fekvő havasi őrhelyére.1 

A költőt, akihez egy éjjel Kuncz Aladár váratlanul bekopogtatott, és aki egy 
reggelen arra ébredt, hogy egy havasi pásztor átgyalogolt a hegyeken az 
éjszakában azért, hogy megszerezhesse verseskötetét, ma már alig tartja 

                                                   
∗ Tompa Zsófia a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Ké- 
szülő doktori értekezésének témája: Tompa László költészete. Témavezető tanára: Dr. Sipos 
Lajos professor emeritus. 
1 KOVÁCS Péter, Tompa Lászlónál, az erdélyi irodalom „magányos fenyőjénél”, Székely Szó, 1943. 
nov. 14, 7. 
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számon az irodalmi emlékezet.2 Pedig Tompa László életében tíz verseskö-
tettel jelentkezett,3 évtizedeken át lapszerkesztőként dolgozott, rendszere-

                                                   
2 Tompa László 1883-ban látta meg a napvilágot az Udvarhely megyei Székelykeresztúr 
mellett megbúvó apró falucskában, Betfalván, Nagyküküllő vármegye főjegyzőjének, 
Tompa Lászlónak, és Pálffy Bertának gyermekeként. Ha csak világra jöttének tízéves 
holdudvarát nézzük, azt találjuk, hogy Tompa László modern magyar irodalmunk legna-
gyobbjainak volt kortestvére. Költő- és sorstestvéreivel, Áprily Lajossal és Reményik Sán-
dorral együtt a helikoni vagy transzszilvanista triász tagjaként tartja számon őt az iroda-
lomtörténet. (GÖRÖMBEI András, A transzszilvánista triász: Áprily Lajos, Reményik Sándor, 
Tompa László. Az előadás elhangzott a Magyarok Világszövetsége erdélyi magyar irodalom-
ról szóló előadássorozatának részeként a Magyarok Házában, 2005. február 8-án.) A költő 
családjának gyökerei a háromszéki Kisborosnyóra vezetnek: arra a vidékre, ahonnan a 
családi hagyomány szerint Tompa Mihálynak, a reformkor magyar lantosának családja is 
származott. Az az Udvarhely megyei ág, melyhez Tompa László tartozik, a történelem 
során élénk szerepet játszott a közéletben: a család egyik őse, Tompa János, Bethlen Gá-
bor fejedelemtől „kisborosnyói” előneve mellé a „kányádi” előnevet is megkapta – a 
Tompa-líra legismertebb darabjait (Magányos fenyő, Lófürösztés) is átható, közösség iránti 
felelősségérzet tehát nemzedékek óta jelen volt a család történetében. (TÓTH Béla, Tompa 
László élete és költészete (A költő 60. születésnapjára), Sepsiszentgyörgy, Jókai, 1943, 3.) A 
művelt, finom lelkű, unitárius édesanya és a református édesapa házasságának rózsafája 
egy érzékeny fiú életét virágozta, ki a székely tündérvilág betfalvi berkeinek rejtelmei kö-
zött nőtt fel, az „ismeretlenből ismeretlenbe” kanyargó Küküllő partján, mely folyó végül 
mint csillogó ezüstszál szőtte át teljes életét: „Ez a kis folyóvíz ezüstszalagként fűzi át 
szülővármegyém hegyek közé szorult, többnyire szűk völgyeit, térségeit s úgy látszik, 
ugyanígy kellett elrendelésszerűen átfűződnie sorsom egyes szakaszain is.” (TOMPA László, 
A Küküllő mellett = Séta bölcsőhelyem körül: Erdélyi képeskönyv, szerk. KOVÁCS László, Bp., 
Révai, 1940, 29.) A költő elemi iskoláit Segesváron végezte, ahonnan „a várból le lehetett 
látni a néhánykilométeres messzeségből felderengő fehéregyházi síkra, ahol Petőfi Sándor 
dicsőséges élete »foszlott legendák ködébe titokzatosan«”. (Uo.) György Dénesnek írt ars 
poeticájában Tompa a betfalvi és segesvári eszmélődés éveit tekinti költészete első forrá-
sának: „Hogy lettem költő? /[…] ha volnék is ilyesmi, / Úgy az voltam én már, mikor 
legelőször / – Betfalvi kertünk tavaszodása közben, / Vagy esteledés idején a segesvári 
várban – csodálkoztam rá kisgyermeki szemmel / a bontakozó világ csodáira és ezt / 
Meg-megpróbáltam eldudorászni dadogva.” (TOMPA László, Egy levélbeli kérdésre = T. L., 
Ne félj!, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1934, 178.) A költő életútján Segesvárt 
Székelykeresztúr unitárius kollégiuma, majd Nagyszeben főgimnáziuma követte, végül a 
kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát 1907-ben. Huszon-
négy esztendős korában a Betfalva közelében fekvő Székelyudvarhelyre került: szolgabíró, 
aljegyző, majd főlevéltáros lett, és házasságot kötött Molnár Margit zongoraművésszel. 
„Székelyudvarhelyen telepedett le, ez a város vált Rodostójává” – itt írta alázattal, egysze-
rűen verseit, „mintha maga sem tartana sokat” róluk, „vékonyan csordogáló érként, szinte 
mellékesen.” (VERESS Dániel, Tompa László = Erdélyi Panteon 3: Művelődéstörténeti vázlatok, 
Marosvásárhely, Mentor, 2001, 33.) 
3 Az Erdély hegyei közt 1921-ben Kolozsvárott, az Éjszaki szél 1923-ban Székelyudvarhelyen, 
a Ne félj! először önálló kötetként 1929-ben Kolozsvárott, majd ugyanezen a címen – addig 
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sen publikált Erdély irodalmi folyóirataiban, levelezésének tanúsága szerint 
pedig kapcsolatban állt a kor jelentős alkotóival, szellemi embereivel, iro-
dalmi társaságaival. 

Tompa első versei a Szini Lajos szerkesztette Székelyföldben jelentek 
meg, igazán azonban az Osvát Kálmán és Berde Mária gondozásában mű-
ködő Zord idő verspályázatára küldött írásaival hívta fel magára a figyelmet. 
Innentől kezdve résztvevőjévé vált az erdélyi magyar irodalom életének: a 
két világháború közötti évtizedek során az Erdélyi Helikon című folyóirat 
„helikoni munkaközösség”-ének, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond 
Irodalmi Társaságnak és az Erdélyi Irodalmi Társaságnak is tagja lett. Ver-
seket-írásokat közölt a Pásztortűzben, az Erdélyi Helikonban, az Ellenzék 
Kuncz Aladár szerkesztésében megjelenő irodalmi mellékletében és a Nap-
keletben is. Tompa évtizedeken át dolgozott a székelyudvarhelyi Székely 
Közélet című hetilap szerkesztőjeként, ahol az ezzel járó feladatok mellett a 
lap Irodalomtörténeti naptár című rovatában kritikáival rendszeresen ismertette 
kora erdélyi magyar irodalmának alkotásait. 

Bár kevesen tartják róla számon, Tompa László a versfaragás mellett 
műfordítással is foglalkozott: a mesék világát szerető és ezt gyakran saját 
költeményeiben is kedves témájává avató költő fordított Andersentől, va-
lamint a világirodalom kiváló alkotóitól: Goethétől, Schillertől, Hölderlintől, 
Rilkétől és Nietzschétől, továbbá más, kevésbé ismert szerzők verseit is 
átültette magyar nyelvre.4 Műfordítói munkásságának legnagyobb ünnepét 
talán az jelenthette számára, hogy 1942. november 14-én a budapesti Nem-
zeti Színház az ő fordításában adta elő Schiller Don Carlosát.5 Tompa ekkor 

                                                                                                                       
megjelent verseinek legjavát összegyűjtve – 1934-ben, az Erdélyi Szépmíves Céh tízéves 
jubileumának esztendejében látott napvilágot, két évvel később pedig, 1936-ban – ugyan-
csak Ne félj! címmel – a Révai Kiadó is megjelentette a versválogatást. A Céh a költő Hol 
vagy, ember? című kötetét 1940-ben adta ki – majd néhány évvel később a két kiadó még 
egyszer összefogott az akkor már több díjban, kitüntetésben részesült Tompa műveinek 
közzététele ügyében: Válogatott versei 1944-ben az Erdélyi Szépmíves Céh és az anyaországi 
Révai Kiadó gondozásában láttak napvilágot. Tompa Lászlónak ezt követően még három, 
régebbi és újabb verseket is tartalmazó gyűjteményes kötete jelent meg: a Régebbi és újabb 
versek 1955-ben, a Legszebb versei 1962-ben, a Versek pedig a halála előtti esztendőben, 
1963-ban. 
4 A költő műfordításainak jegyzékét lásd: KICSI Antal, Tompa László, Bukarest, Kriterion, 
1978, 292–294. 
5 A színház, az erdélyi magyar színjátszás ügye fontos szerepet töltött és tölt be a család, 
mindenekelőtt Tompa László leszármazottainak életében. A költő legidősebb fia, a növen-
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a frankfurti Meissner-féle rendezői példányt ültette át magyar nyelvre, a 
bemutató után egy esztendővel azonban már így nyilatkozott: „Lelki ügyem 
a Don Carlos teljes fordítása.”6  

A világirodalomban Tompa László nem csupán műfordítóként van je-
len: a fordított szerzők között is helyet kér magának az irodalmi Helikonon. 
Néhány költeményét németre, több mint félszáz versét pedig román nyelvre 
fordították a lírája szépségeire felfigyelő alkotók. Néhány évvel ezelőtt pe-
dig Anyám kinéz az ablakon című verse finn fordításban látott napvilágot a 
Suomi-Unkari című folyóiratban, melyhez a költőről szóló ismertetőt is írt a 
szöveg fordítója, Sinikka Pohjola.7 

Munkásságának gyümölcseként Tompa 1929-ben elnyerte az Erdélyi He-
likon Kemény János-nagydíját, 1941-ben Baumgarten-díjban részesült, 1942-
ben a kolozsvári „Művészeti Hetek” alkalmával Budapest székesfőváros 
Szent László-díját kapta meg, 1943 őszén pedig a Petőfi Társaság jutalmát 
nyújtották át az ekkor éppen 60 esztendős költőnek. 

Tompa László életművének sokszínű gazdagsága azonban fakulni látszik 
az időben – az erdélyi magyar líra „magányos fenyője” magára hagyottan áll 
a szellemi havasokon. 

 
Hogy görnyed, mint aki bűnt lakol, 
Az őszcibálta bús bokor! 
Az ágról levert levelek 
A szélben föl- s lekerengenek. 
Haraszt röpül, vén fűz nyikorog – – 
Minden csupa gyász, por, pernye, homok. 
A végét várja minden e zord vidéken – 
Csak én nem! 

 

                                                                                                                       
dékei és társulati tagjai által nagyra becsült rendező, színészpedagógus, Tompa Miklós. Az ő 
munkájának, valamint Kemény János író anyagi támogatásának köszönhetően nyithatta meg 
kapuit 1946-ban a „mára már csak legendássá foszlott” Székely Színház, melyet 1966-ig 
maga Tompa Miklós vezetett. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Tagozata 1997 
óta – a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet egykori rektora előtt 
tisztelegve – a Tompa Miklós Társulat nevet viseli. Tompa László unokája, Miklós fiának 
gyermeke, Tompa Gábor pedig a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója és főrende-
zője – igazgatása alatt az intézmény európai hírű színházi műhellyé vált. (BÉRCZES László, 
Székely körvasút: Tompa Miklós mesél, Bp., Pesti Szalon, 1995.) 
6 KOVÁCS Péter, i. m., 7. 
7 Sinikka POHJOLA, Äitini katsoo ulos ikkunasta, Suomi-Unkari, 2004. febr. 24. 
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Én, amíg minden omlik, összedűl, 
Gyökereimmel e kopár fokon 
– Bús, székely fenyő – megkapaszkodom, 
S állok daccal, társ nélkül, egyedül.” 
 

(Magányos fenyő)8 

A határainkon túlra szakadt erdélyi magyar líra történetét vizsgáló kuta-
tások Tompa Lászlóban mindenekelőtt az erdélyi magyarság és a székelység 
helytállásának költőjét és – a transzszilvanista vagy helikoni poétikai jellem-
zőkhöz hűen9 – az erdélyi táj verssé teremtőjét látják. Így a költőnek ma 
már csupán néhány emblematikus versét ismerjük: olyan verseket, melyek 
az erdélyi táj jellegzetes elemeit a versszövegbe, a versszövetbe szőve min-
denekelőtt a helytállás lelki, szellemi parancsát fogalmazzák meg. A Magá-
nyos fenyő mellett az ismert Tompa-versek sorában foglal el méltán kitünte-
tett helyet a Lófürösztés is. 

 
Vasalt paták csattognak a kavicsos parton… 
Két székely lovas jő két pár lóval a vízre – 
Rögtön le harisnyát, inget, – s már benne csubognak. 
A víz hamar az állatok szügyéig ér föl, 
Sodorná is őket, de szorulnak a térdek, 
S működnek a sarkak fordulást követelve – 
A lovak nyúlt nyakkal engednek a parancsnak, 
Így fordulnak, megúszva, föl és le néhányszor, 
Míg egyik legény rikkant, s hetykén veti hátra: 
Szorítsad, Imre! S ez rá: Ne hagyd magad, Áron! 
S kacagnak nyersen a játszadozáshoz – 

                                                   
8 TOMPA László, Ne félj!, i. m., 119. 
9 A transzszilvanizmus két fő szála – Tompa László veje, a költő és egyetemi tanár Szabédi 
László fogalomhasználatával élve – a „tájtranszszilvanizmus” és az „országtranszszilvanizmus” 
volt. A „transzszilvanistá”-nak vagy az Erdélyi Helikon folyóirat költőinek köréről „heliko-
ni”-nak nevezett lírában e két szál összeöltődésére figyelt fel Kuncz Aladár, aki „a helikoni 
költészet fokozatos kialakulását a szülőföld, majd a történelmi múlt egymást követő nagy 
élményével magyarázta.” Kuncz Aladár úgy látta, hogy „a romániai magyar költészet – mint 
költészet – az erdélyi táj mély benyomást keltő festői szépségének leírása révén született, 
[…] amely a versben jelképes erőt kapott. […] Többnyire a magányos érzés, a lélek boron-
gó fájdalma, a végzettel szembenéző ember szorongása öltött alakot az erdélyi természet 
költői ábrázolásában. […] A táj ábrázolásának mögöttes terében gyakran megjelent az erdé-
lyi történelem, az erdélyi sors komor eszméje”, a történelmi és a művészi tudat összefonó-
dása. „Ez a nemzetiségi költészet a kérlelhetetlen történelmi végzet tudatában született”, és 
ennek az erdélyi végzetnek a tudatát váltotta fel az „erdélyi hivatás” tudata. (POMOGÁTS 
Béla, A helikoni költészet = P. B., „Transsylvan hősköltemény”: Az erdélyi irodalomról, Bp., Krónika 
Nova, 2001, 96–97.) 
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Majd ezt megunva, kiállnak a partmenti sekélybe, 
Szikkadni a napra, mely roppant fényt s hevet süt! 
Aranypor a sok csepp, megrázkódván az állat! 
Így lovukon, szinte helyükre kövülten időznek, 
Két szíjas székely, bajviselt, bús, konokarcú – 
Fölöttük madár húz, árnyvető fellegek úsznak – 
A dél még izzóbb –, ők állnak, rezzenetlen 
Szoborként. Ekkor így álltak (ők vagy apáik) 
A Prutnál is, – így a gránátszaggatta Doberdó 
Szikláin, – akár Pennsylvania gyilkos levegőjű 
Bányáiban, s álltak, ahol csak állniuk kellett, 
Keserű daccal, a sorsnak szembeszegülve. 
 
S én nem tudom a sorsot, mit tartogat még ezutánra, 
E végzetes ég alatt lesz-e még öröm? 
De tudok annyit, hogy ha öröm helyett 
Tüzes mennykövek szakadnak is itt le, 
– Míg gyászosan évek százai húznak el – 
Ők örömtelenül is, ha kínba tébolyodottan: 
Itt fognak állani örökké, – hogy Imre szorítja, 
Áron pedig… Áron nem hagyja magát! 
 

(Lófürösztés)10 
 

A Küküllő ezüstszalagja mellett élő költőről úgy tartják, hogy „költészete 
az erdélyi, a székely sors és magatartás verssé válása.”11 Hivatását Tompa 
maga is ekképpen határozta meg: „az örök Erdély, és az örök székely–
magyar lélek hangját igyekeztem megszólaltatni.”12 Németh László egy he-
lyütt így nyilatkozott: „Tompa Lászlóban a székely költői alkat revelálójá-
hoz értünk. Ember, ki sorsa és szervezete mélyén függ össze a környező 
világgal, annyira, hogy a természeti erők egyikévé számíthatjuk”13 – Tamási 
Áron pedig a következőképpen dedikálta a költőnek Ábel Amerikában című 
regényét: „A székely hegyek és az emberi időjárás rokonának.”14 

Tompa László és költészete tehát mind saját hitvallása, mind a kortársak, 
mind pedig – a korszak alkotásaira elsősorban mint az erdélyi magyarság 
történelmi sorshelyzetére adott válaszokra tekintő – irodalomtörténeti ha-
                                                   
10 TOMPA László, Ne félj!, i. m., 209. 
11 TÓTH Béla, i. m., 21. 
12 Tompa László szavait idézi: KOVÁCS Péter, i. m., 7. 
13 Németh László szavait idézi: VERESS Dániel, i. m., 33. 
14 A dedikált kötet a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum gondozásában álló Tompa 
László Emlékszobában, a költő hagyatékában található. 
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gyomány szerint az erdélyi végzet alatt,15 „keserű daccal, a sorsnak szembe-
szegülve” áll helyt a valóságosan és metaforikusan is kemény erdélyi tél 
hidegében. 
 

Mily szörnyű súllyal nyomja a tél a földet!  
Terhét a fák is görnyedve nyögik. 
A házak szinte megrokkannak alatta. 
De azért csak állnak és várják a tavaszt. 
Míg havat pallva a Budvár körül 
Sors szele sír… A sietve leszálló 
Szürkületben titokzatos árnyak 
Sunnyaszkodnak bokortól bokorig – – 
Most minden cserje, domb rajzó mese-méhkas! 
 
Küzdelmes sorsú véreim ilyenkor 
Kunyhóikba húzódva éjeken át 
Hallgatják, hogy egy-egy csúf toportyán 
Egy kiugró bércre kiülve dudál. 
Hallom, s hallgatom én is, 
[…] maradok, 
A csillagokat kérdve: jön-e már tavasz? 
Míg havat pallva a Budvár körül 
Sors szele sír… kiugró bérceken 
Toportyán dudál – s véreimmel a tél 
Felbonthatatlanul egybeölel.” 
 

(Erdélyi télben)16  
 
„Tompa […] a végzet teljhatalma alól szól, […] belesulykolódott ebbe 

az elkárhozott tájba, színei sötét héjak és kopár sziklák burkában maradtak, 
lehetőségei belerévedtek vagy körékeményedtek”17 – írta Németh László a 
költő Hol vagy, ember? című kötete kapcsán. Az „elkárhozott táj” kopár szik-
lái között azonban áll egy „magányos fenyő”: a zord vidék a mélyben életet, 
vizet rejt – és örökzöld reményt táplál. Talán a Tompa-líra és Tompa László 
életművének „sötét héja” mögött, a „magányos fenyő” gyökereinél is színek, 
kincsek, élő poétikai erők rejlenek, melyekért érdemes lehet útra kelnünk a 
lélek és a szellem havasain át. 

                                                   
15 Utalás Tompa László Erdélyi végzet alatt című versére. (TOMPA László, Erdélyi végzet alatt = 
T. L., Ne félj!, i. m., 24.) 
16 Uo., 169–170. 
17 NÉMETH László, Hol vagy, ember?: Tompa László verseskönyvéről, Híd, 1940. nov. 22, 13. 
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II. (Új) utak a szellemi havasokon 
 
1. Versszobrok között 
 
E havasokon át több út is vezethet. Az egyik ezek közül a már járt út újra-
bejárása: a Tompa-líra újraolvasásával ugyanis megpróbálhatunk a „nagy 
versekkel” nemcsak mint az adott irodalomtörténeti korszak relikviáival 
foglalkozni, hanem megkísérelhetjük felfedezni az ismert és témájuknál 
fogva a transzszilvanizmushoz kötődő írások kapcsán is a szöveg örömét, 
poétikai izgalmát. Ilyen izgalmat jelenthet a Tompa-líra esetében a hangzók, 
a szókincs, a versritmus, a versformák és a jellegzetes szövegkép vizsgálata 
(különös tekintettel a költeményekben feltűnő gyakorisággal előforduló 
gondolatjelekre): egyszóval azon versek szoros poétikai elemezési kísérlete, 
melyekhez eddig elsősorban tartalmi úton közeledett az irodalomtudomány. 
 

 
 
 

 

 

Zsögödi Nagy Imre: Tompa László 
(fametszet, 1929) 
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Zsögödi Nagy Imre festőművész – a hagyomány szerint a Lófürösztés 
„Imré”-je – fametszetén meggyőző hűséggel örökítette meg Tompa László 
arcvonásait: „a zárkózottságban konokká, az egyedülmaradottságban kese-
rű-dacossá keményedett emberarc[ot].”18 Ám a költő természetéből fakadó 
hallgatag magány, a rá nehezedő, ugyanakkor személyes sorsként fel is vál-
lalt elszigeteltség és kitartó „maradás”, a szótlanság és a csend – egyszóval 
mindaz, amit hagyományosan hiányként vagy megrekedtségként értelme-
zünk – valójában termékeny és tevékeny belső energia is lehet: a költészet 
kiapadhatatlan forrása. Tompa Lászlót „paradox módon egy idő után az 
kezdi felemelni, ami másokat talán maga alá temetett volna: az egyedül- 
maradottság, amelyből szenvedés árán, de vértet kovácsol magának.”19 A 
Tompa-versekben a költő „önarcképét” legtöbbször a természet zord, hi-
deg elemei, kövek és sziklák jég és hó vájta árkai rajzolják elénk: „görnyedt 
hátú sziklák” vidékén, „zárkózott hegyek […] közt rabbá rögződik a lélek”: 
e „sziklavár, / Mely komor daccal áll […] felhős szürkeségben.”20 

A versek „keménységét” a Tompa-líra befogadástörténetében eddig csu-
pán a történelem adta nehéz sorsban megvalósuló „rezzenetlen” helytállás-
ként, azaz tartalmi elemként értelmezték – a Tompa László költészetében 
rejlő elemzési lehetőségek azonban több ponton feszegetik e tartalmi korlá-
tokat. Verseiben olyan rejtett poétikai eszközök jelenlétét fedezhetjük fel, 
melyek jelentősen tágítják azok hagyományos értelmezési horizontját: ahogy 
egy arc őrzi az idő és a sors rajzolta árkokat, úgy őrzik, hordozzák a Tompa-
versek is poétikai jegyeikben és szövegtestükben a lelki, szellemi tartalmakat. 

 
Hó hull serényen, sűrű pelyhezéssel… 
Kész kripta most a lombtalan berek. […] 
 
Szél hord havat meg bomlott rímeket, 
Gargatva zúg át a kihalt fenyéren: 
Tán engem is már végre betemet. 
 
Itt roskadok le sápadtan, fehéren. 
Szívem verése halkan elakad. 
S hajnalra minden élni kél, csak én nem. 

                                                   
18 KICSI Antal, i. m., 48. 
19 Uo., 63. 
20 TOMPA László, Látó szemmel = T. L., Versek, i. m., 167.; UŐ, Tenger, te nagy… = UŐ, Ne 
félj!, i. m., 6.; UŐ, Sziklavár = Uo., 4. 
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S ha nap röpít a földre nyilakat, 
Rám vissza víg kép mosolyog föl innen: 
Sík, szűz mezőség enyhült ég alatt. 
 
Fák állnak itt-ott ezüstös karingben. 
Kis nyájas őrház. Varjak a havon… 
S egy fa tövén a hó között övig benn: 
 
Én. Hideg arcom csupa nyugalom. 
 

(Éjjeli havazásban)21 
 

Az Éjjeli havazásban című vers komplex képében („szél hord havat meg 
bomlott rímeket”) a „szél hord havat” és a „bomlott rímeket” grammatikai 
szerkezeteit a kötőszói szerepben álló „meg” szócska kapcsolja össze. A „meg” 
kötőszói szerepét a szöveg képi élménye, a különírás erősíti meg a befoga-
dói tudatban, ám e kötőszó – a szöveget pusztán hallgatva – könnyen ige-
kötői pozícióba is átcsúszhat („megbomlott”), sajátos jelentéstöbbletet adva 
ezzel a vers egészének. Ebben az esetben a belső, dermedt fájdalommal 
szemben a „szélfútta hó”, a külső világ „megbomlottsága” áll – mely „meg-
bomlottság” maga épp az okozója a belső dermedésnek. Ebben a helyzet-
ben a lírai én „megfagyása” a védekezés egyetlen lehetséges módjának tűnik, 
mely azért jön létre, hogy a léleknek, az elmének ne kelljen „megbomlania” 
(miközben a lírai én paradox módon pont ezáltal rögzíti magát a télben: 
mégis, inkább rögzíti magát, mint hogy feladja belső rendjét). E vers poéti-
kai összetettségét látszik igazolni az is, hogy a kiemelt komplex képben a 
versszöveg mintha önmagára reflektálna: „szél hord havat meg [azaz: és] 
bomlott rímeket”. Igen izgalmas, hogy miközben épp maguk a rímek tűn-
nek a „legbomlottabbaknak” – hiszen ahogy a szélfútta hó kavarog a fa-
gyott tájban, úgy kanyarog versszakról versszakra a dantei tercinákat idéző 
keresztöltéses rímszerkezet –, ez a megbomlottság csupán látszólagos: a 
ziláltság, a kanyargás mögött mély verstani fegyelem rejlik. Így lehetséges, 
hogy egyfajta autopoetikus gesztussal élve e külső (meg)bomlottságban ma- 
ga a vers(írás) lesz a fegyelem, maga a vers(írás) lesz a helytállás: a vers maga a 
„rezzenetlen szobor”. 

Tompa László lírájának ezt az olvasati lehetőségét támaszthatja alá a 
Mint régi szobrász című vers néhány sora, melyben a versalkotás nyíltan a 
                                                   
21 Uo., 15. 
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szobrásztevékenység kemény követ véső, küzdelmes munkájaként jelenik 
meg.22 

Mint régi szobrász szép halott fiáról 
Mintázta művét, melyről hír maradt: 
Így én is, – amíg a lelkem egyre gyászol – 
Versekbe vések halott vágyakat. 
 

(Mint régi szobrász)23 

Tompa László szobrokat farag verseiből. Ez a kemény, sziklaformáló, 
alkotó szobrászmunka a versek képi síkján túl a ritmikai struktúrákban is 
megmutatkozik. Tompa költeményeiben szinte „minden külső vonás egy-egy 
sugárút, amely egyetlen középpont”:24 a „mozdulatlan elköteleződés”25 felé 
vezet. „Versei […] ékesszólás nélküli monológok, pernyéző, kormozó kitö-
rések, kemény fából, kőből egymás mellé rakott mondatok.”26  

Egy költői mű ritmusa „minden műalkotáshoz hozzátartozik, mint an-
nak belső életét kifejező sajátos mozgalmasság, amely magának a belső élet-
nek a tünete és örök képlete”27 – a mű belső ritmusát pedig a szövegkép 
teszi láthatóvá. Tompa László verseinek jellegzetes szövegképében a vers-
sorok vagy verssortöredékek és a gondolatnyi csendet megtestesítő gondo-
latjelek zaklatott váltakozása figyelhető meg. A szembetűnő gyakorisággal 
használt gondolatjelek mintha a versalkotó „szobrászmunka” során lepat-
togzó sziklalélek szilánkjai volnának: az anyagot és a szellemet fegyelmező 
erőfeszítés hulló kínjai – de lehetnek éppen így erővonalak is, melyekkel a 
szöveg összerántja a zaklatottságában, belső feszültségében széthullásba 
húzó gondolatot. A versek szövegképében talán a világát, megragadhatatlan 
jelenét rendezni próbáló lírai én vívódásai tükröződnek: annak a küzdelem-
nek, az eszmélet kínjának tapasztalatai, melyet a kortárs József Attila így 
fogalmaz: „ami van, széthull darabokra.”28 Ha a gondolatjelek nem tartanák 
                                                   
22 Máshogyan és mégis hasonlóképpen nevezi szobrásznak magát Tóth Árpád is Szavak 
szobrásza, én című versében: „Szavak szobrásza, én, ki sokszor álmodoztam / Faragva fínom 
ígén”. 
23 TOMPA László, Ne félj!, i. m., 42. 
24 Hippolyte TAINE, Az angol irodalom története = A modern irodalomtudomány kialakulása a 
pozitivizmustól a strukturalizmusig, szerk. BÓKAY Antal, VILCSEK Béla, Bp., Osiris, 1998, 35. 
25 PILINSZKY János, Ars poetica helyett = P. J. Összes versei, Bp., Osiris, 2006, 89–92. 
26 VERESS Dániel, i. m., 35. 
27 TAVASZY Sándor, A szépség filozófiája, Pásztortűz, 1943/4, 147. 
28 JÓZSEF Attila, Eszmélet = J. A. Összes versei, Bp., Szépirodalmi, 1971, 298. 
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meg egyetlen erőtérben a Tompa-költemények verssorait, talán maguk a gon- 
dolatok is széthullanának a „van” bírhatatlan súlyai alatt. 

 
Az erdőaljban visszhangos csaholás zeng – 
A sárgásodó homályban láthatatlan 
Kutyák hajtanak, dühösen nyargalászva, 
Míg te lenn pállott, fakult mezőben állasz, 
És fölijedsz: jaj, beh hamar, beh hamar jött 
E változás, ez a nyárból-ősz, amikor már 
Más semmi sehol, csak e kongó, széles üresség… 
Elhúztak messze a nyár tollasai is, 
Akárcsak éveid, – annyi önáltatásod, 
Lásd, ide vezérelt, hogy ily egyedül vagy! 
 
S míg arra gondolsz, riadozva, ha mostan 
Azok rád törnek, látnod kell: nincsen egy zug, 
Rejteni téged, ahol még kevéssel előbb is 
Titokbarlang nyílt, s vágylugas mindenütt, 
Amerre néztél, – sötétlobogású 
Máglyád sem ég már, hogy sujthatnál, ha jönnek, 
Sujthatnál csóvát véres és vad szemükbe! 
 
Nos rejtőznél hát a kedvesed hajába! 
De jaj, beléd fáj: az egy-igazi kedves 
– Ki neked az volt, csakugyan – ősz hajával, 
Bús anyaszívével két éve síri alvó… 
Föl, föl kell hát végre fognod: nem tudsz menekülni – 
Az ősz kutyái végzetes, vad dühükkel, 
Mind szűkebb körbe zárnak, konokul közeledve 
(Míg sebzett szíved sok vérnyoma is elárul) 
Végül is nem tehetsz mást: míg messze kis harang sír, 
Szemedbe vissza kis ijedt gyík tekintget, 
Te pár szál aszott virággal ujjaid közt, 
– Menekülni se vágyva – csak megadod magad! 
 

(Őszi hajtásban)29 
 
 
 
 
 
 

                                                   
29 TOMPA László, Ne félj!, i. m., 207. 
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2. „Tenyerébe rejtett arca láthatatlan” 
 
A szellemi havasokban, hol a „magányos fenyőhöz” vezető régi–új utakat 
keressük, rátalálhatunk a Tompa-líra kevéssé vagy egyáltalán nem ismert 
verseinek és témáinak gazdag ösvényére is. Poétikai elemzéssel feltárhatjuk e 
költészet izgalmas, a Bibliából vagy különböző mítoszokból és mesékből táp- 
lálkozó motívumkincsét, felfedezhetjük Tompa László szinte teljesen isme-
retlen szerelmi poézisét, költészetének rejtett játékosságát, mindezekkel 
együtt pedig e líra transztextuális30 kapcsolódását más irodalmi művekhez. 
Az ugyanis, „hogy valami erdélyi, még nem jelenti a magyar szellemi, vagy 
irodalmi életből való kirekesztését, aminthogy a magyar irodalom, vagy szel-
lem körébe való tartozás sem jelenti az európaiságból való kizárást”:31 „múlt 
és jövő […] meg nem szűnő folytonosságban hömpölyög el előttünk, […] 
Erdély leghívebb és legderekabb fiai a múltban is az európai kultúra legbuz-
góbb követőivé válhattak. Erdélyiek tudtak lenni, s egyben európaiak.”32 

Tompa László első verseskötete, az Erdély hegyei közt az alábbi sorokkal 
indul: 

 
Rejtve lelkem rejtekébe, 
Öreg-öreg fűz tövébe, 
Kincsek kincse van elásva, 
Nagy fekete kutya őrzi. 
 
Senki meg nem kapja, lássa, 
Csak aki a szót kimondva 

                                                   
30 Gérard Genette a transztextualitás alapjelenségén belül öt kategóriát különböztetett meg: 
az intertextualitás (egy szöveg jelenléte a másikban), a paratextualitás (ilyen például a szö-
veg–cím, szöveg–mottó viszony), a metatextualitás (a kommentárok, kritikai szövegek 
kapcsolódási módja egy szöveghez), a hipertextualitás (mikor a pretextus egészét érinti az új 
szöveg egésze, például az imitációk vagy paródiák esetében) és az architextualitás (műfaji–
műnemi kapcsolatok) kategóriáit. (Gérard GENETTE, Transztextualitás, Helikon, 1996/1–2, 
82–90.; KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, Intertextualitás: Létmód és/vagy funkció?, Irodalomtörténet, 
1995/4, 495–541.) 
31 VÁSÁRHELYI Z. Emil, Tájszólás és igazmondás, Pásztortűz, 1943/6, 244. Vásárhelyi Z. Emil 
gondolata kapcsolódik az erdélyi magyar líra sorsának a Nyugat hasábjain is kiemelt figyel-
met szentelő Babits Mihály szavaihoz: „az erdélyi magyar irodalmat én sohasem mint külön 
»autonóm« kis literatúrát néztem és méltányoltam. Számomra ez az egységes magyar iroda-
lom része.” (BABITS Mihály, Könyvről könyvre, Nyugat, 1935/8.)   
32 TOMPA László, Az új erdélyi irodalom, Ellenzék, 1923. (A költő cikkét idézi: KICSI Antal, i. 
m., 292–294.) 
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– Óráját is eltalálva – 
A varázst le tudja győzni. 
 
Múlnak hamar szakok, évek – – 
De csak baglyok, denevérek 
Surrognak a holdvilágnál, 
Melynek fényén mohos fám áll. 
 
Múlnak hamar szakok, évek – – 
Fent elúszik egy-egy felhő. 
De más erre senkisem jő. 
S minden évvel mind alábbra 
Hajlik a fűz egy-egy ága. 
Ha lombjával holdfény játszik: 
Már-már gyászfűz gyanánt látszik. 
Talán soha ritka fénye 
Nem vetődik föld színére, 
Úgy múlik el, meg se látva. 
 

(Rejtett kincs tudója)33 
 

Figyelemre méltó, hogy Tompa László 1921-ben, tehát az országcson- 
kítás miatt érzett leghevesebb fájdalom idején olyan verseskötettel jelentke-
zik, melynek nyitóverse nem a történelmi helyzetre reagál, hanem mesebeli 
motívumokból építkezve a mindenkori Másikat kereső lélek magányát és 
félelmeit fogalmazza meg. A versben az „Én” „Te” által történő meglátásá-
nak, igaz megértésének és megismerésének vágya és e vágy beteljesülhetet-
lenségének félelme ölt testet. E nyitóvers ráadásul autopoetikus gesztussal is 
bírhat, hiszen egy első kötet és egy egész életmű nyitányaként, mottójaként 
úgy is értelmezhető, mintha a vers (sőt, az egész kötet vagy akár az egész 
életmű!) volna maga a kincs, ami arra vár, hogy az olvasó – mintegy a mély-
ségből előásva – megfejtse azt. A Rejtett kincs tudója valóban nyitány csupán: 
a mesebeli motívumok különböző metamorfózisai, a magával vívódó, ön-
magát és a Másikat kereső lélek érzékeny labilitásának (!) képei ugyanis át-
szövik a költő teljes életművét34 – ám ezek a költemények a helikoni poézist 
vizsgáló kutatások során a korszak fájdalmát és a helytállást kifejező, emb-

                                                   
33 UŐ, Ne félj!, i. m., 3. 
34 A mesebeli, mondabeli és mitikus motívumok gazdag rendszerét találhatjuk például a 
következő versekben: Öreg faun, Kútba estem – ki húz ki?!, Együtt Hamupipőke lányommal, Őszi 
látogatás Csipkerózsa erdejében, Új Dévavára épül, Egy új Faust szerenádja. 
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lematikus Tompa-versek árnyékába kerültek, így elemző vizsgálatukkal még 
adós az irodalomtudomány. 

Tompa László elfeledett versei módosítják és felülírják a költészetéről 
bennünk élő sztereotípiákat, és egy eddig ismeretlen, titokzatos életművet 
mutatnak meg nekünk. Mert „minden költői mű titokzatos, és a titok elzárt-
ságot, elfedettséget, homályba merülést jelent, a felfedhetetlenség létformá-
ját. Mi, olvasók pedig éppen létezésünk felfedését, saját elzártságunk kibon-
tását várjuk tőle, a Másik érintését.”35 Tompa László költészete is a maga 
titokzatosságában áll előttünk, és titokzatosságával saját létezésünk titkait 
bontogatja. Archetípusos képei egyetemessé tágítják erdélyi végzet alatt 
született költészetét: lírájának mitikus elemei mindnyájunk közös emberi 
magányáról, mindnyájunk közös emberi magányához szólnak. 
 

Az […] éjjel […] 
Hullámai az erdőszél felől 
Át-áthömpölyögnek a tisztás fölött is, 
Melynek szögében a borvízkút bugyog – 
A vízről könnyű gőz lebeg titokzatosan 
A hold felé, […] – – 
A forrás fejénél, nyirkos, fekete kövön, 
Valaki ül, hajlottan, háttal a holdnak – – 
Tenyerébe rejtett arca láthatatlan – […] 
Ő a bujdosásban lévő fekete királyfi – 
Siratja eddigi tavasztalan életét – 
S az élő vízzel könnyei egybefolynak. 
 
(Ilona tavaszi tánca)36 
 

Itt mély a víz már, s csobbanástalanul húz 
El partjai közt, – nagy volt az útja eddig! 
Tükréből rám egy emlékfelleges arc néz, 
Mellette bús fűz titokzatos árnya. 
A folyamról föllibegő köd lopva körülfoly 
Mindent a berekben, melyből a hang is 

eltűnt – 
Jó most ez a csend, a zavartalanság áldott, 
Hűsítő csendje, – oly régóta esengem! 
Közben a lelkem is ősz lett, olyan ősz, mint 
A fákról lecsüngő köd szakálla, s fáradt... 
Az aranytollú csodamadár sem 
Csalogat többé ligetről-ligetre. 
 
Csak lótuszt enném, eszméletlen felejtést, 
Már ne gyötörjön: ki voltam, s ki lettem – 
Hogy tündökölt, milyen folttalan-fehéren 
Szép ifjú hitem, – királyfi palástom… 
 
(Sziddhártha újból eltűnik)37 

 
 
 
 

                                                   
35 BENEY Zsuzsa, A titok és a Másik = B. Zs., Möbius-szalag, Bp., Vigilia, 2006, 163. 
36 TOMPA László,  Ne félj!, 186. 
37 Uo., 212. 
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3. Papírra vetett magány 
 
Az ismeretlen Tompa Lászlóhoz vezethet közelebb bennünket végül a szel-
lemi havasok harmadik útja is: a filológiáé. A költő kéziratos hagyatékának 
vizsgálata és e vizsgálat eredményeinek beépítése az életmű elemzésébe és 
(újra)értelmezésébe szintén jelentősen árnyalhatja és újabb színekkel gazda-
gíthatja a költőről korábban kialakult képet. A hagyaték feltárása során be-
tekintést nyerhetünk Tompa László szellemi alkotóműhelyébe, a korszak 
más szellemi alkotóihoz fűződő kapcsolatába: így vizsgálódásunk már nem 
csupán Tompa László életművéhez, hanem reményeink szerint talán a teljes 
irodalomtörténethez is értékes adalékokkal szolgálhat. 

A költő hagyatékát a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum kézirattára, 
valamint a Múzeum gondozása alatt álló, a költő egykori házában található 
Tompa László Emlékszoba őrzi, mely annak idején a költő dolgozószobája 
volt.38 

A hagyatékban több száz verses kézirat található: néhány közülük teljes 
egészében kézzel írt szöveg, jelentős részük pedig olyan gépirat, melyen a 
verseit haláláig csiszolgató, javítgató költő kézírásos feljegyzései, megjegyzé-
sei olvashatók. Ezek között a feljegyzések között sok olyan ultima manusra is 
akadhatunk, melyek jelzik a Tompa László életében utoljára megjelent szö-
vegkiadásokhoz képest változásokat kívánó szerzői szándékokat,39 és így 
segítséget nyújthatnak egy a költő összes verseit tartalmazó kötet kiadásá-
                                                   
38 Köszönettel tartozom a Haáz Rezső Múzeum igazgatójának, Miklós Zoltánnak, a Múze-
um valamennyi munkatársának, valamint a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Isko-
lája vezetőjének, Szelestei N. László professzor úrnak, továbbá témavezető tanáromnak, 
Sipos Lajos professor emeritusnak, hogy egy 2012 augusztusára szóló megbízási szerződés 
keretében elvégezhettem Székelyudvarhelyen Tompa László kéziratos hagyatékának a ké-
sőbbi filológiai munkákat megalapozó áttekintését és kezdeti rendszerezését, valamint meg-
kezdhettem a hagyaték digitalizálását. 
39 Tompa László feltehetőleg egész életén át tudatosan csiszolgatta, javítgatta korábban már 
megjelent verseit: ezt bizonyíthatja, ha összevetjük két, egymástól több évtizednyi távolság-
ban született versének kéziratát. Az 1913-ban született Napok, szürke szekerek című vers 
kéziratának rektóján a következő költői feljegyzés olvasható: „Először a nagyváradi Tavasz 
c. hetilapban jelent meg (1920. 9. sz.). Azóta néhány szóval változtatva. Ez a végleges szö-
veg.” Az 1958-as Mester?... című vers kéziratának verzóján pedig ez a kommentár áll: „Ez a 
végleges szöveg. Az Igaz Szó 1958. májusi (5) számában való megjelenése után javítva né-
hány szóval. Az Igaz Szóban az 5. és 6. szakasz rendje hibás, fölcserélve.” (Haáz Rezső 
Múzeum – Tompa László hagyaték: 7688/1011.) 
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hoz.40 Ennek a kiadásnak része lehet a versfordító Tompa munkássága is, 
hiszen a költő műfordításai csupán folyóiratokban jelentek meg vagy csak 
kéziratban maradtak ránk – verseskötetben nem kaptak eddig helyet. A 
műfordítások között olyan jelentős versek magyarrá ültetési kísérletei is 
szerepelnek, mint amilyen például Goethe Vándor éji dala című költemé-
nye,41 melynek fordítástörténete figyelemre méltóan gazdag a magyar iroda-
lomban: a vers Kosztolányi Dezsőt, Móricz Zsigmondot, Szabó Lőrincet, 
Tóth Árpádot, Weöres Sándort és Tandori Dezsőt is foglalkoztatta.42 

A versek mellett a hagyaték izgalmas prózakéziratokat is tartalmaz: ki-
adott és kiadatlan novellák kéziratait, publicisztikákat, a költő által tartott 
előadások szövegét, valamint olyan irodalmi jellegű feljegyzéseket, melyek 
sohasem jelentek meg nyomtatásban. Ezek a munkák – mint például Tom-
pa László Goethéről vagy Mécs Lászlóról szóló előadása, valamint Koszto-
lányi Tengerszem című kötetéről szóló feljegyzései – új színekkel gazdagíthat-
ják a magyar irodalom történetét, kiadásuk pedig fontos lépést jelenthetne 
Tompa László életművének feldolgozásában és újraértékelésében. 

„Árnyék mögött Fény ragyog, / nagyobb mögött – még nagyobb, / ami-
re nézek: az vagyok.”43 Egy alkotóról nemcsak úgy tájékozódhatunk, hogy 
saját műveit vizsgáljuk, hanem képet alkothatunk róla akkor is, ha filológiai 
kutatásaink során abba az irányba tekintünk, amelybe maga a költő is né-
zett. Saját írásai mellett a Tompa-hagyaték szép számmal tartalmaz olyan 
feljegyzéseket, melyek a költő személyes élményeire vonatkoznak: lejegyzett 
gondolatokat, olvasmányélményeiből vett idézeteket – sorokat, melyek va-
lamiért különösen is foglalkoztathatták őt –, továbbá egészen személyes 
írásokat is, például álmainak gyűjteményét. Ezek a feljegyzések betekintést 
nyújthatnak a lélek belső szobájába, a költő szellemi alkotóműhelyébe, és 

                                                   
40 Tompa Lászlónak még nem jelent meg összes verseit tartalmazó kötete. 
41 Tompa László műfordítási kísérletének két változata is ránk maradt: „Nyugalomban 
ormok, / Bércek – / Lombcsúcs se borzong, / Míg érzed, hogy rád lehell. / Erdők madár-
kara hallgat – / Csak várj! nyugalmad / Is már közel.” (Haáz Rezső Múzeum – Tompa 
László Hagyaték: 7688/986. rektó); „Megcsendesül minden / Bérc, hegy – /Lomb se leng 
itt sem / Míg érzed, / Hogy rád lehell. / Erdők madárkara hallgat – / Csak várj! nyugalmad 
/ Is már közel.” (Haáz Rezső Múzeum – Tompa László Hagyaték: 7688/986. verzó). 
42 SCHALK Endre Kornél, A Vándor éji dala fordításairól. (Forrás: http://schalkendrekornel. 
wordpress.com/2008/11/12/a-vandor-eji-dala-forditasairol/(Az utolsó megtekintés ideje: 
2013. nov. 17.)) 
43 GYÖKÖSSY Endre, Negatívumok pozitívumai, Bp., Szent Gellért, 1994. 
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rávilágíthatnak arra is, hogy Tompa László milyen szellemi szálakon kap-
csolódott a magyar- és világirodalomhoz, az európai és az egyetemes kultú-
rához.44  

Végül a kéziratos hagyatékban található közel kétezer, jelentős hányadá-
ban mindezidáig kiadatlan levél, többek között Áprily Lajostól, Benedek 
Elektől, Dsida Jenőtől, Kemény Jánostól, Kós Károlytól, Kuncz Aladártól, 
Nyírő Józseftől, Reményik Sándortól és Tamási Árontól. E levelek hű tanú-
ságtevőkként beszélnek Tompa László kortársaival való, részben szakmai–
szellemi, részben személyes, meghitt baráti kapcsolatairól. Különösen szép 
a levélhagyatékban három gyűjtemény: Tompa László az idős Benedek 
Elekkel, a vele egykorú és sokáig egy sorsú Áprily Lajossal, valamint az ifjú 
Tamási Áronnal folytatott levelezése. 

Megható az az írás, melyet a tanulmányait egykor Székelyudvarhelyen 
végző Benedek Elek küldött Tompának, nem sokkal azután, hogy élete egy-
kori színterén ünnepelték a nyolcvanöt éves mesemondó „nagyapót”: 

Most, hogy egy hosszú pálya utolsó állomása felé közeledem, sürün van részem 
ünneplésben (Budapesttől Csíkszeredáig meg vissza), de, úgy-e, természetes, hogy 
gyermekkorom tündérvárosa van legközelebb a szivemhez. […] 

Három év folyamán harmadszor mutattam fehér hajamat a tündérvárosnak, s 
mindaháromszor az volt az érzésem, hogy a tündérváros az én édes anyám, aki 
végtelen szeretettel öleli keblére fehér haju fiát. Ezt a fehér haju fiút a Sors mesz-
sze földre vetette egykor, s most fehér hajjal, de ifju szívvel vissza-visszatér, hogy 
könnyeit (örömnek és bánatnak könnyeit) elsírja az édesanya keblén. […] 

Ó, de szép este volt […], édes poéta öcsém! […] meleg szavakkal rótt köszön-
tőkkel csillogtatták meg szememben Isten egyik legnagyobb áldását: a könnyet. S 
hogy megmutatták az utat, ha enélkül is nem tudnám, merre kell haladnom – a 
gyermekek: Erre, nagyapó, erre! Meséljen nekünk! […] 

És tudod-e, édes poéta öcsém, mi szerzette szivemnek a legnagyobb örömet 
ezen a szép estén? Az, hogy nagyanyóka tanúja volt, mily nagy szeretet veszi kö-
rül nagyapókát. Mert ti most nagyanyókában egy ritka írófeleséget láttatok: ő 
minden alkalmat kerülve került, ahol az urát ünnepelték, nehogy azt higgye vala-
ki, ő is részt kíván az ünnepeltetésből. […] Ő azok közé az asszonyok közé tar-
tozik, aki azt hiszi: missziójának egy részét befejezte azzal, mikor hat derék gye-
reket fölnevelt, most már csak egy fő gondja van: hogy urának a gondolatát is 
ellesse, s ne engedje megzavartatni, amikor íróasztala mellett ül… 

                                                   
44 Néhány feljegyzett gondolat a költő kéziratos hagyatékából: „Ha dicsekednem kell, gyön-
geségeimmel fogok dicsekedni. (Pál ap. 2 lev. Kor. XI. 30.)”; „Res nolunt din male admi- 
nistratori. A dolgok nem hagyják magukat sokáig rosszul vezettetni.”; „»A test lélekjelenlét.« 
(Németh L. Szerdai fogadónap. II. köt. 44. l.)” (Haáz Rezső Múzeum – Tompa László 
hagyaték) 
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Mondjam-e, édes poéta öcsém, hogy nagyanyóka ritkán volt oly boldog, mint 
vasárnap este? Mert mostanában sok diadalkaput emelnek, de mindezek elhalvá-
nyodnak ama diadalkapuk mellett, amelyeket lelki szemeim virágokból összefo-
nódva láttak lebegni két fehér haju fej fölött, a tündérvárostól a tündérkertig. 
[…] 

Szeretettel: 
Benedek Elek45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
45 Benedek Elek levele Tompa Lászlónak (Kisbacon, 1926. jún. 1.). A levél lelőhelye: Haáz 
Rezső Múzeum – Tompa László Hagyaték: 7688/398. 

 

Benedek Elek Tompa Lászlóhoz írt levelének harmadik oldala 
(Kisbacon, 1926. jún. 1.) 
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Különösen értékes Áprily Lajos Tompa Lászlóhoz szóló első levele is, 
melyet a költőtárs akkor még Jékely Lajosként írt a nagyenyedi csendből, 
1923-ban. Áprily és Tompa nem csupán azáltal kapcsolódtak egymáshoz, 
hogy lírájukban mindketten a „tájtranszszilvanizmus” hangján szólaltak meg: 
a köztük lévő szellemi, lelki „összeköttetés”-nek leveleik és egymásnak aján-
lott verseik46 is tanúságtevői – kapcsolatuk, levelezésük mélyebb megisme-
rése pedig talán a(z erdélyi) magyar irodalom történetének egyik szép költő-
barátságára vethetne fényt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
46 Áprily A podságai forrás, Tompa az Őszi üdvözlet című versét ajánlotta költőtársának. (ÁPRILY 
Lajos, A podságai forrás = Á. L. Összes költeményei, Bp., Osiris, 2006, 104–105; TOMPA László, 
Őszi üdvözlet = T. L., Ne félj!, i. m., 183.) 

 

Áprily Lajos Tompa Lászlóhoz írt első levelének első oldala 
(Nagyenyed, 1923. ápr. 28.) 
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Kedves jó Tompa László! 

Haáz Rudi kérdezte tőlem egyszer: ismered-e Tompa Lászlót? »Sohasem talál-
koztam, nem is leveleztem vele, de mindig éreztem, hogy van közöttünk valami 
telepatikus összeköttetés.« 

Köszönöm, hogy a levele most igazolja az én sokszor szinte babonás erejű ér-
zésemet. […] 

Melancholia és musicalitás: így határoztam meg valamikor a magam számára a 
rokonságunk legerősebb vonásait. […] 

Ma már nem férne el egy levélben, ha felsorakoztatnám mindazokat a ponto-
kat, amelyeken én a lelki berendezettségünk, s a sorsunk hasonlóságát érzem. 
„Elkésett lovas” módjára történt elindulásunk, idegenkedésünk a spontán meg-
nyilatkozásoktól és a harckeveréstől. 

Én sem írtam; olykor szinte dacosan jól esett a tudat, hogy „sziklavárak” mód-
jára barátságos farkasszemet nézünk egymással, s mind a ketten sejtjük talán, 
hogy egyszer magától megérik a helyzet a megismerkedésre. […] 

Egyre nagyon kérem: szálljon ki nálunk átutazóban. […]  Enyeden, s szerezze 
meg nekem ilyen módon a rég várt találkozás alkalmát. 

Szeretettel köszönti: 
Jékely Lajos47 

„Elek nagyapó” és a kortárs Áprily Lajos levele mellett érzékeny lelki és 
szellemi kapcsolatról tesznek tanúságot Tamási Áronnak – a hagyomány 
szerint a Lófürösztés fiatal „Áron”-jának – Tompa Lászlóhoz írt levelei is: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
47 Áprily Lajos levele Tompa Lászlónak (Nagyenyed, 1923. ápr. 28.). A levél lelőhelye: Haáz 
Rezső Múzeum – Tompa László Hagyaték: 7688/345. 

 

Tamási Áron Tompa Lászlóhoz írt levelének első oldala 
(Kisbacon, 1928. szept. 23.) 
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Kedves Laci, 
 
hetek óta készülök levelet írni Neked. Nem múlik el nap, hogy Te és házad, 
örömmel és kedvességgel tele lévő házad eszembe ne jutna. Nem tudom, hogy 
vagytok, s nem tudom: hogy gondoltok rám, de hinni szeretném, hogy azzal a 
szeretettel, amellyel engemet […] fogadtatok. […] Nyugtalan vagyok. Félek, hogy 
tudatomon és akaratomon kívül valamivel megbántottalak. Marosvécsen sem le-
hettem úgy Veled, ahogy szerettem volna. A hazautazásom éppen úgy történt, 
hogy nem láthattalak. 

Nem hiszem azonban, hogy ezek bántanának Téged. 
Nagyon kérlek, ne neheztelj rám, amiért ilyen furcsán, nyugtalanuk írok. Elég-

gé ragaszkodom Hozzád ahhoz, és eléggé bízom Benned ahhoz, hogy meg-
mondjam: feltűnt, hogy […] a könyvemről […] nem írtatok semmit a Székely 
Közéletben. […] Nem az fáj, hogy nem írtál oda, hanem az fájna, ha tényleg vol-
na közöttünk olyan ok, amely miatt ne írhatnál. Nekem igazán nem hiányzik a 
„kiszerkesztés”, de nagyon jól esne és megnyugtatna, ha megírnád nekem, hogy 
nem haragszol. […] fájna, ha Neked nem tetszenék. 

Természetesen, ha szabad ezt megtennem, arra kérlek, hogy a lapba ne is írjál 
semmit velem vonatkozásban, de igen hálásan venném, ha nekem írnál, ide egy 
levelet. Te már tapasztaltabb, higgadtabb vagy: végy úgy engemet, ahogy vagyok: 
rajongásommal, nyugtalankodásommal, szeretetemmel. 

Egy hét óta itt vagyok Elek bácsiéknál. Hívtak, jól érzem magamat, dolgozom 
nagyon, és készülök új könyvet írni. […] Kedves Feleséged hogy van? Meleg ven- 
dégszeretetére sokat gondolok, és hálás csókjaimat küldöm neki. Téged őszinte 
szeretettel és rajongással ölel: 

Tamási Áron48 

Az idézett levelek egy-egy meghittebb emberi kapcsolat dokumentumai: 
finomítják, árnyalják a költőről alkotott képet, megmutatva egy a kortársak 
visszaemlékezései szerint is befelé forduló, hallgatag, nehezen nyíló ember 
belső gazdagságát, lelki minőségét. Mert a levélhagyaték mélyebb ismerete 
alapján is elmondható, hogy Tompa László „töprengő költő” volt, ki „noha 
részt vett a két háború közötti Erdély irodalmi megmozdulásaiban, a 
transzszilvanizmus körüli ádáz vitákban, úgy tűnik, csak az összecsapások 
peremén, roppant magányos”49 – ahogy magányos Tompa László életműve 
is: hiszen a napjainkban a határon túli magyar irodalom felé forduló kitünte-
tett figyelemben is alig-alig hallhatjuk az ő nevét. 

Kéziratos hagyatéka Tompa László papírra vetett magányát őrzi. Ebben 
a magányában lehetünk társai azzal, ha olvasóként verseinek, írásainak vilá-
                                                   
48 Tamási Áron levele Tompa Lászlónak (Kisbacon, 1928. szept. 23.). A levél lelőhelye: 
Haáz Rezső Múzeum – Tompa László Hagyaték: 7688/313. (Tamási Áron Tompa László-
nak írt levelei megjelentek: NAGY Pál, Egy barátság dokumentumai, Hitel, 2005/9, 52–67.) 
49 VERESS Dániel, Tompa László..., i. m., 34. 
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gába lépünk, ha megosztjuk vele saját magányunkat: hiszen vers és olvasó 
találkozása mindig két magány találkozása is. Olvasásunkkal, kutató mun-
kánkkal talán oldhatjuk kissé ezt a magányt: az irodalmi feledés magányát, 
mely Tompa László költészetét a mögöttünk álló bő fél évszázadban ho-
mályba burkolta. Verseivel, írásaival találkozva pedig talán a mi szívünk 
mélyén élő, egyetemes emberi magány is szelídülhet, vagy – ami titokzato-
sabb – „megszentelődhet”: mert „végső soron a művészet a magány apote-
ózisa.”50 
 
 
 
 

                                                   
50 Tompa László unokája, Tompa Gábor bemutató szavai az édesapjával, Tompa Miklóssal 
készült interjúkötethez. (BÉRCZES László, Székely körvasút, i. m. a kötet borítóján.) 
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MÉRY JÁNOS∗ 
 

Jankovics Marcell, Pozsony gyermeke 
 
 
Nem véletlenül adtam munkámnak a Jankovics Marcell, Pozsony gyermeke cí-
met. Nem tagadom, készülő doktori disszertációmban nem kevesebbre 
vállalkozom, mint hogy a Húsz esztendő Pozsonyban című emlékiraton keresz-
tül, valamint több korabeli kritika, vélemény és összefoglalás segítségével 
bemutassam a trianoni döntés utáni Felvidék irodalmi és kulturális életének 
fő szervezőjét, a Pozsonyban maradt magyar családok mentorát, Dr. Janko-
vics Marcellt. Azt a Jankovics Marcellt, aki ezer szállal kötődik Pozsonyhoz, 
és aki a két háború közti nehéz időszakban sem hagyta magára szeretett 
városát. 

A Húsz esztendő Pozsonyban a 21. század első évében a Méry Ratio Kiadó-
nak köszönhetően újra előbukkanhatott a tiltólistára került könyvek szám-
űzetéséből. Ez az emlékirat sokkal fontosabb darabja irodalmunknak annál, 
mint amennyi figyelemben, ismertségben és elismerésben eddig részesült. A 
megjelenése óta eltelt több mint tíz év alatt több recenzió is napvilágot lá-
tott e könyv írójáról és magáról a könyvről – mégis, Jankovics Marcellról és 
a Húsz esztendő Pozsonyban című emlékiratról máig nagyon keveset tudnak 
mind az olvasók, mind az irodalmárok. 

Ez az 1939-ben megjelent kötet a magyarság önvédő küzdelmeit mutatja 
be a trianoni és az első bécsi döntés közötti időszakban.  

Valóban itt az ideje, hogy kiemeljük alakját és munkásságát a feledés homályából, 
és elhelyezzük a huszadik század azon magyarjai között, akiknek világában az al-
kotó szellem és a nemzeti felelősségtudat ugyanúgy testvérfogalmat jelent, mint a 
magyarság és az európaiság.1 

A Jankovics Marcell iránti tiszteletből és a Húsz esztendő Pozsonyban rám 
gyakorolt hatása miatt döntöttem úgy, hogy baccalearátusi munkámat meg-

                                                   
∗ Méry János a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Ké-
szülő doktori értekezésének témája: Jankovics Marcell élete és munkássága. Témavezető tanára: 
Dr. Sipos Lajos professor emeritus. 
1 POMOGÁTS Béla, Jankovics Marcell emléktáblája előtt = JANKOVICS Marcell, Húsz esztendő 
Pozsonyban, Somorja–Bp., Méry Ratio, 2000, 9. 
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próbálom kibővíteni és tökéletesíteni egy doktori disszertáció megírásával – 
vezérelve nem kevésbé attól a céltól is, hogy Dr. Jankovics Marcell életmű-
ve a magyar irodalom azon polcára kerülhessen, mely őt mint nagy tudású 
írót megilleti.  
 
 

Kulturális szervezkedések, irodalom 
 
A világháború után bekövetkezett államjogi változások a Csehszlovákiába 
került magyarság kuturális és irodalmi életének fejlődését szinte ellehetetle-
nítették: a csallóközi és mátyusföldi, a Garam- és Ipoly-vidéki, a nógrádi, 
gömöri, cserháti, bodrogközi és tiszaháti magyar nyelvterületek teljes szer-
vezetlenségben néztek szemben jövőjükkel. Ezeket a területeket az irodalmi 
szerveződés szempontjából már korábban is csak Budapest központi, von-
zó és kisugárzó ereje tartotta össze – ennek az összetartó erőnek 
megszüntével ezek a csoportok pedig széthullottak vagy teljesen magukba 
záródtak. 

Az 1918-tól 1938-ig tartó korszak mérlegére tekintve megállapíthatjuk, 
hogy amit a csehszlovákiai magyar nyelvterületen íróink, művészeink, tudó-
saink tettek, az leginkább fájdalmas siratás volt, mintsem művészi alkotások 
teremtése. A költők panaszos dalokat zengtek siralmas helyzetükről, és át-
kokat szórtak azok felé, akik nekik e bajt okozták. „Lejtőre kerültünk”, 
„sodródunk”, „két malomkő között őrlődve” mégis vállalni próbáljuk a 
„golgotás sorsot” egy tisztább jövő érdekében: ez a gondolat- és motívum-
kör jellemezte a csehszlovákiai magyar irodalom kezdeti korszakát. 

A Borsody István szerkesztésében megjelent Magyarok Csehszlovákiában 
1918–1938 című könyvben2 arról ovashatunk, hogy a forradalmak után 
külföldre menekült írócsoport – részben Bécsből, részben pedig néhány 
szlovákiai városból – a kisebbségi magyar olvasóközönséget is igyekezett 
magának megnyerni. Folyóirataik és napilapjaik irodalmi mellékleteiben a 
Nyugat és a Ma körül tomboló „izmusok” szenvedélyes vitáit folytatták, 
fővárosi beállítottsággal, fővárosi, kávéházi igényekkel: egy olyan vidéken 
azonban, ahol a trianoni események okozta fájdalom enyhítésére vágytak 
                                                   
2 A dolgozatomban felvázolt történelmi áttekintéshez az ő munkáját használtam. (Magyarok 
Csehszlovákiában 1918–1938, szerk. BORSODY István, Somorja, Méry-Ratio, 2002.) 
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(legalább olyan modón, mint ahogy azt később az Új Auróra vagy a Toldy 
Kör tette), a csallóközi, gömöri, kassai, beregszászi magyarság nehezen tudott 
azonosulni ezzel az irodalommal. 

Így, távol a modern írók tevékenységétől, szervezkedés kezdődött a kis-
városok kaszinóiban: Kassán a Kazinczy Társaság, Pozsonyban a Toldy 
Kör, Komáromban pedig a Jókai Egyesület körül volt észlelhető egyfajta 
lassú mozgolódás. Érdekes azonban, hogy a kassai Kazinczy Társaság már a 
magyar államegység idejében (1907-ben) az irodalmi decentralizáció állás-
pontját képviselte, és az új államkeretben is ők tettek először lépéseket a 
csehszlovákiai magyar írók egységes megszervezésére. 

1926-ban Farkas Gyula, a csehszlovákiai magyar irodalom első könyvki-
adója és történetírója még Kassa és Pozsony szellemi vetélkedéséről beszél. 
Amíg a keleti centrumban az emigránsok után lassan új nemzedék írói 
csoportusulnak a Kassai napló körül, Pozsonyban már jóval előbb, 1919 
őszén a konzervatívok úgy bocsájtják rövidéletű útjára a Tavaszt, mint „Szlo- 
vákország egyetlen magyar nyelvű szépirodalmi lapját”. A folyóirat munka-
társai később az Új Auróra irodalmi almanachhoz léptek át. A szellemi ve-
télkedés azonban nem tart sokáig, mivel a két városban hamarosan abbama-
rad az ilyenfajta irodalmi szervezkedés. A kassai, pozsonyi és losonci 
kezdeményezések gyors elhalásai azt bizonyítják, hogy a csehszlovákiai ma-
gyarság nem tudta megtalálni a maga kultúrközpontját: hogy hiába igyeke-
zett, mindig elmaradni látszott. A kultúrközpont megteremtésére irányuló 
kísérletek sorozatos kudarcai után az írók szétszóródtak: legtöbbjük ez 
egyes napilapok szerkesztőségében helyezkedett el, ez pedig rányomta a 
bélyegét a teljes csehszlovákiai magyar irodalomra. 

Ölvedi László3 1923-ban a Napkeletben Irodalmi élet a Felvidéken című írá-
sában ekképpen ír helyzetükről: 

mai napság alig beszélhetünk. [...] A bérces Felföld, a Kárpátok vármegyéi, ez az 
áldott országrész Dévénytől Máramarosszigetig nemzeti történelmünk folyamán 
összeforrott egészet alkotott az anyaországgal. Különálló életet, mint Erdély so-
hasem élt, és ennélfogva külön sajátságos irodalmi öntudat a Felvidéken ki sem 
fejlődhetett. Az 1918–19. év eseményei, a trianoni béke, elszakították ezredéves 

                                                   
3 Ölvedi László költő (Érsekújvár, 1903. máj. 22. – Budapest, 1931. jún. 21.). A budapesti 
egyetemen szerzett doktorátust, majd visszatért Szlovákiába. Munkatársa volt a Prágai Ma-
gyar Hírlapnak. Főbb verseskötetei: Valakit várunk (1922), A bányász éneke (1923), Múzsák 
(1928). (GÁBOR Géza, Ölvedi László, Sopron, 1931.; JANKOVITS Marcell, Ölvedi László emlé-
kezete, Érsekújvár, 1941.)  
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törzsétől. A megszálló hatalom féltő elővigyázatossággal valóságos kínai falakat 
emelt a határokon. Az új államhatalomba kényszerített, közel másfélmilliónyi 
magyarság hiába kereste az érintkezést túloldali testvéreivel, azonnal, csírájában 
folytották el azt.4 

Ölvedi írásában bemutatja annak történetét, hogy a felvidéki magyarság 
hogyan próbálkozott meg úgyszólván a lehetetlennel: hogy az anyaországtól 
elszakítva új magyar irodalmi életet teremtsenek. Az első ilyen vállalkozás 
Kassán történt, azonban az Új Élet című folyóirat csupán tiszavirág életű 
volt. 

1921 nyarán a Magyar Ifjak Pozsonyi Szövetsége vetette fel azt a kez-
deményezést, hogy Kisfaludy Aurórájának mintájára minden évben jelentes-
senek meg egy irodalmi almanachot, mely egyesíteni volt hivatott a Felvidék 
magyar íróinak műveit. 1922-ben, éppen 100 évvel Kisfaludy Aurórájának 
megjelenése után, egy csinos kötet került a könyvpiacra, mely az Új Auróra 
nevet kapta.   
 
 

Az író életútja 
 
Jankovics Marcell 1874. november 3-án született a somogy megyei Nemes-
vid-Gárdospusztán. Édesapja, Jankovics Marczell, néhány héttel fia születé-
se előtt meghalt, így a gyermeket édesanyja, Meszlényi Eugénia, és anyai 
nagyapja, Meszlényi Jenő5 nevelte. Meszlényi Jenő Mészlényi Teréznek, 

                                                   
4 ÖLVEDI László, Irodalmi élet a Felvidéken, Napkelet, 1923, 277. 
5 Meszlényi Jenő (Kisdém, 1814. okt. 10. – Pozsony, 1900. jún. 20.) honvéd ezredes, nővé-
re, Meszlényi Terézia révén Kossuth Lajos sógora. A gimnázium elvégzése után 1832-ben 
hadapródként lépett a császári és királyi hadsereg 32. gyalogezredébe. 1834-től a bécsi ma-
gyar nemesi testőrségnél szolgált, majd 1838-ban a 12. határőrezred főhadnagya lett. 1848. 
júl. 31-én kilépett a császári katonaságtól. 1848. szept. 13-án Batthyány Lajos számfeletti 
(beosztás nélküli) századossá nevezte ki a 6. honvédzászlóaljhoz. Perczel Mór alárendeltsé-
gében részt vett a Josip Jelačić elleni szeptemberi harcokban. 1848. okt. 9-én – okt. 1-jei 
hatállyal – alezredessé léptették elő és Komárom térparancsnokává nevezték ki. A komá-
romi vár első ostroma idején (1849. jan.–ápr.) tevékenyen részt vett a vár védelmében. 
1849. ápr. 13-án utóda a komáromi térparancsnoki beosztásban addigi helyettese, Szabó 
Zsigmond ezredes lett. Meszlényi Jenőt 1849. máj. 23-án rangjának megtartása mellett az 
Országos Főhadparancsnokság vezetője, Kiss Ernő altábornagy helyettesévé nevezték ki. E 
beosztásában maradt a fegyverletételig. Az aradi hadbíróság 1849. nov. 5-én halálra, majd az 
ítéletet megváltoztatva nov. 16-án tizennyolc évi várfogságra ítélte. 1850. jún. 14-én a sza-
badságharc előtt kilépett egykori császári tisztekre vonatkozó amnesztia értelmében ke-
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Kossuth Lajos nejének édestestvére – Jankovics anyai dédanyja, Meszlényi 
Jánosné Kisfaludy Erzsébet pedig Kisfaludy Sándor és Károly unokatestvé-
re volt.6 

A kis Marcell Nagykanizsán járt elemi iskolába, de középiskolai tanul-
mányait már Pozsonyban, a római katolikus gimnáziumban végezte – gyen-
ge tüdeje miatt ugyanis elköltöztek Nagykanizsáról, hogy a fiú a Pozsony-
közeli hegyek gyógyító levegőjét szívhassa. Jankovics sokat barangolt ezen a 
vidéken, valószínűleg innen származik a hegyek iránti szeretete is, mely 
egész életét végigkísérte. Tanulmányútjai során Európa csaknem minden 
országát bejárta: 1891-ben és 1892-ben például Kossuth házában élt Turin- 
ban (Torino). 

Jogi tanulmányait Pozsonyban végezte (doktori oklevelét 1897-ben vette 
át), ügyvédi diplomáját azonban már Pesten szerezte, 1900-ban. Az ügyvédi 
vizsga letétele után Pozsonyban folytatott gyakorlatot, és a városban ügyvé-
di irodát is nyitott. Meszlényi Jenő nagyban hozzájárult a fiatal ügyvéd vi-
lágképének formálásához: az a tény, hogy Meszlényi Kossuth sógora volt, 
mintegy Kossuth-kultusszá dagadt a Jankovics családban.   

1889-ben a magyar kormány döntése értelmében Kossuth elvesztette 
magyar állampolgárságát, ami széles körű felháborodást váltott ki. 1879-ben 
ugyanis a magyar képviselőház elé terjesztettek egy törvényjavaslatot a „ma-
gyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről”. A törvény 31. para-
grafusa kimondta, hogy „azon magyar állampolgár, ki a magyar kormány 
vagy osztrák–magyar közös miniszterek megbízása nélkül tíz évig megszakí-
tás nélkül a magyar korona területének határain kívül tartózkodik, elveszti 
magyar állampolgárságát.”7 

Kossuth Lajos ekkor már harminc éve élt külföldön, száműzetésben. A 
törvényben foglalt követelményeknek nem felelhetett meg, mert „ez annyit 
tenne – miként azt maga Kossuth írta Helfy Ignácnak, meghitt hívének, 
1889 májusában –, mint magamat osztrák–magyarnak vallani, ami soha 

                                                                                                                       
gyelmet kapott. Szabadulása után Veszprém vármegyei birtokán gazdálkodott, majd ura-
dalmi gazdatiszt volt Kaposvárott.  
6 Az életrajz forrásai: A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–2004, szerk., FONÓD 
Zoltán, Madách-Posonium, 176.; Révai Nagy Lexikona: Az ismeretek enciklopédiája, X, Bp., 
Révai, 1914, 764. 
7 Az 1879. évi törvényczikk a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről. Forrás: http:// 
epa.oszk.hu/00000/00003/00003/borus.htm (Az utolsó megtekintés ideje: 2011. ápr. 24.) 
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életemben nem voltam, nem vagyok és soha nem is leszek semmi feltétel 
alatt, semmi áron”8. Az ifjú Jankovics éppen ebben az időszakban költözött 
Kossuth turini házába, így figyelemmel követhette az öreg szabadságharcos 
és államférfi nap mint nap átélt lelki küzdelmeit. Elbeszélései szerint Kos-
suth jó fizikai állapotban volt, viszont magyar állampolgárságának elvesztése 
maradandó sebként hagyott nyomot benne, és élete végéig elkísérte. 

Jankovics részt vett Pozsony közéletének szervezésében és az országos 
politikában is: 1905-ben függetlenségi programjával a füleki kerületben képvi-
selővé választották. Füleket két választási cikluson át képviselte, majd később 
önként lemondott mandátumáról. 1907. január 22-i parlementi felszólalásá-
ban a díjtalan joggyakornokok intézményének, valamint a végrehajtási tör-
vény egyik intézkedésének (a 156. paragrafusnak) eltörlését szorgalmazta. 

1919 februárjában tiltakozó jegyzéket szerkesztettek Pozsony már érez-
hető elcsatolása ellen, melyet Jankovics Marcell fordított le több világnyelvre: 

Hogy Pozsony városa továbbra is Magyarország törzsterületének része marad-
jon, ez annyira természetes, hogy tulajdonképpen minden érvelés és megokolás 
fölöslegesnek látszik […]. És mégis! Lehet, hogy e kiszakítás csak kísértő fantóm. 
Lehet, hogy komolyan fenyegető valóság. Ezért föl kell emelnünk a meggyőző-
dés őserejével tiltakozó szavunkat! Halálosan komoly ez a szó, mert az a kérdés: 
lenni, vagy nem lenni…9 

Jankovics az első világháborúban szenvedett vereségünk következtében 
elvesztette hadirészvényekbe fektetett vagyonát, majd a Felvidékre bevonu-
ló csehek, még a Tanácsköztársaság idején, mint „veszélyes magyart” inter-
nálták a morvaországi Luhačovicébe. Szerencsére csak egy bő hónapot 
töltött ott – 1919 nyarán, a saját költségén. Emlékiratában így emlékszik 
erre az időre: „Ez volt 1914 óta első nyaralásom.”10 

1920. március 7-én, a csehszlovák nemzeti ünnepen belőttek Jankovi- 
csék pozsonyi, Csáky utcai lakásának ablakán. Az egyetlen világító lámpa 
alatt Jankovics Marcell 14 éves fia ült. Az ablaküvegen áthatoló golyó a 
fejétől néhány centiméterre hullt a padlóra. A golyót valószínűleg az írónak 
és családjának szánták. Előző este ugyanis a megszállók parancsára minden-
kinek égő gyertyát kellett kitenni az ablakba – ám Jankovicsék ablaka sötét 

                                                   
8 ECKHARDT Ferenc, Ferenc József és a Kossuth-kultusz, Magyar Szemle, 1927, 370. 
9 JANKOVICS Marcell, Pozsony lakosságának tiltakozó memoranduma, Nyugat-Magyarországi 
Hiradó, 1918. nov. 24. 
10 UŐ, Húsz esztendő…, i. m., 80. 
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maradt. Ez nyilván nem kerülhette el a katonák figyelmét, hiszen a 
Jankovicsék lakásával szemben található iskolában cseh legionárusokat szál-
lásoltak el. A golyó valószínűleg onnan érkezett.  

A fiatal ügyvéd „Szlovenszkóban” maradt, hogy a pozsonyiakban és a 
felvidéki magyarokban tartsa a lelket. 1923 után közel háromnegyedszáz 
beszédet tartott egész Csehszlovákia területén a különböző magyar nemzeti 
vonatkozású ünnepélyeken. Sokoldalú irodalmi tevékenységet is folytatott: 
tárcái és cikkei különböző magyar, német és olasz lapok hasábjain jentek 
meg. Már fiatalkorában megpróbálkozott a versírással is, kisebb-nagyobb 
sikerrel. Első verseskötete, a Buzavirágok 1894-ben jelent meg. Kevesen tud-
ják, hogy ebben az időszaban Jankovics nemcsak magyarul, hanem olaszul is 
írt verseket, melyek nyomtatásban is napvilágot láttak. Négy nyelven beszélt 
és publikált: olaszul (több dialektusban anyanyelvi szinten!), angolul, németül 
és szlovákul, továbbá latinul is tudott. Műfordítói kísérletekként több olasz, 
német és latin szerző verseit is átültette magyarra: például Friedrich Schiller, 
Ferdinand Freiligrath, Julius Mosen és Pierre-Jean de Beranger műveit. 

Jankovics Kis barátom könyve című verseskötetéről Schöpflin Aladár, a 20. 
század egyik legjobb magyar kritikusa így írt a Vasárnapi Újságban, 1913-ban: 

Utóbbi időben nem ritka eset nálunk, hogy váratlanul előáll egy költői tehetség, 
mely addig csöndben, szinte titkon, az irodalmi élettel és a közönséggel való 
érintkezéstől elszigetelten fejlődött. Ennek megvannak a jó oldalai is, de másfelől 
az ilyen magányban való fejlődés mellett elkerülhetetlenek bizonyos fogyatkozá-
sok, melyek a dilettantizmus bélyegét sütik rá jobb sorsra érdemes tehetségre. El 
lehet ezt mondani az előttünk fekvő kötet szerzőjéről is, kinek ez nem a legleső 
föllépése ugyan – két verses könyvéről annak idején elismeréssel szólt lapunk s a 
nyáron megjelent turisztikai munkájából érdekes mutatványokat közöltünk –, 
mind e könyvek azonban csekélyebb visszangot keltettek, mint a mennyit meg-
érdemeltek volna. Pedig szerzőjükben sok költői tulajdonság van. Világnézete 
idealisztikus, képzeletét szép és nemes érzések, eszmék hevítik. Magyar érzése 
erős, tiszta; szive könnyen felindúl, akár a természet szépségei, akár az emberi 
szenvedés és a nyomor képei tárulnak elé. Érzelmessége mellett és férfias és ko-
moly tud maradni. Szeret elmélkedni, s elmélkedése nem mindig jár taposott uta-
kon. Komolyan veszi az érszéseit és a költészetét is. Tartalmas költői lelket árul-
nak el ezek a versek, teljes hatást még se tesznek. Feltűnően gyenge a 
szerkezetük, még inkább a belső formájuk. A nyelv sem elég hű eszköze a gon-
dolat kifejezésének, sokszor erőtlen, a hol szárnyalnia kellene, sokszor bőbeszé-
dű, a hol tömörnek kellene lennie. Mindazáltal e kötet igazán megérdemelné, 
hogy figyelmet keltsen az irodalomban.11 

                                                   
11 SCHÖPFLIN Aladár, Kis barátom könyve, Vasárnapi Újság, 1913/40, 800. 
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Jankovics Marcell végül a prózában alkotott maradandót. Első prózai 
műve, az Úttalan utakon, 1903-ban jelet meg. További fontos művei a már 
említett Húsz esztendő Pozsonyban, mely Pozsony – a cseh bevonulástól az 
1939-es repatriálásáig tartó – történetének megrázó erejű dokumentuma, az 
Egy század legendái című családregénye, valamint Az udvari bolond és a Hangok 
a távolból című novelláskötetei. 

Jankovics az Alpesek című munkájában alpesi kutatásairól számol be: a 
hegymászó szakma ugyanis báró Eötvös Loránd (1848–1919) és Zsigmon-
dy Emil (1861–1885) mellett a 19. század három legjelesebb magyar hegy-
mászója között tartja számon őt. „Pozsony gyermeke” főleg a Dolomitokat 
járta: ő mászta meg először a hegység egyik torony alakú csúcsát, amit a 
szokásnak megfelelően ő is nevezett el (Campanile di San Marco-nak), an-
nak emlékére, hogy a velencei dóm harangtornya e túráját megelőzően om-
lott össze 1902-ben. 

Aktív hegymászó munkásságán kívül Jankovics szerepet vállalt a turista 
közéletben is. 1914 és 1921 között társelnöke volt a Magyar Turista Szövet-
ségnek, ő volt az első elnöke az 1918-ban alakult Magyar Hegymászók 
Egyesületének, 1921 és 1923 között pedig választmányi tagja volt a Magyar 
Turisták Egyesületének. Ez utóbbi tisztséget 1927-ig viselte, majd a Magyar 
Hegymászók Egyesülete 1928. június 8-i közgyűlésén az egyesület tisztelet-
beli tagjává választotta őt. 

Jankovics Marcell a Toldy Kör, a Szlovenszkói Magyar Közművelődési 
Egyesület és a Szlovenszkói Magyar Kultúrtanács elnöki tisztségét is betöl-
tötte. A Toldy Kör egy konzervatív szellemű kulturális és irodalmi egyesület 
volt Pozsonyban, melyet Toldy Ferenc 50 éves írói jubileuma alkalmából 
alapítottak 1874-ben, Orosz László és Vutkovich Sándor kezdeményezésé-
re. Vutkovich három évtizeden át volt a Kör egyik vezetője. Fő céljuk a 
magyar irodalom és művészet terjesztése, valamint állandó magyar színház 
létrehozása volt az akkor még német városban. Évente számos irodalomtu-
dományi és művészeti matinét és előadóestet rendeztek, és irodalmi pályá-
zatokat is gyakran meghirdettek. 1920-ban, az államfordulat után megújítot-
ták tevékenységüket, s továbbra is keresztény-nemzeti szellemben működ- 
tek. Mivel a Toldy Kör a modern irodalmi áramlatoktól mereven elzárkó-
zott, az általa szervezett irodalmi lapok (Új Auróra, Magyar Minerva) a ha-
gyományos realizmushoz ragaszkodva teret engedtek a dilettantizmusnak is, 
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és így az egyesület az irodalmilag igényes körökben népszerűtlen volt. Mű-
kedvelő színjátszó csoportjai viszont nagy sikereket arattak, Németh István 
László vezette énekkarát pedig Magyarországon és Ausztriában is méltatták: 
az énekkar később Bartók engedélyével a Bartók Béla Dalegylet nevet vette 
fel. 

A Toldy Kör a szlovák állam idején a felvidéki irodalmi élet fő szervező-
je lett: első sikeres vállalkozása az ízléses külsejű Toldy Kör-füzetek kiadása 
volt. A 7 alsorozatból álló sorozatnak 1940 és 1943 között 43 füzete jelent 
meg: ezek közül 12 szépirodalmi, 31 pedig irodalomtörténeti, történeti és 
művelődéstörténeti írásokat tartalmazott. Megérdemelten voltak népszerűek 
az ugyanezekben az években kiadott Toldy Kör-évkönyvek is. A Kör jelentette 
meg a képzőművészeti szempontból figyelemre méltó Szlovákiai Magyar 
Képes Naptárakat, valamint Környei Elek drámai költeményeket tartalmazó 
két könyvét és Kövesdi László Fény nélkül című verskötetét. A második 
világháború utáni jogfosztottság időszakának kezdetén a Kört megszüntet-
ték, vagyonát elkobozták.12 A Toldy Kör elnöki tisztségének betöltése miatt 
Jankovics nagy tiszteletnek örvendett a szlovenszkói magyarok körében. 

Felvidék magyarságának értelmiségét a kommunistákhoz sodródó balol-
dali Sarló mozgalom fellépése osztotta meg: Jankovics Marcellnak mint a 
konzervatív–szabadelvű nemzeti tábor egyik vezéralakjának megannyi tá-
madást kellett elviselnie a  „sarlósoktól”, míg a harmincas évek közepére ez 
a mozgalom el nem halt. A  „sarlósok”, köztük Balogh Edgár, Jankovics 
fiának gimnáziumi osztálytársa és barátja, valamint Szalatnai Rezső megbán-
ták ezeket a csatározásokat. Jankovics Marcell temetésén Szalatnai már bo-
csánatkérően búcsúzott tőle: 

Szerettem volna akkor az Attila-utca sarkán ott látni szétszórodott barátaimat, a 
sarlósokat mind, a harcos társakat, s megmondani nékik: Íme látjátok, azt hittük 
maradi volt és visszatartó. Holott csak hűséges volt. Van-e nép, mely élhet hűség 
nélkül?13 

Balogh Edgár pedig később, 76 éves korában Jankovics Marcell unoká-
jához írt egy levelet, melyben megvallotta tévedéseit: 

                                                   
12 FONÓD, i. m., 417–418. 
13 Részlet Szalatnai Rezső Jankovics Marcell temetésén elmondott beszédből. (JANKOVICS 
Marcell, Lékiratok, Bp.,  Helikon, 2007, I, 68.) 
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Minden emlék, minden mozzanat vagy legalábbis morzsalék azt az ifjúkort vará-
zsolja elém, amelyre egyre inkább gondolok, sokszor átértékelve régi értékelése-
imet s újramagyarázva, amit akkor talán nem fogtam fel s fogadtam el. [...] A 
Toldy Kör. Ott nőttünk fel, s ez akkor is nevelő tényező, ha sokmindenben elle-
ne fordultunk is apáink nemzedékének. Magas szint, nagy és szép dolgok ellen-
zékévé válni: ez a folytatódás ellen-végzeteiben is magas szintet teremt. Büszke 
vagyok tehát mindarra, amit Pozsonyban átléltem s újért küzdve akkor meg-
megtagadtam.14 

Komunizmus-ellenessége miatt Jankovics Marcell írói és kultúrpolitikai 
tevékenységét a háború végétől a rendszerváltozásig elhallgatták. Olyannyi-
ra, hogy A magyar irodalom története – a két háború közötti csehszlovákiai 
magyar irodalomról írván – még Jankovics nevét sem említi meg: 

A kezdetleges irodalmi élet megindulását jelenti a vidéki irodalmi társaságok te-
vékenységének felújítása, melyek élén nagyrészt konzervatív öregurak állottak, s 
működésük gyakran csak akadályozta a progresszív kulturális fejlődés kibontako-
zását. Ilyen volt a pozsonyi Toldy Kör, a komáromi Jókai Egyesület, a lévai 
Casino, s részben a kassai Kazinczy Társaság. E társaságok nagy részben dilet-
táns jellegű tevékenységét tükrözi az első itteni magyar irodalmi lap, a Pozsony-
ban 1919-ben induló Tavasz s a Toldy Kör évenként megjelenő irodalmi alma-
nachja, az Új Auróra.15 

A idézett ideológiai alapvetés szolgált igazolásul ahhoz, hogy Jankovics 
Marcell művei tilalmi listára kerüljenek. 2000-ig kellett várni, hogy – mint-
egy jóvátételként – ismét megjelenhessenek írásai. Elsőként legfontosabb 
műve, a Húsz esztendő Pozsonyban jelent meg, ezt követte a magyar alpinisták 
„szent könyve”, az Alpesek16, majd pedig az Egy század legendái.17 

1939-ben, Csehszlovákia feldarabolásakor kiderült, hogy Pozsony nem 
kerül vissza Magyarországhoz. Jankovics ekkor úgy határozott, hogy Buda-
pestre költözik, ahol gyermekei és unokái éltek. Az író ebben az időben már 
szívbeteg volt, de még nem esett át első szívrohamán.  

Milyen ember is volt Jankovics Marcell? Családközpontú és nagyvonalú, 

csirkeszemében örök huncutsággal, szája fölött kackiás bajusszal, amitől még 
mosolygósabb a képe. Biztos, hogy volt benne, ha nem huncutság, de hatalmas 
életszeretet. Gyerekei, akiknek huncut természetét volt alkalmam megtapasztalni, 
ezt a hajlamukat csak tőle örökölhették, feleségétől nem. Pedig a családi legendá-
rium szerint nem volt huncut ember, Trianon okán vidámnak se mondanám. 

                                                   
14 Részlet Balogh Edgár az író unokájához, Jankovics Marcellhez írt leveléből. (Uo.)  
15 A magyar irodalom története, szerk. SZABOLCSI Miklós, Bp., Akadémiai, 1966, IV, 868. 
16 JANKOVICS Marcell, Alpesek, Bp., Feketes Sas, 2002. 
17 UŐ, Egy század legendái, Somorja–Bp., Méry Ratio, 2003. 
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Személyesen ismertem, de 8 éves voltam, amikor meghalt, és életének javát, ér-
telmét, ugyanúgy csak másodkézből, hallomásból, olvasva ismerem, ahogy fel-
menőit…18 

– írja Jankovics Marcell unokája, az ismert rajzfilmrendező, grafikus, könyv-
illusztrátor, író, kultúrtörténész Jankovics Marcell, a Fehérlófia című magyar 
animációs film rendezője Lékiratok  című művében. A rendező magyapja, 
Jankovics Marcell sokoldalúan művelt, konzervatív ízlésű ember volt. Min-
den tárgy, ami körülvette őt, régi, ódon hangulatot árasztott. Relikviák a 
szabadságharc idejéből és Kossuthtól, éremgyűjtemény, régi családi órák, 
családi olajportrék, régi miniatűrök és árnyképek, valamint az utazásairól 
hozott sok csecsebecse.19 Életének hetvenhatodik évében, nem sokkal 75. 
születésnapja után, beteg szíve vitte el – de örökségét az utókorra hagyta.  
 
 

Húsz esztendő Pozsonyban 
 

Ez a kis könyv nem a történelem feljegyzése. A történelmet csak az élet magas 
hegyeiről lehet látni és nem a régi Pozsony egyik kis barokk ablakán keresztül.  
Egyébként is az egyes ember csak szegény gyalogos; a történelem a nagy nem-
zetközi expressz, amely elrobog mellettünk a mások által tervezett útján. Ha út-
jába állunk, legázol. Megsemmisülünk, vagy nyomorékjai leszünk. Ahogy utána 
bámulunk, érezzük rohanása levegőjének elsodró nyomását – utána minden por-
zik, és egy ideig keringenek a papirosok, amiket a gyorsvonatból kidobtak. Értet-
lenül betűzgetjük az idegen papirosokra írt eszméket. Ahogy távozik tőlünk, 
kissebbedig ez a nagy expressz és végre eltűnik a mérhetetlen távolságban mely 
az Idő útja. Csak később tudjuk meg, hogy útba ért-e, vagy netán kisiklott… 

– olvashatjuk a Bajtársamnak címet viselő előszóban, a Húsz esztendő Pozsony-
ban kezdő soraiban. 

Jankovics műve műfaja szerint emlékirat, mely egyedülálló az életművé-
ben. Könyvét a szerző 1939-ben írta, miután világossá vált, hogy Pozsony a 
felvidéki területek visszacsatolásával sem kerül vissza az anyaországhoz. 
Jankovics csak ekkor érezte úgy, hogy mennie kell: Pestre költözött család-
jához, és itt vetette papírra talán legfontosabb művét. 

                                                   
18 UŐ, Lékiratok, i. m., 64. 
19 Források: 1. JANKOVICS, Lékiratok, i. m.; 2. UŐ, Húsz esztendő…, i. m.; 3. TAMÁS Lajos, 
Jankovics Marcell, Magyar Minerva, 1934, 310.; 4. MARÉK Antal, Jankovics Marcell, Magyar 
Minerva, 1936, 13–14; 5. EGRI Viktor, Jankovics Marcell, Magyar Írás, 1935/1, 104. 
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Ebben a kis könyvben nincs politika. Hiszen a politikát nem is lehet tollal jól 
rögzíteni, akkor, amikor – van. Csak akkor, amikor már elmúlt, és valami pompás 
alkotást vagy romhalmazt hagyott maga után. [...] én tehát nem is akarok politi-
kával foglakozni. Ezért e könyvben nem is esik szó a magyar pártok vagy az 
egyesült magyar párt nemzetmegtartó munkájáról. Ezt megírják mások. 

Ez a kis könyv nem akar más lenni, mint jellemzése annak a levegőnek, ame-
lyet a szép, szomorú városban – Pozsonyban szívott magános ember, aki min-
denütt ott volt, ahol magyar sebet kellett bekötözni, ahol magyar könnyet kellett 
feltörölni. Ott voltam, ha nevemet csak lopva is karcoltam az élet fájának kérgé-
be, mint a vándor az erdőben, vagy a toronyablak falába. Igen, igyekeztem vala-
hol ablakot nyitni, hogy jobb levegő áradjon azokra, akiket ott Pozsonyban any-
nyira szerettem! Ebben a levegőben kevés volt a napsugár. Utána keresni kell az 
életet és valahová ki kell menni a napra!20 

A történet 1918 nyarán kezdődik. Pozsonyban lépten-nyomon őrjáratok 
állítottak meg és ellenőriztek mindenkit. Az emberek tudtak a csatavesztés-
ről, de azt nem tudták, hogy a legnagyobb csatavesztés maga a béke lesz. 

Egy esős délután Jankovics Marcell egy közeli dombra, a Sonnwend- 
steinenre menekült, hogy lélekben távolságot vehessen a problémáktól, és 
betért egy kis vendéglőbe. Belépve egy idegent vett észre, akiről kiderült, 
hogy ő Bardach Mihály doktor. Jankovics tőle tudta meg a hírt, amely sze-
rint Párizsban minden elvégeztetett: „Közép-Európa minden borravalóját a 
magyarokéból fizetik majd”. Jankovics Marcell ereiben megfagyott a vér, de 
amit megtudott, az első hallásra még hihetetlennek és felfoghatatlannak 
tűnt. A pozsonyi ügyvéd megőrizte nyugalmát, és igen hamar ráébredt arra, 
hogy nincs idő a „sebek nyalogatására”. Úgy érezte, hogy Pozsonynak szük-
sége van rá és a hozzá hasonló régi pozsonyi lakosokra – és hogy nekik, 
pozsonyiaknak is szükségük van a régi Pozsonyra. 

Figyelemre méltó jelenete az emlékiratoknak, amikor 1902-ben az író 
Dr. Štefanovič Miloš szlovák ügyvéddel áll a Stefánia út (1938 után Štefánik 
út) és az Izabella utca (1938 után Tolsztoj utca) találkozásánál, és Štefanovič 
ezt mondja: 

– De azért is, akármit cselekszenek önök, tapintatosan vagy tapintatlanul, öntu-
datosan, vagy öntudatlanul, valamikor ezen a helyen – s lábával dobbantott az 
utcasarkon – diadalkapu fog állni, melyen át a szlovák kormány vonul be Po-
zsonyba.21 

Tizenhat esztendővel később így is történt. 

                                                   
20 JANKOVICS Marcell, Bajtársamnak = UŐ, Húsz esztendő..., i. m., 11–12. 
21 Uo., 19. 
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Jankovics szerettett városa egyik napról a másikra óriási változáson ment 
keresztül: szinte minden sarkon idegen nyelvű (cseh, szlovák, angol, francia 
és olasz katonák) álltak őrt. Nyomasztó lett  Pozsony légköre. „Omne 
regnum in se ipsum divisium desolabitur” – vagyis: „Minden ország, amely 
meghasonlik önmagával, összeomlik.” A baljóslatú mondatot még a magyar 
impérium békés évtizedeiben vésték fel a Mihály-kapu homlokzatára, mely 
alig egy karnyújtásnyira áll a Magyar Királyság hajdani képviselőházától. 

Az emlékirat egyik megrázó jelenete, amikor Jankovics a hazatérő kato-
nákat várja a vasútállomáson, és szóba elegyedik az egyik századossal. Be-
szélgetésük közben a százados pénztárcájából kiesik egy levelezőlap, azon 
egy térkép: 

Csak egyetlen ország. Csehszlovák-ország. Hosszú állam. Úgy, ahogy később, he-
tek múlva meglett. Éles a szemem; azt is látom, hogy beleesik Vác és Salgótarján 
és Miskolc. A százados visszarejti a tárcájába. Hallgat. [...] Először láttam Po-
zsonyt idegen országban.22 

1918 őszén, a világháború végjátékában, Prágában kikiáltották az önálló 
csehszlovák államot, két nappal később pedig Turócszentmártonban a szlo-
vákok deklarációt adtak ki a csatlakozásról. A széteső magyar közigazgatás 
tehetetlen volt a fejleményekkel szemben, a magyar hadsereg demoralizálva 
tért haza, a hadifoglyok békét, társadalmi változást követeltek. A magyar–
szlovák vegyes lakosságú Felvidékre a csehek kiképzett provokátorok száza-
it küldték előre, akik felfordulást és kilengéseket szerveztek, majd az antant-
megfigyelőkkel együtt érkező cseh légiók pillanatok alatt „rendet tettek“. 
Pozsony nevét 1918 telén Wilsonovo Mesto-ra változtatták (Wilson vá-
rosa), a romantikus Bratislava szláv nevet (melyet korábban sosem használ-
tak) csak később tették hivatalossá. 

Az író ebben az időszakban élte legnehezebb éveit, hangulata búskomor 
és reményveszett volt. Jankovics Marcell egykori saját jegyzeteire hagyat-
kozva írta meg visszaemlékezéseit, így A Húsz esztendő Pozsonyban hitelesen 
idézi meg a kor és benne az ember lelkivilágát. 

A könyv következő, megrázó jelenete, mikor 1919 tavaszán, egy elége-
detlenkedő szlovák–magyar csoport néma, fegyver nélküli tüntetést szervez 
a vásártéren: tiltakozni akartak az elnyomás ellen,  tiltakozni az ellen, hogy 

                                                   
22 Uo., 24. 
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Clemenceau, Beneš és Vavro Šrobár rendelkezzen velük. Csendes tiltakozás 
volt, mégis véresen elfojtották. 

Ám az emlékiratok legmegrendítőbb része mégis talán az alábbi vissza-
emlékezés: 

[…] Kisfiam boldogan ült a lámpa alá. […] Durranás. Az ablak csörren. Fölve-
szem a golyót. Pár hüvelyknyire az én fiam fejétől hullott a padlóra. Orosz golyó. 
[...] Szó nélkül eltettem. Nem panaszoltam sehol. Éreztem, hogy nemcsak mi va-
gyunk a szobában, hanem ott állott az őrangyal is, a gyermekek őrangyala, ki hű-
séggel végezé az örök jóság és bölcsesség parancsát. […] Másképp vala megírva 
az Úr könyvében. Az ő akarata nélkül nem hullik le a falevél sem. Ez a golyó le-
hullott, mert az igazság sérthetetlen és legsérthetetlenebb akkor, ha a gyöngében 
és a szegényben él… 
Fiamhoz hajoltam akkor is, és csak annyit mondtam: fiam, sose gyújts se abla-
kodban, se szívedben lángot – meggyőződésed ellen!23 

Kutatásaim során találtam rá Térey Sándor24 soraira, melyet a Húsz Esz-
tendő Pozsonyban-ról írt. Térey, bár tizenkét évvel fiatalabb az írónál, a har-
mincas évek végétől mégis kortársként kísérhette komoly figyelemmel Jan-
kovics irodalmi tevékenységét. 

Kosztolányi Dezső budai lakásán összegyűltünk néhányan, ha jól emlékszem a 
Fekete Kolostor megjelenése után, köztük Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, Kuncz 
Aladár is. Dódi, ahogy becéztük, elbeszélt néhány megiratlan részletet a francia 
hadifogságából. Elmesélte drága humorába öltöztetve, keserűség és a rabtartók 
iránti minden ellenérzés nélkül.  

Jankovics Marcell új könyvét olvasom és önkéntelen is a Fekete Kolostor jut az 
eszembe. Pedig neki, a volt országgyűlési képviselőnek, akit sorsa Pozsonyban a 
közéletnek és a kulturális életnek egyaránt élére állított, s akinek 56 éves korában 
kezébe kellett vennie a vándorbotot és otthagynia Pozsonyt, feledhetetlen élmé-
nyeinek, harcainak, bátor kiállásainak, börtönének és szabadulásának városát, 
ugyan volna oka a harag kitörésére, a fájdalom jajkiálltására. De vallomása őszin-
te: első perctől fogva hitte, a tudós biztonságával és a költő ösztönével: ez ho-
mokra épült vár, és le kell omlania. 

Mi ez a könyv? Nehéz volna műfaját meghatározni. Nem életrajz és nem tör-
ténelem. Nem akar sem politika, sem irodalom lenni. A közélet emberének, az 
üldözötteket védő ügyvédnek, a finom lelkű lirikusnak, a több nyelvet beszélő 

                                                   
23 Uo., 88. 
24 Térey-Kuthy Sándor (Debrecen, 1886. okt. 2. – Budapest, 1955. okt. 11.), költő, író, 
műfordító. Jogi tanulmányait Budapesten és Kolozsvárott végezte, ott szerzett ügyvédi 
oklevelet. Budapesten előbb mint ügyvéd működött, majd városi ügyész és az Idegenfor-
galmi Hivatal igazgatója volt, 1945-ben a miniszterelnökségen, később az Elhagyott Javak 
kormánybiztosságán dolgozott. Verseit a Nyugat is közölte. Mint műfordító is nevet szer-
zett: verseket fordított többek között Villontól, Baudelaire-től, Verlaine-től, Aragontól, Ady 
néhány versét pedig francia nyelvre ültette át. 
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européernek édes bús visszaemlékezése, Pozsony igazi lelkének dicsérete, a szép 
magyar írás chello-hangján. A könyv a forradalomtól a független Szlovákiáig raj-
zolja Pozsony lelki életét: egy igaz férfi hajol élete elmúlt, legszebb és legfájóbb 
évei felé, szíve gyökeréig fájja, hogy akiket szeretett, akikért küzdött, eltűntek az 
életéből. 

Aki elkezdi a könyvet olvasni, nem tudja majd letenni a kezéből. A rohanó 
események áradata, az izgalmas jelenetek, mintha önnön sorsunkat olvasnók, 
idekívánkoznak, hogy mondatokat, lapokat idézzünk belőlük, mindenkinek em-
lékezésül. Szűk a hely hozzá. Olasz barátságai, kapcsolatai vetették Jankovicsot 
1918-ban a megszálló olasz csapatok vezetője, a legendás hírű Barreca ezredes 
útjába, mint tolmácsot. Ettől kezdve benne él az eseményekben, mint szem- és 
fültanú, sok ösmeretlen részletet őriz meg a szomorú napok emlékéül. S attól 
fogva hivatásának érzi, hogy minden Pozsonyba került külföldit felvilágosítson, 
meggyőzzön a magyar ügy igazságáról, hogy nem megrögzött panaszkodók va-
gyunk, hanem igazunk van. Aki végigélte a szkeptikus idegenek megtérését, iga-
zolhatja, hogy ez a lelki öröm, az irodalmi alkotás feletti örömnél is 
magasabbrendű érzés. Jankovics Marcell hosszú sorban állítja elénk ezt a megtért 
seregét, köztük az európai szellemiség több kiváló képviselőjét. S még egy meg-
kapó jelenet, a beteg Apponyi Albert utazik át Pozsonyon, és ő titokban meglá-
togatja… 

De nemcsak a város képe, sürgő, megalkuvó, hős vagy áruló emberek képe 
rajzolódik fel a könyv lapjaira, a fájdalom tompított pasztellszíneiben, hanem egy 
igaz emberé is, akit magas műveltsége, bámulatos sokoldalúsága tett hivatottá ar-
ra, hogy jóhiszemű feljegyzője legyen ezeknek az időknek. A sok színváltozás 
között megmaradt embernek és magyarnak, nem gyűlölködött, nem verte a mel-
lét, nem kért és nem kapott jutalmat, bátor szavú, élő lelkiismerete volt a koro-
názó városnak. A csehek berendezkedését, hivatalnoki karát, a közigazgatást, 
adózást, karakterüket még magyarul így nem értette s nem látta senki. 

Amikor a pozsonyi kapunál megáll a búcsúzó és visszanéz az elhagyott város-
ra, a prímási palotára, a várra, a ligetre, melyet talán nem fog viszontlátni, érez-
zük, hogy simogatja végig mégegyszer mindazt, ami kedves volt neki, mint egy 
összetört kedves szoborét, melynek éle felsebzi a kezét. »A história igazságos« – 
írja mégis. A méltatlanul szenvedő ember ne várja, hogy e földön veszi el méltó 
jutalmát. A rossz csillag alatt született nemzedék ne várja, hogy még ebben az 
életben megkapjon minden elégtételt. 

Könyvét, Pozsony húszéves krónikáját, mint egy kolostorbeli barát, telehintet-
te az író és költő színes képeivel, virágdíszes kezdőbetűivel. Jankovics Marcell – 
nem csoda, hisz Kossuthok vére csörgedez ereiben – egyik legjobb szónokunk a 
szó nemes értelmében. Mégsem esik a legtöbb szónok hibájába: könyve 
olvasmányak is érték. A kötet végére írt búcsúzó verset lehetetlen megindulás 
nélkül olvasni. »Bajtársának«, hitvesének szól az ajánlás. A szép magyar könyvet 
mint a mai idők legemberibb, méltóságteljes alkotását méltán állíthatjuk könyvtá-
runkba Tormay Cecil Bujdosó Könyve és Kuncz Aladár Fekete Kolostora mellé. Hisz-
szük, az irodalomtörténet is oda fogja állítani.25  

                                                   
25 TÉREY Sándor, Jankovics Marcell: Húsz esztendö Pozsonyban, Napkelet, 1940, 378–379. 
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Zárszó 
 
Talán elérkezett az ideje, hogy Jankovics Marcell művei elfoglalják méltó 
helyüket a magyar irodalomban, és visszaszerezzék írójuknak keletkezésük 
idején még meglévő hírnevét és azt a megbecsülést, amely az ő személyét 
övezte. A korabeli kritikák gyakran dicsérték Jankovics stílusát és a Húsz 
esztendő Pozsonyban-t. Ez a tény mindenképpen felhívhatja figyelmünket Jan-
kovics Marcell kései írói korszakára (mely nagyjából az az utáni időszakot 
jelenti, amikor az író elhagyni kényszerült Pozsonyt). Mondhatnák a Janko-
vicsot el nem ismerők, hogy írói pályájának kezdeti időszakában stílusa túl 
modoros, vontatott, időszerűtlen volt. És valószínűleg igazuk lenne. Úgy 
látom, hogy az írói stílusában is érett Jankovics Marcellről a Húsz esztendő 
Pozsonyban című munkájától kezdve beszélhetünk. Műve kitűnő korrajz, 
melyben nagy önuralommal, úri mértéktartással és ízléssel ír élete esemé-
nyeiről, Pozsony iránti szeretetéről: egy az emberi kapcsolatok mélységei-
ben jártas író áll előttünk, akit nemes emberiesség, a történelem kapcsán 
pedig a ferdítés nélküli tényközlés szándéka jellemez. 

 A Húsz esztendő Pozsonyban a második világháború kezdetével egy esz-
tendőben jelent meg, így az is meglepő, hogy akkoriban egyáltalán még 
kritika születhetett róla. Jankovics műveit 1945 után betiltották, így elzárták 
őket nemcsak a nyilvánosság, hanem az értő befogadás és kritika elől is. Az 
író műveinek tiltott listára helyezése egyet jelentett azzal, hogy neve minden 
hivatalos irodalmi lexikonból, gyűjteményből és összefoglalásból kimaradt – 
és mivel az újabb lexikonok a régebbiekre is támaszkodnak, ezért Jankovics 
Marcell és műve szinte máig ismeretlen az olvasóközönség és az irodalmá-
rok előtt. 

Sokan az Új Auróra miatt nevezik „dilettánsnak”, „maradinak” és „a kor-
ral nem haladónak” Jankovics írásművészetét. Bár az Új Aurórára valóban 
egyfajta „szelíd dilettanizmus” volt jellemző – hiszen sok olyan művet kö-
zöltek almanachjukban, melyeknek irodalmi és esztétikai szempontból nem 
lett volna folyóiratban a helyük –, mégsem hanyagolható el az a szempont, 
hogy az adott történelmi helyzetben magára kellett találnia a felvidéki ma-
gyarságnak: és mivel Budapest, a kulturális központ már egy másik ország 
határain belül működött, az e határokon túlra szakadt szellemi embereknek 
meg kellett találniuk ottani irodalmi életük vezetőit, ki kellett építeniük saját 
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társaságaikat és köreiket, és létre kellett hozniuk saját irodalmi életük köz-
pontját. Ehhez Jankovics és Dobai meglátása szerint arra volt szükség, hogy 
minél több irodalomkedvelőt vonjanak be az irodalmi életbe. Ebből a szem- 
pontból talán másképpen kell vizsgálnunk az anyaország, és másképpen az 
elcsatolt területek irodalmi fejlődését. Abban, hogy az irodalmértők az Új 
Auróra körének alkotásait dilettánsnak tartják, alapvetően igazuk lehet – de 
tekinthetünk az Új Aurórának és az ehhez hasonló kiadványoknak a társada-
lomra és az irodalomkedvelőkre gyakorolt jótékony hatására is. A „dilettáns” 
szavunk nem hordoz feltétlenül negatív jelentést: igaz, alapvetően „nem 
hozzáértő”, „felületes felkészültségű személy”-t jelent, ezért az emberek 
többnyire lenézik azt, amit a dilettáns művel, azonban azáltal, hogy valaki 
maga is kísérletezik a művészettel, fejleszthet magában pozitív értékeket. A 
dilettáns tevékenysége akkor válik károssá, ha műkedvelő foglalatosságát 
művészinek tekinti, ha abban a hitben működik, hogy terméke művészi 
alkotás. 

Életével, szervező tevékenységével és azzal, hogy Jankovics Marcell szer- 
kesztője volt az Új Aurórának, a felvidéki magyarság sokat köszönhet neki. 
Szerkesztői munkássága pedig nem jelenti azt, hogy saját művészetében egy 
irodalmi és esztétikai szintet képviselt volna azokkal a dilettánsnak tartott 
írókkal, akik az általa is szerkesztett almanach oldalain szerepet kaptak. 

Jankovics eddig sajnos nem részesült kellő megbecsülésben. Remélem, 
hogy tanulmányommal megtettem az első lépést személyének és munkássá-
gának újraértékelése felé. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 




