
Ne hagyd e tájat! Légy bár munkálója
a vonalaknak, vagy légy díszítője
a történetnek, mely e  tájjal egy,
legyél bár harcos, ki e tájért
áldozza vérét, vagy légy álmodója
ez álomittas, harmatos, halk tájnak,
de kapaszkodj belé erősen, híven!
Markold meg erősen, ne engedd!
Lábad és élted vesd meg a hegyek közt,
s verj gyökeret, akár a nagy fenyőfák…

ifj. Ambrózy Ágoston
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CONCURRUNT  UT  ALANT!

- mondta a legendák szerint II. Rákóczi Ferenc,
és e szavakkal elindította szabadságharcát.

- mondta id. Bajusz József újhelyi költő, amikor
felröppentette a zempléni irodalombarátokat tömörítő
civil szerveződést, a Kazinczy Kört, amelyből  a mai
folytatás, a Kazinczy Társaság kinőtt

- mondom én is, amikor útjára indítom barangolásaimat
az időben: híradásokat Zemplén, Sátoraljaújhely irodalmi
múltjáról, hogy igazoljam Finta Éva sorainak igazságát: itt
tényleg „dal suhan át a madárral...”

Ezek az írások még a Martinák-Műhely termékei, amikor
 nyugdíjasként egymástól karnyújtásnyira dolgozgattunk,
 inspiráltuk és segítettük egymást. Társam, férjem és barátom
 ma már nincs velem, de most lehetne 80 éves….

Mindezekkel rá emlékezem!
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„A szivem van benne és eszemnek gyönge fénye...”
(250 éve született Molnár Borbála)

I. Életrajzi adatai

„Ez a poétriánk újhelyi...”- dicsekedett Erdélyi leveleiben lokálpatriótai büszkeséggel Kazinczy, s valóban: a
magyar irodalom első költőnője – akinek nyomtatásban is megjelentek versei – élete első három és fél évtizedét
Sátoraljaújhelyben töltötte.  Nőként és magyar nyelven írt akkor, amikor egyik sem volt mindennapos cselekedet, mert
a Szép Nemként számon tartott nők apjuknak vagy férjüknek voltak kiszolgáltatva. Molnár Borbálát tehetsége és
gondolatisága révén környezete fölé  emelkedett: először csak ráérzett a fájdalom kibeszélésének gyógyító hatására,
aztán nőtársait akarta szórakoztatni és nevelni.

Hogy pontosan mikor és hol született, nem tudjuk, de a feljegyzések szerint 1760. augusztus 25-én keresztelték
az újhelyi reformátusoknál. Fejes István református tiszteletes és költő ezt a tényt az eklézsia történetét összefoglaló
munkájában is szükségesnek tartotta megjegyezni: „ Egyházunk kebelében született 1796ik év szeptember 16-án
Molnár Borbála költőnő, atyja volt Molnár András, a hartai malom bérlője.”1 Bejegyzésében sem az évszám, sem az
apa, sem a malom nem volt pontos mai tudásunk szerint, de ez is jelzi: a költőnő életútját kezdettől fogva legendák
vették körül. Szirmay Antal szerint a család a XVII. században kapta meg adományként I. Lipóttól Parnó helységet, ez
biztosította számukra  a címet, de anyagiakkal szűkösen voltak ellátva. Apja, Molnár István Debrecenben tanult, majd
református kántortanítóként sorsával elégedetten, feleségével és Klára lányával példás szeretetben élt valahol Abaújban.
Vakbuzgó katolikus földesura azonban - jobbágyai megtérítése érdekében – őt is ajánlatokkal ostromolta, de mert nem
volt hajlandó hitet váltani, bezárta a templomot, az iskolát, és Isten szolgáit elkergette.2

Az elűzött tanító így került Sátoraljaújhelybe, ahol kis házat örökölt, és a Ronyván lévő Hartay-malom
bérlőjeként próbálta családját eltartani. Két lánya után megszületett első fia, de a második fiú megszületését nem élte
meg, mert 1770-ben meghalt. Nagyobbik lánya ekkoriban már férjnél volt, terhesen is gyakorta ott imádkozott apja
betegágyánál, aki azzal vigasztalta, hogy hamarosan követni fogja őt. Ezt akkoriban mindenki csak szólásmondásnak
vélte, de Klára gyermekágyi lázban meghalt, így a Hecskén lévő régi  temetőben egy sírba került az apjával.

Borbálát nem járatták szülei iskolába, apja otthon tanította lányait. Bár már gyermekként is játékos
betűformákat próbálgatott, apja az élénk szellemiségű lányt csak olvasni tanította meg, nehogy szerelmes levelek
írására fecsérelje írástudását. Szinnyei József adatát maga Molnár Borbála pontosította egyik versében: apja nem akarta,
hogy lánya részese legyen ollyan Böltsességnek, Melly tulajdona tsak Férjfi tehetségnek (Sorsom rövid le írása)
Hőgye István szerint3 az újhelyi levéltár őrzi Molnár István végrendeletét és hagyatéki leltárát. Végigböngésztem a
XVIII. századból fennmaradt végrendeleteket, de egyik sem a mi Molnár Borbálánkról tudósított, ezen a néven
ekkoriban többen is éltek Újhelyben. Egy biztos:  a családfő halála után nehéz lett a helyzete az özvegynek és a
gyerekeinek. Így hát az engedelmes, jó kedélyű lányát az anyja igyekezett minél hamarabb férjhez adni, hogy –
korabeli szokás szerint – sorsáról így gondoskodjék. A lányt körülvették az udvarlók, melyek egyike egy krajnai
magyar volt4, aki ezernél felesb juh tulajdonosaként kívánatos jövőt festett az anya elé. Molnár Borbála az első perctől
visszautasította közeledését, mert szerelmes volt egyik pajtásába. A házasság végül anya és lánya között dőlt el
kölcsönös ájulások és betegségek után: a leányi engedelmesség és a keresztyéni alázat miatt az anya győzött, bár ez
pirrhuszi győzelemnek bizonyult. Veje az esküvő után szembe fordult vele, boszorkánynak nevezte és semmi tiszteletet
nem tanúsított iránta. A végén még Borbála vigasztalta az anyját, pedig megérzése helyesnek bizonyult, az idősebb és
durva férfi mellett nem várt rá könnyű élet:

Pokol nyilt alattam menykő felettem
     Utáltt gyilkosomnak hogy rabjává lettem.
Elme nem képzelhet olly szörnyü inséget
      Mint kibe le-nyügözött szívem akkor éget.

Az ő életének igaz tüköre

14 évet töltött el ebben a házasságban, miközben három gyermeke született. Gyakran részegeskedő férje
nemcsak gúnyolta érzékeny lelkű feleségét, gyakorta meg is verte. Nem számított ez akkoriban kivételesnek, ez volt a
korszellem.5 Molnár Borbála hűtlenkedését is felrója neki,  mellyel az álszent és hitetlen férfi még nehezebbé tette

1 Fejes István: a sátoralja-ujhelyi ev. ref. egyház története 1522-1889-ig. S.A.Ujhely, 1889.
2 Dr. Versényi György: Ujfalvy Krisztina (Erdélyi Helikon, 1897/14. (internetes változat)
3 Irodalmi dokumentumok Zemplén levéltárában (összeállította Hőgye István, Miskolc, 1986.) 92.
4 Az újhelyi református anyakönyv szerint Szokera Nagy Jánosnak hívták, de felesége soha nem írta le a nevét, csak

a tetteit. Ez volt az ő bosszúja...
5 Cserey Farkas még 1800 körül is így fogalmazott: az asszonyállat ne szóljon a gyülekezetben, otthon pedig a ház

igazgatásában kövesse férje parancsát. A férfinak hatalma van az asszony felett, és meg is büntetheti őt, csak
bánjon vele mérsékletesen. ( idézi Hász-Fehér Katalin: Molnár Borbála levelező társasága, (Irodalomismeret,
1996.)



felesége életét. Hogy figyelmét elterelje a megalázó helyzetről, leírta gondolatait, amivel férje újabb dühét váltotta ki:
ha írás közben találta, tűzre hányta iratait. A szégyen és a gyermekei miatti aggodalom sokáig visszatartotta a válástól,
amit akkoriban engedélyezett II. József . De nagy nehezen mégis csak rászánta magát, s mire befejeződött a procedúra,
feleslegessé is vált: mértéket nem ismerő férje halálra zabálta magát. Az asszony megmenekült, a költő felszabadult.

Amikor 1793-ban özvegy lett 3 gyerekkel, csak a nyugalmát kapta vissza, az élethez szűkösek voltak az
anyagiak. Varrással próbált valamilyen jövedelemre szert tenni, ami csekély lehetett: az újhelyi levéltárban őriznek is
olyan beadványt, hogy csak a főszolgabíró utasítására fizette meg hosszúlázi földjeinek irtási munkáit.6 A mindentudó
Szinnyey József szerint egyszerre szakadt rá édesanyja ápolása, gyermekei nevelése, ráadásként testvéreit is neki kellett
segítenie. Mindez sok energiáját emésztette fel, így hát önmaga vigasztalására újból verselni kezdett: folytatta
házassága utolsó évében megkezdett verses önéletrajzát, amelyben szépítés nélkül vallott sorsáról.

Bravúros verselési tudását Zemplén vármegye elöljárói is próbára tették, melynek híre már nem maradt négy
fal között, egyre szélesebb körben vált ismertté. Amikor Berei Farkas András vándorigric Újhelyen átutazott –
Vergiliusra utalva – már Maro-ként emlegette, de a másik újhelyi költőt, Stentzel Dániel levéltárost többre értékelte,
mint Molnár Borbálát, akiről úgy vélekedett: jobb lett volna neki a rokkánál maradnia.7 A kortársak többsége azonban
elismeréssel szólt Molnár Borbála költői mivoltáról. Szirmay Antal - Zemplén vármegye levéltárosa – latin nyelvű
művében szinte ujjongva beszélt hazánk és korának leghíresebb költőjéről, akinek éles esze és költői művészete az
egész nemzetnek dicsőségére válik. Beregszászi Pál, pataki diák, a későbbi híres nyelvész elhúzódó peregrinációja alatt
németül írott tanulmányában Molnár Borbála verseit olyan szépnek tartotta, amiért érdemes magyarul megtanulni. Igaz,
egy másik pataki diák, Fáy András ezzel nem értett egyet, hiszen egyik regényében, a Jávor orvosban azzal jellemezte
pipogya hősét, hogy Molnár Borbálával levelez versekben...8 Pedig a költőnő nemcsak Zemplénben vált ismertté,
Erdélyben Döbrentei Gábor beválasztotta akadémiájába, Sopronban pedig Borbála napot tartottak a tiszteletére.
Népszerűsége jövedelmező lett: a magyar irodalom történetében Tinódi óta neki sikerült verseiből megélnie, amit a
kortársak közül senki, és  Vörösmartyig a férfiköltők sem tudtak megtenni.

Hírnevét elsősorban verses levelei terjesztették: 1791 és 1800 között hosszabb-rövidebb ideig levelezett Édes
Gergellyel, Csízi Istvánnal, Gvadányi Józseffel, Ujfalvy Krisztinával,9 és sok, számunkra névtelen kortársával. A
versben való levelezés divat volt a XVIII. században szerte Európában, de Magyarországon, ahol még nem voltak
irodalmi szalonok, ez több volt: a társalgási igényt pótolta. A levelezés fél beszélgetés - vallotta Molnár Borbála, aki
annyira belelendült ebbe, hogy a megélhetésüket elősegítő varrást is elhanyagolta emiatt, pedig ennek köszönhette
anyagi helyzetének megváltozását. Először az írás befejezését fontolgatta, majd Vácra költözött testvéréhez. Itt talált rá
Mikes Anna erdélyi grófnő verses levele, aki neme koronájaként üdvözölte, és meginvitálta egy látogatásra Apafájára.
Három hónapot töltött Erdélyben, s annyira lebilincselte a grófnőt, hogy visszahívta magához társalkodónőnek.
Minthogy testvérei már önállósultak, fiai Debrecenben tanultak, elfogadta a meghívást, nem is sejtve, hogy anyja halála
után milyen nagy szüksége lesz erre az állásra, mert testvérei – a kor szokása szerint – nem adtak neki semmit az
örökségből, és anyjánál hagyott könyveit is széthordták.10

Így hát Erdélyben élte le élete következő 20 esztendejét, ahol a legelőkelőbb erdélyi társaságokban fordult
meg, bár többnyire Egeresen laktak, csak a  teleket töltötték Kolozsváron. A szakirodalom egységes abban, hogy sokat
jelentett számára ez a lehetőség: az anyagi biztonság révén biztosította fiainak a tanulást, ami a felemelkedést hozta
nekik. De nagy ára volt ennek! A grófnő lányai eleinte nem nézték jó szemmel anyjuk melletti működését: felbontották
leveleit, kémkedtek utána, protestáns vallására és a róla keringő pletykákra hivatkozva akarták eltávolítani, ahogyan
arról Édes Gergelynek írott levelében panaszkodott. Mikes Anna azonban ragaszkodott hozzá, és ezzel újabb börtönbe
került: munkaadója mindenkire – férfikra, nőkre – féltékeny volt, nehogy elcsábítsák tőle. Ráadásul a grófnő egyre
jobban bezárkózott, hétszámra nem mozdult ki a szobájából, és a természetközeli létben felnövő Molnár Borbála
számára ez kínszenvedést jelentett. Eleinte csak társalkodónőként élt a grófnő mellett, de amikor Mikes Anna
megvakult, egyféle kulcsárnői feladat is rá hárult. Mindez írói tevékenységét alaposan visszavetette, csak az irigyek és
féltékenyek serege növekedett körülötte.

Műveltsége azonban sokat gazdagodott a Mikes-könyvtár jóvoltából. Ne felejtsük el: iskola, tanulás nélkül,
önmaga erejéből tanult meg írni. Ehhez képest egyre nagyobb biztonsággal verselt, és ismeretanyagában az kor átlaga
fölé emelkedett: szerette a görög mitológiai példákat, otthon volt a bibliai történetekben, Szapphóra, Ovidiusra,
Esopusra, Platonra, a kortárs Hervay-re, Youngra, Pope-ra hivatkozott írásaiban, ismerte Péczely Voltaire ás Young
fordításait, és Shakespeare embergyűlölő Timonját. Nagy hatással volt rá Herdernek a történelemről szóló írása,
melynek hatására ő is filozofikusabbá vált. Mindezek ellenére - fél évszázad múlva- Arany vizenyősöknek érezte írásait,
de Toma István, az újhelyi születésű tudós pap megnyugtatott bennünket: Arany ezt feltehetően csak a szentimentális
stílusra értette, mert egyébként az értelem és az érzelem harmonikusan kapcsolódott össze nála.11

Erdélyben találkozott földijével, Kazinczy Ferenccel, aki útirajzában maga is hírt adott róla: „Özvegy báró
Dániel Istvánné, előbb báró Bornemisza Pálné, született gróf Mikes Anna exc.hez két barátom vezete fel. 80 esztendős,

6 Irodalomtörténeti dokumentumok Zemplén levéltárában i.m. 92.
7 Gulyás József: Egy elfelejtett újhelyi költőről (Adalékok Zemplén vármegye történetéhez (rövidítve Akk…) 1928.

30-31.
8 Szigetvári Iván: Gvadányi Helikoni Köre (in: Kisebb munkái, Bp., 1927.) 175.
9 Ujfalvy Krisztina nevét a szakirodalom eltérően használja, én a levelekben megjelenőt vettem át
10 Prózai levelek Édes Gergelyhez Abafi Lajos közlésében (Történeti Lapok, Kolozsvár, 1876.)
11 Toma István: Molnár Borbála (Zemplén, 1901.ápr.28.)



és 10 év óta szemei egészen el vannak sötétülve. Ez az asszonyság nem ért németül, s  Molnár Borbálát a házánál tartja,
hogy számára fordítson holmit, ami aztán asszonyának fölolvastassék. S így ezt  az általam nem ismert földimet  is
(mert ez a poétriánk újhelyi) megláthatám vala, kit korunk asszony írói közt mindig megkülönböztetéssel fog nevezni
literatúránk, őtet a természet, a szenvedés és Édes Gergely vezérlései tették verselővé...”12 De az elismerés után
leveleiben már arról pletykált: Beregszászi Pál arról panaszkodott, hogy a magyar nyelv már nem olyan, mint amit
Molnár Borbála ( és Gyöngyösi) használ. 1816-ban egy újabb fordulattal már Beregszásziról írta, hogy ízlése elvásott a
Molnár Borbála versekben. Ennek a kettősségnek nem Molnár Borbála személye, hanem költői iránya volt az oka. A
fentebb stílnek elkötelezett Kazinczy a Gyöngyössy János, Édes Gergely, Molnár Borbála  és mások által használt
leoninusokat  nem tudta elfogadni valódi irodalomként. Amikor Az újítók címmel írt róluk, nem nevezte őket nevükön,
csak metaforikusan: nősténykének és hímnek,  Kovács Sándor Iván úgy gondolja, hogy az első Molnár Borbálát
takarja.13 Mindez persze nem gátolta meg Kazinczyt abban, hogy egyféle büszkeséggel emlegesse földije nevét, és ha
alkalom adódott rá, meglátogassa, hiszen erdélyi útján a tordai tiszteletest, Gyöngyössy Jánost is felkereste, aki pedig a
fenti szöveg hímje lehetett.  Lehet, hogy a fentebb stíl eszményei szerint Kazinczynak igaza volt, de a kor népszerű
költői mégis csak az általa lenézett mesterkedők lettek.

Mikes Anna halála után költőnőnk Hajdúbagosra került, ott jegyzősködő fiánál élte további életét, melyről
saját és Kazinczy levelei adnak hírt. Újból részese lehetett az óhajtott természetes életnek,  de fia házánál nem sok
feladat jutott neki. Így hát írásait rendezgette, és gondolatait rögzítette verseiben, naplójában. Néhány darabját elküldte
Erdélybe Wesselényi Miklósnak, de azok további sorsáról nincs tudomásunk.14 Naplóját kívánsága szerint el kellett
volna vele temetni, de gyermekei kegyeletből megtartották, s ma már arról sem tudjuk, hol van. Félretett pénzéből
orgonát vagy harangot ajándékozott új egyházközségének,15 néhányszor beszekerezett Debrecenbe, ahol rokonai,
jóakarói éltek, s ahol könyveit is árulták. 1824. júniusában Kazinczy Debrecen és Várad között utazva egy éjszakára
megpihent Bagoson a helység házában, mely fogadóként is működött. Az őt felismerő nótárius Molnár Borbála fia volt,
aki meghívta ebédre édesanyjához. Kazinczy a találkozásról örömmel értesítette az akkoriban Kuppon lelkészkedő Édes
Gergelyt, miközben Patakon tanuló fiáról is beszámolt neki.

Molnár Borbála nem volt már teljesen egészséges, amit egy baleset is súlyosbított: egyik debreceni útjáról
hazatérőben egy csintalan és ittas legény rátámadt kocsijára, és bunkós botjával megütötte a fejét.16 E támadás
következményeit már nem tudta kiheverni, és a köszvény is kínozta. A bagosi halotti anyakönyv szerint vizibetegségben
halt meg 1825. január 30-án, abban a hónapban ő lett a negyedik halottja a református eklézsiának.17 Életének 65.
évében érte a halál, a hajdúbagosi temetőben helyezték örök nyugalomba. A család által a sír fölé emelt egyszerű
emlékjelet már elemésztette az idő, domborulat sem jelzi a helyét. De emlékét őrzi a templom falán egy tábla, és a
Bagosi Krónikában18 egy egykori festménnyel – mely a róla megmaradt egyetlen kép – és pecsétnyomójával idézték fel
az alakját. Családja további sorsáról nincsenek feljegyzések, csak unokaöccséről, parnói Molnár Istvánról (1825-1907)
tudjuk, hogy 19 évig volt Zemplén vármegye főispánja.19 De mint minden költőnek, az ő emlékét is igazán művei őrzik,
amelyeket ideje lenne leporolni és forgatni, legalább Sátoraljaújhelyben, ahol csillaga két és fél évszázada felragyogott.

II. Életműve

A sárospataki nagykönyvtárban, Erdélyi János szúrós szemű képe alatt lapozgattam a ma már ritkaságnak
számító köteteit, amelyeket itt is lassan megőrölnek a könyvrágó bogarak. Segítségükkel a száraz adatok élettel
telítődtek, hiszen Molnár Borbála még igazi autobiográf költő volt, aki élete eseményeit verselte meg.20 Köteteinek is
megvan a maguk története: azáltal, hogy átíveltek az időn, újabb kapcsolatokat teremtettek Zemplén irodalmában. Az
általam forgatott egyik verseskötet tulajdonosa Szentgyörgyi Borbála, a híres pataki professzor leánya, a Kazinczy által
oly sokra tartott Csicseri Ormos László nagynénje volt. Másik kötete Warga Lajos teológiai tanár jóvoltából került a
könyvtár tulajdonába, akinek felesége még 1895-ben is csak a könyv egyik belső nyergén merte jelezni, hogy ő is
tulajdonosként tekint a szerzőre. (Vajon véletlen-e, hogy annál a résznél, amikor Borbála régi szerelméről beszél
Krisztinának?!) Egy ceruzás bejegyzés az első darabban pedig arról tudósított, hogy a könyvet Németh Pál
tanulmányozta, aki Újhely egyik csodagyerek költőjeként a Zemplén tehetséges újságírója volt. Barátja, Toma István írt

12 Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek 1816. (Bp., 2008.) 48-49.
13 Mesterkedők.  Antológia (szerk. Kovács Sándor Iván. Bp. 1999.) 656.
14 Molnár Borbála levele Wesselényi Miklóshoz (Történeti Lapok, 1874. szept. 6.)
15 A szakirodalom nem egységes ebben a kérdésben, mindkettőre vannak utalások
16 Kazinczy levele Édes Gergelyhez (Kazinczy Levelezése, XIX. Bp. 1909.) 4370. levél
17 L. Szabó Gizella hajdúbagosi ref. lelkész szíves közlése
18 Bagosi Krónika (szerk.: Dankó Imre, Hajdúbagos, 1975.) Az irodalom rész szerzője Ötvös László kutatólelkész, a

Molnár Borbáláról szóló rész részek megismerését neki és Szegényné Mikó Borbála könyvtárosnak köszönöm meg.
19 Sátoraljaújhely Lexikona (Sátoraljújhely, 2000)  268.
20 Ismerkedés gyanánt lemásoltam könyveit, de minthogy nehezen olvasható a kézírásom, azt csak én tudom

kisilabizálni. Ám azzal jogosan dicsekedhetek, hogy nekem van a legkülönlegesebb Molnár Borbála összesem,
amihez mintegy 200 órát fagyoskodtam a könyvtárban….



akkoriban Molnár Borbáláról egy cikket,21 s amikor ő is kedvet kapott a költőnővel való megismerkedésre, át kellett
mennie Patakra, hiszen a piaristák nem igen tartották számon a protestáns asszonyt. Minthogy mindkettőjüket
kedvelem, jó érzéssel töltött el, hogy ők is egymásra találtak. De hogy Molnár Borbála elfogadása a XVIII. században
nem volt egyértelmű, arra az egyik, Kolozsváron fennmaradt példányban talált Apollo tehene megjegyzésből
következtethetünk.22

Az igazi meglepetés akkor ért, amikor a könyvtár kézirattárában saját kezűleg írt dedikációját is felfedeztem:
„Vegyed e könyvet / A szívem van benne / És eszemnek gyönge fénye /  Tartsd meg emlékül / Hived szeretetéül...”
Könyvein kívül ez az egyetlen valóságos nyom róla, bár néhány kéziratát őrzi az Országos Széchenyi Könyvtár.23

Nemcsak Szabó Máriának szólna sorai, hanem mai olvasóinak is: szívvel, ésszel és egyféle olvasói öntudattal írta
verseit: a Thuránszky Lászlóhoz írott ajánló versében már természetes módon számolt a végetlen időkig tartó költői
hírnévvel.  Akkor már nemcsak saját magát akarta vigasztalni, egyéb mondandók is rátaláltak. Életműve ezért válhatott
sokszínűvé és különlegessé.

1. Költői levelezése

Az episztola, azaz a költői levél az irodalom ősi és közismert műfaja, a klasszicizmus korának költészetében
gyakori. Molnár Borbála és levelezőtársainak episztoláiban azonban kevés a valódi líra, inkább beszámolók és
elmélkedések azok, melyek azonban telve vannak elgondolkodtató és szórakoztató kortörténeti adatokkal. Bíró Ferenc
egyféle szellemi állóvizeknek látta ezeket,24 melyekből a XVIII. század mozdulatlansága árad, mert szerzőik kívül
álltak az ideológiákon, kulturális mozgalmakon, és a politika sem izgatta őket. E verses levelekben azonban nemcsak a
címzettek, hanem az őket körülvevő baráti társaság is nagy örömét lelhette, ha ezt az élményt a mai olvasó nem is érzi a
sok ismétlés miatt. Pedig a kortársak Molnár Borbála költői erényének éppen az amplifikációt25 tartották, aminek
segítségével  a szóban forgó eszmét újabb megvilágításban helyezte az olvasó elé. Minthogy kezdettől fogva könnyed
és magabiztos verselő volt, a korszak olyan kulturális igényét elégítette ki, amelyet a nála nagyobb verselők nem tudtak
így megtenni.26

Első költőismerőse, akivel hosszasan levelezett, Édes Gergely (1763-1847) volt, aki  keserű ifjúkor és
szegénység közben végezte a pataki oskolát. Amikor apja halála után a tandíjat nem tudta fizetni, rövid időre másolói
feladatot vállalt Zemplén vármegyénél, Molnár Borbálával feltehetően ekkor találkozhatott. Tanulmányai befejezésével
iskolamesterként, jegyzőként, földmérőként próbált boldogulni, majd református papként állapodott meg, és 50 évig
szolgálta gyakran váltogatott gyülekezeteit. Személyes találkozásukkor néhány költeményével ajándékozta meg a
verselgető varrónőt, aki költői levéllel válaszolt, ami hosszú évekig tartó levelezésük nyitánya lett. Édes Gergely volt
az első, aki felismerte Molnár Borbála tehetségét:

Nem hittem volna a mai időben,
Hogy ily ész szoruljon Magyar főkötőben.
Melly nagy ditsősége lehet ez hazánknak,
Nevét emlegetni Aszszony poétánknak!

Édes Gergely Molnár Borbálához27

Nyolcadik csodaként, tizedik múzsaként tekintett a költőnőre. Nem restellte saját kezűleg lemásolni Molnár Borbála
verseit, melyeknek nyomdát és mecénást talált Thuránszky László Abaúj-Torna vármegyei táblabíró és a Kassán élő
Bártzay Borbála Szerencsi Ferenc özvegye személyében. Az összeállítás olyan sikeres lett, hogy egy év múlva Pesten
újból kiadták Gvadányi József jóvoltából, aki Magyar Minervaként tisztelte őt. És a magyar irodalom történetében
először kalózkiadásban is terjedtek írásai, ami akkor is a siker egyik fokmérője lehetett, még ha Molnár Borbála emiatt
háborgott is a Magyar Hírmondóban.28 Édes Gergely nemcsak a versek megjelenésében játszott szerepet, verstani
ismereteit is csiszolta a költőnőnek. Néhány életrajzírója úgy vélte, hogy Borbála alighanem gyöngéd érzelmeket táplált
a nála fiatalabb költőtárs iránt, akiben eleinte csak öccse tanácsadásának folytatóját látta:

Úgy képzellek téged én, mint test-véremet,

21 Toma István adatai pontatlanok, megállapításai légből kapottak, de mert azóta elérhetetlen forrásokból idéz, ez
megnöveli értékét.

22 Nagy Zsófia: Nőköltők Magyarországon 1790-1825 között, (Kolozsvár 2006., kézirat)
23 Kézírása ismeretében azonban megállapíthatom, hogy azok Édes Gergely keze nyomát viselik, amikor előkészítette

barátnője verseit a nyomdai kiadásra
24 Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma (Balassi kiadó, Bp., 1998.) 258.
25 Csibra-Szerdahelyi: Esztétikai ABC (Bp., 1977.) 16.
26 Bíró Ferenc i.m. 286.
27 Molnár Borbála Munkáji III. darabja
28 Magyar Hírmondó, 1794. máj.9.



     Azért öntöm bátran kebeledbe szivemet,
Mivel hív véremtől rosz szivvel megváltam,
     Úgy tettszik hogy öt benned fel-találtam.

MB. válaszlevele E.G-hez

Később ezek az érzelmek vehettek más irányt, és ha Édes Gergely nem is őt választotta társának, barátként kitartott
mellette: lelkileg segítette, mikor Molnár Borbála úgy érezte Királykodik a bánat szivembe…

Második levelezőpartnere Csízi István lett. A Tokajban letelepedett nyugdíjas tábornokot – akkori szóval
főstrázsamestert – 30 éves barátság fűzte Gvadányi Józsefhez, akivel együtt katonáskodtak, és a nyugalom éveiben is
felkeresték egymást verses leveleikkel. Csízi már katonaként is foglalkozott írással: alkalmi költeményeket készített és
káté formában katonai szakmunkát írt.29 Amikor Molnár Borbálával levelezni kezdett, leveleiket elküldte Gvadányinak
is, aki versben felelt, és az asszonyt is bevonta levelezésükbe. Így vált a Szigetvári Iván által Gvadányi Hélikoni
körének tartott társaság részesévé Molnár Borbála is.30 Hász-Fehér Katalin azonban ezt a kört sokkal inkább Molnár
Borbálához kapcsolná, mert ő volt a társaság erős egyénisége. Szerinte Csízi kissé megsértődve adta ki levelezésüket,
mert az asszony nem válogatta be azokat kötetébe és elutasította kérőként is.31 A Molnár Borbála Munkáji harmadik
darabjában a leveleknek valóban csak egy része olvasható, ez a Csízi kiadvány teljesebb képet mutat meg a
levelezésből. És a helybelieknek ez a levelezés igazi csemegének számított, darabjai kéziratban is terjedtek, mint
ahogyan arról Kovács ev. János a piarista gimnázium igazgatója az 1870-es években hírt adott.32

 Csízi könyvének címe korabeli szokás szerint minden fontos információt közölt a szerzőről és a művéről: Fő-
strázsamester Csízi Istvánnak nemes Molnár Borbálával  az erkölcs pallérozását és a szív meg-jobbitását tárgyazó
verses levelezései, melyek leg-inkább beteges állapottyában munkáltattak. Ezt  a levelezést a hangnemek keresése, az
intimitás és távolságtartás  közötti egyensúlyteremtés próbálgatása jellemzi, ami náluk valójában – Hász-Fehér Katalin
szerint - nem sikerült, mert nem tudták megtalálni a megfelelő határt a személyesség és a tárgyiasság között,33 de az
írások sok mindent elárultak Molnár Borbála emberi alakjáról, műveltségéről. Ez az időszak özvegységének kezdete
volt, amikor a költőnő nem tudott gondjaitól megszabadulni és felelőtlenül csak az irodalomnak élni. Csízi többször
megdorgálta a késedelmes válasz miatt, mire a költőnő őszintén válaszolt:

Érzem, hogy nehezen várod válaszomat,
     Sőt kétségbe hozod tán barátságomat…
Érkezel mindenkor készitni leveled,
     Mert az élet súllyos terhét nem emeled.
Nem emésztenek bokros gondjai olly háznak,
     Melybe gyakor izben szükségek tsatáznak.
Melly ilyen erőtlent bús gondokba főznek,
     Vállai nagy terhet mert nehezen győznek.

MB  válaszlevele Csízinek

Csízi nem akárhonnan, hanem a Csokonai által komor ánglusként emlegetett kortárs, Young Éjszakák című kötetének
anyagából választott megverselendő témaköröket: „önnön esméretről”, „a világnak esméretéről”, „az élet folyásáról”
stb.34 A hosszú levelek két részből álltak: a közvetlenebb kapcsolatot serkentő bevezetésből és a feladott témák
kifejtéséből. A személyesebb hangot Molnár Borbála kezdeményezte azzal, hogy elmondta életkörülményeit, mire
Csízi néhány levél után felajánlotta, hogy ellátogat Újhelybe. Molnár Borbála erre egy gyors bemutatkozással válaszolt,
s levelezőtársa minden férfiúi tervének elébe vágott, amikor kapcsolatukat irodalmi keretek közé szorította.35

1794-ben a személyes találkozás  mégis megtörtént. Jó lett volna meglesni a 34 éves Molnár Borbála és a 60
éves Csízi István – no, meg az újhelyi szomszédasszonyok – arcát! De nem lett hosszú az együttlét Csízi egyéb ügyei
miatt, Molnár Borbála nehezményezte is, hogy nem nála, hanem barátainál vacsorázott. De a találkozás után Csízi már
arról elmélkedett, hogy férfi és nő között lehetetlen a tiszta barátság. Azt is megjegyezte, hogy kettejüket az is
összeköti, hogy mindkettőjüknél hibádzik a külső. De milyen finoman mutatta meg Molnár Borbála külsejét a gáláns
katona: „A különben adakozó Természet olly deli termetnek homlokára, mint az övé, valamennyire fösvényül irta légyen
is a be-ajánló levelet….” A röpke találkozás arra is elegendő volt, hogy érzékelje Molnár Borbála körülményeit, s
baráti körének egyik adakozó tagjával élelmiszert juttatott nekik, köteteit pedig elküldte Erdélybe Aranka Györgynek,
aki talán ennek hatására választotta be őt az akadémiájába.

Hosszasan írogattak egymásnak, melyekben Molnár Borbála volt a tartalmasabb és a hosszabb. A feladványok
ugyanis alkalmat adtak neki, hogy tisztázza nézeteit önmaga és a világ megismeréséról, a barátságról, a szerelemről és a

29 Bíró Ferenc i.m.288.
30 Szigetvári Iván i.m. 173.
31 Hász-Fehér Katalin i.m. 39.
32 Közli Dongó Gyárfás Géza (Akk.1900. ) 187-190, 217-222.
33 Hász-Fehér Katalin i.m. 38.
34 Young Európa-szerte népszerű és terjedelmes művét Péczely József prózai formában adta közre Magyarországon,

mely így is a századvég egyik nagy hatású könyvévé vált.
35 Hász-Fehér Katalin i.m. 40.



szeretetről, gyűlölségről és bosszúállásról. S nagyon jót tett ez az elmevillogás, mert mindketten elfeledkezhettek saját
bajaikról: Csízi a köszvényéről, Molnár Borbála pedig anyagi nehézségeikről. 17 levelet váltottak egymással, s mikor –
Gvadányiék segítségével - Csízi megjelentette, Gvadányi grófnőjének, Szaletzky Katalinnak címzett ajánlásában nemes
célról tudósított: „ mert nem azért irogattam tsak alig tsillámló Poesisi tüzemmel, hogy mint a légy a tengely végén,
kérkedjem, hanem hogy Barátnémat a több verselésre ösztönözzem (e végre verseimben ő vele ollykor olykor egykor
kötődtem is), hogy a gyakorlás által verselő tehetségét öregbitvén a szép Nemnek nagyobb dicscsére és a még ki nem
gyalulódott erköltsnek, s meg nem jobbult szivnek hasznosabb segéde lehessen36” Figyelmeztette olvasóit, „őtet, mint a
Magyar Szép Nem közötti Verselésben mind addig hozzá nem foghatatlant érdeme szerint betsüljed, … valósággal egy ő
azon szépségek közül, akik érzékeny hajlandóságuktól fel-hevittetvén, oly igazságosan képzelik a dolgokat, valamint a
józan okosság által a férfiak.” Ez a korabeli férfigondolkodás, mely a fegyverviseléssel együtt emlegetett írást és
alkotást férfiszerepként határozta meg, mint ahogyan az erő és a tudás megmutatása is kizárólagos férfiúi kiváltságként
élt a köztudatban.37 Csízi fontosnak tartotta, hogy az újhelyi költőbarát hasonult az elfogadott férfi értékrenddel, ezért is
vállalta fel pártfogását.

Csízinek köszönhette Gvadányi József (1725-1801) levelezői hajlandóságát, aki már jócskán betöltötte 60.
életévét, amikor irodalmi hírnévre tett szert. Már diákkorában bravúrosan verselt: 3 óra alatt 100 latin nyelvű
disztichont tudott megírni,  de a katonaélet elcsábította őt a költészettől. 40 évig szolgálta az osztrák kétfejű sast, bátor,
a hadi mesterségben kedvét lelő katona lett belőle.38 Leszerelése után felvette az elejtett fonalat: a nemesi költészet
kiemelkedő alakjává vált, falusi nótáriusa pedig a korszak egyik jelképévé emelkedett. Gvadányi39 elsősorban
nőköltőként értékelte Molnár Borbálát, és a külföldi példákkal állította egy sorba:

Dicsérje Lipsia maga Gotsétnéjét,
Magasztallya égig Verselő elméjét.
Königsmark Gróffné-is, bár lantyát pengette,
Eszelős verseit a világ hirdette.
Mi se leszünk némák, s bé nem fogjuk szánkat,
Melléjik állitttyuk magyar Minervánkat.

Gvadányi levele Csízihez

Gvadányi – nyugdíjas katonaként – költőket akart nevelni és pártfogolni, akiknek írásait megjelentette saját köteteiben
(Molnár Borbála), vagy pedig külön (Fábián Julianna. Csízi István).  Ha szükségét érezte, nemcsak témát adott
pártfogoltjainak, a költői technikát is megtanította, mint például Fábián Juliannának. A mi poétriánknál nem volt erre
szükség, de úgy vélte, hírének terjesztésével munkára serkentheti  a még rejtőzködő nőköltőket. Gyakorlott szemével
ugyanis első percben észrevette az első magyar Minerva különleges értékét:

A hova te értél? mert erre születtél,
     És a természettől kézen vezettettél,
Tüzes gondolatok, sebes ész, friss elme,
     Minden verselőnek leg-főbb segedelme.
E tulajdonságok nemeivel te birsz,
     Mert mikor Versezel eleven képet írsz.

Gvadányi levele Molnár Borbálához

Molnár Borbálát eleinte zavarta a kettejük közt meglévő rangkülönbség, Gvadányi könnyed világlátása
azonban hamarosan feledtette gátlásait. A költészet és a kertészet adott számukra közös témát, de Gvadányi szívesen írt
leveleiben történelemről, a rang értékéről, és humorával oldani tudta az asszony gondjait. Amikor például tehene
betegsége miatt aggódott barátnéja, azt javasolta, hogy neki is van egy köszvényes marhája, küldjék el mindketten
Csízinek, aki podográs széke elé foghatja azokat. Ez az ötlet aztán az újhelyi költőnő fantáziáját is meglódította:

De te oly meszszéről hogy küldöd Tokajba,
    Külömben-is lévén köszvény miatt bajba.
Ló-háton küldenéd, de köszvényes lába
     Le-tsüngvén még jobban meg-fájdúl úttyába.
De gyalog se jöhet, ültesd hát hintóba,
     meg-is érdemli azt töled valóba.

Molnár Borbála levele Gvadányihoz

36 Csízi i.m.
37 T. Szabó  Levente: Kritikaképzetek pragmatikája az 1850-es években (In: Nyelvek, szövegek, identitások,

Kolozsvár, 2003. ) 175-190.
38 Bíró Ferenc i.m. 304.
39 Gvadányi i.m.



Gvadányi pontosan betartotta a levelezési szabályokat, válaszában ugyanazon formát használta, ahogyan illett,
bár a Molnár Borbálától kapott chronoszticonokat ő nem próbált ki. Nemcsak a Nagyérdemű Aszszonyom! Drága
Aszszonyom! megszólításokkal fejezte ki elismerését, a dicsérő szavakkal sem fukarkodott. Molnár Borbála szinte
repkedett a vele való levelezésben, minden értékét: asszonyi tisztánlátását, leíró és karakterizáló képességét, humorát
megcsillogtatta írásaiban. Kettejük levelezése lett – Hász-Fehér Katalin szerint – az első megvalósulása egy olyan
nyilvános, nem udvarló társalgási stílusnak, amely magyarországi viszonyokat tekintve – műveltség, ízlésvilág,
verselési szokások, vidéki életmód – férfi és nő között egyedül lehetséges formának bizonyult.40 Mindezt Gvadányi
költői tudatossága segítette elő, amikor eleve közlésre készülő irodalmi levelekre serkentette Molnár Borbálát. Ezekben
is szó esett magáneseményekről, de azzal, hogy figyelemmel kísérte munkáját, hogy maga is beszámolt írói terveiről,
munkára serkentette költőtársát. Aztán a levelezés váratlanul félbeszakadt az 5. levélváltás után. Gvadányi ekkor azt
írta, hogy hathetes gyógykúrára megy Pöstyénbe, s hogy Csízin keresztül virágmagvakat küld, hogy enyhítse a beígért
találkozó elmaradását. A következő esztendőben pedig saját művei mellett megjelentette a Molnár Borbálával és Csízi
Istvánnal való levelezését. További levelezésnek nem találtam írásos nyomát, bár kapcsolatuk nem szakadt meg,
Gvadányi ismeretségi körét felhasználva igyekezett a költőnő további műveinek megjelenését is elősegíteni.41

Következő levelezőpartnere azonban éppen abba az azonosulási készségébe kötött bele, amit Csízi olyan sokra
értékelt. Levélváltásukat olvasva írt neki Máté Jánosné Ujfalvy Krisztina  1796 júliusában, és megfeddte, hogy a
férfiakkal való levelezésében nem állt a nők pártjára. A két nem hibái és érdemei felől való vitát kezdeményezett,
melynek szívesen felélesztem kezdetét, mint egyik kedves olvasmányélményemet:

Ujfalvy Krisztina A Parnasszusról hát sétáljon le velem
     Perelni az Asszony, im, hivja levelem…
Hogy papirosomnak egyeztetett sora
     Legyen Nemünkről tett ítéletek sora…
A sok Férjfi barát közzé kell egy Asszony-is,
     Hát ha az elegy ből jön izesebb haszon is…

Molnár Borbála Úgy látom, hogy szived néked-is érzékeny,
     S leszsz a Képzelődés Kettőnk közt termékeny.
Gondolatainknak hát nyissunk tágas Mezöt,
     Hadd öleljek benned kedves Levelezőt.
E végre ha kivánsz kezet fogni velem,
     Viszont parolámat im viszi Levelem.
Emelkedjünk-fel hát a Föld szemetéröl,
      S a változásokat nézvén tsak meszszéről.
Ez életnek keskeny határán túl lépjünk:
      S a keserü fáról oly gyömöltsöt tépjünk,
Mely nemtsak szivünknek sebeit enyhittse,
      Hanem Nemünk gyengébb részét-is épitse.

Levelezésük két egyenrangú alkotó élvezetes eszmecseréje lett, akik bár sok mindenben nem értettek egyet,
nagyon is rá tudtak hangolódni egymásra. Pedig hatalmas szakadék tátongott közöttük minden tekintetben, Ujfalvy
Krisztina (1761-1818) más hátteréből egészen más következések adódtak. Apja, Ujfalvy Sámuel, küküllői főbíró
nyugodt, kiegyensúlyozott életet biztosított számára. Amikor beleszeretett a csapodár Haller Lászlóba, a gróf is
viszonozta érzelmei, de vőlegényeként elhagyta, mert családja nem tolerálta a vallási különbséget. Ezzel megölte a lány
boldogságát, egyszersmind költővé tette…A csalódás után feltételekhez kötött házasságra lépett nemes Máté Jánossal,
lánya született, majd fia. Utóbbi halála után hosszabb időt töltött Kolozsváron és a rokonoknál, mint otthon,
életmódjával megbotránkoztatta kortársait: amazonosan öltözködött, férfias kalapokat hordott, a férfiakkal minden
elfogulástól mentesen érintkezett, levelezett, egyszóval modern asszony volt egy olyan világban, amely ezt a fogalmat
nem ismerte – írta róla Halász Gábor.42 Bíró Ferenc azonban már úgy látta: a híre rosszabb volt, mint a valóság.43

Fennmaradt könyvtárának címlistája, mely széles műveltségről tanúskodott.44 Érdeklődése nemcsak a
szépirodalomra terjedt ki, verseken kívül tudományos értekezéseket is írt, magyarországi és erdélyi tudósokkal
levelezett.45 Versei őszinte, eredeti, sajátos egyéniségének és a korabeli szentimentális stílusnak megfelelő
önvallomások, melyekben az önálló életvitelű nőnek nem kellett senkinek megfelelnie, csak önmagának. De ezek a
versek nyomtatásban mégsem jelenhettek meg, mert nem talált olyan férfi költőtársra, aki felvállalta volna kalauzolását

40 Hász-Fehér Katalin i.m.
41 Részletesen erről l. Szinnyei i.m.-t, és Gálos Rezső: Molnár Borbála elveszettnek hitt verses regényét (ItK.1938.)
42 Halász Gábor: Magyar költőnők  (1937) (in: Tiltakozó nemzedék, Bp. 1981.)
43 Bíró Ferenc i.m.
44 Somkuti Gabriella: Ujfalvy Krisztina és könyvtára (OSZK Évkönyv, 1981.) 449-484.
45 Fábri Anna: „A szép tiltott fája felé”  A magyar írónők története a két századforduló között 1795-1905. (Bp. 1996.)
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az irodalmi életben.46 Amikor férje megbetegedett, visszatért hozzá és haláláig ápolta, róla írott gyászjelentésében pedig
önkritikusan tekintett vissza életükre. Különleges személyiség lehetett, akinek élete lezárása sem nélkülözte a botrányt:
temetésén öreg inasa megőrült, ráugrott koporsójára és a gyászoló gyülekezet szeme láttára meglovagolta azt.47

Szerencsére erről ő már mit sem tudott….
Az erdélyi költőnő egyébként azért jelentkezett, hogy megcáfolja Molnár Borbálát: rajta kívül is vannak

verselgető nők. Pedig Molnár Borbála akkor kezdett irodalmi levelezésbe, amikor rajta kívül még nem volt más, a
költészetet hivatásszerűen művelő költőnő. Társtalansága, a nyilvános megítéléstől való félelme miatt a vallásos
normák közé menekült: pietizmusa áthatja írásait, de nagy bátorsággal a férfiakkal való szellemi azonosságát is merte
hangsúlyozni. Ez a felvett szerep aztán összenőtt vele, és nem érezte gátnak önmegvalósításában.  Ujfalvy Krisztinát
nem kötötték azok az elvárások, melyek Molnár Borbálát béklyóba zárták: asszonyként bizonytalan anyagi helyzete
miatt volt kiszolgáltatva, költőként pedig a grófnő szeszélyeinek és vallásosságának kellett élnie.

Levélváltásuknak csak látszólag témája a két nem erénye és hibája, Ujfalvy Krisztina sokkal inkább a nők
korabeli szerepéről akart elmélkedni, s eleinte úgy vélte, ehhez meg tudja nyerni költőnő társát is. Mindketten
állhatatos, szabad lelkek voltak, ahogyan azt Fábri Anna48 megállapította, replikáik pengeélesek, ugyanazt látták, de
következtetéseik ellentétesek. Ennek oka világlátásuk különbségében rejlett, melyet így foglalt össze Molnár Borbála:
Mivel pedig az Aszszony eggyért az egész Férfiu Nemet unja, én ellenben egygyért az egész Nemnek érdemesebb részét
betsüllöm. Az újhelyi költőnő azzal akart elfogulatlanul szembenézni egy rettenetes házasság és férj emlékképével,
hogy a régi szerelem emlékéért maga fölé emelte a férfiúi nem egészét. Levelezőtársa nem értette taktikáját, hol
gyöngéden, hol csipkelődve igyekezett bizonygatni: nem isteni elrendelés az, amit a nőknek tűrni kell. De már
levélváltásuk elején kiderült, hogy Molnár Borbála nem hajlandó kilépni eddigi szerepéből. Elfogadta és
természetesnek tartotta a társadalom által a neme elé állított korlátokat, mert úgy érezte: maguk a nők is okai
tudatlanságuknak, amikor önmaguk cicomázását többre tartják, mint a szellemi feladatokat.

Leveleik élvezetes olvasmányt jelentettek számomra. Az 5-18 oldalas írások között néha hónapok teltek el,
miközben személyesen is megismerkedtek. Nemcsak a címben kijelölt kérdésekről írtak, elmélkedtek  a test és a lélek,
az ösztön és az erkölcs kettősségéről, a boldogság mibenlétéről, az emberi cselekedetek szabadságának mértékéről,
melyek a kor kedvenc témái voltak.49 A felvetett kérdésekre egyéniségüknek megfelelően válaszoltak, s vitájuk nem
vált elvont filozófiai fejtegetések sorává, mert mindenről élettapasztalataikon keresztül nyilatkoztak. Molnár Borbála
érzelmes passzivitás csapott össze a levelekben Ujfalvy Krisztina szellemes és támadó hangvételével, melyből érdekes
ötvözet született. S nem szégyellték, ha a bölcselkedő hangnem rovására az ízes írás elcsábította őket, mert nem vérre
ment vitájuk: gusalyas béli párbeszédet hozok bé – írja egyik levelében Krisztina -  mintegy okoskodás helyett játszani
láttatom. Molnár Borbála volt a higgadtabb, érettebb, méltányosabb, egész levelezésükben egyféle mentori szerepre
törekedett.50 Krisztina gunyorosabb megjegyzésein igyekezett nem megsértődni, nyugalmával jól ellensúlyozta
Barátnéja impulzív megnyilatkozásait. A levelezés elején mindketten merev álláspontokat képviseltek, de ahogy
mélyült barátságuk, egyre szívesebben fogadták el a másik állításának igazságtartalmát. Vetélkedésüknek így nem lett
győztese, vagy mindketten azok lettek, mert a barátság révén egyformán gazdagodtak, és vitájuk egy pontján közös
nevezőre jutottak.

Ujfalvy  Krisztina maga kezdeményezte gondolatváltásukat alexandrinusokban, és ezt megszakítva egy idő
után prózára tért át, hogy a maga ízlése szerint vitázzon. Molnár Borbála a prózai részekkel is fel tudta venni a versenyt,
szívesen idézek ebből is. Nemcsak azért, hogy bebizonyítsam, jó stílusa van, hanem mert gondolatisága is izgalmas: „E
szerint nem esméri az igaz boldogságot, a ki azt magán kívül keresi. Hól van tehát? Nem másutt, mint magunkban, és mi
feltalálhatjuk az igaz boldogságot a szerentsétlenségek közepette is; mert az igaz és valóságos bóldogság nem egyéb,
mint azon édes érzés, hogy mi kötelességünket mindenkor szives igyekezettel törekedjünk véghez vinni. Ez egy ollyan
édes érzés, melyhez hasonló nintsen, és mellyet az elnyomatott virtus  a tömlötz setéttségében a lántzok között-is
érezhet; az igazságtalanúl uralkodó pedig fényes Tronusába sem esmér. Ezen vélekedésemre, vagy helybe hagyását vagy
ellent mondását a legszivesebb szeretettel várja az Aszszonynak szerető Barátnéja...”

16 levelet váltottak egymással, levelezésük 1799-ben szakadt félbe, de kapcsolatuk aligha. Ujfalvy Krisztina
bábáskodott a kolozsvári színtársulat mellett, egyik németből átdolgozott darabja51 jelzi, hogy abban Molnár Borbála is
közreműködött, mert Krisztina nem tudott idegen nyelveket. S hogy kettejük vitájában kinek volt igaza: a verselés
lehetőségéért kompromisszumokra képes Molnár Borbálának, vagy a mindenféle megalkuvást visszautasító Ujfalvy
Krisztinának, ma sem könnyű eldönteni. Hosszú ideig mindkét magatartás jellemezte irodalmi életünket, s a női
alkotóknak még a következő századokban is annyi támadást kellett kivédeniük, mintha Molnár Borbáláék sose léteztek
volna.52

Molnár Borbála 1804-ben Bethlen László és Bornemisza József anyagi támogatásával könyvben is
megjelentette levelezésüket. A kiadás egyedüli céljának a költőtárs megismertetését jelölte meg, ami önmagában is
bátor tett, s ennél több is: ezzel őrizte meg a világ számára a tehetséges poétriát. Ugyan hány költő volt képes arra a

46 Fábri Anna: Író nők vagy írónők?  (Rubikonline, 2001/6.)
47 Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel (Bp. 1982.) 249.
48 A nők és hivatása (szerkesztette: Fábri Anna) Bp., 1999.
49 Nagy Zsófia i.m.
50 Nagy Zsófia i.m.
51 Somkuti Gabriella i.m.
52 Hász-Fehér Katalin i.m.



magyar irodalomban, hogy alkotótársáról jót mondjon és átmentse őt a halhatatlanságba?  Molnár Borbála ezt tette
Ujfalvy Krisztinával, mert megérezte: „ egy a maga Nemében, a ki nem tsak a betsültetést, hanem még a bámulást is
méltán meg-érdemelje. Ezt bizonyítják levelének minden rendjei, mellyekből az Éles Elme, Nemes Tűz és magasan járó
Szabad Lélek elég nyilvánvalóan ki tündöklik, de még-is tsak semmik azokhoz a gyönyörü Munkákhoz képest, mellyeket
nála minden haszon nélkül tsak az Idő fogai emésztenek...” A levelek megjelenését igazi szerkesztőként rendezte egybe,
nem időrend szerint, hanem hogy a párbeszéd-jelleget erősítse. De hiába ajánlgatta Barátnéja verseit kiadásra, nem
akadt rá vállalkozó! Mégis: ez a könyv elsőként rögzítette a magyar irodalomban a két nem megítélésével, helyzetével,
társadalmi és magánéleti szereplehetőségével kapcsolatos női álláspontokat. Nem lehet véletlen, hogy sok részlete
belekerült a magyarországi nőkérdésről készített átfogó szöveggyűjteménybe, hiszen írásaik jelentették ennek
történetében az első mérföldkövet.53

2. Versei

Bár verselése és irodalmi kapcsolatai miatt újhelyi szomszédai  bolondnak tartották, és sokat pletykáltak róla,
ez mégis megemelte hírét, és – elsőként a magyar irodalom történetében – a mecénások által kiadott kötetekben54 - azok
nyomtatásban is megjelentek. Ezeket is érdemes végigböngészni, mert kiderül belőlük: episztolái nélkül is különleges
költőnek tarthatjuk Molnár Borbálát.

Pedig milyen érdekes volt az indulása! Először még magát a betűvetést kellett megtanulnia, hogy a benne
feszülő gondolatokat rögzíthesse. Első kísérletei után az akkoriban Debrecenben tanuló nagyobbik testvére megmutatta
neki az időmértékes verselés alapjait, vagy ahogyan ők nevezték: a mért lábak tudományát. Aztán Gyöngyösi István
régi, és a kortárs Gyöngössy János új verseit vette mintául, s úgy forgatta azokat, mint írástanuláskor apja iratait.
Mindezekhez azért kellett a tálentum is, ami miatt már első kísérletei is elképesztették testvérét, bár azokat még a
költőnő – kellő önmérséklettel – maga dobta tűzbe.

Készsége olyan különlegességnek számított a maga korában, hogy amikor kiderült, Zemplén vármegye
vezetősége maga elé citálta, és levizsgáztatta: előttük megírt verssel kellett bizonyítani tehetségét. Egy akkoriban
közismert történetet adtak neki feladatul: Eggy Szüléit 17 esztendőkig nem látott, és az első látogatáskor általok
meg-öleletett katona című verse olyan jól sikerült, hogy ő lehetett – Stentzel  Dániel mellett - a helység  másik
köszöntőírója. Emiatt első kötetében sok ilyen verset találunk: elsiratta II. Józsefet, köszöntötte az új császárt, Lipótot,
és a városba, a megyébe látogató vendégeket, vagy az új főispánt, akit akkoriban 3 napig ünnepeltek Újhelyben.  Ezek a
korszak kedvelt formái voltak, amelyekbe egyedi érzéseket tudott vinni.  II. József engedélyezte a válást birodalmában,
s amikor meghalt, a már elkezdett ügyeket – köztük a Molnár Borbáláét – elnapolták, hogy megvárják a következő
uralkodó ezzel kapcsolatos véleményét. Ezt a formát használta fel arra is, hogy mecénásainak az anyagi -, Bónis
Ferencnek a természetbeni segítségét megköszönje, de bérmunkát is vállalt: mások nevében is készített verseket.

Köszöntő versei közt több chronosticonnal találkozhatunk, amit akkoriban a költői mesterség érdekes
darabjának tartottak. A formát a kortárs Pápay Sámuel, aki jogi végzettsége ellenére az egri líceum irodalom tanára
volt, elméletileg így határozta meg: a római számot jelentő betük által egy vagy több versekbe tsak annyit foglalnak, a
mennyi az Esztendőnek ki jelentésére megkivántatik.55 Mindezeket pedig Molnár Borbálának Gvadányihoz írott
versével illusztrálta:

MVzsa kIáLts VIgan Józseff neVe napJa JeLen Van
Az VJ Vig DeLI szelet a gyönyörV kIkeLett

Bár ez az én fogalmaim szerint egy kicsit erőltetett, hiszen azzal, hogy bizonyos betűk között nem tettek különbséget,
az értelmet is veszélyeztették. A költőnőt azonban izgathatta a vers játékossága, kötete számtalan chronoszticonja ezt
bizonyítja. S a Thuránszky Therézia halálára írott chronoszticus leoninusával Édes  Gergely csodálatát is kivívta.56

Első verseit feltehetően a zsoltárok ihlették, azok dallamára írta saját keserveit. Köteteiben is szép számban
fordulnak elő gyönyörű zsoltár parafrázisok, melyek közül a legszebb a 42. zsoltár motívumaira és strófájára készült.
Ez a verse nemcsak Molnár Borbála lelkét mutatta meg, hanem a vándormotívum újabb, egyedi kiteljesítése lett.57

Hiszen engem gyenge edényt
Uram te teremtettél,
És szabad tetszésed szerént
Olly gyengén hellyheztettél

53 A nő és hivatása i.m. 41-53.
54 A Munkáji első és negyedik darabjában, illetve a Szerentsétlen indulat ...részeként
55 Lőkös István: Pápay Sámuel irodalomtudományi előadásai (in: Irodalom és felvilágosodás, szerk. Szauder József és

Tarnai Andor, Bp., 1974.) 896.
56 Kerner Anna: Molnár Borbála (1760-1825) – Sátoraljaújhely igazi Losárdi Zsuzsannája (Mesterkedők antológia,

1999.)
57 Szenczi Molnár Albert fordítása a közismert, mellette Balassi  munkája is eltűnt, pedig az is nagy kisugárzású.

Később Bethlen Kata éppen úgy felhasználta, mint Kisfaludy Sándor, Arany János, vagy Weöres Sándor (vö.
Weöres Három veréb hat szemmel kötetében Kovács Sándor Iván tanulmányát.) Molnár Borbála nyomán ezt a dalt
használta fel Bessenyei Anna is, de más kimenetellel



Hogy éltem mint a pára
El-mulik nem sokára
Mert testem tsak ollyan tserép,
Melly tsak kevés ideig ép.

Mint a szép híves Patakra

De nemcsak a dalformát ismerte, veretes időmértékes sorokban is el tudta sírni fájdalmát:

Jaj hova tünt életemnek ragyogó lelkes fénye?
El-enyészett bús szivemnek látom, minden reménye.
Gyötrelmimnek sebes lángját tovább nem türhetem,
Talán könnyebb lesz panaszom, ha ki-önthetem.

Ének

A zsoltár siralmát és az antik verselést ötvöző parafrázisokban a forma vált erősebbé, s a keresztény mitológiát időnként
a göröggel váltotta fel, melyet nagyon kedvelt. Első költői önmetaforáit is onnan választotta: az egyértelmű Múzsa
mellé Bübliszt – ő Biblisként emlegette –, akit könnyei miatt az istenek forrássá változtattak, s azzal biztosították
számára az örök életet.58

Ideálja a természetben szemlélődő Rousseau-i bölcs volt, ő is megpróbált ennek szellemében élni, de képes
volt magát kinevetni egy-egy fonák helyzet miatt. Legszebb ódáinak egyikét akkor írta, amikor a Ronyva-parton
elveszett tehene után kutatva elkábította őt a természet gyönyörűsége. A kor szokása szerint a picturát nála is szententia
követte: a tavaszi plánták látványa indította el filozofikus elmélkedését, melynek végén a lélek halhatatlanságáig jutott
el. De amikor magához tért önfeledtségéből, megfedte magát:

De a szép természet reám úgy vigyorgott,
     Hogy marhám majd végre eszembe se forgott-

A tavasz

Ekkoriban került kapcsolatba a Kassán élő Batsányi Jánossal, aki ugyan nem episztolázott vele, de ellátta
olvasnivalókkal, és az általa szerkesztett Magyar Múseumot is elküldte neki, amit Molnár Borbála az irodalom
virágoskertjeként érzékelt. Boldog lehetne ma is az az irodalmi lap, amit ilyen sokszínűnek látnának olvasói!

Plántálták ezeket a bölts Magyar kezek
     S Nemzetünket nagyon meg-szépitik ezek.
Zöldül Rozmarinja itt a nyájasságnak
     Habzik Hiazintja tréfás mulatságnak
Vagynak itt szeretet tellyes violák
     S a mosolygó öröm gyengén nyilt rósáji.
Van itt egyenesség Liliom fejére
    Melly fehéret nem hágy kenni hó szinére…

Molnár Borbála T.B. J. Urhoz

Kapcsolatuk a kassai könyvkiadási munkálatok idején személyes ismeretséggé vált. Batsányi magára vállalta a
nyomdában lévő kötetek korrigálását, aztán váratlanul félbe hagyta. A kortársak szerint a versekkel volt baja, és a
költőnő is magyarázkodásra kényszerült a Bécsi Magyar Merkuriusban a lefogott és börtönbe zárt Batsányihoz írott
verse miatt. A nyomdahibákat elnézve a kötetből valóban hiányzott a javító kéz, de ennyi év távlatából az az empátia
sokkal lényegesebb, ahogyan Molnár Borbála a vele kapcsolatba kerülő férfiak életterheit szemlélte.

Molnár Borbála irodalmi szempontból légüres térben élt Újhelyben, számára elsősorban olvasmányai
biztosítottál a költői továbblépést, így hát az írásaikból megismert alkotókat személyes ismerősként tartotta számon.
Verssel köszöntötte Kármán Józsefet, akinek a kegyes olvasmányt köszönhette:

Boldog Haza ki illy bölts fiakat szülhet
     A kiknek szárnyain Egekig repülhet
Éljenek hát ezek Nemzetünk javára
     Sok jó hireknek ne légyen határa.

T. Kármán József Urról

Hogy Csizi révén, vagy magától talált rá Youngra, nem tudni. De nagy hatással volt rá, mert benne is, mint Pope-ban,
lelki rokonára ismert:
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De imé a bánat téged is üldözött
     nagy lelkü Yung te-is nyögtél árja közt.

Yung

És  nemcsak a költőnek, az őt fordító Péczeli tekintetes úrnak is versbe fejezte ki a háláját a kapott olvasmányokért, hát
ez sem olyan gyakori a magyar irodalom gyakorlatában.

A Munkáji 4. kötetében megjelenő Elmélkedések önálló költői vallomások, melyeket vallásos háttere ihletett,
de amelyekben legszemélyesebb gondolatait fejezte ki. A két vers egyazon hangulat szülötte, hiszen az egyik
szilveszter, a másik újév napján íródott. Az évfordulók, a változások amúgy is foglalkoztatták, de az különböztette meg
ezeket a napokat az addigiaktól, hogy ez volt szabadságának kezdete. Imája így hát az új élet kezdetén költői ars
poeticává vált:

Oh Isten! tanits hát vigyázni szüntelen
     S betsülni az Időt a melly vagyon jele
Egy orát se töltsek, adjad, haszontalan
     S ne reménljek abbann a melly bizonytalan
Adj szivet jótéted meg esmérésére
     És a boldogságnak el viselésére

Uj esztendö első napi elmélkedés

Amikor legnagyobb fia a debreceni kollégiumba került, verssel köszönt el tőle. De nem családi vers lett ez, szülői
aggodalmait osztotta meg nőtársaival. Kemény feladat lehetett a fiukat apa nélkül felnevelni, legnagyobb félelme az
volt, hogy a vak szülői szeretet miatt elvéthet valamit. Minerva istennő segítségét kérte, hogy a bölcsességgel tegye
boldogabbá őket , hiszen a tudás révén

Ki hogyha eredett galagonnya töbül
     De szelid olajág lész e vad vesszöbül

Mikor a Fiamat a Kollégyiomba vittem

Életük további alakulásáról utolsó megjelent kötetének egyéb darabotskái között találtam híradás

Eggyiket már Fébus verselni szoktatja
Az Oratoriát másik tanulgatja,
Harmadik még Gyermek: de már úgy mutatja
Hogy lész elméjének ritka foganatja

Sorsom rövid le irása

E kötet verseiben az érett költőnő mutatkozott meg akkor is, ha néhány darabját a korai időkből mentette ide.
Elmaradtak belőle a köszöntők, s a megrendelésre készülő versek is új formát öltöttek. Legszebb példája ennek az
Anyai intések című ciklusa, tudatosságát az eléje írott fohászkodás és megszólítás mutatja. Bartzai Bobála, néhai
Szerentsi Ferenc özvegyének nevében kezdte el, de a lányunokának szóló útravalóban már Molnár Borbála jelent meg:
nemcsak az ilyenkor elfogadott és hagyományos témákról írt, megtoldotta azokat saját életelveivel is:

Tanúld meg hát jókor magadat esmérni,
     Igyekezvén szived mélységit megmérni.
Igyekezz mindenkor tudni mi van benned:
     Mert másként nem lehet jó szivünek lenned.
Másképpen a virtust nem gyakorolhatod,
     Hanem ha dolgaid kút-fejét tudhatod:
Mi végböl fóly ez, vagy más tselekedeted:
     És e nélkül tsak a majmokat követed…

Anyai intések

Mintha Kölcsey Parainesisének egy fél századdal korábbi verses változatát olvasnánk az istenhitről, a szemérmességről,
az indulatok kezeléséről, az állhatatosságról, a szeretetről, a közjóra termett emberről, vagy az idő értékéről, melyek
mindegyikéből megvillan Molnár Borbála bölcsessége. Ekkorra tudatosul benne az írói-költői feladata, melyet nem a
hiúság, hanem a tenni akarás mozgatott:

Hogy azzal Némemnek múlatságot szüljek,
S a gyakorlás által magam-is épüljek:

De nem hogy a F á m a nyelvére fel-üljek,
S tsatsogási között az Égig repüljek.



Mentség

A hozzá áradó érdeklődő levelekre válaszolva több versben is összegezte élete történetét. Ezekből derült ki,
hogy a visszakapott szabadság birtokában két évig önfeledten a költészetnek élt, amikor azt vette észre, hogy elfogyott
minden tartalékuk. Legnagyobb szegénységre akkor jutott, amikor 1794/5 telén a sorozatos természeti csapások miatt
éhínség fenyegette az újhelyieket. Költői hírneve révén kapott segítséget, de a helyzet megoldására neki kellett
rátalálnia. Elkeseredésében a verseléssel is fel akart hagyni, s amikor egyik tisztelője a dicsőségre és hazára hivatkozva
el akarta ettől téríteni, kész volt a felelete:

Szép dolog szolgálni a Hazának,
Félre tételével a magunk hasznának:
De úgy ha használunk azzal ez Anyának,
Mert másként tartom azt vak ész munkájának.

Mentség

Ezért is fogadta el az erdélyi meghívást, ahova ismert költőként, de szerény emberként érkezett. Személyét illetően nem
igényelte a kiváltságokat, nem az, hanem belső tüze hajtotta:

Vajha nevelhetném diszét e városnak
     S nem innám hijába vizét a Szamosnak.

Kolosvárra való első bé-érkezésemkor

Nem érezte kisebbnek attól költői hírnevét, amiért támogatta a verselgető nőket és férfiakat, hiszen csak így tudta
megosztani velük felismerését:

Hanem irj mindenkor óly matériáról
     Melynek meg-győződöl hasznos mivóltáról
Mely nem egyedül a nyájasságnak tessen,
     Hanem a közönség hasznára lehessen.
Mely az érzö szivet ne tsak mulatassa,
     Hanem azt akárki haszonnal olvassa.

Eggy új aszszony poétához serkentő válasz

A váratlan örömökre is verssel reagált. Amikor a Magyar Kurirból arról értesült, hogy Sopron vármegyében
egy társaság ünneppé emelte a névnapját, köszöntőjét is nézetei terjesztésére használta fel. Udvarló versében filozófiai
magaslatokra emelkedett: a horatiusi hajó hasonlatot sajátos képekkel alkalmazta az emberi sors összegzésére. A
felvilágosult gondolkodás fedeztette fel vele a természet gyógyító erejét és szépségét, melynek leírásában szinte Petőfi
látását előlegezte meg számunkra:

A Ház akármelyik ablakán állok,
     Elmélkedésnek oly merőt találok:
Mely andalogtatván képzelödésemet
     Mint egy magán kívül ragadja szivemet.
Mert a fel-kelő nap vidám ábrázatja
     Bámuló elméket kedvére játszodtatja.
Viszont mulattatják a kékellö egek,
     S az azt sok szinekkel tarkázó fellegek.
Majd ismét a hóval be-fedett mezökön
     Jártatom szememet hegyeken s erdökön.

1799-dik Esztendőben

Bár Egeresen négy fal közé volt zárva,59 újhelyi emlékeire támaszkodott, mert azok ott maradtam benne belső tájként.
Legszebb  darabjai a kötetet (és költészetét) lezáró énekek, melyek az örömről, a barátságról, a reményről

szólnak. Ezek a korszak közhelyszerű témái, minden valamire való költő megfogalmazta ide illő gondolatait. De
Molnár Borbála dalai az örök emberi érzéseket mutatták meg. Már eljutott ekkorra a bölcsességnek arra a fokára, hogy
tudja, az érzelmek változóak: az öröm ál-ortzás kegyesség, a barátság szive tsalárd bár szine szép, a hizlkedő remény
pedig kedves édes méreg. De azt is tudta, hogy ezek nélkül üres az emberi élet. Sokra tartotta a barátságot, hiszen ezzel
pótolta élete hiányait:

Lelke vagy te életünknek,
Balsamja sebes szivünknek,
S Menyei gyönyörüségben

59 Molnár Borbála levele Édes Gergelyhez  (Történeti Lapok, 1876. ápr.)



Éltetsz egy közös hivségben.
A Barátság

Az a sok csalárdság, melyet életében megtapasztalt, ekkorra már egy kicsit kétkedővé tette, de utolsó megjelent
verseiben mégis az érzelmeket dicsérte. Mert azt is megtanulta addigra: csak azok képesek kitölteni űrjeinket, vagy
ahogyan ő nevezte hijosságunkat.

Molnár Borbála  műveinek többségét időmértékes verselésben írta: alexandrinokat és leoninusokat használt,
melyeket akkoriban kevesen tudtak így megformálni. A dalszerű, könnyed formát is ő használta először, Kisfaludy
Sándor Himfy-versei előtt már írt ilyeneket. Ezt a zsoltárok hatásának tulajdonították,60 hiszen első versei között
valóban felfedezhetünk zsoltár parafrázisokat. Hogy mintát követett-e, vagy tehetsége diktálta, nem tudjuk, de teljes
természetességgel használta a hetes és nyolcas sorokat eleven lüktetésű dalaiban. Mint például a Ronyva-parton átélt
természeti élményét rögzítő versében:

Melly kedvesen illatoznak
    A fák s egyébb virágok,
Tellyes örömet okoznak
     A Tavaszi ujságok
Melly kedves tsergéssel ered
     E viz a kavitsosokon,
Talán Dianna itt fered
     A nyári hév napokon.

A Tavasz - más ugyan arról

A versek helyesírása a XVIII. század jellegzetességét őrizte meg számunkra, bár azok – a sajtóhibák miatt is –
kötetenként változnak. A kiejtés és az írás eltérő volta miatt bonyolultabb rendszerrel dolgozott: a cs hangot ts-sel, a c-t
tz-vel, a gy-t dj-vel jelölte, a magán- és mássalhangzók rövidségének és hosszúságának jelölésében még zavaros, és a
szó elején és végén lévő s hangot is másként írta, mint a szó belsejében. De mindezek a szövegértést nem befolyásolták,
mint ahogyan az sem, ha néha számunkra már ismeretlen tartalmú szavakat használt, a mondatból azért sejthető volt
azok értelme. A későbbi közlésekben a kor helyesírása szerint átírták a verseit,61 én maradtam az eredeti formánál,
hiszen ezek közvetítik számunkra igazán ezt a XVIII. században élő költőnőt.

Molnár Borbála gazdag és sokszínű kötetei azt is megértették velem: miért nem jelenhettek meg Csokonainak
életében írásai! Csak olyan mecénásokat talált volna, akik elvárták volna pénzükért a költői viszonzást. Molnár Borbála
ezt ajánlásaiban teljesítette, ami például az 1804-ben megjelent Szerentsétlen indulat ...című kötet elején így hangzott:
„ Bethleni Bethlen Lászlónak nemes hazánk nagy érdemű hérossának...kászoni báró Bornemisza Jósef mint valóságos
érdem és halandók között feltaláltatott tökéletesség remek példájának, nekem különös képességű Patrónus uraim ő
uraságoknak el-kötelezett örökös hála adó tisztelettel ajánlja a szerző.” Az ember és polgár büszkeségében élő
Csokonai nem lett volna hajlandó egy ilyen felvezető írásra. Molnár Borbála megtette, és jól tette! Nem volt olyan átütő
tehetség, mint költőtársa, nem biztos, hogy kéziratai fennmaradtak volna. A megjelent köteteknek köszönhetően
megismerhetjük mi is őt, s megtalálhatjuk soraiban nekünk szóló üzenetét.

3. Verses regények és prózai munkák

Még házassága alatt kezdte el írni és férje halála után fejezte be első komolyabb munkáját, mely Az ő életének
igaz tüköre  címet viseli. Eredetileg csak önmagát akarta az írással megvigasztalni, de költői hírnevét is ennek
köszönhette. Komolyabb előgyakorlat nélküli élvezetes olvasmányában  érzékletes helyzetrajzok, kínosan szorongató
jelenetek és himnikus felülemelkedések váltogatják egymást. De nemcsak önmagáról vallott,  mert azzal, hogy a nők
aktuális kérdéseit is megfogalmazta, tükröt tartott a nők elé is.62  Igaz, történetmondásában nem mindig következetes,
de az általa megfogalmazott témákkal mégis szíven találta nőolvasót, akik közül nagyon sokan küszködtek ugyanazon
problémákkal.

Ennél didaktikusabbra sikerült a Mesés történetek című munkája, melyben két lánytestvér története kapcsán a
szórakoztatáson túl a nők nevelésének fontosságát is rögzítette: „Hogy pedig tsekély munkáimhoz Mesét-is egyeltettem:
eröl jegyzem meg Iször hogy ez nem mese, vagy soha meg nem történt dolog tellyességgel mivel a személy a kit
matériául felvettem esmeretes volt előtte, de hogy a történetnek le-irásábann teljes séggel esmeretlen útat követtem,
abbann e volt fő tzélom, hogy netsak mulatságot okozzon, hanem szivek pallérozálására is légyen, ha kedvét fogom
találni főként kedves Nememnek: többekre is ajánlván magamat Isten kegyelme által vagyok...”63

60 Szigetvári Iván i.m. 150.
61 Zilahy Károly:Hölgyek lantja (Pest, 1873),  Faylné Hantaller Mariska: A magyar nőírókról (Bp., 1889), a

Mesterkedők antológia, és Weöres i.m.
62 Weöres Sándor i.m.
63 A Mesés történetek bevezetője: Némely tudósítások az érdemes Közönségnek



Egy nemes tselekedet leírása címmel is volt egy munkája, mely első erdélyi éveinek a termése. 1796-ban
Egeresen írta beteges állapottyában, melyet Vácott nyomtak s Pesten árultak. Ezek az adatok ennek a periódusnak
kettősségét mutatták: még nem volt közismert Erdélyben, és éltek itthoni kapcsolatai. Ez  a rövid, 24 lapos írás egy
bizonyos Szathmári nemes cselekedetéről tudósított, aki 400 rénusi forintot küldött Ferenc császárnak ajándékba a hadi
kiadásokhoz, és 18 felszerelt ifjút i útnak indított hozzá. Csorba Zoltán visszafejlődésként értékelte ezt  a művet,64 pedig
csak erdélyi helykeresésének egyik jele volt ez. Költői hírneve ellenére úgy érezte, megkopott irodalmi jelenléte, s ha
megpróbálja visszaszerezni azt, mecénásokra van szüksége.  Ezt a célt szolgálta az is, hogy verssel köszöntötte Erdély
kormányzóját, Bánffy Györgyöt,65 s ezt szolgálta ez az írása is, még ha túl nagy sikert nem könyvelhetett el vele. S
ahogy feladatai megnőttek, abbahagyta az episztolázást is, már csak azért is, mert a grófnő ezeket is ellenőrzése alá
akarta vonni.

Minthogy jól tudott németül – hogy hol és hogyan tanult meg, arról nem találtam adatot – a grófnőjének
olvasmányokat fordított, és ő maga is írt ilyet erdélyi tartózkodása alatt Szerencsétlen indulat, vagy Sándor és Sarolta
címmel. Szigetvári Iván ezt fordításnak tartotta, bár nem találta meg hozzá az eredeti szöveget. Elődei és kortársai is
éltek e módszerrel – Dugonics, Verseghy, Kazinczy – mert az eredetiség és a fordítás mást jelentett a számukra,
elegendő ehhez Kazinczyék Íliasz-pörére gondolni. Ám a későbbiek során kiderült, hogy ez a műve több egyszerű
átvételnél! A Szerentsétlen indulatot tudatosan, a külföldön divatos románok pótlására írta több mint hatezer sorban,
ami költői teljesítménynek sem utolsó. Címlapja szerint egy valóságos történetet dolgozott fel, aminek csak 2003-ban
derült ki igazságtartalma. A zebegényi Borda Antikvárium báró Radek Polyxénia öngyilkosságának 200. évfordulóján
egy szép kiadványban összegyűjtötte, és Knapp Éva tanulmányával értékelte a XVIII. századi történet különféle
feldolgozásait, melyek között Molnár Borbála története is ott volt.66 Knapp Éva azon csodálkozott írásában, hogy
milyen gyorsan készült el Molnár Borbála műve. De poétriánk  nem ekkor írta lóhalában, mert a mű alapját jelentő
Szerentsétlen szerelem, a vagy egy ritka szépségű és nagy születésű jeles személynek a szerelemből származott
szerentsétlen és igen szivre ható szomorú története, melyet bizonyos leirásokből versekbe szedett és a világ eleibe
botsátott Molnár Borbála már 1799-ben kész volt. Gvadányi Bárótzival minősíttette, és Molnár Borbála tervezett
ajánlásával elküldte Festetich Györgynek, de a kiadás akkor valamilyen oknál fogva meghiúsult.67 Radák Pólika
öngyilkossága után ezt a művét dolgozta át, és 1804-ben Bethlen Gergely és Jósika Miklós anyagi segítségével
megjelentette. Csak néhány nappal, de megelőzte ezzel Kiss István halotti versének kiadást is.

Minthogy a szerencsétlen lány – akinek története felkavarta Erdélyt – Mikes Anna grófnő rokona volt, Molnár
Borbála személyesen ismerhette. De ő íróilag közelített az eseményhez, s történetével azt akarta bebizonyítani, hogy
nem kell nekünk a külföldi románokhoz menekülnünk, a velünk történtek is hordoznak olyan üzenetet, amiből tanulni
lehet. Művéből nehéz kibogozni Pólika történetét, de jól felismerhető saját életének néhány motívuma: a rangvágyó,
erőszakos anya, az ellenszenves, de megfelelő társadalmi állapotú kérő, az anya véleményének megváltozása. De a
tényeket szabadon kezelte: a hősnőből titkon megesett lány lett, aki gyermekágyasként belemenekült egy báróval kötött
házasságba, és a szülés után meghalt. Az elutasított köznemesi szerelmes magas rangra emelkedett, Sarolta halála után
nem fogadta el a család közeledését, elvette tőlük gyermeküket, maga akarta felnevelni. A kisgyermek azonban 2 éves
korában meghalt, és Sándor hosszas szenvedés után talált kárpótlást Sarolta és a gyermek elvesztéséért. Az ő
történetüket Molnár Borbála már prózában kapcsolta az eredetileg  verses költői elbeszéléshez, és a megjelentetés
pontos időzítésével pedig biztosította műve iránt a kellő érdeklődést. Ez már nem a valóság, hanem annak égi mása lett,
azaz irodalom a javából, remélem, a grófnémnak is tetszett…

Egyik könyvében beharangozta, hogy Épületes barátság címmel  nagyobb művön dolgozik, és Csízinek szóló
levelében írta, hogy egy apácával folytatott beszélgetését Erdélyben kiadták, de ezeknek nem akadtam nyomára. Zilahy
Károly szerint 1800-ban Bécsben sajtó alá rendezte Apafáján írott filozófiai elmélkedéseit, amelyek azonban „ bizonyos
akadályok bejötte miatt azok napvilágra nem jöhettek.”68 Összeállításában az allegorikus írásból is közölt egy kis
részletet, amely szépen árnyalja a Molnár Borbáláról kialakult képet:

Kellemetes képe a világ lármáitól elrejtezett bóldog középszerűségnek, ki a
te alacsony kalyibádban , csendes együgyüséggel lakozol! Midőn a világ zűr-
zavarja és a szerencsének hirtelen változó kedve trónusokat megreszkettet,
és a hatalmasokat meghajtja vagy le is buktatja, mindazok téged épen nem
érdekelnek, mert a világ legkegyetlenebb zürzavarjainak útósó  munkássága
is alig hathat elrejtett magányosságodhoz. Boldog az a bölcs, ki csendes sor-
sával való megelégedéssel a természetben keresi azon kiapadhatatlan forrást,
melyből az örökké tartó és legédesebb örömöt szakadatlanul meritheti…

A szélvész
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Hajdúbagoson írott naplója és verses sorsösszefoglalása is eltűnt, amiben életpályáját összegezte. Toma István még
olvashatta, mert az újhelyi újság, a Zemplén egyik számában69 felidézte azokat a sorokat, melyeket a költőnő halála
előtt vetett papírra.70 de meglehet, hogy az ő forrása is Zilahy lehetett, aki összeállításában hosszasan idézett belőle.71

A bölcs gondviselés velem sokféle viszontagságot megpróbáltatott...bátor
azok nekem igen sokszor darabosoknak tetszett, de megismertették velem
a földet olyannak, amilyen  a valósággal , hogy ne keressek itt menyorszá -
got, de ne is nézzem a földet olyan sivatag pusztának, melyen csak nyögés
és jajszó hallatszik. Most pedig a csendes természet kebelében, az egygy -
ügyü, de jóizű és mértékletes eledelek mellett visszatérvén egésségesen ,
amennyire mellemnek nagy megrendültsége és időmnek elmulása engedi:
látom, mily kevés kivántatik a megelégedésre, érzem, hogy jó élni, hogy
elég szép a világ azon czélra, hogy az emberek itt e földön a boldogságot
feltalálják és a halhatatlanságra kiformálódjanak. ...Minden este nyugodt
szivvel ajánlom fel magamat a halálra, mintha előérezném, hogy csak az
örökkévalóságban fogok felébredni…

Visszatekintés az elmúltakra az élet estvéjén

III. Utóélete

Írásaival nemcsak engem ragadott meg, a múlt században Csató Kálmán írót is megkísértette. Barátsági
vetélkedés címmel novellában idézte fel az emlékét.72Sajátos stílusával, évődő modorával kikezdte ugyan Molnár
Borbála biográfiájának szépségét, de azt ő is kénytelen volt elismerni, hogy Molnár Borbála akkor fogott tollat, amikor
a nők szomorú cselédsorban éltek műveletlen apjuk, vagy férjük árnyékában. Csapó megcsipkedte egyre vékonyodó
kötetei miatt az általa Borca nénémnek nevezett költőnőt, és írásában Ujfalvy Krisztina szerepét is kiforgatta eredeti
valójából. Szigetvári Iván a XX. század elején egy német költőnővel, Anna Karschinnal (1722-1791) hasonlította össze
Molnár Borbála tevékenységét.73 Életrajzi vonások sugallták ezt, de szerinte csak a sorsuk mutat közösséget, mert
Karschin nagy költő lett: 19 költeménye belekerült a német nemzeti irodalom tárházába, míg Molnár Borbálának nincs
olyan sora, ami ezt a tisztességet megérdemelné. Azt azért ő is kiemelte, hogy „nemes Molnár Borbálától nem ismerünk
olyan kolduló leveleket, amivel kortársa elárasztotta a világot.”  Sem Csathó, sem Szigetvári nem értette meg Molnár
Borbála újdonságát, azt, hogy a közel 900 oldal, ami megjelent műveiből, sajátos értéket takar. Mennyiségileg ez
Kölcsey és Berzsenyi együttes életművének felel meg, minőségileg meg egy új vonulat kezdete. Molnár Borbála már
tudatosan és alázattal volt költő, áldozatot hozott érte, és örömmé tudta azt tenni mind kortársai, mind önmaga számára.

Újabb irodalomtörténetünk is felfedezte ezt a korszakot, és az újhelyi költőnőt. Ha a csipkelődő hangnem még
ma is kísért vele kapcsolatban,74 türelmesebbek, értékének megfelelően kezelik. Elismerik, hogy példája nyomán
jelentősen bővült mind az alkotók, mind a befogadók köre, hogy már nemcsak a férfiak tűntek fel újabb szerepben,
hanem a nők is. Bessenyei Anna, Fábián Julianna, Vályi Klára bevallottan Molnár Borbála példája nyomán jelentkezett
írásaival. Szükség volt rá a magyar irodalomban, még ha meg is oszlottak róla a vélemények, de a női szerepvállalás
kezdettől fogva nemcsak irodalmi, hanem a női jogok kérdésévé is vált. Amikor Bata Imre számba vette a XVIII.
század szárnyatlan, konyhaszagú költőnőit, az ügyes és élelmes Vályi Klára és Fábián Julianna mellett a szenvedő
Molnár Borbálát emelte ki. Jól látta: költői csodatétel a köznapi élet és jelenlét olyan intenzitása, mely férfi poétáknál is
alig fordul elő.75

Nem akarta ő a világot felforgatni, csak a rátaláló feladatoknak megfelelni a maga módján: igyekezzünk a mi
kitsiny környezetünkben véghezvinni azt a mi töllünk ki-telik. Köteteit átlapozva megjelent előttem az az asszony, aki
fölvállalta a küzdelmet, de a grófnőm is köszönt megjegyzésével sejtetni engedte, hogy kész volt a
kompromisszumokra.  Mindenkivel megtalálta a hangot, férfiakkal és nőkkel, munkaadóval és széptevővel. Nem esett
nehezére feldicsérni mecénásait, mert mindenkiben talált értéket. Az utókor pedig fennmaradt írásaiból eldöntheti,
„látta-e a magyar költészet hasznát annak, hogy tehetségtelen és dilettáns asszonyok verses leveleket írtak, meg üdvözlő
verseket...”76  Ez igazságtalan mondat szerzője, Szigetvári Iván kételkedett benne, de én hiszem, hogy minden egyes
költői sor hozzájárult ahhoz, hogy ne csak az írók, az olvasók is megszülethessenek a magyar irodalomhoz, és az
irodalom a mindennapi élet részévé válhasson.
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Molnár Borbála műveiben egy távoli, különleges világról hozott hírt, amiért érdemes őt ma is olvasni azzal a
szemlélettel, amit még első könyve kiadásakor ő kért olvasóitól: „Valaki tehát ezeket olvasod, mindenek felett üresitsd
ki a  szivedet minden hibás ítélet tétel alól, és a helyett képzeld ennek irójában egy valóságos Keresztyén atyádfiát, ki
néked minden lelki s testi áldásokat kiván.”77 Önmagát kadásaiban következetesen Borbárának nevezte, ami azóta
Borbálára szűkült a köznyelvben, de én szeretek úgy gondolni rá, mint az újhelyiek Borbára nénjére, aki egy
utcanévnél talán többet érdemelne tőlünk. Remélem, születésének 250. évfordulója alkalmat ad arra, hogy pótoljuk az
elmulasztottakat….

Széphalom, 2010. 197- 220

II.

„Szerentsétlen szerelem” vagy „Szerentsétlen indulat” 
       (a 250 éve született Molnár Borbála emlékezetére)

Amikor Bíró Ferenc számba vette a XVIII. század irodalmi központjait, egész Magyarországot és Erdélyt
bejárta, ahol vidéki palotákban és kunyhókban virágzott az irodalom.78 Közöttük csak egyetlen nő volt: Molnár Borbála
(1760-1825), aki élete első három és fél évtizedét Sátoraljaújhelyben töltötte, és egyféle virtuális levelező szalont79

teremtett ott. Molnár Borbála tehetsége révén környezete fölé emelkedett: először csak ráérzett a fájdalom
kibeszélésének gyógyító voltára, majd tükröt tartott a nők elé, hogy szórakoztassa és nevelje őket.80 Nőként és
magyarul írt akkor, amikor még egyik sem számított mindennapos tevékenységnek, mert a Szép Nemként számon tartott
nők apjuk vagy férjük árnyékában éltek teljes kiszolgáltatottságban. Mindez sok megalkuvást követelt tőle, de írásai
megjelentetésével ő is hozzájárult ahhoz, hogy az irodalom nálunk is a mindennapi élet részévé válhatott.

Valahol Abaújban született, ahol apja, parnói Molnár István tanítóskodott, és mert nem volt hajlandó hit-
tserére,81 katolikus földesura elűzte. Így kerültek Sátoraljaújhelybe, ahol a családfő kis házat örökölt, és a Hartay-
malom bérlőjeként próbálta folyamatosan bővülő családját eltartani.82  Molnár Borbálát itt keresztelték meg 1760.
augusztus 25-én,83 két és fél évszázada, emiatt az irodalmi lexikonok Sátoraljaújhelyt tartják születési helyének. Az
élénk szellemiségű gyermeket szülei nem járatták iskolába, csak olvasni tanították meg, nehogy szerelmes levelekre
használja tudását.

Verselni Gyöngyösi Istvántól, és a kortárs Gyöngyössy Jánostól tanult, költeményeiket úgy forgatta vezérként,
mint apja tanítói hagyatékát. Tehetségét jelzi, hogy a debreceni kollégiumban tanuló öccse egyetlen délután megérttette
vele az időmértékes verselést,vagy ahogyan ők nevezték: a mért lábak tudományát. Mikor mindez kiderült, adott
témával a vármegye urai levizsgáztatták, hogy előttük is meg tudja – e írni84, de férje ennek ellenére tűzbe vágta írásait.
Molnár Borbála azonban már rátalált a saját gyógyszerére, és különleges képessége egyre nagyobb körben vált ismertté.
De valószínűleg a hivatalos véleményt fejezte ki a a városon átutazó vándorigric, Berei Farkas András, aki költőként
emlegette ugyan, de hozzátette: jobb lett volna a rokkánál maradnia.85

Édesapja váratlan halála után a megszokott női sors várt rá: anyja férjhez adta a krajnai Szokera Nagy
Jánoshoz, aki ezernél felesb juh86 tulajdonosaként kívánatos jövőt mutatott. A leányi engedelmesség és a keresztyéni
alázat miatt a 17 éves lány elfogadta anyja döntését, de hiába határozta el, hogy jó feleség lesz, az álszent és hitetlen
férj mellett 14 évi szenvedés várt rá. Három fia megszületésén kívül csak az vigasztalta, hogy az apai iratok
segítségével megtanult írni, hogy a benne lévő fájdalmat kibeszélhesse magából. Házassága azonban egyre rosszabbra
fordult, és nagy elhatározással már elindította a válást, amikor 1793-ban férje halálra zabálta magát...87 A család
megélhetéséhez szűkösek voltak az anyagiak, Molnár Borbála varrással próbált valamilyen jövedelemre szert tenni.
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Közben befejezte az önmaga vigasztalására írott Az ő életének igaz tüköre-t, melyet versei és irodalmi levelei
egy részével Kassán kinyomtattak Édes Gergely (1763-1847)88 jóvoltából, aki mecénásokat keresett az általa Magyar
Szapphónak tartott költőnőnek.89Így lettek kötetei a XVIII. század bestsellerei, olyan sikerük volt, hogy egy év múlva
újra kiadták azokat, sőt: kalózkiadásban is terjedtek, ami akkoriban is a siker egyik ő fokmérője lehetett.90 Hírét igazán
episztolái terjesztették: 1791-1800 között hosszabb-rövidebb ideig levelezett Édes Gergellyel, Gvadányi Józseffel, Csízi
Istvánnal, Ujfalvy Krisztinával, és sok, számunkra ismeretlen kortársával; nádfedeles újhelyi háza így vált egy időre
irodalmi központtá. Az episztolázás szerte Európában divat volt ekkoriban, de Magyarországon ennél többet jelentett: a
társas életet pótolta. Szigetvári Iván91 a múlt században Gvadányi József helikoni köreként mutatta be a csoportot, s
csak 1996-ban merte ezt megcáfolni Hász-Fehér Katalin92, bebizonyítva, hogy Molnár Borbála volt a kör vezére és
erőssége.

Népszerűsége alkotói kedvét is megnövelte és komolyabb munkák írásába is belevágott. Így hát még
Sátoraljaújhelyben megszületett a Szerentsétlen szerelem, avagy a ritka szépségű és nagy születésű jeles személynek  a
szerelemből származott szerencsétlen és igen szivreható szomorú története, melyről az első híradást az egyik
Gvadányinak küldött episztolában találhatjuk meg:

Hogy munkátskámnak-is készülsz pártját fogni,
Újjabb szeretetem kezd hozzád lobogni,

Tsak tsekély ez, de bár hamarabb készülne,
Hogy tiszteletedre lábadhoz repülne,

És hogy ditsőségét Nevedbe keresne,
Igy nem félne, bátor sok irigy rá lessen.

Gvadányihoz írott negyedik levél93

Gvadányi már első könyvei kiadásából is részt szeretett volna vállalni, de csak levelezésüket tudta megjelentetni. Így
hát az általa Magyar Minervaként tisztelt Molnár Borbála kéziratát örömmel fogadta, elküldte Péteri Takács Józsefhez,
aki Bárótzi Sándornak adta át megrostálásra.94 Péteri Takács László az ifjú Festetics László nevelője volt, aki
mecénásnak megszerezte a nagy irodalombarát munkaadóját.

Mire a férfiak eldöntötték, hogy kiadásra érdemes a mű,  Molnár Borbála már Erdélyben élt, ahova Mikes
Anna grófnő hívta meg társalkodónőnek. Minthogy sem férje, sem anyja halálakor nem jutott neki az örökségből, fiai
tanulásához így biztosította az anyagiakat.  Egeresről küldött verses ajánlásában örömét fejezte ki Festetics grófnak,
hogy műve homloka kérkedjen neveddel, és előszavában pontosan rögzítette írói célját: „Félek azonban hogy a
szemérmetes Aszszonyi nemnek nem fogom azzal teljes kedvét találni, hogy egy Jeles és nagy Születésű személynek
gyengeségét és abból következett példás szerentsétlenségét, világ eleibe terjesztem…. Ezen szomorú példa, mint az
ártatlan hajlandóságokon erőszakoskodni kívánó meg-átalkodott Szüléknek mind a sebes vérű Kis-asszonykáknak, vagy
akár melly rendü leányoknak oktatásokra légyen: és ez által mind a Szülék az illetlen keménységtől, mind a Szüzek a
tilalmas útra való vetemedéstől el-idegeníttesenek, egyedül ilyen céllal irtam meg az egész történetet.”95 Festetics
válaszát nem ismerjük, de azt már tudjuk, hogy erre a megjelenésre akkor valamilyen ok miatt nem került sor. A kézirat
ott maradt a keszthelyi levéltárban, amiről csak 1938-ban adott hírt Gálos Rezső.96

Molnár Borbálát Egeresen és Kolozsváron viszonylag művelt társaság vette körül, és a Mikes-könyvtár
jóvoltából ő is sokat gazdagodott. Itt találkozott személyesen neves földijével, Kazinczy Ferenccel, amikor a grófnő
üdvözlésére 1816-ban Kolozsvárra érkezett. Kazinczynak nem annyira Molnár Borbála női mivoltával, mint inkább
verselési módjával volt baja, a rímes leoninusokat, a mesterkedők97 kedves versformáját nem fogadta el irodalomként.
Korábban gúnyos pamfletet írt a nőstényke és a hím ellen98, mert nem hitte, hogy a könnyedebb formával könnyebb
híveket szerezni, mint a veretes fentebb stíllel. De ez nem tartotta vissza attól, hogy lokálpatriotai büszkeséggel
emlegesse Erdélyi leveleiben Molnár Borbálát,99 bár a finom rezgésű kritikai hangot sem mellőzte.

88 Cseh Gizella: Édes Gergely, az elfeledett mesterkedő (Zempléni Múzsa, 2010/2.
89 Molnár Borbála Munkáji I-IV. Kassa, 1793-95.
90 Magyar Hírmondó, 1794. május 9: Molnár Borbála kis cikkben elhatárolódott a kalózkiadásoktól
91 Szigetvári Iván: Gvadányi helikoni köre  (in: Kisebb munkák, Bp., 1927.) 149-176.
92 Hász-Fehér Katalin i.m.
93 Gvadányi József: Unalmas órákban vagy-is A hoszszú téli estéken való időtöltés  (Pozsony, 1795)
94 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái IX. kötet, Bp. 1903. 178.
95 Idézi Nagy Zsófia: Nőköltők Magyarországon 1790-1825 (Kolozsvár, 2006.) kézirat, 29.
96 Gálos Rezső: Molnár Borbála elveszettnek hitt verses regénye (Irodalomtörténeti Közlemények, 1938.)
97 Mesterkedők. Antológia. (Szerkesztette Kovács Sándor Iván) Bp. 1999. Benne Kerner Anna tanulmánya

foglalkozik Molnár Borbálával, Sátoraljaújhely igazi Losárdi Zsuzsannájával
98 Kazinczy Az újítók című írását Kovács Sándor Iván idézte, aki úgy vélte hogy a metaforikus cím Molnár Borbálát

és Gyöngyössy Jánost takarta. Vö: Weöres Sándor i.m.
99 „...ez a poétriánk újhelyi, ...kit korunk asszonyírói közt mindig megkülönböztetéssel fog nevezni literaturánk, őtet

természet, szenvedés és az Édes Gergely vezérlései tevék verselővé...” Erdélyi levelek (Eötvös Kiadó, Bp. 2008.)
49.



De hiába érkezett Erdélybe Molnár Borbála ismert költőként, az ottani évek alatt irodalmi jelenléte megkopott.
Alkalmi költeményei nem váltották be reményeit a mecénásokat illetően. Az erdélyi költőnővel, Ujfalvy Krisztinával
(1761-1818) a két nem hibáiról folytatott levelezését csak szűk körben ismerték. Az első igazi áttörést és műveinek
erdélyi megjelenését egy tragikus események köszönhette. Egész Erdélyt – ahol mindenki mindenkivel rokon –
megrázta 1803. szeptemberében Radák Ádám és Kemény Druzsiána gyermekének, Polyxénának az öngyilkossága.
Tragédiája ok nélkülinek tűnt, hiszen szép és gazdag volt, nyugodt és kiegyensúlyozott légkör vette körül. A család
hallgatott, de a különféle találgatások elindultak a vélt, vagy valódi okokról. Talán többet tudnánk ezekről, ha
ismernénk Herepei János tiszteletesnek a kislány hamvai felett elmondott gyászbeszédét, amiért elismerésként
Kolozsvár úrhölgyei egy szelencében 100 aranyat küldtek neki.100 A történet aztán legendává vált, amiből több irodalmi
mű is táplálkozott. Amikor 200 év múlva ezeket Knapp Éva számba vette – aki nem tudott a Szerentsétlen szerelem
meglétéről – csak azon csodálkozott, hogyan készülhetett el Molnár Borbála műve ilyen gyorsasággal. Pedig nem lett
az új, csak átdolgozta a régit: új címmel látta el, a szereplőket magyarította (Vinczentzből így lett Sándor), és
kibővítette az eredeti történetet. Polyxénia tragikus halála adott neki alkalmat arra, hogy a Szerentsétlen indulat, vagy
Sarolta és Sándor című művében – abban a felfokozott légkörben – egyszerre szólhasson az őt és nőtársait egyaránt
megbénító fájdalmakról.

Természetesen az új verses regényhez új ajánlást készített, melyben már nemcsak nőtársainak, hanem az egész
nemzetnek ajánlotta művét: „Talán magam sem tudnám egy átallyába meg határozni , mi ösztönzött engem valósággal
ezen szomorú történetnek környül-állásos le-írásra? ezen Szerentsétlen iránt érzett szánakozó fájdalmam-é? vagy pedig
annak megmutatására vágyó kívánság? Hogy ha a mi Nemzetünk között gyakran meg-eső emlékezetes történeteket
szorgalmatosan fel-keresnénk, nem igen vólna szükségünk az idegen Románok olvasására? (Az Olvasóhoz)101 Bár
személyesen ismerte Polyxénát, nem pletykálni akart róla, hanem  korszak legégetőbb kérdéseit felvetni, amiket saját
életéből és környezetéből vett motívumokkal támasztott alá. A nagyravágyó, erőszakos anya, az ellenszenves, de
megfelelő társadalmi állapotú kérő, az anya véleményének megváltozása saját élettörténetéből került a műbe. A hősnő
nála titkon megesett lány lett, akit anyja belekényszerített egy érdekházasságba, és a gyermekét is elvette tőle. Knapp
Éva pontosan be tudta azonosítani a szereplőkkel a Radák család tagjait,102 és a verses regényt olvasó kortársak
mindegyike rátalálhatott önmagára vagy ismerősére a műben. Így válhatott a társadalmi mondanivaló mindenki számára
személyessé.

A nagyrészt páros rímű hexameterekben, azaz leoninusokban megírt verses regény költői teljesítménynek sem
utolsó: hatezer sorból áll, 18 énekre tagolt. Ráérősen, sok ismétléssel és kitérővel mesélte el a történetet: a két fiatal
találkozását, a szerelem megszületését, és a szülői tiltást követő eseményeket. Az egészet aztán – kissé didaktikusan – a
levonható tanulságokkal foglalta össze:

Szülék! E példára vessétek szemetek!
      Engesztelhetetlen ne légyen szívetek!
Ti pedig Magzatok engedelmességet
       Tanuljatok jókor s igaz szelídséget!

Legfontosabb mondanivalóinak egyike ez volt, hiszen az első hosszabb lélegzetű írásának nemcsak az ajánló
szövegében szerepelt, hanem verses kifejtésében is:

Úgy hogy szüléiket az ifjak tiszteljék,
      S a szülék magzatjok kínját ne neveljék.

Az ő életének igaz tüköre

Másik témája sem újkeletű, mert az igény megvolt már ekkor a rendi különbségek átlépésére. Ezért került történetének
középpontjába ez is, amivel a kor népszerű regényeihez: a Szigvárt klastromi történetéhez,103 és Kármán József Fanni
hagyományaihoz illeszkedett.104 Minthogy ezek az írások nagyjából azonos időben, de térben egymástól távol születtek,
szerzőik a kor levegőjében lévő legfontosabb kérdésre reagáltak. Molnár Borbála mindkét műve, a Szerentsétlen
szerelem … és a Szerentsétlen indulat... is ezt a gondolatot bontotta ki.

Nemcsak azért titkolózott tehát, mert nem akarta a Radák család érzékenységét megsérteni, hanem azért is,
mert mondandója jóval általánosabb volt, mint Polyxéna öngyilkossága. Verses regénye emiatt már nemcsak a nőknek,
hanem az egész nemzetnek íródott. Ugyanakkor egyéni pályáján is előre lépett ezzel a művével, hiszen Sándor további
történetét prózában kapcsolta a verses regényhez. A szentimentális cselekményt egy romantikus történettel egészítette
ki, ami megújulásának útját  jelenthette volna, ha folytatja. Így vált ez az írása a magyar regény történetének egyik
előzményévé. 105 Bár a toll élete végéig nem esett ki a kezéből, sikere ellenére mégis ez lett az utolsó megjelent kötete,

100 Knapp Éva: Az elfátyolozott arckép (Zebegény, 2003.) 42.
101 Szerentsétlen indulat, vagy Sarolta és Sándor , melyet versekbe szedett Molnár Borbára (Kolozsvárott, 1804)
102 Knapp Éva i.m. 47.
103 Miller Werther utánzata, a Szigvárt klastromi története (Pozsony, 1787) címmel Barczafalvi Szabó Dávid

fordításában a maga korában nagyon népszerű szentimentális olvasmány volt
104 Az Uránia 2.-3. számában, 1794-95-ben jelent meg először
105 Alszeghy Zsolt: A magyar regény előzményei (Irodalomtörténet, 1938.)



a XIX. század kulturális klímája106 nem kedvezett az ő ízlésvilágának: a barokkon alapuló közlésmódjának, és a
mesterkedő diákokhoz kapcsolt leoninusoknak.

Mikes grófnő környezetének tagjai, Bethlen László és Bornemisza József anyagi segítségével 1804-ben
megjelenhetett nyomtatásban a Szerentsétlen indulat… Kolozsváron, a Barátsági vetélkedéssel és egy csokornyi
verssel közös kötetben. Az időzítés is jól sikerült,  mert néhány nappal hamarabb került ki a nyomdából, mint Kiss
Istvánnak, a Maros-Torda megyében lévő Beresztelek református lelkészének halottbúcsúztató verse, ami a nagy
érdeklődés miatt több kiadást is megért. Molnár Borbála könyve azonban nem lebbentette fel a fátylat Polyxéna
történetéről, mert nem a  valóságot írta meg, csak annak égi mását, azaz irodalom lett az a javából Arany János-i
értelemben. De mégis fontos szerep jutott ennek a kötetének, hiszen jobb körökben felzaklatta a magyarul olvasás
vágyát, és finomította vele az eldeákosodott társalgás nyelvét – írta róla a Radák család történetírója, Kővári László.107

Molnár Borbála Mikes Anna halála után 1818-ban visszatért Magyarországra, Hajdúbagoson élt ott
jegyzősködő fiánál. Naplót írt, verseket, és Visszaemlékezést az elmúltakra az élet alkonyán című verses
összefoglalásában áttekintette életét, de ezek az írások az idők folyamán eltűntek.108Egyik debreceni útjáról
hazaszekerezve  egy csintalan és ittas legény109 megtámadta, botjával megütötte, amiből már nem tudott felépülni az
akkoriban már betegeskedő asszony. A bagosi halotti anyakönyv szerint110 1825. január 30-án halt meg
vizibetegségben, az általa adományozott harang szavai mellett helyezték örök nyugalomra.111

Szerencsére az újabb irodalomtörténet felfedezte ezt a századot és Molnár Borbálát, nagyobb empátiával
viseltetnek élete és művei iránt. Most már csak könyveiről kellene leporolni a két és fél évszázad alatt rárakódott port!
Értékes könyvritkaságnak számítanak azok, amelyek megvannak a sárospataki református nagykönyvtárban, bár erősen
megrongálták a könyvrágó bogarak. Az olvasókon van tehát a sor: fedezzék fel a művekben nekünk szóló üzenetét! A
vele való ismerkedést segíti a Sárospataki Olvasókör kezdeményezése, amikor műveiből való válogatás kiadására
vállalkozik.112 Mindez összhangban van Molnár Borbála szellemiségével, aki úgy vélte: nem kell  világot megváltani,
mert az már megtörtént, „igyekezzünk a mi kitsiny környékünkben véghez vinni azt, a mi töllünk kitelik.”113

Zempléni Múzsa,  2010. ősz

III.

„Mint a madár, az ég felé szálljunk, / S daloljunk mindig szabadon”
id. Bajusz József  (1829-1913)

A zempléni kisnemes és sikeres válóperes ügyvéd csak mellesleg írt, nem ez volt a napi munkája., mégis fontos volt
számára. A dzsentri diskuráló kedve éltette őt is, akár Mikszáthot, verseiből és egyéb írásaiból Újhely történései mellett
sajátos gondolkodásmódja is felfejthető.

Életéről

Nemesi család sarjaként zalkodi Bajusz Mihály és Rozgonyi Erzsébet gyermekeként született Sárospatakon
1829-ben.114 Apja részese volt az utolsó nemesi fölkelésnek, ez meghatározta az ő nézeteit is. Iskoláit Patakon végezte a
református kollégiumban, ahol jogi tanulmányait zárta, amikor felkapta a történelem szele: 1847-ben Lónyay Gábor

106 Bíró Ferenc kifejezése, i.m.286.
107 Idézte Csorba Zoltán: Molnár Borbála költészete ( Borsodi Művelődés, 1982.) 69.
108 Erdődi Sándor: Magyar hölgyek életrajza 14. (Pozsony-Budapest, év nélkül) 14.
109 Kazinczy levele Édes Gergelyhez 1824, júl.8.  (Kazinczy Ferenc Levelezése, XIX. kötet) 4370.
110 L. Szabó Gizella, hajdúbagosi református lelkipásztor szíves közlése
111 A szakirodalom nem egységes abban, hogy harangot vagy orgonát adományozott az őt befogadó falunak, de a

helyiek a református templom falán elhelyezett márványtáblán megörökítették emlékét.
112 Ám anyagiak hiányában ez a terv nem valósult meg….
113 Levele Máté Jánosné, Ujfalvy Krisztinához (in: Barátsági vetélkedés, 76.  )
114 Hőgye István: Neves újhelyiek című könyve és Sátoraljaújhely Lexikona szerint Sátoraljaújhelyben született, de

visszaemlékezései ezt megcáfolják. (l. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez (rövidítve Akk.) 1899. 155.



követ kísérőjeként részt vett az utolsó rendi országgyűlésen Pozsonyban.115 Aktív tagja lett a kézírással terjesztett
tudósítások másolói gárdájának és a Pozsonyban már ekkor megszervezett első nemzetőrségnek. Elveiért fegyvert is
fogott: a zempléni  nemzetőrökkel vett részt a schwehati csatában, majd átlépett a honvédekhez, és a szabadságharc
utolsó csatájáig kitartott; Temesváron tette le a fegyvert honvédfőhadnagyként. A bukás után sem tagadta meg a
nézeteit, élete végéig tagja maradt Újhelyben a Matolai Etele által életre hívott Zempléni Honvéd Egyletnek. 1851-ben
nem igazolták őt ügyvédként116, polgári élete emiatt késéssel indult. 1857-ben, jogi tanulmányai befejezése után 10
évvel tett ügyvédi vizsgát, és Újhelyben nyitott irodát.

Rebellis mivoltát azonban az önkényuralom alatt is megőrizte, s ha fontosnak tartotta, külsőségekkel is
bizonyította. 1861-ben sarkantyús csizmában, lobogó gatyában, borjúszájú gyolcs ingben, piros sújtásokkal sűrűn
kivarrt mellényben, fején árvalányhaj díszítette pörge kalapban, kezében fokossal, hóna alatt vaskos iratcsomóval járt
be a vármegyei törvényszékre.117 A XIX. század 70-80-as éveitől válóperes ügyvédként vált sikeressé.118 Az 1869-es
újhelyi összeírás szerint a Pataki út 201. szám alatt lakott, melyet később is Bajusz házként tartottak számon.119

Ekkoriban vette feleségül Kovácsy Natáliát, házasságukból négy fiú született.120 Szenvedélyesen politizált, többször
volt képviselőjelöltje a megyének. Nagyhatású népszónokként játszott szerepet a megyei politikai életben, nagy része
volt abban, hogy 1872-ben Lónyay Menyhért miniszter a középbal-párti Matolai Etelével szemben az országgyűlési
választásokon kisebbségben maradt.

Újhelyi tevékenysége széleskörű: minden nagy esemény aktív szervezője volt, akár Kazinczy-centenáriumról,
akár színházról volt szó. Egyike volt a Kossuth-szobor felállításáért tevékenykedőknek: gyűjtötte az egyéni
felajánlásokat, szervezte a jótékonysági bálokat, műkedvelő előadásokat. Újhelyben Herczeg Ferenc Ocskay brigadéros
című darabjában fiai is tevékeny szerepet vállaltak.121 Fiai ekkor már felnőttek voltak, de az apai minta rájuk is hatott:
az 1910-es nagy református bál, melyre a város minden helyi nagysága maskarába öltözött, már a  Bajusz családról
szólt. Egy eleven újságon keresztül mutatták be, hogy milyen frappáns hatalom az: ifj. József és Zoltán táviratokat
olvasott fel, amit aztán egyik testvérük rendre megcáfolt. S ott volt már nyomukban a harmadik nemzedék is Bajusz
Gyurka személyében, aki az apróhirdetésekben Fejes Ilonkával domborított…

id. Bajusz József viszonylag későn, 55 éves kora után kezdett el írni: versek, esszék maradtak utána, s van egy
drámája is. Évtizedeken keresztül munkatársa volt az itteni fórumoknak: a Zemplénben, az Adalékok….ban és a
Kazinczy Kör évkönyvében publikált. Nemcsak ügyvédként, politikusként is népszerű volt, és belekerült az újhelyi
közéletbe: a jeles alkalmakhoz kötődő verseit maga adta elő, amihez jó kiállása, zengő hangja, színészi tehetsége volt.
Nem véletlen, hogy az újhelyiek minden ünnep elengedhetetlen részének tartották őt. Hatalmas közléskényszerével a
XIX. század érdekességét, a költőkre és írókra bízott ismeretterjesztést is magára vállalta, talán egy kicsit jobban is,
mint kellett volna...Újhely alkalmi költője volt ő is, mint a XVIII. században  Stentzer Dániel, vagy a XX. században
Farkas Andor, Biringer Gyula, de abban különbözött tőlük, hogy volt egyénisége, amit verseiben is engedett
érvényesülni.

Szép, hosszú élet adatott meg számára: költészete 70 éves kora körül ért a csúcsra, miközben minden itteni
eseménynek aktív részese maradt.  Versei a közért kifejtett tevékenységgel kapcsolódtak össze, a meg-megdöccenő
ritmusok ellenére is ez teszi érdekessé azokat, még ha országos ismertséghez nem jutott el velük. Fiai vették át tőle a
stafétabotot: mindannyian jogot végeztek, de  más-más helyen helyezkedtek el: Ernővel együtt dolgozott irodájában,
aki 1912-től egyedül vitte azt tovább, a többieket a vármegye alkalmazta. Közülük Andor vitte a legtöbbre,
Nagymihályban, majd Szerencsen lett szolgabíró. Ifjú József örökölte meg grafomániáját, s volt is miről írni: amerikai
útjáról készített beszámolója nagy siker volt.

id. Bajusz József 1913. április 26-án (egy híján 100 éve) halt meg, a Zemplén Levéltárban lévő gyászjelentés
szerint népes család búcsúzott tőle: felesége és négy fia: József (1871-1933), Andor (1875-1921), Zoltán (1877-1916),
Ernő 81879-1934) feleségekkel, gyerekekkel, és a Mecznerek. Családja a költőt is szerette benne: 1924-ben ifj. József
két kötetbe rendezte Hátrahagyott munkáit, melyek elé Kossuth János, helybeli ügyvéd és műkedvelő történész írt
bevezetést. Sajnos, ezek nem élték túl a történelmi viharokat. Az újhelyi köztemetőben nyugszik122 a várostól kapott
díszsírhelyen. Költői portréját a Zemplén hírlapban olvasható versek  alapján állítottam össze, és szívesen elidőztem
költői világában, mert az azokban felbukkanó újhelyi hangulatokat és egyéniségét is élveztem.

115 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái IV. Bp. 1939-43. 1055.
116 Akk. XII. 62.
117 Akk. XIII. 32.
118 Gulyás Pál i.m. 1055.
119 Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája, (Sátoraljaújhely, 2008.) 128-129. - Csorba

Csaba: Sátoraljaújhely társadalma az 1869-es népszámlálás tükrében (Széphalom,11. A Kazinczy Társaság
évkönyve, 2000.) 132.

120 Feleségéről nincs adatom, de fiai megőrizték vonásait. A fényképek – melyek kései  leszármazottja, dr. Váradi
György (1936-2009) hagyatékának  jóvoltából láthatók - összehasonlításából kiderül, hogy az apai karaktert mutató
ifj. József és Zoltán mellett az anyai mintát a tőlük eltérő Andor és Ernő vihették tovább.

121 Zemplén (hírlap) 1901. ápr.7.
122 2000-ben Sátoraljaújhely önkormányzata Zemplén vármegye címerével jelölte meg  a sírját az utókor

elismeréseként. (Komporday Levente: Jeles újhelyiek a köztemetőben, Sátoraljaújhely, 2006.) 6.



Irodalmi hagyatéka

I. Versek

Első verse 1872-ben a Zempléni Balpárt jegyzőjeként egy Matolai Etele mellett elmondott kortesbeszéd volt.
A politikai helyzet megjelenítésére – nagyon szemléletesen – az akkoriban viselt ruhadarabokat használta:

A cilinder kalap? Bécscseli viszonyunk.
A hosszú frakk szárnya? Státus adósságunk -
Magyar csizma, nadrág? Választói jogunk
Jelképei – s ott van közös kapcsuk
A delegatio, ez a cifra mellény…

Matolay Etele123

Már első írásában megmutatta legfontosabb motívumait: a történelmi hagyományok értékének felismerését, a politizálás
szükségességét, de még 10 évig nem találtam tőle újabb versre, költői kedve később élénkült meg. Rebellis szemléletét
több verse őrizte meg, s érdekes megfigyelni bennük azt a folyamatot, ahogyan azt fokról fokra kibontja. Szemere
Miklós koporsója felett írott versében a költőtől és bajtársától búcsúzott. Az események közelsége miatt ebben a költő
elvesztése miatti fájdalom lett a hangosabb szólam, hiszen számára Szemere olyan volt, akiből „ száz év alatt…egy
születik”. Bajusz József a Petőfi-nemzedék tagjaként hitte, hogy a költők Isten kiküldöttjei, amit bizonyított számára az
a tény, hogy a belső emigrációt vállaló Szemere jóslatai sorra beteljesedtek. Emiatt a költői veszteséget érezte
nagyobbnak, bár azt is tudta, hogy a forradalmárok tábora is kevesebb lett eggyel: „Mi mindnyájan, kik bajtársaid
valánk, / Sötét gyászt öltve fájlón gyászolunk, / A hozzád tapadt hír s babér foszlányain / Tisztelőiddel együtt
osztozunk.”124 A költői sors forgandóságát Kazinczy példájával igazolta, akinek kultuszát születésének 100.
évfordulóján éppen Szemere indította el. Amikor 1901-ben Bakó Béla is meghalt, búcsúversében már az események
felidézését is fontosnak tartotta „ Hallod! Magyar!” felkiáltással. Bakó a Würtenberg-huszárezred tagja volt, akik
Galíciából tisztjeik nélkül jöttek haza árkon-bokron keresztül. A leírás erejét a költő által is megélt személyes élmény
adja:

Ez a gondolat legott tetté vált, Mikor ily négykarú huszárezred
     Rohant az ezred, győzött mindenütt…     Rohamra indult, a föld reszketett,
Ellene ellen soha meg sem állott, Nem bírt veletek forgószél, fergeteg,
     Halomra dőlt, eltünt, futott, feküdt.     Együtt rohanni nézte ezeket.

Búcsúvers

S ha vissza is vesz a vers értékéből az erőltetett alliteráció, vagy a bizonytalan lábakon álló gondolat: „ Leveri azt, ki
felkelt ellened / Te rabszolgaságért küzdők nemzete...” A vers képrendszere egyedi, befejezése pedig pontosan követi
szerzője gondolkodását és költői célját. A zárlat így válhatott didaktikusságában is emelkedett búcsúvá:

Öreg bajtárs! Egy hosszú életnek
     Jutottál már nyugvó csarnokába,
Még feltámadsz, ha majd a menyeknek
     Híj harcba zengő harsonája.

Búcsúvers

Felemelőbb lehetett számára a 48-as bajtárs köszöntése 50. orvosi jubileumán, bár ezt az alkalmat is a múlt
felidézésére használta fel. Az újhelyi főorvost, Lengyel Endrét ugyanis nemcsak diplomája, hanem a bodrogkeresztúri
csatában bizonyított életmentő tevékenysége avatta orvossá, és az ott megélt élmények tették felnőtté. Fél évszázad
távlatából mindkettőnek megvolt a maga értéke.

A forradalom és szabadságharc élete nagy élménye volt, s miden alkalmat megragadott emléke ébrentartására.
1848. március 15-t Pozsonyban élte meg, ahol azon a napon szivárvány jelent meg az égen. 1869-ben ezzel
emlékeztette a feledékenyeket:

Március 15! Szabadság hajnala!
Milliók reménye! Szabaduló napja
Tiszta kék egeden feltűnt szivárványnak.
Be hamar beborult!… Hamar befedte a
Feledés fátyola.

123 Zemplén Vármegye Alispáni Iratai, 1872. máj. 9. Itt y-nal szedték nevét, bár arról 1848-ban lemondott
124 Zemplén, 1881, aug. 28.



Március 15125

Amikor  a darabont kormány került hatalomra, az analóg helyzet miatt idézte meg újra március idusát: „Mert a
magyar Haza / Sírját magyar ássa!” A katonák, az adók most sem az ország, hanem a németek érdekeit szolgálják,
zárlatában azonban optimistán fölülírta a jelent: „De hát csak kitartás, / Türelem emberek! / Vég nélkül nincs semmi - /
A balsors sem lehet.”

Kossuth érdemeit több versében és megfogalmazta, hiszen személyes ismerősök voltak, és Matolai Etelével
mindent elkövettek, hogy újhelyi emléke ne menjen feledésbe. Születésének 100. évfordulóján táblát helyeztek el
szülőházán, és a színházban nagyszabású ünnepséggel, közebéddel idézték fel az alakját. A  73 éves költő „ifjonti
hévvel és lelkesedéssel” ott olvasta fel 31 strófás Kossuth versét.126 Az első részben „Kossuth apánk” jelentőségét
rögzítette: „ Ama nagy napokban / Minket ő teremtett, / az ő lángszavára / ragadtunk mi fegyvert.” A másodikban a
kétfejű sas és a turul madár harcát foglalta össze, amiben az utóbbinak volt nehezebb, mert: „Nem volt testvérje, / Aki
megsegítse!/ Ezer sebből vérző / Fájdalmit enyhítse.” A harmadik részben Kossuth jelentőségét zempléni szemszögből
láttatta: ő lett Ikarusz, „ Aki innen haladt tovább.../ Nem! Nem! Őt ragadták!/ E szellem óriást / Az egek vonzották.” S a
vers zárlata méltó lett a centenáriumhoz: Ikarusz-Kossuth is közel merészkedett a Naphoz, ő is elégett, mint görög
névadója, „De az eszme maga / Oh az el nem égett, / Mert szíveinkben / Mélyen el van rejtve/ Azt a mi bánatunk / S a
remény befedte.”

Amikor a tárogatón szépen játszó Henk  Imrétől búcsúzott, mert Temesvárra helyezték, a szabadságharc utolsó,
ottani csatáját idézte meg versében.127 Számára a tárogató nemcsak 1848-at, hanem a kurucokat is jelentette, mert
gondolkodásában az első perctől fogva összefonódott az „ a kuruc keservvel”.  Minthogy Zemplénben a kuruc
hagyományok élőbbek voltak, mint máshol, ezek a gondolatok több versében is megformálódtak. Egyike volt ő is a
Borúth Elemér által összefogott touristáknak, akiknek legemlékezetesebb tettük az volt, hogy 1881-ben Borsiban
elhelyezték II. Rákóczi Ferencre emlékező táblájukat akkor, amikor a hivatalos Magyarország még hallani sem akart
Rákóczi hamvainak hazahozataláról.128 Ott ébresztgette először Rákóczi szellemét,129 amit a korabeli leírások szerint
hatalmas ovációval fogadott a hallgatóság, mert Bajusz József azon a megszentelt helyen a reményt közvetítette
számukra. Mivel ettől kezdve a touristák minden évben tisztelegtek Borsiban a nagy fejedelem előtt, évente
megszülettek az újabb szellemébresztők, melyek közül kettőre is rátaláltam nyomtatott formában. Amikor 1902-ben azt
javasolták a zempléniek, hogy a fejedelmet hazaárulónak bélyegző 1715-ös törvénycikket helyezze hatályon kívül az
országgyűlés, Bajusz újabb verssel üzent kedves hősének: „Ébredj!...Bűnös hazád / Lelkiösmérete / Belátja a hibát./ A
hibát, azt a bűnt, / Hogy jóltevő kezed / Megmarta – azt a hűt, / Amely védelmezett”.(Rákóczi szelleméhez)130 Újabb,
1903-as versében is összekapcsolta Rákóczi alakját a 48-as honvédekkel: „az unokák üdvözlik / a hős kurucokat”, mert
e két esemény közös gyökerű: hiába hoztak „dicsőséget a magyar névre”, a következmény mind a kétszer „összetört
test, lélek.” De a megidézés mégis fontos, a jövőt tudakolta Rákóczi szellemétől, tőle akarta hallani a
reménytelenségben „Ne félj, a szabadság / Nincs örökre veszve...” (Rákóczi szellemének ébresztése)131

Bajusz József költészetének sajátos vonulatát jelentik azok a versek, amelyeket egy-egy személy hívott életre.
Ezek nemcsak életszemléletének levonatai, gondolkodását is közvetítik. Ilyen alkalmi vers Horváth Józsefnél tett
látogatásának megéneklése. Rokonlelkek voltak ők irodalomszeretetükben, nemes büszkeségükben, de az egyedül élő
és elhagyatottan betegeskedő barát kapcsán az élet megkerülhetetlen törvényét, és a magány sivárságát mutatta meg.
Abban a szituációban azonban versét csak egy közhellyel tudta lezárni: „Bizzunk Istenben elhárul a vész. / De kedves
öcs te is tartsd magad.” (Látogatás)132 A betegeskedő  árvaszéki elnök Boruth Elemér barátja volt, aki egy teljes
lapszámot szentelt barátja emlékének, így hát abban Bajusz verse már nekrológ lett. Hasonló sors érte a Bartók
Lajoshoz133 írott üzenetét is: mire elkészült, a címzett – halála miatt – nem olvashatta, pedig barátsága megvallását
gyógyítónak szánta. Kifejezetten nekrológ versei is voltak: amikor a rokon Meczner család egyik fiatal tagja meghalt,
verssel vigasztalta őket (Néhai Meczner Feri öcsém szüleihez)134, és így búcsúzott el Szmrecsányi Jánosné135

költőtársától is. Igaz, ez utóbbi inkább farsangi rigmusként hat, de hűen tükrözi Bajusz (és a kor) felfogását a nőkről:
azért maradt nagy a szemében költőként is az asszony, mert visszahúzódott családi fészkébe, és azt erősítette.

Az élőkhöz is volt jó szava: Andrássy Jánost és feleségét azért köszöntötte, mert bár távol éltek hazájuktól,
kulturális célokra mégis adakoztak. Fontosnak érezte a mecénásságát, Andrássyékat is hazahívta: „E két ragyogó
csillagot / Vonjuk közelünkbe, / Hogy az áldás közelebbről / Szálljon a nemzetre. (Hála és kegyelet)136 Feltehetően ő
lehetett a társasági alkalmak elismert pohárköszöntője, nemcsak személyekhez, intézményekhez is szólt. Ezek közül a

125 Zemplén, 1906. márc.14.
126 Zemplén, 1902. szept. 16.
127 Búcsúszó, Zemplén, 1908. aug. 1.
128 Praznovszky Mihály: Mikszáth Kálmán Borsiban (Széphalom, 2006.) 297.
129 Akk. 1903. 7. 204-205.
130 Zemplén, 1902. febr. 16.
131 Zemplén, 1903. márc. 7.
132 Zemplén, 1899. szept. 19.
133 Zemplén, 1902. jan. 3.
134 Zemplén, 1901. dec. 22.
135 Szmrecsányi Jánosné ravatala felett, Zemplén, 1901. okt.27.
136 Zemplén, 1899.dec.17. 10.



tűzoltó banketten elhangzottra találtam rá, amiben a komoly eszmefuttatást követő verszárlat az ilyenkor megszokott
könnyedségű: „Zúgjatok éljeneket! / Éljenek érdemesek!” (A tűzoltókért)137

Alkalmi verseinek legfontosabb csoportját azok alkotják, amelyeket kedves témái: a könyv, az újság, a
történelem és a kultúra ihlettek. A két magyar lapszerkesztőhöz138 küldött üzenete az újságírói morálról és a
felelősségről szól, a számtalan felkiáltójel mutatja: szinte parancsként osztogatta tanácsait. De ebben sem tagadta meg
anekdotázó / népművelői hajlamát: amikor a „Német sógor következményei” dőlt betűs szavához a következő
lábjegyzetet fűzte és ezzel az adomával agyon is ütötte versét: „ Egy paraszt a bíróságon magával vitte kiskorú fiát,
mert az idézésben az szerepelt, hogy jelenjen meg következményeivel,ő pedig az, mert tőlem származik, és ő fog utánam
következni.”

A könyvnyomtatók méltatása139 című verse azzal a kiegészítéssel jelent meg, hogy „Az egy hete tartott
Gutenberg ünnepre írta és elszavalta.” Ez a csaknem 90 (!) soros, egyenetlen strófahosszúságú  vers pontosan rögzíti
Bajusz költői módszerét. Az innen-onnan összeszedett ismeretek szinte szétfeszítik írását: az írott betű forradalmán túl
benne van Gutenberg története, majd egy merész ugrással Benjamin Franklin-hez és az amerikai harchoz jutott, hogy a
verset a szabadság dicséretével zárhassa. Olyan sok információt zsúfolt versébe, hogy szinte követhetetlenné tette az
egészet. Persze azért ezt így megírni nem volt kis teljesítmény, ennél nagyobb csak azoké volt, akik (netán) állva
hallgatták végig a Gutenberg ünnepségen.

Az Inzurgensek140 című verse egy vármegyei bizottsági ülés után született, amely akkor elvetette Fejes István
tervét az inszurgens emlékmű áthelyezéséről. Nemcsak történelmi érdeklődése hívta életre ezt az alkotását, hanem apja
emléke, aki maga is inszurgensként harcolt Győr alatt. Bajusz lelkesedését érzelmei irányították, ezért amikor az általa
is szorgalmazott Kossuth szobor felállítása miatt felvetődött a főtér átrendezése, cikkben és versben érvelt
szenvedélyesen arról, miért nem lehet a nemesi felkelők emlékművét átvinni a templom másik oldalára, bár az akkorra
már nem a város ékessége, hanem koldusok, vándorcigányok, kutyák gyülekezőhelyeként önmaga ellentmondásává
vált.141 Lehet, hogy őt is zavarta az akkori látvány, de jelképnél többet jelentett számára, mint másnak. Versének az
utolsó nemesi felkelés lett a kiindulópontja, de a 38 strófás versben megint több réteget kapcsolt össze, melyeket
csillagokkal választott el egymástól. Az első egység az inszurgensekhez kapcsolódó gyermeki emlékeit tartalmazza. A
következő Petőfi újhelyi látogatásait taglalja: Bajusz szerint akkor is járt Hegyalján, amikor Debrecenből Pestre
gyalogolt Vörösmartyhoz, ebből következően a Bajusz által 1846-ra tett, valójában 1847-es út már második lehetett.
Ebben a részben kettős szerepben jelenik meg az obeliszk: a győri csata újhelyi emlékműveként, és a győri csata
emlékeként Petőfinél. A vers harmadik rétege a legszimpatikusabb, mert a nemesi felkelők kétes dicsőségét emberi
módon összegezte:

Helyes volt-é, vagy nem,
     Hogy ti felültetek:
Arról most – post festa -
     már nem verselek.

De bátorságotoknak
     hogy ez  tanujele:
Azt meg ne tagadja
     soha – Zemplénmegye.

Inzurgensek

Az újhelyi színház megnyitására142 is írt verset, bár az ünnepség végül nem ezzel a köszöntővel indult, de
gondolatisága révén egyik fontos üzenete lett: ”Színművészet új csarnoka! / Üdvözöllek te bűvös hely! / A magyar nyelv
szellemének / Templomot itt emelt Újhely.” A színház lett a város új temploma, ez így helyes Kazinczy földjén, és ezt
tényleg követnie kellett a bortemplomnak, hogy minden újhelyi szentség a helyére kerüljön.143 A már csak 14 strófás
vers  a nagyszerű felütés után megint magába zsúfolt mindent, amit Bajusz József e témáról el akart mondani. Számára
Széchenyi gondolata, a nyelvében élő nemzet jelentette a szabadságot, de ott van a versben a történelem vihara és a
magyarok küldetéstudata is. Verszárlata azért egy kicsit itt tanítóbácsis lett:

A nagy célra  a színészet,
A színpad jó iskola,
A szabadság, önállóság
Képletekben mutatva.

137 Zemplén, 1899. szept. 10.
138 Zemplén, 1899. nov. 12.
139 Zemplén, 1900. nov. 18.
140 Zemplén, 1900. dec.10. és Akk.1902. 1
141 Mezi Ernő: Inszurgens emlékmű – Akk. 1908. 172.
142 Zemplén, 1901. jan.4.
143 l. Kazinczy Ferenc: Írói érdem című epigrammáját….



Eszményi szép alakokat
Hősöket és honfiakat
Alkossatok – mintaképül
mutatva itt – a magyarnak.

Színházunk megnyitására

A fentiek miatt azon nincs semmi csodálnivaló, hogy amikor Fedák Sári – akinek szülei Újhelyhez kötődtek –
vendégszereplésre érkezett, az éjszakai szerenádon nemcsak ő vezényelte a cigányokat, verssel is köszöntötte: „ Vonzott
úgy-e, szíved hozzánk? / Vonz Ujhely szeretete?! / mintha csak gyermekünk lennél / üdvözöl Zemplén megye.” (Fedák
Sári hugomhoz)144 Mégis fontos ez a vers mindannyiunk számára, mert az itt megfogalmazott befogadó készség volt
Újhely legnagyobb erénye, amikor lemondott róla, felfelé szárnyalása is lejtmenetbe váltott...

Bajusz versével nyitott a vármegye új egyesülete, a Kazinczy Kör,145 amelynek egyik alapító tagja volt, és
amely fél évszázadon keresztül meghatározta az itteni kulturális eseményeket. Hogy erre az alkalomra latin című verset
írt, nem meglepő, ő még annak a XIX. századnak volt a gyermeke, amelyik latinos műveltségben nőtt  fel. A
Rákóczihoz kötött mondás közismert volt Zemplénben: Concurrant ut alant. A megalakuló irodalmi társaság a
magyar nyelv felemelésével és  a múlt feltárásával akarta élővé tenni a mindennapokat, ezért érezte úgy a költő:
Összegyűltek és szárnyrakeltek. E vers legfontosabb üzenete a magyar nyelv dicsérete lett – sajátos népnemzeti
stílusban és visszafogott strófaszámmal: „Annyi bűbáj, annyi zengzetesség / nincs a földön egy nyelvben sem. / Nem
dicsekvés – hisz ha nem így lesz, / Elvesztél vón rég nemzetem.” Bajusz József úgy érezte, hogy a magyar nyelv meg
tudja oldani a a nemzetiségi gondokat, de itt nem kanyarodott el nagyon, csak a kört indította neki a közös
szárnyalásnak: „Mint a madár, az ég felé szálljunk, / És daloljunk mindig szabadon.” Ezzel lezárta a vers gondolati ívét,
s a kezdőlökést is jól megadta: a Zemplén elkövetkező számai a Kazinczy Kör rendezvényeitől voltak hangosak…

II.Tárcák

Érdekes műfajt jelentenek tárcái. A korabeli irodalomban ez az irodalmi mellékletet jelentette, Bajusz azonban
az esszé műfaja felé vitte írásait, még ha a szerkesztő (vagy ő maga) egy-egy lábjegyzettel magyarázatot fűzött
soraihoz. A versek folytatásai ezek ugyanazon anekdotázó hangvétellel, a történelem és saját élettörténete keveredik
bennük. Két ilyen írására találtam rá az Adalékok….ban, s hogy nem a Zemplénben jelentek meg, számomra azt jelzi,
nem irodalomnak szánta. A Hogyan fogtam el Belosits őrnagy urat? egy 20 éves fiatalember bravúrja, akit ezért a
cselekedetéért előléptettek. Szemere Bertalan a bodrogkeresztúri csata után így jelölte ki új feladatát: „ Józsi! Ha
szeretsz engem és szereted a hazádat, hozz ide két embert Zemplénből: Belositsot, aki az ellenséghez átszökött és
Ottstett-et, aki a vármegyéket szétkergette és a vármegyei pénztárt elfoglalta, dacára annak,hogy mind a kettő hűséget
esküdött.” Bajusz leírásában ezt a történetet kísérhetjük végig, melyhez azért kellett egy kis kurázsi, hogy azokban a
zavaros időkben egyszál magában kísérje Patakról Tokajba az elfogott árulót! Ma már persze ennél több a tárca
olvasata: adalék arról, hogy urambátyámék hogyan intézték a közügyeket. Bajusz szerint ugyanis nem az öreg katona
elfogása jelentette a feladat nehezebb részét, hanem az, hogy kaszinóbeli ismerősök szívélyes invitálásait visszautasítsa,
s az úri szokásra hivatkozó őrnagyot rabként, s ne bajtársként kezelje. 1849-ben az ellenfelek között nem volt szigorú a
határ, ezért aztán időnként a barátok nehezítették, és az ellenfelek támogatták munkáját. De mindezekhez kellett egy
hallatlanul bátor fiatalember: a zajló jégtáblákon is átvitte az öregedő hadfit, aki közben nem volt sem élő, sem holt. A
végső összegzés megőrizte a történelem akkori fintorát, amikor arról is tudósított, hogy szinte felesleges volt mindez: az
árulót egyik statáriális bíróságtól a másikhoz küldték, Debrecenben csaknem agyonverték, de az orosz katonai támadás
hírére sikerült megszöknie. A világosi fegyverletétel után mindketten visszatértek Zemplénbe, ugyanabban a körben
éltek, s Bajusz megnyugtatott mindenkit: Belosits őrnagy úr rajta bosszút nem állt, vesztére nem tört...146

A zempléni Szegénylegény-társúlatról írott tárcája is ilyen visszaemlékezés, anekdota az 1847-es
választásokról, amikor az ellenzékiek nemcsak Zemplén vármegyében harcolták ki Andrássy Gyula és Lónyay Gábor
követté választását, hanem Ung vármegyében is elősegítették a néppárti Bernáth Zsigmond győzelmét a kormánypárti
jelölttel szemben. Borral és cigánnyal vívták meg az ungmegyei inváziót, ugyanúgy, mint a vármegyei tisztújításokat.
Nem az eltérő politikai nézetek, hanem a nemesség szemben álló csoportjai csaptak össze halvány visszfényeként a
hajdani virtusnak: hőstett volt az ellenség gulyásételét emberi ürülékkel elrontani, mint ahogyan azt Andrássy Gyula és
Bajusz József tette. Végkövetkeztetésiben maga is hibáztatta a táblabíró politikát, de a történetet bizonyára százszor
elmesélhette, melynek büszke részese volt. Ha mi elolvassuk, talán egy kicsit megkopik a fénye ennek a hősiességnek,
de pontosabbá válnak az események.

144 Zemplén, 1900. jún. 3. Ez önként vállalt feladatai közé tartozott, hiszen a korábban vendégszereplő Blaha Lujzát is
verssel és cigányzenés szerenáddal köszöntötte az itteniek nevében.

145 Zemplén, 1902. szept. 28. - Széphalom, 1990. 338.
146 Akk. 1899. 154-156, 188-190.



III. Drámája

1901-ben az újhelyieket is meglephette, amikor Csapi István, Sárospatak ura címmel 5 felvonásos történelmi
tragédiát adott ki nyomtatásban, melyben a XIV. századig lépett vissza. Ez volt az egyetlen műve, melyet nem az
újságban láthattak olvasói, de a Landesmann Miksa és Társa Gyorssajtóján „nyomatott” mű nem sok örömöt hozhatott
számára, hiszen telve volt hibával, tévedéssel. A sárospataki református könyvtárnak ajándékozott példánya nemcsak
kézírását őrizte meg számunkra, néhány oldalon keresztül javította is a hibákat, majd a reménytelen küzdelmet látva,
feladta. Ajánlása is egyedire sikeredett: az ügyvédként gyakorta használt kék ceruzájával történő érzelem nélküli beírás:
Tiszteletpéldány. Saujhely, 1901. jun. 6. id. Bajusz József

Egy romantikus történet erejéig nyúlt vissza az Árpád-ház kihalását követő trónviszályok időszakába a való,
igaz, meg nem hamisitott történeti tragoedia-ban, melynek keletkezési történetéhez az Adalékokban…találtam
támpontot.1897-ben Réthy Pál itt ismertette Csicseri Ormós László: A Szent-Vincze hegyi klastrom elégése című
novelláját.147 Ez a történet a ma már elfelejtett, Szemince nevet viselő pataki dombon álló klastrom, a középkori
Sárospatak történetéhez kalauzolt bennünket, amihez a szerkesztő a következő megjegyzést fűzte: „Akinek költői
talentuma van, az imént elbeszélt szomorú történetből nagyon hatásos tragédiát írhat. Minden kellék megvan a szomorú
történetben, ami szükséges a tragédia írásához: királypárti-, ellenpárti-, ármány, szerelem, fényes lakodalom, éjjeli
csata, apa ellen fellázadt fia, akinek halálra ítéltetése….s mindezek fölibe a történelmi háttér.”148 Bajusz magára vette
ezt a felhívást, és megírta drámáját. Szerelmi történetében Károly Róbert trónra jutását helyi eseménnyel kapcsolta
össze. Epikai hitele valóságos: Szemince a Szent Vince sajátos névmódosulásaként maradt fenn szólóhegyként Patak
határában, a források szerint a XIII. században domonkos kolostor állt rajta, melyet 1322-ben tűzvész pusztított el.
Azóta a kőbányászat a kolostornak minden nyomát eltüntette a nevével együtt, hiszen manapság Mandulásként
emlegetik.149

Művét Dókus Gyulának ajánlotta „egykori műkedvelőségünk emlékéül”, színházi tudása zöme onnan
származott. Nem kell ezt lebecsülni, mert nagy hagyományai voltak a városban az ilyen jellegű előadásoknak. A
sárospataki református könyvtár kézirattárában találtam rá Szemere Miklós Mixtura című művére, melyben a
vármegyei életet gúnyolta ki a szerző, és amit a vármegye urai elő is adtak.150 Id. Bajusz József is részese lehetett
ennek, s maga is számtalan előadást szervezett, mint ahogyan arról már fentebb szó esett. Ha mindez  kevés volt ahhoz,
hogy drámájában igazi feszültséget tudjon teremteni, egyéb értéket felfedezhetünk művében.

Csapy László, a pataki várúr  és Pánky Péter szembenállása Károly Róbert és Csák Máté harcából következett,
kiknek összebékítését az új király a koronázás után gyermekeik – Pánky Margit és Csapy István -  eljegyzésével
pecsételt meg. De amikor Pánky Péter visszatért Csák Máté hűségére, Csapy László  eltiltotta fiát a lánytól, aki azonban
olyan szerelmes volt menyasszonyába, hogy elszökött hozzá. Csapy László másodjára is legyőzte Pánkyt, és ellenfele
seregében rátalált a fiára. Az árulót a család halálra ítélte, melyet a Vörös-toronyban lévő kaszás veremre segítségével
akartak végrehajtani a nagybácsi közreműködésével.  Doncs vezér - Pityu cigány ötlete nyomán – azonban nem hajtotta
végre  a család ítéletét, megszöktette unokaöccsét, és a szemincei kolostorban rejtette el. Csapy István itt találkozott
össze szerelmi vetélytársával, a gonosz Osti Ibóval, aki felesége halálhírével félrevezette az elkeseredett ifjút. István -
hogy eljuthasson felesége sírjához – a templomi örökmécses lángjával felgyújtotta a kolostort, de sem ő, sem ellenfele
nem jutott ki onnan, mindketten elégtek, Margit pedig élete végéig a klarisszák zárdájában maradt.

A drámai konfliktus a két családfő között húzódott, egyik sem volt különb a másiknál. Látszólag elfogadták a
király döntését, de Pánky a korábbi kérő  és Csapy István között véres párbajjal döntötte el, ki legyen lánya vőlegénye,
pedig Margit is feltárta előtte István iránti érzelmeit. S amikor Csapy László megtalálta elveszett fiát, nem ölelte
keblére, hanem árulóként halálra szánta. Így váltak a Bajusz-féle történet szenvedő hőseivé a fiatalok, amivel egyféle
Rómeó és Júlia történetté alakult át a história, ahol a korábbi szerelmi vetélytárs, a kóbor lovag, gróf Osti Ibó mindent
semmissé tehetett a korábbi megaláztatását megbosszuló hazugságával.

Bajusz minden erejét a történet elmondására fordította, és lettek szép részletei drámájának. Kár, hogy nem
használta ki a drámai sűrítést, a helyszínek változtatásának lehetőségeit, jelenetei egyszerű gondolatváltásokként
működtek, mint ahogyan jellemformálásában is sémák szerint dolgozott. Látványos csatajelenetek és unalmas
párbeszédek sorából bontakozott ki nála a történet, melyekben Bajusz látható élvezettel álmodta vissza szülővárosa
középkori helyszíneit: a Vörös-torony termeit, földalatti alagútjait, a Szél-dombon épült klarissza zárdát, és a hol
szentvinceinek, hol szeminceinek emlegetett kolostort. Néhány történelmietlen kitétellel azonban mindezek értékét is
megkérdőjelezte: a XIV. században nem volt Budapest, Pánkyt pártvezérként mutatja be, a Borostyán várban lévő kerti
lak, a Budán felsorakozó nemesek és az édeskés drámai nyelvezet  agyonüti a cselekményt. Bajusz ürügyül használta a
történelmet hogy saját koráról elmondhassa véleményét: így válhatott a koncon vetélkedő két főúr harcából pártcsata,
ahol „Éljen a szabad választási jog! Éljen a szabad választott király” szöveget skandálták a Buda várában összegyűlt
nemesek.

147 Akk. 1897. 222-223.
148 Akk. 1897. 225.
149 Mára újra az érdeklődés középpontjába került ez a vidék: különleges flórája és faunája miatt természetvédelmi

területté akarja nyilváníttatni a Bodrog Egyesület. Lásd: www.sarospatak.hu-n.
150 Részleteit l. az Adalékok...XI. kötetében



Az akkoriban nagyon divatos népszínművek hatására Bajusz népi alakokkal egészítette ki történelmi
szereplőit. A Csapyak  házihuszárja,  Pityu cigány az események legfőbb mozgatója, és Hanyó, a tót szolgálólány
jobban jellemezte a Pánkya világát, mint cselekedetük. Alakjuk révén számtalan allúzióra kerülhetett sor, melyek közül
a kedvencem a patakban ruhát mosó Hanyó volt, de ő nem énekelt. Amikor Pityu megszerezte tőle a fontos
információt, sajátos árat kért érte: „Tegyen vonót  a húrra kis fiam! / „Pocsabucskit”, a tót danát nekem, / Zenélje el
magácska kis czigány! / Ha szép a hang? Jutalma csók leend...” (Pityu egy magyar kesergőt játszik, az ösvényen felfelé
menve hátra néz, Hanyó utána bámul szerelmesen…) Ennek ellenére a dráma legpozitívabb hőse Pityu cigány, akit
talált gyerekként neveltek fel saját gyermekükkel Csapyék, emiatt egyformán szerette Istvánt és a várat: segített neki
megszökni, és a várat is megvédte a titkos alagútbeli támadástól. Különleges önérzettel rendelkezett, ami egyáltalán
nem XIV. századi:

Czigány, igaz, de gondolatja van,
E már fajomnak ősi jellege,
Ahol szorul a szíj, avagy szakad,
Nyakad körül kötél, ha húzva van,
Czigány fejében mentő gondolat
Keletkezik – Patak ne tudja ezt?

István megmentésének ötlete is az ő fejéből pattant ki, s amikor ennek hírét megvitte a klastromban élő Margitnak,
gáláns kézcsókkal búcsúzott el tőlé….. Terveit a marcona hadfi, Doncs vezér is elfogadta, de egyikük sem számolt a
szerelmi vetélytárs bosszújával. Emiatt katharzis nélküli ez a mű, az ádáz vetélkedést folytató főhősök feláldozták
gyermekeiket. Így aztán a  zárda füstölgő romjainál a szülők felelősségéről való tanulságot Pityu cigány fogalmazhatta
meg. Bajusz csak a költői igazságszolgáltatás miatt tette meg  ártatlanul elpusztult Istvánt Sárospatak urának, igazi
főhőse művének Pityu cigány lett.

Ráadásul nem is érte be ennyivel! A Zemplén című újságban olvastam,151- talán éppen Németh Pál tollából -
hogy „Bajusz József poéta-bátyánknak való igaz, meg nem hamisított 5 felvonásos tragédiája az 1301-21közötti időről
szól. Morálját a Vörösmarty szobor javára nyilvánosan felolvasandó tragédiájával mondja el pompásan gördülő
jambusokban a szentvincei kolostor romjairól álmodó költő:

E zárda romja intsen, emberek!
Hogy járjatok az élet útjain…
kiket vetélkedésre hozott ide
A sziv tüzét a lány oltotta el.
Ma már szelid barátok ők megint,
A zárda-romban sírt találva fel…

Előre is ajánljuk a Csapyt, elveszi majd a közönség tapsait felolvasás, ha végrehajtatik.” Arról már nem szólt a fáma,
hogy sor került-e e jeles eseményre? A hosszú Bajusz verseken edződött újhelyi közönséggel még az is megeshetett…

Fél évszázad sem telt el Kazinczy Gábor óta, aki 1842-es levelében azt írta Szemerének, hogy az ittenieket nem
érdekli az irodalom, s hogy megváltozott a város: figyeltek  a versekre! Hogy az újhelyi múzsák ilyen eredményesen
működtek, abban nagy szerepe volt id. Bajusz Józsefnek. Engem megkaptak a művei: örömmel fedeztem fel a mögöttük
lévő, nagyszájú, de nagyon emberi költőt, aki a szürke és monoton ügyvédi munkája közben született írásival a fényes
napok mindennapjait láttatta meg – néha alulnézetből. Jól érzékeltette a  helyi színeket, s leírásaival közel hozta hozzám
Újhely történetének ezt  szeletét. Történetét felderítve elismeréssel adóztam a benne lobogó tűznek, azt hiszem, ezt
szerethették benne kortársai is. Hogy esztétikai szempontból nem mindig emelkedett túl magasra, nem olyan nagy baj,
mert a (jó ügyek melletti) elkötelezettségével ellensúlyozta azt. Egyébként sem kell mindenkinek a Parnasszusra
költöznie, ki marad meg akkor múzsaként a Magas – hegy aljában?! Örülök, hogy felfedezhettem őt, vitalitásából nekem
is juttatott, s ha a Handzsigón, a szép kilátású újhelyi temetőben járok, neki is viszek néhány szál virágot…

Széphalom, 2012. 249-260.

151 Zemplén, 1901. jún. 9.



IV.

„ S gyűlölöm azt a szabadságot / Mely koronát hordoz a fején”
Darmay Viktor élete és költészete

I. Életrajzi adatok

Eredeti neve őrdarmai Viczmándy Győző volt, régi és híres zempléni família sarjaként született, az újhelyi
piaristáknál tanult, és élete egy részét Pesten élte le.152 Igazi csodagyereke ő Sátoraljaújhelynek, akire akár a kőszívű
ember unokájaként is gondolhatnánk a Jókai által megrajzolt nemzedék leszármazottjaként, bár családjában kicsit
összekuszálódtak a szerepek. Nagyapját, Viczmándy János zempléni főszolgabírót már megérintette a felvilágosodás, a
vármegyei közgyűléseken való szereplésére Kossuth is felfigyelt, mint ahogyan ő is haláláig neves földije hűséges híve
volt. De valójában konzervatív szemléletű maradt, akit 1831-ben – a koleralázadás idején - parasztjai megkötöztek és
vallattak, de nem tanult belőle: még 1842-ben is gyakorolta a pallosjogát, amit a Viczmándyak  a XVII. században
kaptak II. Miksától. Fiát, Viczmándy Viktort katonának szánta, aki Görgei Artúrral, Klapka Györggyel, Kazinczy
Lajossal járt a tullni katonaiskolába. Így hát a szabadságharcban császári tisztből vált honvédszázadossá, de mert
Komárom védőjeként Klapka menlevelét birtokolta, emiatt a zaklatást és a börtönt elkerülte.153 Hazatérve pótolta a
harcok miatt elmulasztottakat: feleségül vette Reviczky Zsuzsannát, aki azon Reviczky árvák egyike lehetett, akinek
borai először megkönnyítették, majd megnehezítették a fiatal Kossuth sátoraljaújhelyi életét.

Legidősebb fiúk, őrdarmai Viczmándy Győző csak véletlenül született az Ung megyei Darmán154, 1850.
december 2-án: fiatal és tapasztalatlan szülei rosszul választották meg a rokonlátogatás időpontját. Így aztán a
kisbabával tértek haza Kozmára. Életükbe azonban nemcsak a nemzedéki ellentét, a politika is csúnyán beleszólt:
nagyapja áhítatos Kossuth kultuszával szemben apja Görgeit istenítette. Bár mindkét családdal rokonságban álltak,
mégis hatalmas viták dúlták szét a famíliát éppen úgy, mint Magyarországon akkoriban sokat: azt eldöntendő, hogy
Kossuth vagy Görgei tette-e tönkre a hont?! Egy ilyen vita hevében nagyapja még a meg sem született unokát is
megátkozta, hogy aztán ezzel a átokkal a nyakában kezdhesse meg az életét.155

Darmay az otthoni puskaporos légkörből szívesen menekült Szemere Miklóshoz, akivel 7 esztendeig egy
településen, Lasztócon éltek, az ő  hatására vált Kossuth hívévé. Újhelyi piarista diákként, 12 évesen  kezdett verset
írogatni, munkáit Szemerének mutatta meg, aki nagy pedagógiai érzékkel biztatta, tanulásra serkentette. Szüksége is
volt erre, hiszen apjával politikai nézetei, nagyapjával meg a versírás miatt került ellentétbe, aki egy Viczmándyhoz
méltatlannak érezte azt. De mindkettőjüktől megörökölte heves vérmérsékletüket, emiatt aztán Kassán, a
főgimnáziumban való tanulása idején – Újhelyben akkoriban csak algimnázium működött! - úgy összeszólalkozott egy
katonatiszttel Kossuth védelmében, hogy szülei jobbnak látták, ha magántanulóként fejezi be az utolsó esztendőt.156

Hevülékeny, összeférhetetlen természete és daliás külseje mögött egy érzékeny lélek lakozott. Szemere
biztatására még gimnazistaként elküldte verseit a Fővárosi Lapoknak, amelyeket, hogy a család érzékenységét ne
sértse, születése helyéről fölvett Darmay, és személyneve másik változatával - Viktor - álnévvel írt alá. A lasztóci
kényszerpihenő alatt feljutott Pestre személyesen is, találkozott a szerkesztőkkel, és Sárosy Gyula özvegye, Vas Paulina
– aki édesanyja barátnője volt – vele juttatta fel férje kéziratban maradt színművét Jókainak.157 A látogatás után úgy
érezte, Pesten kellene élnie, szülei kérésére azonban Eperjesen kezdett jogi tanulmányokba, ahonnan aztán először csak
átiratkozott a pesti jogi karra, majd véglegesen búcsút intett a kijelölt dzsentri életpályának, és a szabadságot
választotta. Valójában nem is volt más lehetősége: ha hivatalt vállalt volna, azt ismerte volna be, hogy maga sem hisz a
tehetségében, szülei birtokait pedig sógora bérelte, aki nem osztozkodott.  Apja azonban nem értette meg a fiában
forrongó érzéseket, a jogi tanulmányok félbehagyása után – a kisebb gyerekeire hivatkozva – nem volt hajlandó tovább
finanszírozni életét. Mindezekhez azért a politikai nézetkülönbségük is jócskán hozzájárult, hiszen akkoriban – ha nagy
ritkán találkoztak – már szóba sem álltak egymással.

Édesanyja bálványozta, titokban segítette egy-egy csomaggal, és érzelmileg is mindvégig ott állt mellette.
Nemcsak versei őrzik édesanyja iránti szeretetét, egyik hozzá intézett levelében meg is vallotta azt:158 „A fiui szeretet ,

152 Viczmándy Tamás: A Viczmándy család története (Adalékok Zemplén vármegye történetéhez, 1928.) 1.
153 Paszlavszky Sándor: Három Zemplénmegyei költőről (Figyelő, 1889.) különszám
154 Darma akkoriban Ungvár melletti település volt, ma egybeért vele. Történetét ld. Együtt 2006.4.
155 Viczmándy Tamás családtörténete alapján

156 Darmay Viktor: Merész a szó! (Szépirodalmi kiadó, 1978.) Simor András bevezetője
157 Hőgye István: Neves újhelyiek című könyvében (Sátoraljaújhely, 1989.) ezt a művet még Darmay írásának tartotta
158 1872. aug, 12 – Paszlavszky im.50.



mely annyi édes kötelékkel fűzi lelkemet a lelkedhez, a távolban csak sokkal erősebb irántad.  - Nem lehetek körödben,
de gondolatom, érzésem, jó kívánatom annál inkább veled van. Ünnep e nap én nekem, - én te neked szentelem, a te
nagy, végtelenül jó anyai szíved emlékével foglalkozom. Örülök és sírok. A fájdalom könnyet csal a szemembe, hogy is
ne? Oly kevés az, a mivel eddig szerelmedet viszonoztam, - s fogom-e valaha tehetni, csak némileg is? Nem tudom –
egészen soha...”

1871-től Pesten élt. Hiányzott neki az otthon, a testvérek, de úgy érezte küldetése van: ha kellő időben
elmondja gondolatait, azt meghallja a világ:

Előre hát! - előre most már!
A hur pattan, a nyíl repül,
Nincs, ami többé visszatartson,
Magamban állok egyedül.
Kiket szerettem, megsirattam,
S kitépem bús emléküket…
Ragadj hát most amerre tetszik
Te sötét hullám engemet.

Egy fűtetlen padlásszobába költözött, nyomorgott, éhezett, mint költőtársai többsége. Tóth Kálmán ugyan felvillantotta
előtte egy szerkesztői állás lehetőségét,159 bőbeszédű levelével nagy várakozást ébresztett Darmayban:

Tisztelt Barátom!
Küldött verse kitűnő. Jelenleg kezeim kötve vannak négy rendes munkatárs által….
de tán később az egyiktől megválhatok. Akkor szerződhetnénk, de bizony a jelenlegi
viszonyok között alig adhatnék többet évi 300 frt-nál. Mindenesetre ismernem kell
önnek erejét. A mostani verse kitűnő, de egyből nem ítélhetek. Aztán megmondom,
egy kis prózára is vágynék, mert két versíróm is van, s mintha voltaképen magam is
az volnék. - Mondják az expeditioban, hogy az újévi előfizetések kedvezőek, s a lap
néhány száz előfizetővel szaporodni fog, ha ez megvalósul, ideiglenesen is küldhetek
valamit munkáiért, melyeket ismerve határozottabb ajánlatot tehetnék. Megemlékezé-
sét minden esetre megköszönve, vagyok kézszorítással

Tóth Kálmán
U.I.
A versen egy szó változtatást tettem, tulajdonítsa azon jó baráti viszonynak, amelyben
Sz(emere)-vel állok. Denique egy élclapszerkesztőnek nem szabadna sem képviselőnek,
se akadémikusnak, se más ilyen kötelezettséggel járó állapotu embernek lennie. U.a.160

A beígért munkát azonban nem kapta meg, alkalmi jövedelmek és a nyomor maradt számára, miközben szabadnak
érezhette magát. Nézetei miatt azonban csak az ellenzéki költők tábora fogadta be.

Hatalmas különbség volt akkoriban a hivatalos népnemzeti irányzat (Arany János, Szász Károly, stb.) és az
annak kereteit feszegető ellenzékiek között. Ekkorra maga a népiesség is válságba került, amelyet a Tóth Kálmán
kaliberű költők nem éreztek meg, de Arany igen, mert is változtatni, igaz, csak titokban a Kapcsos könyvben. De a
hivatalos fórumok: a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társaság, a Tudományos Akadémia, az egyetem és az azokhoz
kapcsolódó anyagi javak  a – népnemzeti – kormánypárti költők kezén volt. A Nyugat előtti irodalmi nemzedék
egyetlen tagja sem volt jó helyzetben: Vajda mogorva, emberkerülő igavonóként dolgozott egy újságnál, Komjáthy Jenő
a társadalom szélén tengődött. Tolnai Lajos nyomorban élt, Mikszáth elvált szeretett feleségétől, hogy megkímélje a
nyomortól, Reviczkyt irigyelte mindenki a fix állásáért, aki pedig éhen halt. De nemcsak az volt a frissen induló költők
baja, hogy új stílust próbálgattak, az irodalom is elvesztette korábbi, társadalomformáló szerepét, és hiányzott a
támogató olvasó: Vajda előfizetői ívére pl. hatan jelentkeztek…

De Darmaynak ifjúsága, felszabadultsága ekkor még elegendő erőt adott neki: bohém társaságba került, ahol
könnyebben tudta elviselni a nehézségeket. Barátjánál, Szabó Endrénél161 olvastam, hogy egyszer valamilyen pénzhez
jutva ebédre hívta Mikszáthot és Darmayt, akik az asztalnál valamiről élénk vitába kezdtek. Amikor Szabó csendesen
megjegyezte, hogy akkor ő máshol ebédel, sietve abbahagyták, mert nem volt annyi pénzük, hogy önállóan
megebédeljenek. Így is baj volt a fizetésnél, 2 fillérrel adósok maradtak, éppen azzal az összeggel, mellyel korábban
Darmay kisfröccsét finanszírozta barátja. Darmay ekkori versei mégsem panaszosak, önironikus, kesernyés modorban
mutatta be életüket:

A pesti koszt jó paprikás,
Koplalni meg nagyon pikáns,
Adjő! - verselni oda el,

159 Tóth Kálmán ekkor a Bolond Miska című szatirikus lap alapítója és szerkesztője volt, Baja országgyűlési
képviselője, aki bencés szerzetesből vált költővé, a kor egyik Petőfi epigonjává.

160 Paszlavszky Sándor i.m. 38.
161 Szabó Endre: Darmay Viktor (1850-1878) – Nyugat, 1923.



Hol a veréb is eltelel.
Hej átkozott

Bizományi alapon megjelentette verseit Felhők és csillagok (1872) és Ujabb költemények (1877) címmel,
sokat publikált, de mindezek nem hozták meg számára az elismerést. Barátjától azonban tudjuk, hogy filozófiai
tanulmányokba mélyedt, mert ez a terület korábban is érdekelte, és egy újabb lap alapítását tervezgette Ifjú
Magyarország címmel. Mivel ez a korszak kedvezett a szatírának, - Csipkedi Viktor álnéven - Garaboncziás Diák
címmel megpróbálkozott egy ilyen lappal is.162 A szerkesztőség hónapos szobájában volt, és saját versei mellett barátait
juttatta fórumhoz, , még ha ezek után nem mindig tudott fizetni, de tartásukat megemelhette a megjelenéssel. Akkoriban
kereste a politikai költészet lehetőségét Simor András szerint, amikor az a líra mostohagyermeke volt. Szózat
parafrázisa – melynek alcíme is sokatmondó: Dudolják uj pecsovicsok a Zavartelvü Párt fülébe – ha nem is közelítette
meg Arany János frappáns átírását, eredeti és szellemes volt. Ám a lap csak néhány számot ért meg.  Emiatt
elkeseredett, ellenfelei szerint élete utolsó részét mulatozással, semmittevéssel töltötte. Pénze erre aligha lehetett, ha
oka lett is volna rá.

Ráadásul magánélete sem úgy alakult, ahogy ő szerette volna. Unokatestvéréhez, a szép Reviczky Saroltához
gyermekkora óta írta verseit, aki elfogadta azokat, de aztán a polgári életet garantáló Ambrózy Nándort választotta
férjül, aki Sátoraljaújhelyben lett vármegyei tisztviselő. Apjával, sógorával nem tudott szót érteni, féltette anyját, aki
közöttük szenvedett.

Életerejét azonban nemcsak az irodalmi érdektelenség és a magánéleti sikertelenség nyomta, szívbetegsége is
apasztotta. Még néhány szép napot töltött a Balatonnál, aztán orvosai hazaküldték hogy az anyja közelében halhasson
meg. De nem lett számára Kozma pihentető környezet, hiszen egy fedél alá került gyűlölködő apjával és sógorával.
Édesanyja a hét szobás kastélyban kijelölte a határt a férfiak között, fia megírta búcsúverseit. Márciusban még kicsalta
a szép tavaszi nap, de meghűlt, s beteg szíve nem bírta az újabb terhet: 36 órányi haláltusa után végzett vele 1878.
március 28-án. Csak gr. Vay Sarolta siratta el verssel163, barátai hallgattak:

Tudom, hogy nem nehéz  a föld röge neked,
Hisz sokkal fájóbb volt a lét búja, átka, -
Egy forró sugárért mit nem adtál volna,
Hasztalan kerested, hiába!

Viczmándy Győző sírjára

II.Költészete

Költői indulásakor Petőfit követte, de nem az akkorra már Gyulai Pál által lecsiszolt költőt, hanem a
forradalmárt. Szabadságszeretete a nemzeti függetlenség, a köztársaság hívévé tette, a világszabadság gondolata itatta
át: ugyanolyan fontos számára a a lengyelek, a franciák, a törökök harca, mint a magyarok sorsa. De ő egy „hitvány
korban” élt, reményei sem lehettek eszményei kiteljesedésére, így hát körülményei és olvasmányélményei (Byron,
Schopenhauer)164 pesszimizmusát táplálták. Borongó hangulatát megőrizték versei, Reviczkyt és Komjáthyt megelőzve
írt le ilyen sorokat165:

Bús avar, ahol bolyongok,
és körülöttem ezer lábnyom,
mennyi jár még tévelyegve,
mennyi – mint én – a pusztákon?
Mily kevés még a csillag, mely
e sötét földön ragyog.
Én tudom csak mit jelen, ha
néha sírok, ha – sírok.

1872-ben jelentette meg első kötetét Felhők és csillagok. Költemények címmel, melyet Szemere Miklósnak és
Gyulai Pálnak ajánlott „szeretete és tisztelete jeléül”. Mestere örömmel fogadta, mint ahogyan a Darmay által
ráragasztott jelzőt – a poéták nagyapja, jó magyar Juvenális – is büszkén viselte.166 Gyulai azonban már a cím miatt is
háborgott, nem értékelte, hogy az egy tudatos rájátszás Petőfi Felhő és csillag című versére, nem pedig másolás. Az

162 A cím több formában van jelen a szakirodalomban: az Irodalmi Lexikon és Simor András így használta,
Paszlavszky Garabonciás Deák-ként, s az ő átiratában közölt Szemere versben is erre a formára találtam...

163 Cím nélkül idézte Szabó Endre a Nyugatban. A költőtárs Vay Saroltából később Vay Sándor néven újságíró lett –
aki magánéletével váltotta ki ismertségét, nem életművével, amiben pedig bemutatta osztálya pusztulását.

164 Szabó Endre i.m.
165 Cím nélkül idézte Szabó Endre (A versek központozásban eltérnek a Simon András és a Szabó Endre által idézett

művekben, mert Simor András átírta azokat XX. századira, Szabó Endre megtartotta az eredeti formát...)
166 Darmay Viktor: Szemere Miklós és házatája – kézirat, l. Paszlavszky i.m. 44.



1867 és 1872 között született versei közül válogatott: a kötetben megjelenő 95 verset pontosan datálta, de nem
időrendben, hanem egy belső monológ mentén helyezte el azokat. Kötetnyitó versét még 17 évesen írta
Sátoraljaújhelyben.167 Gyermekként átélte a nemzeti szabadságeszmény kudarcát, éles helyzetben – családjában –
megtapasztalhatta annak következményeit. Fiatal kora ellenére mély bölcsességgel  akkor az időnyerést tartotta legfőbb
hazafiúi kötelességnek, és új harcmodort fogalmazott meg:

Vigyázva tágítsd láncait a kezén,
Vigyázva, nehogy a lánc csörrenése
Kemény tusára hívja ellened…
Midőn a láncszem egyenként kitágúl,
S a zsibbadt érben újra lejt a vér,
Hadd akkor őt! éledjen önmagátul,
És maga küzdjön szabadságaért.

A küzdőhöz

Kortársai közül jó néhányan kezelték a kiegyezést időnyerésként, de Darmay addigra azt is észrevette, hogy
veszekednek a koncokon azok, akikre pedig fontos feladat hárulna. A polgári fejlődés mintájaként tekintett Amerikára,
melynek gyors felfutása mellett az óvilág lemaradt. Az itthoni kis- és középbirtokosok cselekvőképtelensége haraggal
töltötte el. Az én urambátyám című patópálos zsánerképét egyik rokona ihlette, Az öreg tádé pedig nemcsak a
cigányság és öregség sorsösszefoglalása, a társadalmi felelősséget is bemutatta egy valódi vén cigányon keresztül.

Kozmán természetközelibb életet élt, a városból is - tavaszonként - nyugtalanul vágyott vissza a hegyek és
erdők között fekvő otthonába:

Te kedves kis hajlék, ti mezők, ligetek -
Azt sem tudom én már, hogyan köszöntselek,
Édes szülőföldem,
Oly sok év múlt el, oly sok szép tavasz,
Csak az Isten tudja, hányszor vágytam haza,
s hejh, mégsem jöttem.

Visszatérés

Első kötetében több darabból álló népdalciklusa volt, mellyel Petőfi szellemét idézte meg, hátterében azonban
nem az Alföld, hanem a zempléni táj volt. Ezekben önmagáról is úgy vallott, hogy közben az elődök előtt tisztelgett:

S lám a madár mégsem repül,
Száraz ágon hallgatva ül,
Az a kicsiny fészek – vagy mi -,
Azt nem tudja úgy elhagyni.

Köd borul

A zempléni színeket idézte fel később betegsége alatt Szabó Endrének küldött versében168 is, ami a kettejük közti
hangnemet is megőrizte számunkra:

Jer, fiu, jer! Elmult a nyár,
Ősz van, a nap szelidebb már,
Halk fuvalmak ébredeznek -
És sárgulnak a gerezdek.

E szép tájon, Bodrog mentén,
Vigan élünk majd kettecskén,
Naphosszat csatangolván
Völgyek mélyén, halmok ormán…

Várom kendet egész nyáron…

1874-ben megjelenhettek Petőfi összes versei, az ellenzéki költők és írók egyetlen győzelmeként
csonkítatlanul. Ekkor fedezte fel kedves költője királyellenes verseit, ami az ő hangját is radikalizálta. Amikor 1875-
ben Tisza Kálmán szögre akasztotta a bihari pontokat, és a Balközép és a Deák Párt fúziójával létrejövő Szabadelvű
Párttal politikai hatalomhoz jutott, Darmay szatirikus versekben bírálta a „Zavartelvű Pártot”, és az általuk újból
divatba hozott nepotizmust, szervilizmust, családi protegálást….Természetesen ezek csak a saját, Garaboncziás Diák

167 Simor András i.m.
168 Szabó Endre i.m. cím nélkül



címmel indított lapjába jelenhettek meg, melyek csekély példányszámukkal nem kavarták fel sem az irodalmat, sem a
politikát.

Második kötetét Újabb költemények címmel 1877-ben adta ki. Ezt már nem cifrázta semmilyen külső
idézettel, de az összeállítást nagy tudatosság jellemzi. Néhány kivételtől eltekintve elmaradtak a versek keletkezését
jelző évszámok, de egy-egy ciklus összerendezésével jelezte egyre jobban tudatosuló szándékát. Victor Hugo után
szabad átiratban használt jelszava lett szemléletének hordozója, s az, hogy a Sissi-kultusz közepette Csernovics
Emiliának, az 1849-ben kivégzett tábornok özvegyének ajánlotta. A Darmay-hagyatékban169 fennmaradt a nemes lelkű
hölgy köszönő levele, különleges kordokumentumként ide illesztem:

Darmay Úr!
Minden előzmény nélkül, meglepetve vettem hozzám intézett levele kíséretében
nekem ajánlt könyvét, igen szép, megragadó költeményeivel. A könyv első lapján
kézirata nekem igen becses, habár érdemem fölül túl a bók. - Élvezettel lapozgatok
könyvében az igen gyéren kimért szabad perceimben, és kellemesen lefoglal. Ho -
gyan tudjam megköszönni önnek, Uram, e figyelmet és kitüntetést? Hálaérzettel
fogadja meleg kézszorításom által meghatottságom, hogy sok lelkes honfitársam,
mint ön is, iparkodott imádott férjem nevét és emlékét bennem tisztelve , özvegyét
túlhalmozni figyelemmel. - Köszönöm – életfeladatom az, hogy mindig méltó ma -
radjak dicső férjem nevéhez, és nemzetem rokonérzetéhez. Isten velünk; ismételten
köszönetet mondva köszönje Darmay úr honleányi meleg üdvözletem, és lekötelezett
érzettel őszinte üdvözletem

Damjanich János özvegye

És persze ott volt a vers is Aradi gyásznap címmel, mellyel hitet tett negyvennyolc eszményei mellett, és ezzel a
szemlélettel fordult saját kora eseményei felé.

Második kötete egyéniségének szélesebb kibontakozását hozta tartalmi és formai szempontból egyaránt. Talán
még Szemere hatására tűnt fel a kötetben néhány elégia, óda és szonett, de igazi műfajának már nem ezeket, hanem a
dalt, a balladát, a zsánert érezte, és elsők között kísérletezett városi életképpel. Költészete Ábrányi Emil akkori
hangjával rokonítható, aki jellegzetesebb hangadója volt ennek a nemzedéknek, mint Vajda János. A párizsi kommünről
írott két verse azt jelzi, hogy republikánus gondolkodását meghatározta a Petőfi-féle világszabadság gondolata. A
kommünről írottaknak aztán nem lett folytatása költészetében, mert  - Simor András szerint – azokat csak a polgári
forradalom újabb kísérletének tartotta, s nem a munkások politikai jelentkezésének. Költői hitvallását azonban pontosan
megfogalmazta ebben a kötetében, mely talán legtöbbet idézett vers lett határon innen és túl:

Merész a szó, de én kimondom,
Republikánus vagyok én,
S gyűlölöm azt a szabadságot,
Mely koronát hordoz a fején.

Merész a szó

Hagyatékából még olvasta és előadásában idézte Paszlavszky Sándor azt a levelet170, amit Szemere Miklós, akinek
érzéke volt a politikai versekhez, írt erről Darmay édesanyjának:

Kedves Zsuzsikám!

Előfizetek Győző költeményeire két példányban. - Ez újabb költeményeit nem ismerem mind,
de köztük lesz kétség kívül egy hazafi költeménye is (a Garaboncziás Deákban jött ki, címére
nem emlékszem) , mely oly kiválóan szép, hogy ha a verset pénzen lehetne venni, mint a lovat,
marhát (Tisza is sok mamelukmarhát vett pénzen, azaz hivatalbiztatással) ha tehát – mondom -
a verset pénzért saját munkájává varázsolhatná az ember, azon említett versért, ha gazdag volnék,
kész volnék adni ötszáz forintot…

A politikai versek vonulatába a magyarországi viszonyok rajza is belekerült, költői küldetése szép feladatát teljesítette
ki ezekkel. A pecsovicsok, a körültekintő – vagy ahogyan ő nevezte őket: circumspectus-poéták – elleni harcában
változatlanul Petőfit hívta segítségül, akinek Vörösmartyhoz írott versét mottóként is felidézte. Darmay ekkor már a
politikai pártok egyikével sem tudott azonosulni, mert a fúziót a Deák-párt fegyverletételének tartotta, s attól félt, a
történelem újfent megismétli önmagát: visszahozza azt a dicstelen időt, amikor Rákóczi bujdosott, és Károlyi Sándor
nagy paloták ura lett. Kossuthba vetett hite azonban még ekkor is élő, egyik levelének gondolatát szinte kötelező
jelszóként verselte meg:

Munkára fel hát! ki van tűzve

169 Idézi Paszlavszky i.m. 50.
170 Paszlavszky i.m. 39.



a zászló, ússzék a hajó…
Kossuth levelére

De nemcsak politikai versek kerültek kötetébe! Fogékony volt a természet minden jelenségére, a leírásban,
festésben, színek felrakásában, mesteri képeiben – írta róla Szabó Endre171 – valamiféle költői magasságban tudott a
világ felett lebegni. Élete legmélyebb pontjain sem pityergett, ironikus mosollyal fejezte ki fájdalmát:

Óh, dicsőség délbábja!
Óh, szerelem! csalfa tündér!
Óh, szent álom, óh, bohóság,
Hová lettél, hova tüntél?

Szerelmi ciklusaiban (Charlotte dalai, Feledés könyve) – melyeket unokatestvéréhe írt – is van néhány
könnyedebb, fanyarabb dal, mely a nagy költőt sejttette ebben  a tárgykörben is. Hagyatéka egyik utolsó darabjában
üzent szerelmének:

Vágy, szemrehányás vegyenek
örökre búcsút tőled,
és dalaim kísértete
ne háborgasson többet.
Legyen nyugalmad, éltedet
aludd mosolyogva végig,
s ne tudd, hogy ágyad szőnyegén
az én vérem sötétlik.

Legyen utolsó

Prózai írásai a korabeli lapokban, és hagyatékában maradtak fenn. Apja elbeszélése nyomán 17 évesen
lejegyezte A császári királyi huszárok történetét 1848-ból, melyet a Kossuth és kora című könyv is felvállalt.
Kordokumentumként olvasható ez is, akárcsak beszámolója Szemere Miklós házatájáról, arról, Hogyan élt Kossuth?,
vagy a Zilahy Gézáról, mint lírikusról írott kritikája. Ezen az úton172 is lehetett volna még folytatás, ha nem olyan
szűkre szabott az ideje..

Költői-írói teljesítménye életében nem hozott számára elismerést. A kritikusok támadták, kidolgozatlannak
érezték kifejezésmódját, és lázító hangja miatt a főügyésznél is feljelentették. Ezekre az ekkoriban már ritkán
megszólaló Szemere nyílt levélben adott választ, melyben Darmay szabálytalan csapongásait új formaként, és nem
kiforratlansága jeleként értékelte. Simor András 173 is úgy véli, hogy az költőnek akkoriban nagyobb érzelmi és eszmei
mélysége volt, mint amennyit fiatalsága és heves jelleme kifejezni engedett. De néhány versével még így is nemcsak
saját költészete, hanem az évtized átlaga fölé emelkedett, s hogy ennek kimondása akkoriban nem történt meg, annak
oka talán Ábrányi költői féltékenysége lehetett…

Paszlavszky Sándor adatai szerint Darmay a neki rendelt 8-9 költői év alatt mintegy 300 verset jelentetett meg,
bár ennél jóval többet írt. Mégsem volt szerencséje ezekkel, Garaboncziás Diákja csak 20 számot ért meg, 1878-ra
tönkrement, verseskötetei sem fogytak. Az irodalmi ellenzék minden tagja szenvedett az érdeklődés hiányától, de
Darmayt ez megdermesztette, s megadta magát betegségének.

III. Utóélete

Néhány nekrológ megjelent róla a korabeli lapokban, de barátai sem siettek hagyatéka feldolgozásával. Így hát
gyorsan elfeledték, híre szinte el sem jutott a nyugatosokhoz, pedig költőileg az ő előzményüknek tekinthető.
Sátoraljaújhelyben élt legtovább az emléke: 1889-ben a helybeli Orvos és Gyógyszerész  Egyesület által megrendezett
ismeretterjesztő előadáson a vármegyeháza dísztermében sokan meghallgatták Paszlavszky Sándor174 felolvasását róla
és a többi zempléni költőről, amit  a szerző meg is jelentetett. A hosszú kitérőkkel, unalmas fecsegésekkel tarkított
előadást elolvasva először megsajnáltam azokat, akiknek ezt élőben kellett elszenvedniük. Aztán rájöttem, nem
sajnálom, hanem irigylem őket, hiszen ilyen élet folyt akkoriban egy nem irodalmi egyesületben, amelyből több is volt
akkoriban a városban. S ennél többet is tett Paszlavszky! A Darmay-hagyyaték a politikai változások következtében
megsemmisült, idézeteivel megmentett azok közül is néhányat.

1912-ben Darmán, a szülőházán emléktáblát avattak tiszteletére, ahol Ábrányi Emil volt a szónok. Ábrányi
ekkorra elfordult ifjúkora radikális nézeteitől, bár minden március 15-re írt egy ódát. Darmayval szembeni

171 Szabó Endre i.m. - az idézet cím nélküli
172 Viczmándy Tamás i.m.
173 Simor András i.m. 8.
174 Paszlavszky Sándor (1850-1899) újhelyi diák volt, Dongó Gyárfás Géza tanítványa: a tőketerebesi kertész fiából az

ő hatására lett tudós pap és irodalomtörténész. Amikor az újhelyi Carolineumban tanított, fő munkatársa és
szerkesztője volt az újhelyi sajtóéletnek.



igazságtalanságát beszédével a maga módján korrigálta: „ha valaki akad majd, aki összegyűjti és a nemzet
rendelkezésére bocsátja mindazt, amit a szívedből valaha óhajtottál, ámulva fogja látni, hogy Petőfi fanatikus tüze
szikrázott benned, amikor a szabadságról énekeltél, s ezek közül néhányat büszkén állítunk be a világirodalom legszebb
harmóniái közé.” 175

Szabó Endre, hagyatékának őrzője csak 45 év múlva, csak 1923-ban írt róla egy emlékezést a Nyugatba,
melyben néhány ismeretlen versét is felidézte. Ekkorra Kozma és Darma már Csehszlovákiához tartozott, emlékét nem
ápolták. Halálának 50. évfordulóján a Viczmándy család krónikása, Viczmándy Tamás még megidézte életét és
költészetét az Újhelyben megjelenő Adalékok Zemplén vármegye történetéhez című periodikában, aztán hosszú időre a
feledés homálya merült a költőre.

A felszabadulás után még ott volt a Hét évszázad verseinek első kiadásában, aztán a későbbik során onnan is
eltűnt. A Századvégi költők 1959-es összeállításában a szerkesztő, Csanádi Imre sajnálkozott ugyan – Bizonyos, nagy
lehetőségek szálltak vele a sírba, de nem nagyon kutatták azokat az értékeket176 –, de csak születésének 100.
évfordulójára jelent meg válogatás műveiből Merész a szó címmel, Simor András szerkesztésében és tanulmányával.
Simor a sokszínű életművet – a kor szokása szerint – leegyszerűsítette a politikai versekre, de tanulmánya révén
felvillantotta Darmay értékeit. Legutóbb a Kazinczy Társaság  tervezett a Sátoraljaújhelyhez kötődő költőkből egy kis
sorozatot,  melynek egyik darabja Darmay Viktor lett volna, de a megjelenés elmaradt. Pedig szükség volna erre, hiszen
ez a nagyon tehetséges, sajátos hangú újhelyi csodagyerek nemcsak megidézhetné a kiegyezés korabeli időszakát, jó
néhány aktuális gondolatot is megfogalmazhatna számukra….

Széphalom, 2013.  361-370.

V.

 „Lantom nem szerzett hírvirágot...”
Németh Pál ébresztése

      Németh Pál (1882-1911) sátoraljaújhelyi költőt és újságírót csak Szinnyei József és Sátoraljaújhely Lexikona tartja
számon, pedig kortársai nagyon szerették. Versei itt-ott szétszórva, publicisztikája a Zemplén nevű helybeli újságban
jelent meg, melynek 1902 és 1910 között volt munkatársa. Egyetlen fényképére  Zemplén Naptárában, kézírására pedig
a sárospataki református könyvtár egyik Molnár Borbála kötetében találtam rá.

I. Élete

      1882. január 8-án született Sátoraljaújhelyben elszegényedett nemesi családban, édesapja vecsei Németh Pál az
Északkeleti Vasút szolgálatában állt, édesanyja Toronyay Zsófia volt.177 Öregedő szülei egyetlen gyermeke lehetett,
akiknek emlékét csak haláluk után idézte meg: „Alig leszek már újra boldog, / Alig akad már, ugy lehet, / Ki ugy
szeressen mint e két lény / valaha engem szeretett.” (Karácsonyestek)178 Iskolai tanulmányait a piaristák újhelyi
iskolájában folytatta, ahol korán felfigyeltek tehetségére: diákként nemcsak az iskolai önképzőkörben tevékenykedett,
munkatársa volta Zempléni Hírlapnak és a Felsőmagyarországi Hírlapnak is. Nyolcadikos gimnazistaként március 15-
re írott ódájával akadémiai pályadíjat nyert, és ugyanabban az évben Lombok címmel verseskötete jelent meg, mely
barátja, Toma István (1881-1938) elbeszéléseit is tartalmazta. Barátságuk a távolság ellenére később is megmaradt:
Németh Pál újságíróként tudósította az újhelyieket földijük pályájának egyes állomásairól, Toma István katolikus
papként meg A hegyaljai diákok címmel regényes emléket állított a diákéveiknek.179

       Érettségi után a fiatalember Petre került, ahol megkezdte jogi tanulmányait, és a Kritikai Lapok munkatársa lett.
Hogy voltaképpen mi történt vele ez idő alatt, nem tudjuk pontosan. Versei egy reménytelen szerelemről adtak hírt, s
arról, hogy ott találkozott össze a szegénysége miatti kiszolgáltatottsággal. De ő nem vállalta a nyomort, mint fél
évszázaddal korábban élő újhelyi költőtársa Darmay Viktor (1850-1878), mert számára a költészet nem volt küldetés,
csak önkifejezés. Visszatért az akkoriban már egyedül élő édesanyjához, újságíró lett  a Zemplénnél, miközben írásaival
egy ideig országos lapokban is jelen maradt.
         Hihetetlen termékenységgel dolgozott, beletanult  a mesterségbe, hiszen minden feladatból alaposan ki kellett
venni a részét. Írt vezércikket, tárcát, beszámolót, esszét, elemzést, rövid híreket, s eleinte a hirdetések után is ő
talpalhatott, hiszen az volt újságja éltetője. Egy-egy lapszám után időnként úgy éreztem, az egész az ő műve, pedig csak
néhány írás alatt volt ott a neve, vagy a szignója: -th, np., n, l, x, Melchior, Bujdosó, Regan, Zajonghy Elemér, vagy

175 Idézi Viczmándy Tamás a családtörténetében
176 Simor András adata
177 Szinnyei József: Magyar írók életrajza
178 Zemplén, 1902.dec.24. Németh Pál írásaiban megtartottam az eredeti helyesírást...
179 Toma István: A hegyaljai diákok ( 1912.)



Németh Pál. Talán ezért is használt annyi álnevet, de stílusa alapján jelzés nélkül is fel lehetett ismerni, jellegzetes
szóhasználata révén kilógott a többiek közül. Álnevei többnyire polgári nevéhez kapcsolódtak, a kivételek pedig róla
vallottak.180

        Édesanyja halála után magára maradt, emiatt anyagi gondjai megnőttek, így hát nem volt teljesen felhőtlen az
élete. De a megszokott, barátságos környezet, és a feszes napi munka sokáig elfeledtette vele a nehézségeket. Sajátos
humorával erényt tudott kovácsolni a nehézségekből is: nyaralás helyett beérte az újhelyi majálisokkal, a lexikonok
lapozásával történő virtuális utazásokkal: „ hír majd rólam mint nábobról / és „gazdag bácsiról” beszél; / és lesz
belőlem millioner / -halál reá! ki szót emel..! / Mert hát nyaralva pénzt csinálni, / Ezt kérem szépen – tudni kell.”
(Nyaralás)181

Közben cikkei egyre tartalmasabbakká váltak, s műveltsége révén egyedivé. Érdeklődve figyelte városát. Kedvenc
témája az irodalom, a színház, a művészet lett, de vele született hajlama révén népművelővé vált: nemcsak tudósított,
hanem formálni is próbálta az újhelyiek ízlését. Publicisztikájában is megtartotta fiatalos lendületét, az őt érdeklő
témákat minden lehetséges oldalról megvilágította. Állandó kapcsolatban volt olvasóival, munkája révén közismert és
népszerű figurája lehetett a kisvárosnak. Lapja érdekeit követve belekeveredett a helyi politikai és konkurencia
harcokba is, amelyekből mindig ő jött ki győztesen. Az újság egyik tudósítása szerint „Németh Pál joghallgató, lapunk
belső munkatársa, csendben haladt a Kazinczy utczán, amint Rein István cukrász boltjából egy alak a sötétben előbbre
jön  és munkatársunkat a következő szavakkal inzultálja: „Ha maga engemet még egyszer ki fogja figurázni  az
újságban, fel fogom magát pofozni. Akassza fel magát!” A támadó alakban Németh Pál felismerte Landesmann Miksát,
a Felsőmagyarországi Hírlap című újság kiadóját és egyik vezérét…” (Megtámadott újságíró)182 Az affér aztán a helyi
bíróságon folytatódott, s hogy ott már nem Németh Pál, hanem az akkori főszerkesztő, Bíró Pál  lett a vádlott - akit
felmentettek183 - jelzi, a sok újságot megjelentető Újhelyben éles harc folyt a piacért, amiért mindent vállalni kellett. Ezt
is, miként a politikai afférját Buza Barnával újságja iránt szolidaritása táplálta, de Németh Pál a saját eszközeivel
harcolt, mint ahogyan azt versei, krónikái és cikkei mutatják.
      Újságíróként ontotta magából a különféle írásokat, de egy idő után a költő mintha elcsendesült volna benne:
eltűntek lapjából a versei, személyéről sem jelent meg semmi hír. Pedig közben nagyot fordult az élete: feleségül vette a
Hlavaty-lányok egyikét, a vörös hajú Jolánt, akinek az egyik újhelyi krónikás, Dankó Márta néni szerint még számtalan
férje lett, melyek sorát ő nyitotta meg.184 Újságíróként azonban nehezen tudta feleségének a megszokott nívót
biztosítani. Apósa, Hlavaty Pál és a família többi tagja a város és a vármegye szolgálatában állott, így hát rábeszélték őt
is a váltásra: „Lágy ritmusok volt dudolója / Most végrehajtó ur vagyok.” (Egy körlevélre)185 Pedig ekkor  már
újságíróként is eljutott egyféle magaslatra, hiszen 1909-től felelős szerkesztőként nevével jegyezte a lapot, és írásaiban
is egyre érettebben, érzékenységgel szólt a város ügyeiről. Aztán először csak írásai fogytak el, majd amikor Éhlert
Gyula a laptulajdonos-főszerkesztő lemondott,  ő is kivált a  szerkesztőség kötelékéből.186 De nem sokáig élvezhette új
státuszát, a lap egy újabb híre szerint „ Németh Pál anyakönyvvezető-helyettes megrongált egészségi állapotára való
tekintettel 6 hét szabadságot kért Dókus Gyula alispántól.”187

      Hát nem volt hozzá kegyes a sors, Újhely csodagyerekének tragikus vég jutott! Tehetségét éveken keresztül
kénytelen volt aprópénzre váltani, amiből csak szűkösen élhetett. Amikor találkozott a neki rendelt társsal, megpróbálta
az életét megkeserítő szegénységet elrúgni magától, de ezért mindent fel kellett adnia, amiben hitt. Ha igaz az  a teória,
hogy a betegség valami lelki baj külső megjelenése, akkor ez nála sem ment egyszerűen: a szerelem ugyan erősebbnek
bizonyult költői mivoltánál, de szenvedéssel és halállal fizetett árulásáért. 1911. május 7-én halt meg. A gyászjelentést
közreadó feleség188 azonban változatlanul újságírónak nevezte őt, hiszen a neki jutott 29 esztendő – és a 2 éves boldog
házasság – alatt így tartották számon őt az újhelyiek.

II. Költészete

     Mivel kötetei nem élték túl a rohanó időt, írásomban csak a korabeli újságokban megtalált verseire és krónikáira
hivatkozhatom, melyek értékével maga is tisztában volt.189 Bohém természetéhez költő mivolta járult önmetaforaként,
ezzel örömforrássá vált számára a versírás. Költői indulásakor Sátoraljaújhelyt a nagy öregek: id. Bajusz József és Fejes
István uralták, lapjában sem ő volt a házi szerző, ezek nem sarkallták nagyobb teljesítményre. Ígéretes volt az indulása.
az Akadémia megjutalmazta egyik versét, amit gimnazistaként írt:

180 Melchior: héber eredetű férfinév, a fény királya jelentésű, a bibliai háromkirályok egyikével azonosították. A
Bibliában így nem szerepel, csak a  VI. századtól emlegetik a legendák. Regan: ír személynév, kis király a
jelentése, a Zajonghy Elemér név az újságírás összefoglalása, de érdekes módon ezt irodalmi alkotásai jelzésére
használta. Bujdosó néven az Ilonka-verseket jegyezte

181 Zemplén, 1902. júl. 19.
182 Zemplén, 1902. júl. 10.
183 Zemplén, 1902. júl. 10.
184 Dankó Istvánné- Dankó Dénes: Újheli történetek (Ujj Péter kiadása, oldalszám nélkül), Sátoraljaújhely, 2000.
185 Felsőmagyarországi Hírlap, 1909. máj. 15.
186 Zemplén, 1910. márc. 10.
187 Zemplén, 1910. márc.12.
188 ld. a  Zemplén Megyei Levéltár gyászjelentés gyűjteményében
189 ld. az Ilonka verseket beharangozó előfizetési felhívást, és az Inczédy László halálára írott versét



Március Idusza, fénye nemzetemnek!
Magyar dicsőségnek ragyogó csillaga!
Megvalósult rege, tündöklő fényálom,
Mely hősi nemzetemnek ragyogást ada.
Eljöttél hát újra? visszatérsz e honba?
Régi nagy csatáknak zugó dallam-árja?
Ó jer! napodnak csillogó világát
Egész Magyarország szivdobogva várja!

Március 15-e

A hírek szerint a főgimnázium hazafias ünnepségén egyik osztálytársa, Ertl Viktor szavalta el Németh Pál versét az
ünneplő közönség zajos tetszésnyilvánítása mellett. Ez a veretes költemény egy 17 éves ifjú alkotása, nem véletlenül
nyert vele akadémiai díjat. Az ismétlődő Március Idusza  ugyan zavaró benne, de ez feltehetően nyomdahiba,  mert a
vers  egyébként latinos műveltségről vall: költői képeiben – a piarista hagyományoknak megfelelően – az antikvitás
elemeit használta fel. Fél évszázad telt el a forradalom óta, történetét és hatását mély érzelmekkel, hittel, és a tehetség
erejével idézte meg. 12 tömör strófával fejezte ki az ünnep nagyságát, miközben rátalált egyik kedvenc versformájára.
Kezdő költőként ugyan túlzsúfolta alkotását, de az ünnep fölé emelkedve az esemény időtlenségét sugallta.

Ez a vers lett költészetének nyitánya, első koronája is, hiszen diákkori verseit még abban az évben Lombok
címmel megjelentette, amiből sajnos nem maradt fenn elérhető példány.  Következő verse 1899-ből való, melyben
Budapestről való gyors visszatéréséről is adott egyféle magyarázatot. A szegény virágáruslány elcsépelt témája
nemcsak szociális érzékenységének jele, sorsában saját helyzetére ismert rá: „Majd gondolom: mi lesz belőle / Fehéren
majd ha száll a hó / Kicsiny szobája jéghideg lesz / S virága sem lesz eladó?” (Virágot tessék)190

Új korszaka kezdődött az akkor negyedik évtizedébe lépő Zemplénnek: Éhlert Gyula lett a tulajdonos (és
később a főszerkesztő is), aki szabadelvű politikai lapot formált a hetente kétszer, majd háromszor, 4-6 oldalon
megjelenő újságból.191 Az egyszerű formával, de gazdag tartalommal megjelenő újság az elkövetkezendő évtizedben az
újhelyiek legnépszerűbb sajtóorgánumává vált, amiben nagy része volt Németh Pál tevékenységének is. Először –
költői öntudatának beszédes jeleként – Melchior néven jegyezte verseit és egyéb írásait. Prológjában nemcsak az újság
új szellemiségét fogalmazta meg, a könnyedén pergő sorok önmaga számára is kézzelfoghatóvá tették azt a feladatot,
amire vállalkozott:192

A törvényszék, a megye, Sok meglepő nyitás
A vidék, a város  Terve van készen
Minden dolgát tudatjuk Érdekes lesz a lapunk
Jó-e, avagy káros… És – modern egészen.

Már első verseiben felvillantotta kedvenc témáit. Az Ünnepi strófák címmel húsvétot köszöntő verse szívéből jött,
vallásossága indokolta ezt, s a gyermekkori emlékek, és a jelennel való összevetésével  felnőtté válását is
megmutatta.193 A Dalok a színházról nagy szerelméről szólt: eleinte csak élvezte az aktuális előadásokat, később aztán
elmélyülten és napi szinten foglalkozott velük.194 A tavaszi strófák című vers nemcsak a tavasz köszöntése, hanem egy
felismerés kifejtése: sok alkotás születik erről az évszakról, és azok mindegyike éppen olyan zöld, mint a természet.195

E verse révén azt is megtapasztalhatta, hogy az újságban megjelenő írásokat nemcsak elolvassák, hanem reagálnak is
azokra: néhány nap múlva versben fedte meg egy névtelen fűzfapoéta, amire Krónikájában reflektált: „ Valamennyi
disszonáns rím / Mind megannyi sánta láb! / Üdvözölje zengő hanggal / Fület sértő rímetek, / Csak tavaszi dalotokból /
Hozzánk, óh! ne küldjetek!”196

Mert a Zemplénhez való szegődésének első pillanatától kezdve fontos feladata lett verses krónika írása a város
életéről. Ennek nehézségét már az elején megérezte: nem szakmai tudása lesz kevés hozzá, hanem a kisvárosi lét
beszűkülése: „Nem is csoda, ha a dorombom / Ma ósdi, elcsépelt hangot ad.../ Hisz Újhelyben – hitemre mondom! -
semmi új sincs egy hét alatt.”( Krónika)197 De szorgalmasan megírta házi feladatait, melyek közül az 1902. július 7 és
1903. március 21 között született darabokra találtam rá. Igazi krónikák ezek a városról, mert a mindennapokról szóltak:
színházról, az ellenzék működéséről, a farsangi mulatságokról, a megyebálokról, s arról, hogy az iskolába  visszatérő
diákok mennyire megélénkítik a várost. Olvashatunk a lapban az újhelyi nevezetességekről: az omnibuszról, mely a
Torzsásra és a Várhegyre járt ki, a sztrájkoló utcai villanylámpákról, és itt küldte el fricskáit a lap és önmaga

190 Zemplén, 1899. márc. 18.
191 Dongó Gyárfás Géza: A Zemplén története (Zemplén, 1902. febr. 5.) és Kristályné Szabó Emőke: A

sátoraljaújhelyi Zemplén hírlap története (Széphalom 15, a Kazinczy Társaság évkönyve, 2005. ) 261-272.
192 Prológ az újsághoz, Zemplén, 1902. febr. 15.
193 Zemplén, 1902. febr. 25.
194 Zemplén, 1902. márc.7.
195 Zemplén, 1902. márc. 8.
196 Zemplén, 1902. márc. 7.
197 Zemplén, 1902. aug.31.



ellenfeleinek is. S ha látszik is ezeken a verseken, hogy a pillanat szülöttei, nem igénytelenek: törekedett a formai
változatosságra,  hogy azzal kerülje ki a téma miatt ráleselkedő monotóniát. Az ezekben megcsillanó költői vénájával
nemcsak a korabeli olvasóknak okozott örömöt, ma is jó olvasni, hiszen a XX. századi Újhely mindennapjairól szólnak
szociografikus pontossággal, ahol „nagyon szeretik egymást / újságírók, emberek / Herkulesre! Ily békés hely / csakis
Ujhelyben lehet.” Hogy Németh Pál meddig írta krónikáit, a hiányos lapszámok miatt nem derült ki, de felelős
szerkesztőként 1908-ban felújította a laphoz kerülő kezdő költő, Kroo József segítségével, aki Kro-nikás néven jegyezte
azokat. Néhány kísérlet után azonban leálltak, mert az új változatok túlságosan élesre sikeredtek, s hiányzott belőlük a
Németh Pál-féle könnyedség és derű, amit a Zemplén olvasói annyira szerettek.

A krónikákkal párhuzamosan születtek meg a versei, melyeket eleinte egy boldogtalan szerelem uralt. A
titokzatos Ilonkától szegénysége és a költőket kísérő előítélet választotta el,198 de a Régi stophákban  megcsillant
lebegő költőisége, ahogy az alkony hangulatát megjelenítette:

Az alkonyat már a földre tette szárnyát, Leszáll az alkony, és a nap sugára
átfut az erdőn néma sejtelem, már más vidékre tűz le valahol,
s véle multak régi képe száll át utamat elfödi éjszaka árnya
a lelkemen… s a cél nincs – sehol…

Aztán a vers második felében kamaszos humorral rájátszott erre a szomorúságra:

A virradatba nyuló orgiába Rám néz tekintetével szemrehányva
keresztül parfüm és sartrőz ködén, a két szemében drága csepp ragyog,
elém lebeg fényes szellemruhába s én besírom a tivornyák zajába:
egy tiszta, bájos, égi lény. Hogy hozzád méltó nem vagyok.

Ezzel rátalált másik kedves versformájára: az ellenkező hangulatú dalok összekapcsolása jellemzője lesz költészetének.
Ebben a clown (bohóc) szerepbe menekült: élte a kisvárosi ifjak felelőtlen életét, élvezte az őt körülvevő népszerűséget,
melynek egyik látványos jele az volt, hogy egyik nap virággal borítva találta szerkesztőségi íróasztalát.199 Ezzel
azonban el is vált az útja az addig követett Petőfi-mintától, csak műfajait és szerepjátékait őrizte és fejlesztette tovább:
legsikerültebbek városi helyzetdalai lettek. (Rózsák az asztalon, A hó és a troubadour).200

Néhány év múlva Ilonka dalok címmel kötetben is meg akarta jelentetni szerelmes verseit, de a hiányos
lapszámok miatt nem tudom, hogy ez valójában megtörtént-e. Érdekes hangú felhívása azonban fontos vallomás, mely
egyszerre mutatja sajátos költői öntudatát és önkritikáját:

Előfizetési felhívása

Uj könyvet írtam, kiadom. A jó Isten a megmondhatója, hogy mikép lett az itt-ott  megjelent,
lapokban szétszórt versekből teljes egész: önálló kötet?! Ahogy múltak a napok, úgy gyültek a
versek, és ime: én nem tartok meg egyet sem belőlük: szétküldöm, hátha az emberi szivekbe
sodorja be őket valami jó, isten-kormányozta fuvallat. - Ennyit akartam irni a készülő kötet
verseinek prológjaként, s talán ennyit sem érdemelnek, hiszen úgy is tudom, hogy azokkal én
epigon hatást előidézni nem fogok. De máskülönben is dőreség lenne a vágy, magaménak
mondani a világot: azt azonban tudom, érzem, hogy fogok akadni szivekre ebben a szükebb
pátriában, a melyek dalomnak egy-egy ütemében az én szivem dobogásaival együtt lüktetnek
össze. - De miként is legyen az én igyekezetem azokat a verseket öntetni ólom betük soraiba,
a melyek a legerősebben viharzottak át a lelkemen. Nem füzök a kötethez nagy reményeket,
de azt önbizalommal mondhatom, hogy az olvasó fog találni dalaim között olyanokat, melyek-
nek meg fogja csapni szivét a melege, ha már nem is perzselheti meg szivét a lángja… Bizom
a közösségben, felette szives bizalmát tőlem eddig sem tagadta meg, hogy lehetővé fogja tenni
ígéretem beváltását. Fogadja oly rokonszenvvel a második kötetet, a mily bizalommal várta az
elsőt.  - Németh Pál201

A mutatóban megjelent Ilonka-versek nemcsak a lányolvasók szívét dobogtatták meg, a példányszámot is növelték,
mert szerelmes verseiben a századforduló irodalmi közhelyeit is egyedivé tudta formálni202:

Csupán világom omlott össze végkép
Csupán te lettél ujonan szabad.
S míg ezer könnyel lettem én szegényebb,

198 Mese három világos ablakról, Zemplén, 1902. dec.20.
199 Rózsák az asztalon, Zemplén, 1902. júl. 1.
200 Petőfi mellett ebben az egyik újhelyi költőelőd, Darmay Viktor is hatott rá….
201 Zemplén, 1903. febr. 14-15.
202 Zemplén, 1909. ápr. 10.



Te egy kacajjal lettél gazdagabb.
Búcsú

Később pedig különleges akusztikájú versekkel idézte fel az elvesztett – vagy el sem nyert?! - Édent, jól érzékeltetve
azokba a századforduló spleen hangulatát is… Költészetében így jutott el Petőfitől Reviczky és Komjáthy hangjáig, de
bizonyos vonulatokban Vajda Jánost, és az akkor készülődő Adyt is megelőlegezi számunkra. Újhelyben aztán újra
találkozott a szerelemmel, ami rövid élete végéig elkísérte. Erről visszafogottabban vallott a versekben: szép Petőfi-
allúziójában már csak az egymásra találás örömét fejezte ki: „Mig jó szived hüséges társa / Az én hozzád igaz
szivemnek, / Nyarunknak nem lesz hervadása, / És zord szele meg nem diderget.” (Október)203 De amikor mérlegre
tette életét, egyetlen értékként ezt a szerelmet mutatta fel: „ Lantom nem szerzett hirvirágot, / Rengot, s mint másnak:
uri módot, / Csak egy szivet, mely drága, érző, / S még ha nálam van, úgy boldog.” (Vallomás)204

Legfontosabb újságírói témái verseiben is megjelentek. Ezek egyike volt a helybeli Diana-fürdő ügye, ami az
évek során lepusztult, s a helyreállításra nem volt pénz. Először egy szarkasztikus jelenetben mutatta be a fürdőben
uralkodó állapotokat,205 de figyelmeztetése nem járt sikerrel. Így hát verset írt, mely a fürdő haldoklásának rajza lett. A
vershez kapcsolt lábjegyzet nemcsak klasszikus műveltségét mutatja,  újhelyi különlegesség is: „Dianát csak egy
betűvel irják, de ha már az újhelyi Dianna kettőt kapott, legalább azt hagyjuk meg neki….” Amikor ugyanis kiderült,
hogy az az eredeti tulajdonosok, az azóta két ágra szakadt újhelyi zsidó hitközségek felújítás helyett külön-külön
építenek maguknak fürdőt, az értéket féltó Németh Pál abban nem gyarapodást, hanem a veszteséget érzékelte: „Mert e
két hitközség tusája / Az ő külön fürdőjüknek nem árt;/ Az ő harcukban agg Dianná-, / Te rád mondták ki – a halált.” (A
haldokló Dianna)206

Verseinek külön vonulatát jelentik az évfordulókra, ünnepekre írottak, melyre az első alkalmat Kossuth
születésének 100. évfordulója teremtette meg. A város és a vármegye nagyszabású, bankettel összekötött  ünnepséget
szervezett, ekkor került márványtábla a piarista gimnázium falára, és ekkor határozták el egy köztéri szobor felállítását
is. Kossuthot Németh Pál két verssel is köszöntötte, de nem véletlen, hogy ezek csak krónikái között jelentek meg. Bár
átérezte a pillanat nagyszerűségét, keserű hangú ódájában207 a figyelmeztetés hangja erősödött fel:

Mi szertehordja Kossuth nevét:
Nem hatja meg, alig heviti lángra,
Hisz ünnepelni oly szokott dolog,
Hisz annyi fény közt épen a lidércfény,
Mely kél, kápráztat s aztán ellobog…

Kossuth-ünnep

Második verse208 aztán kicsit ellensúlyozta ezt: az ünnep hangulatát fejezte ki az kor értékrendje szerint, ahogyan az
egy újhelyi költőhöz illett:

Mi történt ma? új korszakba léptünk,
Ma született Kossuth százada!

Leszállott a Messiás az égből,
Megsajnálta Isten e hazát…

Krónika

Ez a kettősség jellemzi egész költészetét: ha saját gondolatait követte, lírai magaslatokba emelkedett, de ha a
mindennapi élet rákényszerítette arra, hogy időnként lekerüljön onnan, rigmusai árnyékot vetettek költői életműve
veretes darabjaira. A márciusi forradalomra írott verse a díjnyertes óda folytatása. Ekkorra március idusa már
elfogadott  ünneppé vált, de mert Németh Pál úgy érezte, hogy 1848 céljai nem valósultak meg azóta sem, ünnepi verse
fohásszá vált209:

Im! ünnepelnek szerte a hazában,
Hozsan zeng néked völgyön és hegyen,
Oh! add: e nép, mely téged ünnepel ma,
Hogy általad tényleg szabad legyen.
Oh! Add: e nép, melyet vert sors csapása,
S melyre annyi vész, meg baj szakadt,
Legyen most általad ujra erőssé,
legyen most általad ujra szabad…

203 Zemplén, 1909. szept. 25.
204 Zemplén, 1909. szept. 1.
205 A haldokló Diána, Zemplén, 1909. febr.20.
206 u.o.
207 Zemplén, 1902. szept.14.
208 Zemplén, 1902. szept. 20.
209 Zemplén, 1903. márc. 14.



Március 15

Amikor II. Rákóczi Ferenc hamvai Rodostóból Kassára kerültek, nagyszabású megmozdulásra került sor
Zemplénben: az újhelyi hegyek tetején őrtüzek kísérték a fejedelmet hozó vonatot, a sínek mellett fáklyások várták,
akitől az akkoriban kialakított kisállomáson – éjfélkor – személyesen is elbúcsúzhattak az itteniek. A másnapi kassai
temetésen bizonyára Németh Pál is ott volt, nemcsak mint az újságja tudósítója, személyes elvei miatt is. Ezt bizonyítja
az erre az alkalomra megszületett balladája: Rákóczi szívének legendáját dolgozta fel, amelyben az elsők között talált
kapcsolatot a fejedelem és 1848 hősei között.210 Ez a verse azonban nem fért bele saját újságjába, mely heteken
keresztül a kassai ünnepséggel foglalkozott. Az akkorra tulajdonosváltáson átesett Felsőmagyarországi Hírlapban
jelent meg211, de aktuális zárlatával bizonyára megdobogtatta az újhelyi szíveket:

A vezér szíve eltünt Groboából,
A kihült sziv tovább szállt égi szárnynyal,
Megdobbant újra és lüktetni kezdett
Hogy ölelkezett magyar föld porával.
Rákóczi szive eljött ujra hozzánk,
A kihült szivben benn rezgett az élet,
És azóta minden hű magyarban
Ujult erővel uj életre ébred.

Legenda Rákóczi szivéről

Kereste önmaga költői megújulásnak útját is, Zajonghy Elemér néven jelentette meg Jellemek212 címmel írott
tárcanovelláját, de ennek folytatása – a sikertelenség, vagy időhiány miatt – egyelőre elmaradt. Bár ontotta magából a
különféle írásokat, a költő egyre csendesebb lett benne: dalait az úri kalapról213, a sikerről214, a bűvész tapsáról215 már
csak a rutin íratta, s csak arra voltak jók, hogy elfedjék a benne zajló érzelmeket. Mert karácsonyi verse már arról
árulkodott, hogy valami megváltozott benne, körülötte. Jézus megszületésének ünnepén nem annak örömét, hanem
tragikus következményét: a kereszten függő Messiást idézte meg, mintha önmagát akarta volna figyelmeztetni:”Oh,
mint gunyolják, arcul mint verik, / S az ő szivében nincsen más, csak bocsánat: / Nézz a keresztre s bocsáss meg nekik!”
(Nézz a keresztre)216

Maga a város is nehéz helyzetben volt akkoriban: a polgármesterek gyakori váltakozása gyengülő anyagi
helyzetét jelezték, s az ottani pártcsatározások is mind zajosabbá váltak. Németh Pál érzékelte, hogy mindezek mögött
nem a javítás szándéka, hanem a hatalmi vetélkedés áll,217 ami nagyon elkedvetlenítette. Azt különösen nehezen
emésztette meg, hogy a Kazinczy-kör, melynek rendezvényeiről olyan sokszor tudósított, nem vette őt költőszámba,
csak a lovait kérték kölcsön, hogy amúgy újhelyiesen ünnepelhessék meg Kazinczy Ferencet: „Lesz dikciózás és
dalárda, / És lobogók és egyebek, / És hosszú kocsisor vonul majd / Föl Széphalomba...s ugy tovább..”(Egy
körlevélre)218 Fontosnak érezte megfogalmazni véleményét arról a kiüresedett ünneplési rendről, ami szülővárosában
volt divatban, és amire már a Kossuth-ünnep alatt is figyelmeztetett. Nagy bátorság kellett ehhez, saját világát kellett
bírálnia, amibe ekkor már nem újságíróként, hanem vármegyei tisztviselőként maga is beletartozott. Ez lett az utolsó
vers, ami tollából megjelent, s hogy ez is a Felsőmagyarországi Hírlapban látott napvilágot, azt jelzi, helyzete nem úgy
alakult, ahogyan eltervezte.

III. Publicisztikája

Németh Pál tehetségét és különleges értékét újságcikkei is őrzik. Nem volt ő harcos újságíró, lírai lelkével
érzelmileg kapcsolódott a világhoz, ez éltette prózai írásait is. A pesti tartózkodásból hazatérve meglátta ugyan, hogy
szűkebb pátriája Bohémia, ahol az illúziók tarka szálaiból fonják az életet, de ezt is megértette, ebbe neki kell a valóság
rideg fonalait elvegyíteni. Nem tartotta ezt elérhetetlen feladatnak: a diákként megismert klasszikus eszmények szerint
akart élni, s jó lokálpatriótaként szolgálni. Újságírói ars poeticáját Regan szignóval így összegezte:” Szerettem volna
belehelni ezekbe a tömör sorokba annak a férfias erőnek, annak a büszke öntudatnak halvány árnyékát, mely az
ujságirói rögös pályát vezérli….Az ujságiró, aki a napi krónikák porondján küzd, kit nem vakit el az önbálványozás, van

210 Ezt az újhelyi gondolkodás is sugallhatta számára, ld. Bajusz József (1829-1913) verseit
211 Felsőmagyarországi Hírlap, 1906. okt. 24.
212 Zemplén, 1900. nov. 27.
213 Dal az uri kalapról, Zemplén, 1908.okt. 24.
214 Dal a sikerről, Zemplén, 1908. dec.19.
215 Dal a bűvész tapsáról, Zemplén, 1908. okt.
216 Zemplén, 1908. dec. 24.
217 Ld a Zemplénben megjelenő verseket és publicisztikát: Láthatatlan virágok (1909.jan. 12.), A város esemény

előtt (1909.nov.5.) , Dal a becses özvegyekről (1909.nov.24.), Svihákok (1908.dec.12.)
218 Magyarországi Hírlap, 1909. máj.15.



leginkább kiszolgáltatva a koncra éhes tömegnek. Az erő, a férfias komolyság, az igaz buzgóság őrzi meg a küzdelmek
hevében, az élet hullámainak torlaszai között a tragikomikus végcéltól.” (Itt minálunk)219

Színes és sokrétű újságírói termése, melyben sok mindenről szólt, de azokról írt legszívesebben, amelyek őt is
megérintették. Ezek között első helyen állt a város maga: élvezte szépségét, szóvá tette hiányosságait. Észrevette, hogy
sem a Ronyva parton, sem a Széchenyi kertben nincsenek enyhet adó fák, a szép Torzsásra, vagy a zsólyomkai fürdőbe
nehéz eljutni, és a Kazinczy utcai vendéglátó helyek drágaságáról is sokat cikkezett, mint aki otthon volt azokban...220

Újságíróként az volt a legnagyobb értéke, hogy a legegyszerűbb dolgokról is izgalmas tudósításokat tudott írni, mert
empátiával szemlélte a körülötte zajló eseményeket. Amiatt lett különleges írás a hadgyakorlatról hazafelé tartó ungvári
katona vonatbalesete221, vagy egy falusi késelés története, mert olyan életbölcsességekkel tudta azokat összekapcsolni,
amelyek ma is kiváltják elismerésünket. Minden témát érdekes cikké alakított, melyek nemcsak tanulságosak,
lebilincselőek, hanem a XX. század eleji Sátoraljaújhely élete is kibontakozik. A Nyári séta a városban222, A saison
beköszöntője223, Az ujhelyi corsó224, A mi nyarunk225, a Morte saison226, A potya ujságolvasó227, Kirakataink228,
A Diannában229 című cikkeket áthatja szülővárosa iránti szeretete, a javítás szándéka. Azt bizonyítják ezek az írások,
hogy Németh Pál hitt a szó erejében, és hitt abban, hogy tehet is valamit azért a helyért, amiben él. És ennél többet is
tett, mert megőrizte számunkra a város hangulatát, a korabeli kevert nyelvet, hiszen a középosztálynak szánt írásokban
ezeket használta.

Cikkei műveltségéről is árulkodnak, melyet folyamatosan bővített: irodalmi ismereteit Juvenalistól - Villonon
keresztül - Dumasig szélesítette, de élénken érdeklődött a kortárs alkotók – és társművészetek – iránt is, lelkesen
támogatta a képzőművészeti vándorkiállítások megszervezését. Ihletett, bohém újságíró lett az ifjú költőből, aki naiv
hitet táplált a vidék romlatlanságáról és a gazdag emberek önkéntes segítőkészségéről. Prózai írásait olvasva aztán
rátalálhatunk kiábrándulásának forrására: idealizmusával másféle világot álmodott Újhely falai közé: „...s amikor azt
kérditek, megjelen lelki szemeitek előtt, mint álom: egy közkert, melyben szegény és gazdag külön helyen talán, de
egymás mellett üdülést találna, ahol kielégítésre lelhetne a raffinált és a köznapi igény..” (Nyári séta a városban)

De mert mestere volt a  szakmájának, azt is tudta, az út nem mindig a komoly írásokon vezet egyenesen  a cél
felé. Sajátos humorával olvasmányélményt kínált olvasóinak, amikor látomást írt az újhelyi corsoról230, a Magas -hegy
kitöréséről231, vagy amikor a megjósolt földrengést a józan ész nevében cáfolta meg: „Hát ez még csak hagyján, hogy
ilyeneket olvasunk ki a csillagokból, de hogy a Szirius december hónapra erős földrengést jósol a nyakunkba, a mi
három koronánkért, az már igazán csúnya tőle! A jós ugyanis azt írja: „December hónapban erős földrengés várható,
amelyet elsőrangúnak mondhatunk.” Elsőrangú földrengés decemberben? No, hiszen, jól fogunk kinézni...”232

Mindenféle újdonságról, rendkívüli eseményről szívesen adott hírt, mert benne még erős volt az ismeretterjesztő
hajlam. Emiatt egy-egyszer magyarázatra is kényszerült, mint például akkor, amikor a Mexikóról való előadásról
készített beszámolóját a saját, könyvekből beszerzett ismereteivel is kiegészítette.233

Legkedvesebb témája a színház volt, belső elkötelezettsége okán hitte, hogy a vidéki színészetnek küldetése
van: „Kinek kell a vidéket újra transformálni az eredeti állapotba, hogy a főváros kozmopolita iránya mellett harcosa,
védelmezője legyen a magyarság és a magyar szellem szent érdekeinek? ...legyen a magyar szellem védelmezője.”234

Fáradhatatlanul kereste azokat a szálakat, amellyel az évadonként változó újhelyi színtársulatok műsorát
népszerűsítheti, színikritikáiban is a javító szándék érvényesült. Ő volt az, aki  a nagy múltú kassai színjátszással való
kapcsolatot szorgalmazta, budapesti és kassai színházi leveleivel pedig mások példáját is felmutatta.

Thália újhelyi templomában akkoriban legtovább Komjáthy János társulata működött, történetük végig
kísérhető a Németh Pál írásokban. Minden erényüket felnagyítva ráhangolta az ottaniakat előadásaikra: a drámák mögé
hátteret rajzolt, az operettek előtt pedig kis tanulmánnyal világította meg a zene emocionális hatását, ami zenetörténeti
cikként is érdekes.235 S újságírói pályája végén mégis azzal kellett szembesülnie, hogy szülővárosa szellemi szintjét
nem sikerült emelnie, csak a könnyed operettet szerették, a komoly színháznak nem lett fizetőképes a kereslete.
Keserves lehetett számára az, hogy meg kellett élnie: az általa favorizált társulat feje lemondott, a tagok konzorciummá
alakultak át és tájszínházként próbáltak fennmaradni. Újhelyt pedig elérte a kabaréinvázió: „A Bonbonier vidéki

219 Zemplén, 1902. nov.8.
220 Nyári séta a városban (Zemplén, 1903.aug. 14.), A mi nyarunk (Zemplén, 1908.aug. 29)
221 Máté Anna hazavár valakit ( Zemplén, 1909. jún.5.)
222 Zemplén, 1903. aug. 14.
223 Zemplén, 1909. okt. 20.
224 Zemplén, 1902. aug. 16.
225 Zemplén, 1908. aug. 29.
226 Zemplén, 1903. júl. 24.
227 Zemplén, 1908. nov. 14.
228 Zemplén, 1908. dec. 9.
229 Zemplén, 1903. aug. 4.
230 Az újhelyi corsó, Zemplén, 1902. aug. 16.
231 Vulkán a Hegyalján, Zemplén, 1902. jún.7.
232 Zemplén, 1909. okt. 23.
233 Bánó Jenő felolvasása Mexikóról (Zemplén, 1909.nov. 24.) Egy pár helyreigazítás (Zemplén, 1909. dec.4.)
234 A vidéki szinészet (Zemplén, 1902. nov. 4.)
235 ld. a Zemplén 1902. okt. 7.,16., 18-i számait



körútjában a kabaret entröpiz dö pönpfünebere: fényes halotti torral,  fényes szertartással ugyan, de mégis önmagát
temeti. Sátoraljaújhely város közönsége ma este előreláthatólag szintén résztvevője lesz a pompás halotti tornak. De jól
van ez így. Népszerű halottnak fényes temetés jár.”236 Arról már nem szól a fáma, hogy miként reagált egy ilyen
felvezetésre Nagy Endre, az ország legelső és művészileg vezetett kabarészínházának vezetője?!

A Kritikai Lapoknál eltöltött idő megtanította a recenziók értékére, az évfordulók pedig rákényszerítették az
emlékezésre. Mindezek ellenére meglehetősen visszafogott az ilyen feladatoknál, bár azért ebben a tárgykörben is
ráakadtam néhány szép írására. Az Erzsébet királynőre való emlékezést azért tartotta fontosnak, mert „akkor pártfogolt
bennünket legjobban, mikor még a magyarnak nem igen akadt pártfogója.”237 Az aradi vértanúkról írott gondolatai
belsejéből fakadtak, de itt a szövegkörnyezet is fontos, ezzel ellensúlyozta a mellette lévő hírt: Ferenc József császár a
nevenapját ünnepli alattvalóival.238

Politikai hovatartozását is alátámasztotta Lenauról és Petőfiről való megemlékezéseivel. „A magyar dal
félistenére” halálának 53. évfordulóján emlékezett: „Hiszen Petőfi Sándor neve mindent jelent a magyarnak, magyar
daliák fényes korszakát, magyar szabadság dalos ébredését, felébredt nemzet örömujjongását, s lerázott láncok jajongó
dalát.”239 Újhelyi polgárként ez természetes volt a számára, hiszen 1848 hagyományai elevenek voltak ebben a
városban. A piarista diák büszkesége vetette fel Lenau emlékét, mert a hűtelen dalosmadár is az újhelyi iskolának volt a
tanítványa. Németh Pál úgy vélte, hogy magyar maradt akkor is, amikor költő lett belőle: „...csak a hangja változott
meg, de a  szíve nem változott soha: a magyar érzések, magyar hangulatok német nyelvű dalnoka volt ő, s talán ép
dalainak idegenszerű, de varázsos hangja emelte őt egy nemzet költészetének örökké élő lantosává. De a hűtelen madár
új hazájában is visszasírt szülőföldjére, s a német nyelv leple alól is a magyar szivü dalos érzései lobogtak fel féktelen
szenvedéllyel. ...Ezért követeljük vissza, ezért formálunk jogot a mi hűtelen dalos madarunkhoz, mert a szíve velünk
érzett, velünk dobogott...s végső deliriumában is azt mondta a német költő: háborúba kell mennem, támad a magyar.”
240 De éppen az általa idézett utolsó mondattal mondott ellent önmagának, pedig azzal nem cáfolni, hanem igazolni
akart.

Moly Tamás regényéről írott recenziója241 még Budapesthez kapcsolta, újságja házi szerzőjének Mok
Ferencnének novellás kötetéről242 írni már kötelező házi feladat lehetett számára. Csizmadia Sándor verseinek
bemutatása érdeklődésének szélesedő voltát mutatja, de nem hanyagolta el a helyi szerzőket sem, bár elég kemény
kritikát mondott Koy Sándor verseiről.243 Huszár Vilmos könyvéről szóló írása azért érdekes, mert a spanyol nyelven
megjelent mű magyar nyelvű változatát  az Akadémia elutasította, mint értéktelent, pedig ez lett a legjobb írás a spanyol
drámákról. De hiába oldotta meg rutinosan ezeket a feladatokat, mégis eltűnt ez a forma életművéből, hogy
érdektelenség, vagy egyéb okok miatt, az általam olvasott lapszámokból nem derült ki.

E tárgykörben a legnagyszerűbb írása Borúth Elemérről született, amikor halálának 22. évfordulóján egy egész
lapszámot szenteltek a Zemplén alapító főszerkesztője emlékének. A hírlapíró Boruth Elemérről szólva elődje
önzetlenségét emelte ki, mint követendő példát. Írásában mintegy önmaga értékét is megfogalmazta: „ Borúthot, mint
költőt nem lehet elfeledni, ha nem is divatos, hiszen az, ami örökszép, széttöri előbb-utóbb a felemelkedését gátló
bilincseket, de hálátlanság lenne, ha mi meg emlitetlenül, elfeledten hagynók élete munkásságának ama részét, mely
nekünk annál inkább kell, hogy becses legyen, mert zempléni érdekű. Olyan kevesen vannak velünk szeretetben egyek,
hogy nincs idő, mely drága a rájok való visszaemlékezésre.”244 Halálának 100. évfordulóján ezért próbáltam őt
felébreszteni Csipkerózsika – álmából….

Széphalom, 2011.  223-234.
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 VI.

„...és átölel bennünket a semmi végtelensége”
            Szépkúti Miklós költészete

Életrajzi adatok

Az 1869-es sátoraljaújhelyi népszámlálási adatok szerint Schönbrunn Salamon házaló  kereskedő a
Zsólyomkán lakott a 383. szám alatt, melyet – itteni szokás szerint – egy csizmadiával, egy zongorahangolóval, egy
puskaművessel, és egy másik házaló kereskedővel osztott meg.245 Ősei még a XVIII. században érkeztek a Zemplén
vármegyei Homonnára a cseh-morvaország Schönbrunnból, családnevük ennek emlékét őrizte. Pálinkafőzéssel
foglalkoztak, II. József idején udvari szállítók voltak. Ennek elismeréseként egyedüliként kaptak jogot nevük viselésére,
innen származik a családi mondás: „Minden Schönbrunn rokon!” Az udvarban meglévő kiváltságos helyzetüket
Kossuth anyagi támogatása miatt vesztették el. Salamon testvérei Ungváron és Miskolcon éltek családjukkal, de a
távolság ellenére összetartottak. Móric tanító lett, a család történetét ő kutatta ki, Irén nevű lányát Madarász Emil vette
feleségül, aki a családi legenda szerint apósáról mintázta Csihajda Pál figuráját.

Benjámin szatócsként dolgozott Ungváron,  Náthán (Hirsk) nevű fia ott született, de 1881-ben
Sátoraljaújhelybe jött, hogy nagybátyja védőszárnyai alatt a könyvkötő mesterséget kitanulja. A városban állást is talált
könyvkötősegédként, így hát megházasodott: a nagykövesdi Klein Helént (1883) vette feleségül. 1904-ben
megmagyarosította a nevét Szépkúti Nándorra246 és gyermekei közül Újhelyben született Miklós (1905), Sándor (1906)
és talán Tibor (19010). Ezután a jobb megélhetés reményében Szegedre költöztek, csatlakoztak a miskolci ágból már
korábban odaköltözött rokonokhoz. A családfő a a szegedi Városi Nyomda könyvesboltjának lett az üzletvezetője,
ezáltal szoros kapcsolatba került az ottani irodalmi élettel. Andor (1913) és Zsigmond (1918) megszületésével teljessé
vált a család.247

Szépkúti Miklósról korán kiderült különleges matematikai tehetsége, melynek kibontakoztatásához jó helyen
éltek. A kolozsvári egyetemmel átköltöző Riesz Frigyes jóvoltából virágzó matematikai centrum működött a szegedi
egyetemen, ahol felkarolták a tehetséges fiút. Juhász Gyula így írt erről: „Tizennégy esztendős korában a legjobb
matematikus volt. Valóságos zseni. Igazi csodagyerek. Egy kis Pascal, aki egyszerűen megszégyenítette és
megdöbbentette tanárait. Rendkívüli intuícióval foglalkozott a legszebb és legtökéletesebb tudomány kérdéseivel.
Felelni próbált rájuk. Egy rövid könyve jelent meg. Amely bámulatos tájékozottságról és elmeélről tett tanubizonyságot.
Akkoriban – néhány év előtt – Einstein elmélete ragadta meg a képzeletét, a relativitás tanában merült el, mint búvár a
tengerben. Innen is új gyöngyöket akart fölhozni.”248

16 évesen látott napvilágot első, 16 lapos matematikai értekezése: Bevezetés a halmazelméletbe. Továbbá
néhány tétel az integrált görbék és a Fermat-féle problémával kapcsolatban címmel. Az imponáló szakirodalmi
felkészültségre valló dolgozatban a VI. osztályos diák világosan kifejtett a halmazelméletből annyit, amennyi három
„fedési problémája” kimondásához szükséges, és bebizonyított néhány érdekes, ugyanezen problémakörhöz tartozó
összefüggést.249 Már ekkoriban egyetemi hallgatók jártak hozzá felsőbb matematikát tanulni. Az 1922-ben
megjelentetett Népszerű fejezetek a felsőbb matematika köréből. A szám fogalmának kiépítése című 49 oldalas
tanulmánya önmagához képest is előrelépést jelentett, melyet Riesz Frigyesnek ajánlott, aki hozzásegítette elméleti
tudásához.

A kis Pascal aztán váratlanul a költészet birodalmába menekült, s már ugyanebben az évben irodalmi sikereket
könyvelhetett el. Először csak német, angol, francia nyelvű verseket fordított, majd a tőle megszokott termékenységgel
ontotta sajátjait: négy év alatt szerepelt egy antológiában, a Délmagyarország és a Színház és Társaság című
lapokban,250és 5 önálló verses kötetet is megjelentetett. Azt nem tudjuk, hogy pontosan mikor kezdett el verselni, mint
ahogyan azt sem, hogy magától, vagy apja révén talált kapcsolatot a verselgető szegedi fiatalokkal, akik a Templom
utcai kis Koroknay Nyomdában bontogatták költői szárnyaikat. Ezek az ábrándozó ifjak Juhász Gyula és Móra Ferenc
személyében költői szövetségesekre találtak, akik a  Délmagyarország, majd a Szeged számaiban folytattak harcot a
„szegedi gondolat” ellen.251 Péter László, Szeged irodalmának kiváló ismerője Szépkútit tartotta e kis társaság
legérdekesebb és legtehetségesebb tagjának, aki itt találkozott össze egy másik 17 éves zsenivel, az akkoriban makói

245 Csorba Csaba: Sátoraljaújhely társadalma az 1869-es népszámlálás tükrében (Széphalom, 2001.) 136.
246 Zemplén vármegye alispánjának iratai 1872-1950 (VI. 2405/b. 535. doboz)
247 Élő leszármazottja: dr. Szépkúti István 2009-ben a szerzőnek küldött levelei alapján
248 Juhász Gyula: Szépkúti Miklós, vagy a csillagok költője Szegeden (JGy Összes művei, 8. kötet, Prózai írások,

1971.) 288.
249 Vekerdi Tamás: „S két szó között a hallgatás” Magyar mártírok antológiája (Magvető, Bp. 1970.1-2.)
250 dr. Szépkúti István adatai
251 Vekerdi László II.



diák József Attilával.252 A többiek közül Anzelm Károly, aki Berczeli előnévvel jeles Puskin fordító lett, és Hont
Ferenc, a későbbi színházi szakember neve volt számomra ismerős. Lírai antológia a szegedi költők verseiből címmel
a nyilvánosság elé léptek. Ebben a 72 lapos összeállításban 12-en jelentkeztek, hogy világnézetre, vallásra való tekintet
nélkül, csak irodalmi hitvallásuk alapján megmutassák magukat. A kis kötetben Szépkúti két verssel szerepelt.

De ugyanebben az évben, ugyanebben a nyomdában megkezdődött önálló költői pályája: ? versek címmel
megjelent önálló kötete, amely elé neki is, mint József Attilának, Juhász Gyula írt bevezetést. Ezután viharos
gyorsasággal adta közre verseit, mintha valami űzte volna. 1924-ben három kötete is napvilágot látott: Két év múlva
„bizarr poémák” alcímmel, az Én – végtelen és a Felkiáltójel címűek, amelyek különleges, egyedi hangú költőt
jelenítettek meg. 1925-ben Sehol- Soha címmel egy misztériumjátékkal jelentkezett. Ezután hirtelen elhallgatott, sem
tanulmányokat, sem verseket nem írt többet. Súlyos kór kerítette hatalmába a 22 éves fiatalembert: a dementia praecox,
avagy schyzophrénia, azaz a tudathasadás, mely  zseniális ifjak gyógyíthatatlan betegsége.

Műfordítói tevékenységéről és további sorsáról Juhász Gyula számolt be a szegedi Homokóra 1929-es
számában.253 Akkoriban a  nyugatosok első nemzedékének tagjai sokat vitáztak az idegen szerzők fordításának
kérdéséről. Juhász Gyula azért is emelte ki Szépkúti Miklós ebbeli munkáját, mert az általa vallott elveket követte:
teljes tartalmi és formai hűségre törekedett. Egy Mallarmé versfordítással bizonyította tanítványa rendkívüli
képességeit: „ Mi búcsúzunk a napsugárral / és visszatérünk mint  a rózsák. / Aranykoszorú nem fog által, / mi
búcsúzunk a napsugárral./ De napjaink naptalan órák, / el nem tünhetnek soha már jaj! / Mi búcsúzunk a  napsugárral /
és visszatérünk, mint  a rózsák.”

Ez az írás azonban már nem jutott el Szépkúti Miklós  tudatáig, a szépség szerelmeseként induló költőből
ekkorra a szépség betege  lett. „ A fiatal, szépreményű, mély érzésű  szegedi poéta egyre jobban elmerült a ködben, a
bizonytalanban, a titokzatosban, mint ő ismétli mániákus monotóniával: a végtelenben… A realitás világa lassan eltűnik
tekintete elől, a költészet mágiája lesz számára a valóság. Nincs többé élet és világ, csak valami imaginárius tartomány,
amelyből nem tért meg eddig az utazó.” - írta Juhász Gyula. Hölderlinhez és Gulácsy Lajoshoz hasonlította tanítványát,
akinek sejtelmes és fájdalmas egyéniségét is megmutatta egy történettel: ” Egyszer kocsmában üldögéltünk, versekről
beszélgettünk, én valami szigorú kritikát mondtam. Ő hirtelen elpirult, elmosolyodott, és váratlanul ezekkel a szavakkal
fordult hozzám: - Mester! Bocsássa meg, hogy most gondolatban oldalba rúgtam önt...”254

A költőről szóló híradások mindegyike255 felidézte akkori alakját, „ az udvarias Szépkútit”, ahogy sétálgatott a
szegedi utcákon és kedvesen bemutatkozott az embereknek. Vekerdi László szerint a konszolidáció mintavárosában így
szimbolizált valamit: a neobarokk úri társaságok által a költőre bízott szerepet. Pedig betegsége is jelképes volt, a
hétköznapi világból való kihullását jelezte általa…. Ezután többször volt klinikai kezelésen, családja szeretettel vette
körül, szülei és Sándor testvére támogatásából élt. Testvérei önállósodtak: Sándor folytatta az apai foglalkozást,
könyvkereskedő lett és megnősült. Ő az egyetlen, aki keresztény lányt vett feleségül, a Csík megyei székely Máté
Annát. Tibor optikusként, Andor fül-orr-gégész orvosként, Zsigmond közgazdászként dolgozott, Tibor és Andor is
családot alapított. 1935-ben nagy családi találkozóra került sor Miskolcon, melyet akkor még csak Miklós betegsége
árnyékolt be. 256

A zsidótörvények sora és a II. világháború aztán szétzúzta mindegyikük életét. Az önnön hasadt lelkébe
bebörtönzött Miklóst 1941-ben hazaküldték a kórházból: nem volt közveszélyes, így hát rá is vonatkozott az áprilisi
miniszteri rendelet, mely házi ápolásba irányította a zsidó betegeket. Sándort és Tibort fegyvertelen munkaszolgálatra
hívták be. Mindketten a Don-kanyarba kerültek, ahol 1943-ban a 2. magyar hadsereg kötelékében pusztultak el
értelmetlenül. 1944-ben a család megmaradt tagjait beköltöztették a szegedi gettóba, csak Sándor keresztény felesége
kerülte el ezt a sorsot. Szépkúti Nándor ezt a megaláztatást sem tudta elviselni, ott halt meg a deportálás előtt egy héttel.
A család többi tagját Auschwitzba szállították, ahol Klein Helént, Szépkúti Miklóst, Andor terhes feleségét és ötéves
fiát, valamint Tibor feleségét megsemmisítették. Zsigmond annak köszönhette életét, hogy átkerült egy ausztriai német
hadiüzembe precíziós munkára, Andor pedig a csodával határos módon a meszes gödörből, a halottak közül ásta ki
magát a németek visszavonulása után. Hazatértük után mindketten megpróbálták újrakezdeni az életet, de 1956-ban az
eseményektől megrémülve Andor új családjával Izraelbe, Zsigmond pedig Kanadába emigrált.257

Az újhelyi zsidókról szóló egyik emlékkönyv a Schönbrunn családot a tragikus veszteségek közé sorolta,258 de
az újhelyi levéltárban értesültem arról, hogy a család történetét már kutatta valaki. Az interneten aztán véletlenül
rátaláltam dr. Szépkúti Istvánra, Szépkúti Sándor ma már nyugdíjas tanár fiára, aki megajándékozott nagybátyja
köteteinek fénymásolt változatával, a családi fényképekkel, és kérdéseimre is válaszolt. Segítségét itt is megköszönöm.

Költészete

Első költői jelentkezése 1922-ben egy szegedi antológiában történt meg, melyet a szervező költőtárs, Kveck
Antal Gáspár – később Krasznai József néven a Szegedi Művészeti Kollégium kiadványait gondozta – a következő

252 Péter László: József Attila Szegeden (Szeged, 2005. 53.)
253 Juhász Gyula i.m. 325.
254 u.o.
255 Vekerdi László, Péter László i.m.
256 dr. Szépkúti István adatai alapján
257 u.o.
258 Szász Meir: Sátoraljaújhely és Zemplén vármegye zsidóságának története (Torontó, 1986.)



bevezetéssel indította útjára: „Lényegében az új lírikus értéke sem attól függ, hogy mennyire megszokott, vagy
mennyire új formában, a kritikus kedvére objektiválja hangulatait, gondolatait, vízióit, hanem a saját maga élettani
gyönyörűsége mellett mennyire tudja állapotának  indivalisztikus szépségeit is érvényre juttatni.259 Az itt megjelenő két
Szépkúti vers – Csukott szemmel, Dante te vársz rám – még csak a költői bejelentkezést szolgálta, azonban a költő
rövid pályafutása alatt mindvégig csak önmaga individualisztikus szépségeit jelenítette meg.

A Koroknay Nyomda még az antológia megjelenésének évében közreadta Juhász Gyula előszavával Szépkúti
talányos című első kötetét - ? versek – Juhász Gyula előszavával:

„Jönnek az új költők, hol egyenként, hol csapatostól, és én örömmel és reménnyel
nézem őket. Ők hozzák a tavaszt, az új életet annyi tél és oly sok halál után.

Ezek az új költők általában a közösség  nagy érzéseit kezdik énekelni, az egyetemesség
céljaiért lelkesednek. A talajuk szociális, gyökereik a még emberi egységbe nyúlnak.

Vannak közöttük erősen magyarok és őszintén forradalmiak. Szépkúti Miklós nem  ezek
közül való. Ő a szépség szerelmese, nem az igazságé. Ő nem a feltámadó napot köszönti, hanem
a halovány holdat. Ő nem Petőfi pacsirtája, hanem a szimbolizmus kései csalogánya. Különös
fiú és furcsa költő – ma. Matematikusnak indult és ez meglátszik poézisén.

Ezer mérföldre minden vaskos valóságtól, egy imaginárius világban élnek és álmodnak
a versei. Szépkúti Miklós imádja a szép szavakat, a szép elképzeléseket, a szép lehetetlenséget,
a szép bolondságot. Utóvégre ez az ő dolga, ehhez joga van annak, aki költő, és Szépkúti Miklós
úgy jelentkezik ebben az első verseskönyvében, ebben a tisztára individualiszikus  hangú verses-
kötetében, melynek címe egy rejtélyes kérdőjel. Ez a kérdőjel mered minden figyelő elé
minden költői termésből. Hova indul az induló poéta, és hova ér el, lesz-e visszhangja és milyen,
mi lesz belőle, ezek mind kérdések, és egyelőre mind meddő kérdések.

Az előszó is ilyen meddő valami, de annyit mégis csak meg kell mondanom, és annyit
jó lélekkel meg is mondhatok, hogy találtam finom és erős verseket az első termés között, amelyek
máris élénk rokonszenvre és érdeklődésre hangoltak Szépkúti Miklós iránt, akit az olvasónak íme
ezennel beajánlok. A költő olyan, mint a mártír az aréna közepén, csupasz keblével áll a porondon,
és vagy elvérzik, vagy diadalmaskodik. De legalább szépen vérzik el, és ha győz, még jutalmat is
nyerhet. Egy-két szívet, egy-két elismerést, egy-két koronát zürichi árfolyamon. Esetleg olcsó keze-
lést egy klinikán, ingyensirt és nekrológot. Probatum est. Kedves Szépkúti Miklós, Excelsior!

Szeged, 1922. október hó”

Élvezettel olvastam ezt a bevezetőt az utolsó bekezdésig, hiszen Juhász Gyula attól volt különleges ember és jó költő,
hogy a fiatalokban is megérezte a lehetőséget, az egyediséget, és ezt ki is merte fejteni, akár József Attiláról, akár
Szépkúti Miklósról volt szó.  A végén megjelenő kesernyés hanggal a költészetért megnyerhető díjat is megmutatta
tanítványának. Az itteni latin mondattal – kipróbált példa -  már magáról szólt, nem sejtve, hogy Szépkúti Miklósra az
övénél is kegyetlenebb sors leselkedett.

A 17 éves fiú első kötete különleges teljesítmény, mert kora miatt ugyan keveset élt, de sokat olvasott. Benne
van persze korosztálya minden nyavalyája: az életvárás, a szerelem igézete, a világ ellenséges és baráti volta, és a
magány, de kódolva, finomítva. A címbeli kérdőjel nemcsak a költő, az életre ébredő ember kérdése: ki vagyok, mire
születtem, merre megyek? És Szépkúti válaszai egyelőre irodalmiak, hiszen Juhász Gyula, Ady Endre, Rilke,
Baudelaire, Rabintranath Tagore260 és a világirodalom mítoszai, meséi ihlették azokat. Ezek olyan erősen hatottak rá,
hogy időnként eredeti nyelven jelenítette meg őket, mint például az utolsó ciklus címében, vagy a Noce című versében,
és a mottóban Baudelaire Elmélkedések című verséből idézett franciául: „Hallgasd, drágám, hallgasd, / az édes éjszaka
közeledik.”261 Kötete attól vált mégis egyedivé, ahogyan mintáit ötvözte, és ahogy saját költői énjét megteremtette.
Baudelaire szabályai szerint a nyitó és záró vers között ciklusokba rendezve (A királyfi;Gyilkosság;Csönd;A
kert;Moments) következtek a versek. A nyitányban megjelenő költői én mesei keretbe foglalta a lírai történetet:

A herceg egykor így szólt S azóta lettem újra én    Szavam száz új nyilat röpít
a sápadt kedveséhez: bíborvirág az ég ívén    lelkem csodás folyón a híd
„A gyermekünk a rég holt mely lassúdan kinyílt…    s a bíborgyöngyű Élet,
lásd, messze újra éled.”    velem, ki újra éled

   aranypalástot rám terít.

Ez a Tagore-ihlette bíborvirág-királyfi vágott neki a Bíborgyöngyű életnek, mely azonban valóságos életpróba, bár
olvasáskor csak költői kalandnak látszik. A lírai én lelkében Csipkerózsa, toronyba zártan vár, szerelmese a Halál, aki
csodás birodalomba, Atlantisba röpítette.262 A közismert szimbólumokkal saját megszenvedett útját írta körül a költő,

259 Vekerdi László II.
260 Rabintranath Tagore nemcsak az 1920-as, hanem az 1930-as évek magyar költészetére is nagy hatást gyakorolt,

amint az pl. Sáfáry László költészetében is megfigyelhető (ld. Széphalom, 2006. 371-388.)
261 Kedves férjem, Martinák János fordítása
262 Ez  a bezártság-tudat, és az elvágyódás mindvégig megmaradt költői élményének.



amit az impresszionisták szín-játékával enyhített. Az Atlantis című versben önmaga bezártságát új formával fejezte ki:
a petrarcai szonett négysorosai közé szorította be a tercinákat, amivel annak nyitottságát a visszájára fordította. A
további ciklusokban bűbájos, ezer színben pompázó világot teremtett költői utazásához, melyben a vágyakozás hangja
jelentette a fő szólamot, és a meg nem adott, el nem ért élet helyett a halálhoz érkezett meg az utazó. De nem tragikus
ez a világ, a költői én sem magányos, mert Baudelaire hívta útra, s költőtársaival segítette, mint Dantét Vergilius.

Erre a kötetre igazán ráillik az irodalmi jelző, melyet Ady ragasztott rá az egyik Kosztolányi kötetre,  hiszen a
mitológiai, mesei kavalkád az emlegetett költők világával találkozott össze a Szépkúti versekben. Segítségükkel jelölte
ki a maga határait a költő, aki utazása végén már ekkor megérkezett a végtelenhez. De ebben a kötetében még telve volt
játékossággal, amit a versek külső formája is hordoz, némelyik szinte képversnek tűnik. Az elvarázsolt királyfi
történetét aztán egy megújított szonettel zárta:

Majd egykor lelkem száz szirmát kitárja.
Egy távoli csodálatos világon,
hol minden álom, részegajkú álom,
királylánya régi nászra várja.

„Királylányom, álomajkú álom”,
s ó jaj! Talán sosem találom,
ki távol tőlem  messzi-messzi él,

hol vágyaink bíborvirága kél.
Hova sosem-sosem talál a tél,
mély tó vizén tovább epedve várom.

S ha majd egy éjjelen csillag kigyúl,
ezüstujju szép kedvesem kezébe
elhervadok holt száramnál letépve
s száz szirmom mind a végtelenbe hull.

A kötetben megjelenő petrarcai szonettek jelzik, hogy tisztában volt a nyugatosok által kedvelt formával, melyet
nehézsége miatt a költői mesterség próbakövének tartanak, de tovább gondolta: megteremtve ezzel a szonett egyéni
változatát. Jellegzetes formája azonban nem ez, hanem a négysoros versek variációja és a prózavers lett. Utóbbi azóta
már elnyerte helyét a költészetben, de akkoriban ez is határdöntögetésnek számított: „ Egykor majd el fog jönni ő, az
Öreg. A patakok fölébrednek álmaikból, a föld borzongó kéjt lehel, a hegyek a vágy pillanatában hajolnak és
vonaglásuk megtölti az ibolyaszínű mélységeket. Akkor mi is, akik a folyam két partján már várunk rá, kőálmunkból
felébredünk, és testeink egyeké fonódnak.” (Nászunk)

Érdemes összevetni az első Szépkúti kötetet a közös indulás miatt vonatkozási pontnak számító József Attila
első kötetével, aki a szépség koldusaként lépett arra a költői pályára, amelyre Szépkúti a szépség szerelmeseként
vállalkozott. Először mindketten a hatásokat összegezték, bár nem egyformán. József Attila sem szolgaian másolta Ady,
Juhász Gyula, Kosztolányi verseit! Sajátos formakezelése, felfokozott szerelemvárása, a magyar táj iránt érzett
szeretete, a dolgozókkal való együttérzése már A szépség koldusában megjelent, és a közösségi érzést énekelte első
perctől fogva. Szépkúti nem ilyen, a szimbolizmus kései pacsirtájaként egyféle léten kívüli létet fedezett fel, a szép
lehetetlenséget, s már a ? versek című első kötetében helyet kapott az a költői én, aki eljutott saját dimenziójába.
Különleges nyelvi készségeit sejteti, hogy már ekkor kilépett a szűkebb körből, és világirodalmi nagyságok
segítségével találta meg helyét a magyar irodalomban. A szépség szerelmeseként azonban csakis saját tudatának
individuális szépségeit juttatta érvényre, 263 ami eltávolította a közösségtől. Önmagát zárta toronyba, önmagát zárta el a
világtól, ahol az élet vágyott lehetőségeit megtalálhatta volna: a Tavaszt, a Vándorokat. Költői lelkéhez már ekkor is
csak a Vakok és az Ősz juthatott közel, akik ekkoriban még kétségekkel töltötték el.

Különös látomást állított elénk ebben a kötetében, de mert hangulatokkal, sejtelmekkel, színekkel és formákkal
fogalmazta meg a körülötte lévő világot, az erejét apasztó kétségeket, emiatt nem vált sem a költő, sem az olvasó
számára félelmetessé. A vég tudatában azonban azt mondhatjuk, ez a karcsú első kötet lett az ő Nakonxipánja, Gulácsy
Lajos festő látomásos világának költői mása, amelyben különleges versélményt kínált, ám megfejtéséhez az irodalmi
műveltség elengedhetetlen volt akkor is, ma is.

A második kötet, a Két év múlva (Szeged, év nélkül) bizarr poémáit nem sikerült kézbe fognom, csak a
szakirodalom264 segítségével alkothattam képet róluk. A banális szerelmi históriák keretében a modern technika
mindenféle vívmányát felvonultatta: a gramofon, a telefon, a rádió és az autó segítségével próbált görcsösen
kapcsolódni a valósághoz, de az minduntalan kisiklott tétován remegő kezei közül. Nem segíthettek ezen sem  a bizarr
kifejezések, sem a szecessziós rím-és szójátékok.

263 ld. a szegedi fiatal költők antológiájának bevezetését, vagy Juhász Gyula előszavát!
264 Juhász Gyula és Vekerdy László i.m.



Én – végtelen (Szeged, 1924) lett a címe annak a verskötetnek, amelyben teljesen leegyszerűsödött költészete:
lemondott minden külsőségről, szinte matematikai képletekké csupaszította gondolatait.265 A kötet elrendezésében sem
törekedett már a Baudelaire-i tökéletességre: elhagyta a ciklusokat, csak a költői üzenetet hordozó 30 vers sorjázik
benne egymás után. Maga írta a vers és próza határán mozgó Előszót is, amivel egyféle kulcsot adott a kötet verseihez:
„Itt minden egyes verset a dolgok végtelensége, a határtalan tér és idő ölel körül. A végtelenségtől lángra lobbanó lélek
vívódásai ezek. Ember kiált föl belőlük, a folytonosan tovarohanó Élet ritmusával. Visszhangosodik e majd, fel szökken-
e még e tova zúgó kiáltása földgömbön? Áramló végtelenség ez, amelynek képein a Halál és az Ismeretlen sugara
világít.”

A végtelent önmaga metaforájaként használta. Matematikai fogalmával már korábban is foglalkozott,266

költészetében mesterei, Zeno és Leibnitz következtetéseire épített.267 A versek egyharmadában már a címben is
szerepeltette valamilyen formában a végtelen szót, s lényegében a kötet minden darabjában ezt a problémát teljesítette
ki. A figyelmet irányító ciklusok hiánya ellenére itt is szorosan kapcsolódnak egymáshoz a versek. Képileg visszanyúlt
ugyan az első kötethez, de csak hogy az azokhoz képest történő elmozdulásokat érzékeltesse. Szépkúti számára ekkor
már véglegesen  a szavak világa, a költészet: a szavakkal való szüzi játékok világa pótolta a valóságot, így hát ez a kötet
a költő lelkének tengerfenekén nyugvó kincsek bemutatásává vált.
     A  kötet legszebb és legkülönlegesebb verse a Költő koldus király című petrarcai szonett, mely újabb önmetaforája
és a vele induló József Attila költészetére való rájátszás. A bibliai próféták hangján jajdult fel benne: „Mert minden vád
csak engem ér s a bánat / bíbor palástja engemet övez / a fájdalom elérte már a számat / és fölkiáltok: mondd kihez?”
Talán megsejtette  a reá váró borzalmakat, vagy betegsége réme ijesztette? Ki tudja? Valószínűleg ráébredt: ő és a világ
messze kerültek egymástól, és a költői ént már csak a bánat bíbor palástja, s nem a  költészet arany palástja takarja. A
vers utolsó sora – Szegény szegény költő koldus király – igazi sorsösszegzés, amit egyféle belenyugvással vett
tudomásul, elfogadva annak mindkét oldalát. S azt is, hogy egyetlen út vezet ki belőle: „a szent tüzü ünnep, a nagy
halál.” Az ő igazi világa már a megtalált végtelen, melyet költészete ekkor már megvilágított: „hol öntudatlan,
önfeledetten állok, / már végtelen csodákra várok én / s lángoló palástom ott a fény / és minden ismeretlen ámulások.”
(Tér és idő) Itt már nem menekült el egy elképzelt irodalmi világba, csak egyetlen kép: a büszke dacú Káin jelzi annak
meglétét, mert abban a harcban, amelyet a költői én akkor folytatott, már mesterei sem segítették.
      Tudta önmagáról, hogy költőként szent titkok hordozója, de azt is megsejtette, hogy ezeket ő már nem tudja
általadni. Matematikushoz illő pontossággal leírta hát új dimenzióját, azt a különleges univerzumot, melynek elemeit
még mindig a gondolat és a fény kapcsolta egymáshoz, de amelyikben már ő is fogoly volt: „ Tér-időtlenül a Csönd /
álma már magába zárt, / álmom őt magába zárta / ébredés sehol-soha.” (Relativitás) Azért változatlanul megkísérelte
a költői szerep betöltését:
                                                      „Hahó! Összecsapó szeleknek alján
                                                      tántorog ittasan a szív, a szó.
                                                      Hahó! Hangom erők zúgó csatájában
                                                      visszhangtalanul égőn elhaló

Csata a végtelennel

A belsejét emésztő erők elől futva (Tűz) felfedezte az egyetlen megtartó erőt, a zenét, ami a Zokogás és a Zene című
versekben egyértelmű, de tulajdonképpen a kötet minden versében ott lakozik. Elhagyta az emberi dimenziót, a teret és
az időt, a végtelen világába  került, ahol az ember és a Föld egyaránt csak egyetlen pont. Utóbbit irányítják a fizika
törvényei, de az emberpont ismeretlen törvények szeszélye szerint tévelyeg. (Én)

A kötet mértani közepén egy hagyományos és egy újmódi szonettet állított szembe egymással. Az Írás címűben a
felismerés előtti költői én faggatja: „ Eltűnt csodák és még elrejtezők / megcsókolták-e lelkedet, a vágyót / hogy
elfelejtse terhét, melyet rárótt / a végtelen az életed előtt?” Az újmódi szonettben Leibnitz matematikai tételét bontotta
ki: a világmindenség pontjaként önmagába sűrítve őriz minden földi életet:

                                                        és harsogó zenével száll felém
                                                        ezernyi jel, zsibogó összevissza,
                                                        értem fakadt mind és a lelkem issza
                                                        a messze megfejthetetlen jeleket,
                                                        s életem összeforrott millió
                                                        más éltekkel és a végtelennel.
                                                                                      Végtelen életem

Ez vezette el őt a végtelennel való teljes azonosuláshoz: „Szavak zenéjén nyíló életem / a végtelen csönd mélyítette
méllyé / és átölelte túl időn – teren / vak életem, mely már a néma mélyé.” (Én- végtelen)  Végtelenné vált számára
minden: az élet, a szépség, az univerzum, amiben gondolatrádióként (Homály) - egyféle közvetítőként – még
működhetne, hiszen veszi a  múlt jeleit (Időm), ám a szavak ebben a közegben feleslegessé váltak, és a költői én végleg

265 Vekerdy i.m.
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267 Zeno: a végtelen műveletsorozat véges eredményre vezethet. Leibnitz: az egység a végtelenséget zárja magába...



magára maradt.(Én) De Szépkúti ekkorra már lerázta magáról a földi terheket, megnyugvást talált, költői énje
feloldódott a végtelen semmiben:

                                                      ahol a halál ujongó játékának végtelen
                                                      fénye örök álomból ébreszt föl
                                                      és átölel bennünket  a semmi végtelensége.
                                                                                 Ó végtelen semmi

     Már tudta, a világ felfedezőinek szerepe felcserélhető , hiszen a  lent és a fent is megfordulhat (Bányász ás
Csillagász) a Semmiben, ahova ő elérkezett:

                                                      Ezernyi árny zizeg zenél az éjben
                                                      arcomra hull a fájó némaság.
                                                      Valaha régen a végtelent meséltem
                                                       s most szétszakítom itt az éjszakát.

Álom

Így válhatott a kötet utolsó verse ( Szavam) különleges búcsúvá.
      Szépkútinak talán legkülönlegesebb kötete a Fölkiáltójel (Szeged, 1924.), melynek 40 verséből 20 új, 20 pedig régi,
az előző kötetből származik, amelyek az új szövegkörnyezetben megerősítésként hatottak. Ez összeállítás másik másik
érdekessége az, hogy ebben a szerző kézzel írta verseit. Személyes dedikációja szerint édesanyjának szánta
ajándékként, de a jelek szerint ez is forgalomba került: mintapéldányomat szikáran Sz. M.-ként dedikálta, talán ezt a
szokását ismerve idézhette fel így tanítványa emlékét Juhász Gyula.268 Az előszót kis változtatással előző kötetéből
emelte át, mottóként eléje írott versével pedig utolsó költői kísérletét jelezte: „Ó, én vagyok az idő. / Ó adjatok,
teremtsetek teret nekem / a továbbszóláshoz. / Távolokat lobbantok álomba!” Imaginárius, azaz  képzeletben létező
világában az új versek szolgáltak eligazításként, melyben a költői én imaginárius számként olyan valakivé lett, akinek
önmagával való szorzata negatív előjelű, de „Az örökké elválasztottságnak / vonzó álma / a Csöndben fénnyé ébredt /
időtlenül.” (Imaginárius). A matematikus-zseni és a költő találkozott össze  ebben a kötetében, és ha édesanyja
kedvéért fel is erősödött a biblikus hang, az út itt is a végtelenbe ívelt.
      Az új versek többsége csak néhány sor, melyek az őt körülvevő világról őrzött lenyomatok. Címként gyakran
írásjelek kapcsolódnak hozzájuk, melyeket szinte matematikai formulaként használt. Azok, melyek korábban
kötetcímként funkcionáltak, itt most egyféle szimbolikus sorsösszegzésekké váltak. Már tudta, költői indulásakor feltett
kérdéseire nincs válasz, ezért javasolta: „Égessétek el a kérdőjelet! ) (Kérdőjel) „Mert senki sem tud semmit a
halálról.” (?) A felkiáltójellel önmagának jelölte ki az utat „Szólj, ó, uram. Dobd le önmagad önmagadról / hogy ne
érezze többet a Csönd terhét az álom.” (!) És a gondolatjellel összeívelődtek a” mindörökké szétvált távolok, / az álom
fénye rajtuk átrobog / és távolok a távoli időknek / üzennek vonzó gondolatokat.” (Gondolatjel)
      Ezen a ponton bennünket, késői olvasóit is megszólít általános alanyként, de mégis nagyon személyesen: „Ó hogy
kerestük mi egymást vakon / tapogatózva a térben és időben. / Figyelj! / Most egy pillanatra összetalálkoztunk, / hogy
aztán szétváljunk mindörökre.” (Ismeretlen Olvasóhoz) Tudta jól, a költő feladata csak annyi, hogy megírja verseit,
melyek további sorsát nem befolyásolhatja, hiszen azokat csakis az olvasók kelthetik életre. Mintegy végrendeletként
ehhez is adott egyféle útmutatást: „Öleld magadba szavam kialvó fényét / míg meghal / világok villámán.” (Villamos
szó) Költői útját összegezte: az ég és a fény harca benne pihent meg (Álomhalálom), ez oldotta fel némaságát (Jel) , és
ez bízta rá a világ üzenetét:
                                                     A gondolatok zenéjén
                                                      derengő fénybe rejtve
                                                      kinyílik öntudatlan
                                                      a messzi ismeretlen
                                                      örök emberi rejlő
                                                      mély megnyilatkozás.

Szimbólum

A kérdőjel, felkiáltójel, gondolatjel sugallta megoldások révén jutott el az emberről való felismeréséig: „Lángoló
ellentmondás vagy. / Folyton forgó fölkiáltójel! / Örökkön örökre fölszökkensz visszahullni.” (Ember).  Mesterével,
Juhász Gyulával ellentétben nem az ember nagyságáról írt variálható himnuszt, epigrammájában arra a különleges
emberi tulajdonságra csodálkozott rá, amivel minden bukás után képes az újrakezdésre, mit sem törődve a rá váró újabb
bukással. Az itt használt két igefajta révén ennek a folyamatát is pontosan érzékeltette, és a hozzákapcsolt figura
etimologicával az emberi időt is végtelenítette: „Örökkön örökre fölszökkensz visszahullni.” Bár a kötet mottója szerint
még a földi életbe kapaszkodott a költői én, de a megismételt versekkel azt is megerősítette, hogy már megtalálta az
átjárót a végtelenbe. (Önfeledtetőm).

268 Ld. a Homokórában 1929-ben megjelent Juhász Gyula cikk címét.



Eddigi önmetaforája, a Költő koldus király mellé új felismerését is felsorakoztatta Szépség koldusa címmel, de
ezzel már nem József Attilát idézte meg, önmagáról vallott. Újrakezdési kedvét – bármilyen furcsa is – életszeretete
táplálta: „Hajnal! Hajnal! / Zengő sugarakon újra milliók és milliók / kelnek elő a  Semmiből. / Halihó! Tovarohannak
a földgömbön. / Lent még Éj van, / de itt fönn / beteljesedett élet dobban / s mindeneket átölel már / s vágy
világossága...” (Ó szép Nap!) Új hang jelent meg ezzel a költészetében, a Juhász Gyula által hiányolt téma, ami mellett
új lett a forma is: Ady mellé az avantgárd mozgalmassága is belépett verseibe. Érezte, hogy az emberi dimenzióban a
költőnek helye és szerepe lehetne:

                                                            hol öntudatlan, önfeledten állok,
                                                            már végtelen csodára vágyok én
                                                            és lángoló palástomon ott a fény
                                                            és minden ismeretlen ámulások.

Tér és idő

Hiszen innen merítette erejét (Monumentum a földgömbön), itt próbálta megharcolni újabb harcait (Csata a
végtelennel), de már azt is tudta, nem ez az ő világa (Élő-holtak háza), nem ez az ő ideje:

                                                                az én időm nem ez a szürke néma
                                                                hol haszontalan hős módjára tengetem
                                                                hatalmas ívű égő életem.
                                                                Az én időm időtlen.

Időm
A be nem teljesíthető ígéret fájdalmának összegződése ez, mely a komplex költői képek nyomán vált többrétegű
vallomássá.  A régi versek ismétlésével nemcsak az újak gondolatiságát erősítette meg, néhány korábbi nyomdai
tévedésre is fény derült. A Relativitás című versének  első versszaka itt a vers elé írott mottóként jelent meg, amivel
nem a költői szójáték lett a vers lényege, hanem a világmindenség matematikai leírása, mely a fényvérű költői ént is
rendszerébe foglalta: „Tömörüljetek körülöttem, / had érezzem a végtelen tömeg vonzását. / ez az álom mely lenyügöz /
míg fényvérem szétárad...” (Én)

A Fölkiáltójel című kötete újból összekapcsolta József Attilával, aki ugyancsak 1924-ben A legutolsó harcos
címmel készített verseiből egy kézzel írott összeállítást269, amely azonban – anyagiak hiányában – akkor nem jelent
meg, de azóta hasonmás kiadása révén eljuthatott hozzánk. Ezek a fakszimile kiadások irodalmunk különleges értékei,
mert a szavakon túl is őriznek valamit a költőkből. Így van ez Szépkúti esetében is, hiszen talán ez a legszubjektívebb
kötete, nem véletlenül ajánlotta édesanyjának. Korábbi összeállításaiból mindenféle személyesség hiányzott, csak
halvány célzások formájában voltak jelen a hozzátartozók.270 Ez a láthatóan nagy gonddal (és néhány javítatlan hibával)
másolt kötet azonban azt az erőfeszítést is megőrizte, ahogyan Szépkúti Miklós próbált a világhoz kapcsolódni, ám az
egyéniségét hordozó százas tollhegy, a geometriában használt szögletes betűk és az ezek mögött kibontakozó alattomos
betegség  egyre inkább eltávolította attól.

De ez a kötete előre is mutatott. Egyrészt a Misztérium című verse jóvoltából, amely utolsó írásának
gondolatiságát összegezte, kulcsot adva ezzel Sehol-Soha című misztériumjátékának megértéséhez:

                                                                 Ó jaj csupán a Szomorúság az egyetlen
                                                                 mely az Ismeretlen álomhoz elvezet
                                                                 de Ő sem ad hírt róla
                                                                 mert vele megbonthatatlan ölelésben
                                                                 egyesülve dallá vál.

Misztérium
Másrészt itt született meg másik önmetaforája, Sehol- Soha, aki misztériumjátékának lett a főszereplője: „ Én életem
nem élem. Lázadón / loholok és az álmom mostoha, / a tengeren rohan tova hajóm / és nem pihenhet el sehol-soha.”
(Sehol-Soha)  Ez utóbbi két vers Szépkúti Miklós szimbolikus sorsösszegzése, misztériumjátékában ezt próbálta
kibontani és megmagyarázni.
        Következő kötete, a  Sehol – Soha (Kultúra Nyomda kiadása, év nélkül) az alcíme szerint misztérium, melyben
egy középkori műfajt elevenített fel, egy olyan titkos szertartást, amelyen csak a beavatottak vehettek részt. Ám az
itteni titkok nem maradtak előlünk elrejtve,  hiszen előző kötetében megmagyarázta kulcsfiguráit, melyek hasadt
személyiségéből is fakadhattak, de a mindenkiben jelenlévő vágy és valóság harcát is megtestesíthették. Ebben a
művében ott vannak korábbi versei önidézésként pontosan vagy tartalmilag, mert Szépkúti egész költészete egyetlen
téma variációja. De itteni történetével – veszteségeinek felismerésével – lezárta a korábban nyitva hagyott kérdéseket,
jelképeit és egész életét ő maga magyarázta meg.
        Mottója a Végtelen? címet viselte, szerelmétől, az ismeretlen álomtól várt feleletet kérdéseire. A három képből
álló verses misztériumának kezdetén főhőse – Sehol-Soha, a fény hordozója – a kiszolgáltatottság ismert jelképeként
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270 pl. az első kötet bevezetése,  herceg és sápadt kedvese...7.



meztelen ifjú, aki különleges teremtmény, de világok határára kerülve elvesztette tájékozódási pontjait, és szenvedett
emberi mivoltától: „A semmi tébolyát hiszem / és úgy fáj e percnyi öntudat.”
       Az első képben a tengerparton a lázadó Szomoruságra271 várt, hogy hozza el számára az Ismeretlen álmot. De csak
Csöndanyó jelent meg előtte, aki az örök szürkeség jelképe. Varázsereje révén mégis képes megeleveníteni Sehol-Soha
belső énjét, Szomoruságot. Ketten egyidejűleg azonban nem lehetnek egyszerre jelen a földi dimenzióban, ezért
Szomoruság megjelenésekor Sehol-Soha megdermedt, erőtlenné vált, feje lecsüngött a tengerre. De minden, ami benne
lényeges volt, újraéledt alteregójában, akinek Csöndanyó megmutatta az életet, melynek „Szent villanya ragadja ma /
iramra lent a testeket.” Szomoruság az ébredő emberek arcának jeleit figyelte, s bár Csöndanyó figyelmeztette őt a
kutatás veszélyére, ő is szerette volna megtalálni Sehol-Soha megálmodott társát, a fényivó, fényleső szőke nőt.

A második képben Szomoruság hosszú, szőke hajú, meztelen ifjúként a fűben hevert, körülötte fátyolos lányok
táncoltak. Tőlük kérte álmai megvalósulását, akik kínáltak is egyféle kiutat számára: „Mi a szavak vagyunk,  a csöndet /
szomjazzuk és köröskörül / az ellentmondó lángolás / zilál zenévé összehullva / a végtelenbe ívelünk / a szűz magasba
jer velünk.” Szomoruság azonban már nem akarja a szavakat, a fényhordozó Sehol-Soha szerelmesét, a fényivó,
fényleső Ismeretlen álmot kergette, őt szerette volna megtalálni, hogy eggyé válhasson vele. Ismét Csöndanyó érkezett -
„szürkén ballagott a rét felől” - hogy megmutassa pártfogoltjának a földi élet szépségeit: „a nyár föléd borul / ma még
a lég elég, körül / ölel a rét, ölel a rét.” De az életre ébresztett Szomoruságot nem boldogította a feléje özönlő lét, a
szín, a szó, a szám, a szűz - Szépkúti eddigi életének értékei – továbbra is csak Sehol-Soha által vágyott Ismeretlen
álom után sóhajtozott. Csöndanyó végül teljesítette kívánságát, miután azt is tudatosította benne, milyen
következménnyel jár ez a döntése: „A hallgatásnak italát / kristályba zárva átadom. / Mámora önfeledtető / örök
örömbe szédít át.” Minthogy Szomoruság Ismeretlen álomra, Ismeretlen álom meg Szomoruságra vágyott, Csöndanyó
beültette mindkettejüket ugyanazon hajóba, hogy a tengeren, mely a végtelenség szimbóluma, eljuthassanak céljukig.

A harmadik kép ezt az utat mutatta meg. A tovasiklóhajón két meztelen ifjú áll a korlátnál, Szomorúság fátyolt
terített Ismeretlen álomra, hogy elrejtse kiszolgáltatottságát. Elsőként Ismeretlen álom ismerte fel, hogy hiába szeli
sajkájuk a vizet, a távolságot nem tudják legyőzni, aztán Szomoruság is rájött:

                                                              A sejtelem sugára már
                                                              dereng, a lángoló napok
                                                              sok ezre önfeledtetőn
                                                              a végtelenbe felragyog.
                                                              Magam vagyok, magam vagyok.

Végérvényesen egymásra voltak utalva, mert mindketten az ölelhetetlent vágyták ölelni, attól várták az örök életet.
Ismeretlen álom a hallgatás italát kérte Szomoruságtól, aki először távolba látó tükrén megmutatta a következményt: az
örök életet és az örök csöndet, amely mindenkitől elszakítja őket. Bár Ismeretlen álom már elszánta magát, de a hirtelen
feltoluló fényben mégis mindkettejük arcán a végtelen félelem reszketett. A mű Szomoruság szavaival zárul:

                                                               A fényűzésnek vége már
                                                               hajónk az éj örvényein
                                                               merül a mély ölébe le,
                                                               s felette összecsapva dúl
                                                               a végtelennek élete.
                                                               Láng űzi lobogva egymáshoz
                                                               örökké elválasztott két énjük
                                                               és minden újra föllángol
                                                               a semmibe. Fény.

Szépkúti ebben a misztériumában nemcsak a végtelenhez érkezett meg, betegségét is elfogadta. Ismeretlen álom örökre
egyesült a Szomorusággal, a költő szimbolikus énjei feloldódtak az őket körülvevő semmiben. ….Innen ez a költészet
folytathatatlanná vált, hisz minden, mi benne volt, már dallá vált, ahogyan azt a Misztériumban megjósolta, és mert a
hallgatás italát már ő is elfogyasztotta.

Összegzés

      Tragikusan rövid élet jutott Szépkúti Miklósnak, amiből költőként még kevesebbet, csak három-négy esztendőt
hasznosíthatott. E rövid idő alatt mégis teljessé vált költői pályája. Nem a versek, és az azt megjelenítő kötetek
viszonylag nagy száma miatt, hanem mert szépen felépített költői ívén egyedi utat járt be.
      Az első kötet - ?versek – még egyféle leltár, a hozzá közel álló költői minták átdolgozása, akik segítségével
megteremtette a maga önálló világát. Önfeledt menekülés volt ez a költészet varázsába. Összeállításakor a Baudelaire-i
példa vezette, de el is távolodott attól. Nincsenek családról, tájról, szerelemről szóló versei, csak finom utalások sejtetik
a hátteret, mert költői világa már ekkor  is messze volta valódi élettől. Az a míves költő, aki ez első kötetben színre
lépett, játszott a formákkal: birtokolta a teljes kötöttséget (Hieroglifa), és megtalálta a költői szabadságot: a
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prózaverssel (Nászunk), a képverssel (Lelkemben Csipkerózsa, A tenger), a versben vers formával (A torony). Ezt a
szabadságot a kötet tipográfiája még meg is toldotta a szecessziós oldaldíszekkel, így vált külsőleg is különlegessé első
önálló jelentkezése. De nem ezek, hanem a négysorosok sajátos variálása lett hangsúlyos versformája, melyekben
matematikushoz illően a szabályosság dominált.
      Már ekkor rátalált a végtelenre, sajátos költői birodalmára, hogy aztán amikor a világból való kizártsága tudatosult
benne, Én-végtelen című kötetében szinte monomániásan azt járja körbe, hogy végérvényesen elfogadja benne önmaga
helyét. Ekkorra a költői segítők és a formai kísérletek teljesen eltűntek mellőle, csak a gondolat uralkodott a versekben.
A klasszikus szonett formával – és annak általa teremtett variációival – kivételes módon élt, a gondolat aláhúzására
használta mindkettőt (Költő koldus király, Végtelen). Matematikus énje itt talált végleg magára, de az is lehet, a
szabályos sorokkal, strófákkal önmagát, széthullani készülő személyiségét fegyelmezte, mert helyzete már nem
engedett meg számára semmilyen játékosságot. Az első kötet széles szimbólumsorát is leegyszerűsítette, csak a Halál, a
Csönd, és a Végtelen maradt meg, mint végső bizonyosság.
       A költői ráadások – Két év múlva, Fölkiáltójel, Sehol-Soha – arról tanúskodnak, hogy Szépkúti belülről hamarabb
ráébredt sorsára, mint ahogyan azt környezete észlelte. Ezek önmagyarázatokká váltak, amelyekben valamiféle
megoldást is talált magának. Talán családja is megsejtette mindezt, ezért is jelentették meg a költőben zajló küzdelem
párlatait, aminek végén a kiszolgáltatott embert  és a költői ént átölelte a csend. Egyszerű volna azt mondani, számtalan
költői kép bizonyítaná is azt, hogy megsejtette, mi vár rá, de ez így nem lenne igaz. Érzékeny, különleges ember,
érzékeny, különleges költő volt az első perctől. Aztán egy idő után kiábrándult a szavak erejéből, mint ahogyan
korábban matematikusként is kiábrándult a számokból. Kibeszélte mindezt magából, és a megtalált megoldással talán a
lelke megnyugodott. De teste, földi porhüvelye - zsidósága miatt - még olyan megrázkódtatásnak volt kitéve, amiről
nem tudjuk, mennyit észlelt valójában. Csak remélni merem, hogy az égi szikra őt mindvégig ebben az imaginárius
tartományban tartotta, ahol védőn ölelte őt át a semmi végtelensége...272

Széphalom, 2009. 391-405.

272 Sátoraljaújhelyről írott szubjektív kultúrtörténeti időutazásomban  (Múzsák a Magas-hegy tövében, 2011.)
boldogan fedeztem fel, hogy száz év alatt három csodagyereke is akadt Újhelynek. Három üstökös! Darmay
Viktor (1850-1878) még a közösségi költészetet képviselte: Petőfi hagyományain indult, de amikor másféle
kihívások érték, tudott váltani, a hagyományt a modern formákkal kapcsolta össze, ami révén Ady előképévé vált –
aki nem is ismerte. Németh Pál (1882-1911) az újhelyi piaristáknál megismert klasszikus eszmények szerint akart
élni egy eszmények nélküli világban. Hiába érezte erejét, a közösségért élő költő feladata helyett csak a robot és a
szegénység jutott neki. Ezt eleinte a clown (bohóc) szereppel ellensúlyozott, majd a polgári életbe menekült, amibe
belehalt. Szépkúti Miklós (1905-1944) már igazi alanyi költő, aki a létélményt filozófiai oldalról közelítette meg.
Tartalmi újszerűségét a megsemmisüléssel való szembenézés adta, ami formailag a komplex képek kimunkálása és
a prózaversek felé vitte el költészetét. Betegsége is jelképes, ami sorsában tragikusan összefonódott zsidó
származásával. S arra is  rá kellett jönnöm, hogy ez a három élet számomra azt példázza, hogy nem elég
csodagyereknek megszületni, a társadalom segítsége nélkül nincs kibontakozás! Az eltérő életutak ellenére
tragédiájuk forrása közös: perifériára kerültek különleges tehetségükkel, aztán a betegség, a szegénység és a
társadalmi árvaság elpusztította őket. Mindezt a felejtéssel még meg is lehet tetézni – mert a csodagyerekek
tragikus sorsát az utókor emlékezetkiesése teljesíti ki igazán….



 VII.

„...s gyalogosan indulok a kék hegyeknek.”
A költő Sáfáry László, az egykori újhelyi diák

A negyed évszázad alatt három államfordulatot megélt Kárpátalja költője volt Sáfáry László (1910-1943).
Verseit és munkásságát Csehszlovákiában, az északi magyar határvidéken  és a Pozsony és Huszt közötti vegyes
nemzetiségű szlovák, ruszin, magyar, román és zsidók lakta területen ismerték igazán, bár időnként Prága és Budapest
folyóirataiban is találkozhattak nevével. Munkácson született és ott is élt 18 éves koráig, miközben 1923 és 1928 között
Sátoraljaújhelybe járt vizsgázni. Ezután 10 évig élt Budapesten, ahol hihetetlen nehézségek közepette tanári diplomát
szerzett, s hazament, hogy azt Munkácson hasznosíthassa. Másfél évet tölthetett otthon, amikor behívták katonának; a
Don-kanyarban pusztult el értelmetlenül. Tehetségével, lobogó egyéniségével lenyűgözte a körülötte élőket, második
kötete megjelenése után – Görömbei Andrástól tudjuk - az újabb magyar líra nagy reménységei közt tartották számon,
de attól az időtől kezdve alig maradt ránk verse. Életével kegyetlenül bánt a sors, életművével pedig pazarlóan
gazdálkodott az utókor. Az embert az oroszországi hómező temette el, kéziratait pedig elemésztették a változó
országhatárok, a nehéz idők.273

Csaknem 100 év telt el születése óta, amikor véletlenül találtam egy mondatot arról, hogy Sátoraljaújhelyben
érettségizett. Ennek eredtem nyomába, s egy sajátos időutazásban megismerkedtem vele. Ezzel az összeállítással most
mindezt volt iskolájának és a városnak ajándékozom, s mindazoknak, akikhez eljut az írásom. Azt hiszem, ennél többet
nem is tehet az utókor, mert „ ha aktivizálja, újraolvassa, a maga életkörébe vonja” a műveket, ahogyan azt Bori Imre
tanácsolja, azok felélednek Csipkerózsika álmukból. A Sáfáry versek ma is sugározzák verhovinai illatukat, s
bennünket is figyelmeztetnek egyre s másra.

Életrajzi adatok

Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén, Munkácson született 1910. november 16-án. Édesapja,
Sáfáry József eredetileg tengerész volt, de egy hajótörés után diplomát szerzett, s földmérő mérnökként tért vissza
Kárpátaljára. Harcolt az I. világháborúban, majd amikor Munkács Csehszlovákiához került, nem tette le a
köztisztviselői esküt, ezért állásából felmentették. Sándor László, a költő ismerője és népszerűsítője274 úgy tudja, hogy
ettől kezdve alkalmi munkákból élt, Takács Gyula275 is gyakran elbocsátott mérnökként emlékezik rá, de az újhelyi
anyakönyvi bejegyzések következetesen uradalmi mérnökként emlegetik. Ez sem jelentett persze nagyobb kenyeret, így
gyermekeknek – Lászlón kívül két lánya is volt – meg kellett ismerni a nélkülözést. Ám a család mégis a békesség, a
szeretet, a megértés melegével vette körül őket. A testvérek visszaemlékezése szerint sokat olvastak, és szívesen
öltözködtek maskarába, a maguk szórakoztatására.276 Ezek az élmények is táplálták verseit.

Mire iskolássá vált Sáfáry László, Munkács már Csehszlovákiához tartozott. Az I. és II. osztályt az ottani
városi polgári fiúiskolában járta, s a többit a sátoraljaújhelyi kegyes-tanítórendi római katolikus reálgimnáziumban
végezte „szabályszerűn beírt magántanulóként.” Magyar állampolgárság hiányában minden vizsgájára szöknie
kellett277, ami nemcsak a kaland romantikáját jelentette számára, a kiszolgáltatottság érzése is felerősödött benne. Az
iskolai értesítőket (évkönyveket) és anyakönyveket átnézve csak sejthetjük a megpróbáltatásait annak a kisfiúnak,
akinek ekkori arcát egy munkácsi felvétel testvérei társaságában őrizte meg.

1923-ban a III. és IV. osztály névsorában egyaránt szerepelt, az egyikből kimaradt, a másikban „vizsgálatlan”
maradt. Szerencsére a pótvizsga anyakönyve azt is bizonyítja, hogy a nehézségek ellenére hat jelessel és két jóval zárta
első esztendejét. Az V. és VI. osztályt a latin szakos Korcsiák Ede osztályába tartozva végezte el, utána a volt igazgató,
Vidákovich  Dániel, a mennyiségtan és természetrajz tanára lett az osztályfőnöke, aki ezután az érettségiig kísérte. Az
1926/27-es tanévről nem találtam meg az anyakönyvet, de a következő évről megint volt vizsgaeredménye. A sors
kiszámíthatatlan kegyelméből a Zempléni Levéltárban a piarista iskolai iratok közt ráakadtam  „a magánvizsgálatot tett
tanulók” kimutatásának két példányára is.278 Mindkét névsorban szerepelt Sáfáry László neve, de csak az egyik juttatott

273 Görömbei András: A Verhovina költője (Irodalmi Szemle, 1968. ) 845.
274 Sándor László: Előszó a Korforduló című gyűjteményes kötethez (Bp., 1969.) 6.
275 Takács Gyula: Sáfár László (Kortárs, 1965. júl. 11. ) 51.
276 Idézi Görömbei 845.
277 u.o.
278 ZLt.VIII – 56., 25., 15. doboz



érdemi információhoz.  Nemcsak a vizsga sikeréről tudósított, de az is kiolvasható volt belőle, hogy vele együtt
vizsgázott Munkácsról Petrohai Jenő 16 éves és Ringelhám Mária 15 éves tanuló, Ungvárról meg Plathy György 18
éves tanuló, aki az érettségiig társa maradt.279 Ezen az okmányon olvasható az is, hogy a vizsgákra „Gondos Mór tanító
helyben” készítette fel, de róla nem sikerült semmit kiderítenem. Azt gondolom, az újhelyi vizsgákra otthon tanulhatott,
a szakirodalom utal is az apai segítségre. De maga a vizsga – ne feledjük, a reálgimnázium a reáliákat tanította
erősebben, nem a humán tárgyakat, ami Sáfáry erőssége volt – az azzal járó pénzügyi terhek,280 az álnéven történő
utazás izgalmai kellően megterhelhették a munkácsi fiút. A hullámzóan változó érdemjegyek sora ezzel magyarázható.

A 10 éves korban megkezdődött folyamat 1928-ban zárult az érettségi vizsgával. Az írásbeli május 14-16
között volt. Magyarból Széchenyi és a magyar költők kapcsolatát elemezte, latinból Vergiliust (III. 655-83) fordított,
mennyiségtanból egyenletet és szöveges feladatot oldott meg. A szóbeli „vizsgálatok” június 25-28 között folytak Ady
Lajos debreceni tankerületi főigazgató elnökletével, aki ekkor ejtette meg éves hivatalos látogatását  az intézményben.
A 32 érettségire jelentkező tanulóból 21-en jártak sikerrel, Sáfáry László a jól érettek között szerepel, s az anyakönyv
jegyeit elnézve láthatóan megdolgozott ezért a sikerért.

Az iskolai bejegyzések csak ezekről tudósítanak, nem árulnak el semmit Sáfáryról, az emberről. Az egyik
munkácsi újságból azonban megtudhatjuk Takács Lajos jóvoltából, hogy érettségije évében szülővárosa
pingpongbajnokságán a 20 induló közül a 3. helyen végzett, miközben játékosa és ügyintézője volt az ifjúsági
labdarúgó csapatnak.281 Középiskolás évei alatt született meg benne a költő is, hiszen korai versei tanulmányai hatására
írta, a tanult költőket utánozta. Jó volna tudni: újhelyi vagy munkácsi tanárainak milyen része lehetett ebben, vagy csak
az otthoni légkör inspirálta ezeket? Talán egyszer ezek kiderítésére is vállalkozik valaki.

Érettségi után magyar állampolgárságot szerzett, és 1928 őszén beiratkozott a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem magyar-latin szakára. Ekkoriban készült róla Klaudiny László ceruzarajza a felvidéki fiatalok állami
támogatással működő Hunfalvy-internátusában.282 Sáfáry Pesten nagyon szűkös körülmények között élt, ezért is
húzódhattak úgy el egyetemi tanulmányai. Magántanítványokat, egyéb feladatokat vállalt, hogy megéljen, a vizsgáit
halasztgatta, emiatt kicseppent az internátusból, s egyik napról a másikra élt. Egyik alkalmi munkájáról családjának is
beszámolt, amikor barátjának apja értelmiségi összeírásra fogadta fel:

„Reggelenként elindultam Buda legkülső részébe (Sasad, Sasad-dülő) és 4-ig gyűjtöttük
az íveket esőben, hóban, fagyban. Akkor én rohantam tanítani, de este 10-re már megint
náluk voltam, mert kivonatolva, feldolgozva kellett minden reggel leadni az előző
napi gyűjtést. Így aztán egész éjjel dolgoztunk, csal felváltva heveredtünk le... a „főnök
úrral” a diványra egy kicsit aludni. Ez úgy két hétig tartott, tegnap fejeztük be, kb. 55-60
P-t fogok kapni. Persze nem fizetnek azonnal, de minden reményem megvan arra, hogy
karácsony előtt...”283

A hosszúra nyúlt diákévek sem távolították el a családtól. A nyarakat otthon töltötte a Latorca partján, édesapjával járta
a hegyeket, s barátival éjszakákon keresztül vitatkozott irodalomról és politikáról. Otthoni baráti köre széles, egyaránt
beletartozott – az érdekesebbek kiemelve – az akkori munkácsi lapszerkesztő, Simon Menyhért, Prerau Margit, aki a
baloldali lapok tudósítójaként járta ezt a vidéket, és Kossányi József, komáromi költő. Dedikált köteteiket megtalálták a
költő Munkácson felfedezett hagyatékában. Ezekben az években kapcsolódott be a Sarló mozgalomba, mely a
csehszlovákiai magyar értelmiségi fiatalok, elsősorban egyetemi hallgatók társadalmi és kulturális mozgalma volt a két
világháború között.

1930 nyarán az akkor Pozsonyban élő Balogh Edgarral, a Sarló egyik vezetőjével, a dunaszerdahelyi Lőrincz
Gyula képzőművészeti főiskolással, és Bertók János görög-latin szakos Eötvös-kollégistával, a munkácsi református
püspök fiával végigjárta Kárpátalja legszegényebb vidékét, a beregi falvakat, - miközben más csoportok a Bodrogköz,
Gömör és az Ipoly-völgy magyar falvait látogatták sorra – hogy közgazdasági, népegészségügyi és néprajzi gyűjtéseket
végezzenek. Mint a hajdani vándorlegények, kenyérrel és szalonnával – és Lőrincz Gyula zsáknyi pogácsájával –
feltarisznyázva gyalog vágtak neki a beregi útnak. Munkácsról kiindulva Beregszász, Nagyszőlős, Izsnyéte, Barkaszó,
Szernye, Nagydoboz, Bátyú, Rafajnaújfalu, Bulcsu, Macsola, Badaló, Halábor, Vári, Csetfalva, Tiszaújlak, Bökény,
Szöllősgyula útvonalon jártak – Balogh Edgár feljegyzése szerint.284 Útjukat nagy beleérzéssel idézte meg Szigethy
Gábor:

„Értékes anyagot gyűjtöttek: megnézték és lerajzolták a csetfalvai és szöllősgyulai
fatemplomot, táncoló gyerekeket fényképeztek, népviseleteket tanulmányoztak, dalos
gyermekjátékokat gyűjtöttek. Tanulmányt készítettek elő a falusi gyermekek életéről
a losonci A Mi Lapunk számára. Bekopogtak a tiszteletesekhez, keresztelőkről, eskü-

279 Az iskolai évkönyv tanúsága szerint 1928-ban – Sáfáry érettségijének évében – az iskolának 351 tanulója volt
Magyarországról, s 19 diákja az „elcsatolt területekről”, de ez utóbbi az évek során csökkenő tendenciájú.

280 Az évkönyv szerint 1925/26-ban ez az összeg 100 ezer P a felvételi, 100 ezer P az intézeti mellékdíj, + 28 ezer P
filmoktatási díjat jelentett, mindez együtt kétszerese volt a nappali tagozatosok tandíjának

281 M. Takács Lajos: Két elsötétítés közt résnyi ragyogás ...S. L. emlékezete (Napjaink, 1985. 11. sz.) 11.
282 U.o.
283 Idézi Sándor László  11.
284 Balogh Edgár: Tíz nap Szegényországban  (Bp., 1988.) 64.



vőkről, temetésekről érdeklődtek, tarlóvégen asszonyokkal beszélgettek,van-e miből
főzni ebédet, vacsorát, elüldögéltek árokparton a napszámosokkal...Szegényország
napégette poros útján gyalogolnak, kopott asztalok mellett csorba poharakből isszák
a nincstelenek maradék borát, miközben jegyzeteket készítenek, s próbálják pontosan,
becsületesen feltérképezni szegényország nyomorát...Miközben szavakkal próbálják
vigasztalni az éhezőket (szavakkal, mert saját tarisznyájuk is lapos), miközben a fél-

mázsás zsáktól nyomorított gyerek életéért aggódnak (mert errefelé sűrűbben hívnak
a haldoklóhoz papot, mint beteghez orvost…285

(Ezt az utat két fiatal költő, Dupka György és Horváth Mihály  fél évszázad múlva megismételte286)
Balogh Edgár hiteles képet festő úti beszámolóját a Prágai Magyar Hírlap kezdte el közölni, de az 5. nap után
betiltották azt:

„A táj szépségein és a paraszti egzotikumon túl bepillantottunk Szegényország igazi,
szomorú életébe. … A tiszteletes nem helyesli, hogy fényképezünk. A gyerekeken még
ünneplő ruha sincsen. Ilyen mazur, gondozatlan, hétköznapi megjelenésű gyerekek
képét valahol megmutatni kész nemzeti veszedelem. Még azt hiszik, ilyenek a magya-
rok. Pedig ilyenek. Szegények. ..Az erdőn, emlékszem, Ady Endréről beszélgettünk.
A barkaszói szegényember valahogy többször is olyan szavakat, mondatokat használt,
amelyeket mi Ady verseiből ismerünk. Hiszen Érmindszent nincs olyan messze. Elő-
vettük és kibontottuk a térképet. Itt van rögtön Tiszacsécse, Móricz Zsigmond szülő-
helye, idébb van az Ér, itt van Ady faluja. Ezek az emberek itt az ő népük. Arany a sár-
ban, ősi természeti szépségekkel a szegénység mocsarába szorított, rongyokba vetkőz-
tetett magyarok...”

Sáfáry ezen a vidéken nőtt fel, s a Pesten eltöltött idő, a barátok, az olvasmányok adta élmények nagyban tágították
látókörét, szemléletét, jellemét. Ez az út is sokat formált rajta, az itteni élmények nagyban hozzájárultak költői
kibontakozásához. Milyennek látta őt ekkor Balogh Edgár? „ Harmadik útitársam szintén munkácsi gyerek volt, arca
csattanóan piros, s ő mégis riadozó, szemérmes, mimóza lélek...Sáfáry László költő...”287 S a kis csoport tagjainak
történetét is érdemes  végigfuttatni, Sáfáry tragikus nemzedékének tagjai ők. Balogh Edgárt nemcsak a  cikk
folytatásától tiltották el, állásából is kidobták. Állampolgársági igazolvány nélkül maradva Romániába költözött, ám
onnan is hallatta „vox humanaját.” Bertók Jánost Gömbös miniszterelnökség idején leleplezték, mint kommunistát,
kicsapták az egyetemről és az Eötvös-kollégiumból, kizsuppolták Budapestről, hiába volt püspök az apja. Könyvmoly
emberként élt Munkácson, s egy véletlen folytán – 1944-ben mással tévesztették össze – hadifogságba került, ahonnan
soha nem tért vissza. Lőrincz Gyula festő lett, országgyűlési képviselő és kultúrpolitikus.

Sáfáry aztán visszatért Budapestre. Barátainak egy része továbbra is a sarlósok közül került ki, akiknek egy
időben ő volt az itteni vezetőjük. Közben a koplalás és az élelemszerzés legváltozatosabb módjait próbálta ki, s
belevetette magát az irodalmi életbe. Simon Andor lett az első mestere, felesége (Móricz Gyöngyi) és rokona (Simon
Jolán) révén talált kapcsolatot Móricz Zsigmondhoz és Kassák köréhez. Móricz nemcsak Sáfáry, az egész Sarló-
mozgalom egyik bálványa volt.

1931-ben adta ki első verseskötetét Lendület címmel - családi segítséggel – a kis munkácsi Welber
Nyomdában, s ezzel  a külvilág számára is nyilvánvalóvá vált költői mivolta. A verseket követő 8 kritika még csak az
indulónak járó érdeklődést jelzi. Hogy ekkoriban hogy nézett ki Sáfáry, egy fénykép ás egy olajfestmény is mutatja,
utóbbit távoli rokona, az építészmérnök-festő, gyöngyöshalászi Takách Béla készítette, melyet 1931 karácsonyára egy
diáktársával küldött haza szeretteinek.288 Tanulmányai azonban lassan haladtak, 1933. március 15-én írta szüleinek a
következő sorokat:

„ Tessenek nyugodtak lenni, efelől biztosíthatom kedves szüleimet, hogy a tudomány-
szakjaimmal is foglalkozom, valamint arról is, hogy törődöm anyuék véleményével.
Ezért is nagyon szeretném, ha nem néznék ellenséges szemmel művészi beállítottsá-
gomat és verseskönyv kiadási terveimet, mert ezek ellen egyrészt nem lehet semmit
sem tenni, annyira az életemhez tartoznak és közel állnak ahhoz, amit az emberek bol-
dogságnak neveznek, én pedig önkifejezésnek..”

Közben egy évre behívták katonának, így ez is hátráltatta a tanulásban. De ez az idő csak az ember számára veszett el, a
költő gyarapodott általa. Katonai évét ugyanis nem karpaszományos önkéntesként töltötte, saját kérésére közkatonaként
szolgálta végig azzal a lélekkel, ahogyan barátjának tanácsolta egyik versében: „jusson eszedbe a hegyek emberei...” A
Ferenc József Laktanyában letöltött kiképzés után tizedesként szerelt le. Ezután sem lett könnyebb a helyzete. Lakás
hiányában barátainál – legtöbbször Simon Andoréknál – lakott, egyik napról a másikra élt, de egyre több köze lett az
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288 A képek forrása M. Takács Lajos Napjainkban (1985) megjelent cikke



irodalomhoz. Először Simon Andorral közösen szerkesztette az avantgárdos Kórus című folyóiratot, s ez a munka
kiszélesítette irodalmi kapcsolatait. M. Takács már idézett összeállításában közli Tolnai Gábornak, a Szegedi Fiatalok
Művészeti Kollégiumának emblémájával díszített levelezőlapján küldött sorait, mely akkori ismeretségi körének tagjait
is felvillantja

„ Kedves Laci, arra kérlek,a Tomcsányi Gábornál lévő kéziratokat vedd magadhoz.
Egy kritika tőlem Nagy Lajos új könyvéről, és Budaynak két duca is azt hiszem, ott van.
Az egyik, amelyik már lejött és a másik. A leközölt metszet dúcát, legyetek szívesek,
küldjétek vissza. Kíváncsian várom az új számot. Mikor jelenik meg? Ha még nem késik
el, két kritikát küldök. Egy Radnótitól, egy pedig Barótitól. Mindnyájatokat üdvözöl
Tolnai Gábor.

Tolnai a modern magyar líra avatott teoretikusa volt. A szabadvers, a lírai formák válsága című munkáját 1932. június
29-én dedikálta Sáfárynak, aki egyetemi szakdolgozata írásában hasznosította azt.289 Radnóti Miklós Pogány
köszöntőjének számozott példányával 1932. május 20-án ajándékozta meg Sáfáryt, de ez nem akadályozta meg abban,
hogy második kötetéről kemény szavakat írjon a Nyugatba. S a pesti irodalmi kört újabb otthoni ismeretségek is
gyarapították. Megismerkedett a legendás múltú Fekete Lajos költővel, aki a Tanácsköztársaság alatt a Vörös Hadsereg
egyik alegység-parancsnoka volt. A bukás után Újvidékre emigrált, ahonnan 1929-ben tért vissza szülővárosába. Vassal
és fohásszal című Baumgarten díjas kötetét 1934-ben dedikálta költőnknek. 1935-ban Kassáktól megkapta a Földem,
virágom című kötetnek egyik példányát, melyet „ tisztelettel, bizalommal” ajánlott a fiatal költőnek az avantgárd
atyja.290

1933-tól – miután nézeteltérésük támadt a Kórus főszerkesztőjével, Tomcsányi Gáborral – a hozzájuk
csatlakozó Habán Mihállyal főmunkatársként kapcsolódtak be a Dénes Béla szerkesztésében induló Független Szemle
munkájába. Ez az M. Takács által „eklektikusnak” tartott népfrontos és antifasiszta kiadvány egyetlen számmal jelent
meg, pedig alapítói az utódállamok fiatal magyarságának és a nyugat-európai emigráns értelmiségnek igényes kulturális
fórumává kívántak válni.291

Sáfáry minőségi feladatai azonban továbbra sem jelentettek biztos megélhetést. Ekkori viszonyairól írta
testvéreinek: Én egyik napról a másikra vegetálok, apró gondok akadályoznak abban, hogy a nagyobb ügyeknek utána
tudjak járni, a nagyobb gondok pedig még jobban nyomnak...így az irodalom sem megy.2921934-ben az Írók Gazdasági
Egyesületének tagjává vált. Az IGE irodalmi tanácsának akkoriban Móricz volt az elnöke, segítségével többször
pénzsegélyhez juthatott. Néhány évvel később aktívan bekapcsolódott a Györffy István, Muharay Elemér vezette
Művészeti Stúdió munkájába, mely a népi kultúra ápolását, gyűjtését, terjesztését tűzte ki maga elé. Itteni munkájáról,
olvasmányairól, tanulmányairól levélben számolt be az otthoniaknak:

„Sok dolgom nincs itt, akármit olvashatok azon a címen, hogy tájékozódnom
kell bizonyos dolgokról, néprajzot és irodalmat olvastam egész nap ma is…
egyelőre úgy gondoltam, vállalok egy diákot, de pénzért. ...azon ne izgulja-
tok, hogy nem jut idő tanulásra, mert az idő felét tanulással tölthetem, amikor
itt benn vagyok, azaz Gyöngyiéknél nem tudok, de pár napon belül lesz szobám…
Én hétfőtől bejárok az egyetemre Györffy előadásaira, Császárnál is vizsgázom
mindenképp, hiszen három tárgyból kell vizsgázni, csak a sorrendet cserélem
fel, az első tárgyból kell írni a disszertációt…. Most mindennél jobban megsze-
rettem az öreg Móriczot. Egymás után három könyve is tetszett: A boldog ember,
Az asszony beleszól, Rokonok…
Az öreg RabindarathTagore Kertészét olvasom vagy negyedórát minden este angolul.
Nagyon szeretem ezt a könyvet. Tőlünk távoli finomságok vannak benne. Az alábbi
egy kicsit W. Whitmannel rokon:

Ki vagy te, olvasó, ki vagy száz esztendő múltán olvasod verseimet?
E tavaszi gazdagságból egy árva szál virágot sem
küldhetek neked, sem egy csíkot a felhők aranyából.
Nyiss ajtót és tekints körül, gyűjtsd össze virágzó
kertedben a száz év előtt lehullott virágot emlékül.
Szíved örömében meglelheted az élő örömöt,amely egy
tavaszi reggelen rengett és egy évszázadon át küldi feléd
örömteli hangját.”

289 Regio, Kisebbségtudományi Szemle, 143.
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1935-ben jelentette meg második verseskötetét Verhovina címmel ismét saját költségén Munkácson, melyet
már kritika-zuhatag követett. A regösjáráson tapasztaltak ebben a kötetben értek verssé, s ez a kötet tette őt a két
világháború közti magyar irodalom nagy reménységre feljogosító tagjává. 1938-ban, amikor az I. bécsi döntés
visszaadta Magyarországnak az elcsatolt területek egy részét, Sáfáryt katonai szolgálatra hívták be: írnokként az
Ipolyságba került. Leszerelése után egy ideig még Pesten élt, Habán Mihállyal a postásgyerekek kollégiumában volt
nevelőtanár, kalapos képe akkor készült,293 és  Nyugat-európai ízlésáramlatok a felvidéki magyar költészetben címmel
írta szakdolgozatát.  Mária testvérének így számolt be minderről:

„A magyar szakdolgozatom egészen a körmömre égett, ugyanis lassan ment a könyvek
összeszedése, olvasgatása. S tudod, én milyen nehezen ülök le az íráshoz. Igaz, ha már
leültem, gyorsan megy. Így volt ez most is, vasárnap leültem és mindjárt gépbe fogal -
maztam. Keddre készen is volt a 60 oldal. Egészen érdekes dolgozat, módom nyílt arra
is, hogy a költészet mélyebb kérdéseiről beszéljek, persze, csak röviden, s idézzek
Wittman, Claudel, Baudelaire, egy-két francia és német költőtől. Vázlatszerű az egész,
hogy nem lesz nagy fáradság doktori értekezéssé kidolgozni. Magamról egészen rövi-
den írtam, s idéztem a Rejtett ösvényt, az egész egy oldal.”294

Szakdolgozatának rövidített változatát  Turczel Lajos 1990-ben megjelentette a Régióban295, mint a csehszlovákiai
magyar irodalomtörténeti eszmélkedés fontos dokumentumát. Sáfáry írása csak a lírára vonatkozott, s azt az avantgárd
irányzatoknak nevezett hatás viszonylatában vizsgálta. Műve mégis úttörő kezdeményezésnek számít, mert Kemény
Gábor és Szalatnai Rezső írását leszámítva ilyen jellegű kortárs összefoglalás nem született. Szakdolgozata mai
ismereteink birtokában is figyelemre méltó alkotás. Irodalmi tudásával, költői ízlésével egyedi értékelést adott Kultsár
Miklós, Forbáth Imre, Mihályi Ödön, Márai Sándor, Simon Menyhért, Jarnó József, Mécs László, Földes Sándor,
Szenes Erzsi, Győry Dezső, Vozári György, Morvay Gyula, Szabó Béla, Kossányi József verseiről. Önmagát a címnek
megfelelően így értékelte:

„Magamról ...csak annyit óhajtok  megjegyezni, hogy bírálóim közül
sokan véltek felfedezni rokonságot első versfüzetem írásai és a szür-
realisták között. Ennek nyomait második versfüzetemben is megtalál-
ták, de a képeket világosabbnak és egyben erőteljesebbeknek is látták.
Magam realistának tartom magamat. Szerintem azonban mentes vagyok
az új tárgyilagosságtól, mert valóban úgy érzem, hogy kár volna elveszí-
teni azokat az értékeket, amelyeket az izmusok korának valódi költői
felfedeztek, újra megtaláltak.”296

S mindezek illusztrálására a Rejtett ösvény című versét idézte. Aki egyszer a felvidéki költészet jellemzésére
vállalkozik majd, jól használhatja Sáfáry munkáját, és olvasmányként is érdekes. Sáfáry az érték alapján döntött, s nem
a divat vezette a tollát, noha tudta, nem minden egyes költőtársa (pl. Mécs László) értene egyet megállapításaival.

Ezután hazament Munkácsra, mely ekkor ismét Magyarország része volt. Szigorló tanárként először a magyar-
orosz tanítóképző alkalmazta óraadóként, de a következő évben már az állami líceumban taníthatta tárgyait. De
kapcsolatban maradt a Művész Stúdióval, miközben nemcsak tanított: beadványokat írt, akciókat szervezett a szegény
sorsú, megfelelő élelem és ruházat híján szűkölködő ruszin és magyar gyerekekért. A benne lévő szociális érzékenység
azonnal gyakorlati tennivalót talált a maga számára, s a háborús nehézségek között segíteni próbált.

...felnősz te, kis barátom,
élni fogsz egy fényesebb világban!
Ó, mondd el majd egyszer, mondd,
hogy Sáfáry szíve tiszta lánggal égett,
és szerették őt a gyerekek.

A munkácsi líceumban már nem fejezhette be az évet, mert újra behívták katonának. 1942. májusában Jászberénybe
vonult be csapatához, a 32. gyalogezredhez. Rövid kiképzés után július 1-jén a 2. magyar hadsereg kötelékében Kurszk
felé utazott. Egyik bajtársával hazaküldött magáról egy fényképet, mely egy ismeretlen katonatársával ábrázolta, ez a
pipás kép az utolsó „róla készült fotó.297 Először az ezred-,  majd a zászlóaljirodára került írnokként. Gyakran írt haza, s
amennyire a cenzúra megengedte, beszámolt életéről, megfigyeléseiről, honvágyáról. Állandóan érdeklődött a család
dolgairól, az otthoniak egészségéről. Munkácsi igazgatója felmentéséért folyamodott a Közoktatásügyi Minisztériumba,
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ez a kérdés is nagyon izgatta, de az iskola nem kapott választ, a Don-kanyarból nem lehetett visszatérni. Hogy hogyan
viselte el humanizmusával a frontot, nem tudjuk. A sors megkímélte attól, hogy fegyverrel harcoljon, de a látványtól
nem. 1942. október 24-én írta a testvérének:”Vers vagy kettő készült ugyan, de nincs egészen jól kidolgozva. Anyag
gyűlik az emberben, de megérlelni itt nem lehet.” 1943. január 11-én Bjelgorodból írott lapja után elhallgatott, s a
szűkszavú hivatalos értesítés fogságba esését valószínűsítette. Egyik katonatársa azonban látta, hogy visszavonuláskor
nem bírt tovább menni a nagy hóban, és ott pusztult el a dermesztő hidegben. Ahogy Balogh Edgár írta: „Ki tudja, mi
játszódott le az ő végzetében...Kivezényelték a szovjet ellenes frontra. Humanizmusával ilyen helyzetben csak meghalni
lehetett.” 298

Költészete

Az élet dolgain el-eltűnődő Sáfáry 12-13 éves, amikor első verseit papírra vetette. Édesapja fedezte fel ezeket a
verseket, amelyeket írójuk nagy gonddal egy iskolai füzetbe másolt. Középiskolás korából számtalan ilyen füzet maradt
fenn, (ezek voltak az ún. kék füzetek, eltérően az érett korban használt pepita füzetektől.) Sándor László – aki maga is
lapozhatta a füzeteket, hiszen a költő barátai közé tartozott – nem tartotta sokra ezeket, bár tudomása szerint néhány
közülük nyomtatásban is megjelent a losonci A Mi Lapunkban, és a munkácsi Határszéli Újságban. 18-19. századi
költők modorában írott verseknek minősítette őket, a gyűjteményes kötetbe sem vette be.299 Meg is rótta ezért
Görömbei András, mert ezzel szőtte tovább azt a legendát, hogy Sáfáry 4-5 soros szabad versekkel kezdte pályáját, s
latinos műveltsége ellenére költészete érintetlen maradt a görög-római kultúra hatásaitól.

Görömbei mély empátiával megírt tanulmányokban foglalkozott Sáfáry költészetével, melyekben e korai
versek értékét is felvillantotta.300Írásaiból kiderül, hogy a gyermekköltő nagyon is mélyen benne élt az antik kultúra
világában, így érthető pályaválasztása is. Korai költészetében saját érzéséihez mitológiai példákat társított. Amikor
szüleit Munkácson hagyva megkezdte Budapesten tanulmányait, úgy érezte magát, mint Ovidius Tomiban. S Antheusz
példája is nagy értékű vallomás: Antheusz csak addig volt legyőzhetetlen, míg anyjával, a Földdel érintkezett. Alakját a
két haza közt hontalanná váló költő a természetélményt és a görög hatást ötvöző szonettben idézte meg. S ezekben a
korai versekben – mondja Görömbei – a tájélmény még szociális tartalom nélküli: az ifjú költő romantikus
érzelgősséggel még azért vágyik vissza a szép napkeletre, mert ott „a tárogató búgna egyik hegyről a másik hegyre.”301

Magyarságélményét Ady hatása mélyítette el. Kimutatható ez a kedves verseit tartalmazó füzetéből, ahol közvetlenül az
Ady versek után következik Magyar hasonlatok című verse, melyet a „Fenét! Bolondság, tévedés” sorral osztja két
részre, s ezzel a magyar vágyak és a magyar valóság allegóriáit ütközteti. A kalásznak a széles búzaföld volt a reménye,
s azt kellett látnia, hogy csípős csalános veszik körül, esténként pedig „ronda hörcsögök lesik: megértek napjai?” Ezek
után természetszerűen következik a kérdés: „Miért nem maradtál a föld alatt?” Mégis: ezekben a korai versekben a
formakezelés iskoláját járta ki a költő. A felező nyolcastól a hexameterig, a harmadoló kilencestől a szonettig minden
formát kipróbált, sőt: korához képest nagy biztonsággal kezelt. Kísérletei figyelemre méltóak: a sokféle hatás
(antikvitás, expresszív nyerseség és indulat, népdalszerű érzelmesség és könnyedség) egybeolvasztását kísérelte meg
bennük. A helyi hagyományok is erőteljesebben jelentek meg ezekben, későbbi költeményeiben csak jelzésszerűvé
válnak a Kárpátokban fellobbanó őrtüzek, erejük mégis megnő a sűrítés következtében. A korai versekből az is
nyilvánvalóvá válik, hogy költészetének kezdettől fogva alapmotívuma a kárpátontúli táj, eleinte puszta természeti
élményként, majd a saját környezetében, a Sarló-mozgalomban vállalt regösúton tapasztalta hatására szociális
tartalommal telítődött.

A 20 éves költő első megjelent kötete egészen más képet mutat. Az 1931-es Lendület nem a gyermekkori
versek folytatása, hanem a Simon Andortól eltanult és egyénített izmusok: expresszionizmus és szürrealizmus
jelentkezése. Mint ahogy a kortársak többségét, őt is megbabonázták Simon Andor miniatűr versecskéi. Csupa
„mívesség” az ilyen líra: ha sikerül, ámulatba ejt, 2-3 sorral hosszú verseket helyettesít; ha nem sikerül, élettelen
forgáccsá válik. A Simon Andor versek összeszedettségre, tömörségre adtak példát, de Sáfáry a keletiességet magyaros
népiességgel és szocialista eszmeiséggel telítette. Verseiből eltűntek a töltelékszavak,  nyers, naturális szín üdítette fel a
líráját. 302

Már maga a kötetcím is expresszionista hatásról árulkodik, s jellegzetessé váló szabadversei is az erőkultuszt
mutatják. Sándor László egyenesen úgy véli, hogy Sáfáry nélkül nem lehet írni a magyar expresszionizmusról,303 Ilia
Mihály pedig József Attila és Radnóti Miklós pályakezdésével állítja egy sorba, kijelölve ezzel a kötet helyét a magyar
irodalom folyamatában.304 A korabeli kritika is felfigyelt megjelenésére, pedig mindössze 40 versről van szó. Igaz,
Illyés Gyula a Nyugatban kissé ironizálva azt írta:

„A vékonyka könyv elolvasása közben hamarosan kiderül, hogy a
lendület nem valami vad gesztust, nagyot akaró nekiiramodást jelent,
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hanem olyasféle lendületet, amivel a rajzoló siklatja a ceruzáját  az
érdes papíron, hogy egypár vonással vésse oda , tán nem is a megörö-
kítendő tárgyat, hanem arról való hangulatát. Sáfáry László legtöbb

verse alig több 4-5 sornál. A kontúrok, a csillanó expressziók veszélyes
művészete ez, amely vagy sikerül, vagy nem… Ez a füzet még olyan
hatást tesz, mint holmi vázlatkönyv. Érdekessége, jelentősége a remél-
hető nagyobb műtől függ.”305

A temesvári Mélius József  is  utal az Erdélyi Helikonban Simon Andor hatására, de ő a kötet újdonságát is felismerte:
„A primitív súlyosság helyett arisztokratikus könnyedség. Semmi misztika...öntudatos proletár...”306

A kötet nyitó és címadó versében Sáfáry bátor elszánással az aktivitásban, a tettben, a mozgalmasságban jelöli
meg életelvét: „ Csalfán a földre görbített ég  / nem állja utamat / Nincs lábad,/ ha visszarántanak dohos mesék.”
(Lendület) Minden bezártság, korlátozottság csalfa, az éggel, a madarakkal, a csillagokkal igazolja bensőjéből fakadó,
robbanó extenzitását. Később is fontos motívuma marad ez, mert nála az ember és a mindenség egy élő organizmus
egyenrangú része, törvényük azonos, egymást igazolják, egymás helyett cselekszenek.307 Sáfáry tájszeretete uralja a
kötetet, de itt csak utalások vannak a kárpátaljai hegyvidékre, s a verseket asszociációk sorával tágítja :

A parti fűz úgy néz a hömpölygő tömegre,
mint a koldusgyerek.
A világot próféták simogatják,
és százezer pilóta szolgál a halálnak.

Piros virágokat láttam az égen,
és gyalogosan indulok a kék hegyeknek.”

Virágok az égen

Sándor László a Lendületet még az ösztönösség, s nem a tudatosság számlájára írja, 308 ám a kötet a művész
születésének sajátos arculatú költővő érlelődésének bizonyítéka. Ezt veszi észre Vozári Dezső is, aki a Prágai Magyar
Hírlapban a következőket írta: „Sáfáry … kollektív lélek. Egy ember áll szembe a döbbenetes természettel, az élettel, a
társadalommal...Elsősorban eredetisége szembetűnő. Rövid szabadverseit olyan biztonsággal és annyi művészi
ökonómiával önti formába, ahogy csak költő tudja.”309

A kötet tömör, filozófiát hangulatukkal adó verse nehezen tekinthetők át, de biztos, hogy törhetetlen harmóniát
sugallnak. Még az ellenkező érzelmi pólusról induló hangulat is a harmónia felé közelít. Szép példája ennek a Fény
című verse, mely bánatos intonációval kezdődik: „ a sötét hegyről hegyre lép.” Ezt felerősíti a „ csillagok az ég párnái
mögé merültek„ sorral. Ebben a sötétségben az egyetlen fehérségnek sincs enyhítő funkciója: „ Csak a nyárfa áll
fehéren, / mint sorsütötte emberek reménye.” De szükséges ez a sötét, mert „ fényével hívja párját a szentjánosbogár”,
ami a sötétség nélkül nem tudna létezni. Így mutatja meg a költő a világ harmóniáját.

Szép emlékező írásában Takáts Gyula összegezte a Lendület verseinek újdonságát: a költői hang frissességét,
eredetiségét.310 Érdekes, hogy – Görömbeivel ellentétben – ő nagyra értékelte, hogy nem zsengéit folytatja kötetében a
költő, nem utánozza a nagyokat, nem vette át a kortársi lírában gyakori mitologikus fordulatokat, helyette versekkel
felérő sorokkal, látomásokkal akar hatni: „ Az árnyékom hatalmas néger legény...”, vagy ennek könnyű ellentéte:
„Most indul a hold nagy szalmakalappal a fején..” (Piros fonal)

A Sáfáry versekben a költői én egyáltalán nem rejtőzködő. Mindvégig egyes szám első személyben beszél,
tömör képei közé súlyos valóságdarabkákat szorít, s ezek ellentététől feszül a vers: „ Kis pásztorfiúk ülnek tarisznyám
körül / Hé hegyoldalak! / Én talán már harcban égek el, / de az ő gyerekeik boldog és szabad világra születnek. „ (Hé,
hegyoldalak) Friss illatot, erőt sugároznak ezek a versek. Az egyéniség avantgárd felfokozása mindenhatóvá növeszti a
költőt: „Ha akarom / a búzatábla rózsaszínű / a pipacsok lilák / és a búcsúzó nap egy a kedvesemmel.” (A csend
hatalmas) De az egyre erősebben jelentkező szociális problémák valóságosabb világszemléletre intik. Szegényországi
élményeinek párlata a Fényképezés falun, és saját sorsát villantja elénk A hónap vége című versében, mely a
természet örömére és az embert emésztő hiányokra épül. Hiába a május este lázas ritmusa, hiába „bokáznak
szerelmesen” a margaréták, az élet élvezetétől a súlyos gond elválasztja a költőt: „A pénztelenség szürkerácsú ketrec.”
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De vádoló hang ebben a kötetben még nem jelenik meg, a költő megpróbálja legyőzni a gondokat.311 Még
évődik magával problémái láttán: „Most érkeztem vissza a csillagok közül. / Éhes vagyok. / Üres a zsebem./ Hideg a
pipám./ Ne búsúlj, Laci! / Nagyobb köveket is görget majd a sorsod.” (Semmi baj) s arra is ügyel, hogy önsajnálatában
se essék semmilyen érzelgősségbe. (Ijedt kívánság). Aggódás és szeretet hatja át a szüleiről írott verseket (Kisfiú
voltam, Szekfű). A távolság ellenére tökéletes összhangban van velük, s pénztelenségét költői ötleteivel ellensúlyozza.
Édesapját verssel köszöntötte Pestről, melyet a Simon Menyhért szerkesztette munkácsi Kárpáti Hiradónak küldött el.
Így aztán József-napon az újságból szólhatott apjához, és ekkor is üdvözölte „messzelátó barátait”, a hegyeket, mert
tudatában ők összekapcsolódtak. Ez számára nemcsak költői játék volt, apja ismertette meg a hegyekkel, együtt
jelentették számára a tekintélyt, az erőt, s édesanyja a szeretetet sugározta. Ezek az érzések erőt adtak neki, versei (és
levelei)  sokat mondanak el arról a kötelékről, amellyel összekapcsolódtak.

Második kötete ugyancsak Munkácson jelent meg magánkiadásában 1935-ben, mely már címében is –
Verhovina – szülőföldjét idézte. A szó hegyvidéket, felvidéket jelent ukránul, de annak a földdarabnak is ez a neve,
amely Ungvártól, Munkácstól, Nagyszőlőstől északra terül el egészen a Kárpátok gerincéig, ahol a kárpátukránok –
vagy ahogyan magukat nevezik: a ruszinok – élnek.312 Petőfi „a zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes táját”
csak csodálta, de Sáfáry számára ez a teljes világot jelenti, mert verseiben együtt jelenik meg a táj és az itt élők sorsa. A
feudális rend, a grófi nagybirtok vidéke volt ez a két háború közti időben is, ahova az 1930-as években Afrikát csodálni
jártak a  kíváncsi turisták.

A Verhovina verseinek többsége Pesten íródott, de éppen a távolság adja Sáfáry tisztánlátását: megérzi és
megérti a szűkre szabott haza visszafojtott indulatokkal terhes valóságát. Balladás  tömörségű verseiben ezt a kiúttalan,
éppen ezért robbanással fenyegető világot ábrázolja.313 Az új kötet Sáfáry költészetének minőségi gyarapodásáról,
költészetének elmélyüléséről tanúskodik. Nem mondott le a korábban megtalált sajátosságokról. Az expresszionista
lendület és korlátozhatatlanság ebben is dolgozik, de az éhező Verhovina látványa a szürrealisztikus képek helyébe
fenyegető, balladás, tragikus hangulatot hozott. A káprázatosan szép vidéken feszülő társadalmi ellentétek váltották ki
belőle azokat a verseket, melyek szokatlanul élénk visszhangra találtak a magyar nyelvterületen. Dupka György adatai
szerint314  33 hosszabb-rövidebb kritika, észrevétel hangzott el a korabeli sajtóban. Ez lett Sáfárynak az a kötete, mely a
ruszinszkói magyar kisebbség első jelentős költőjévé tette.

Barta Lajos „az igazi született költő” népdalszerű tisztaságát üdvözölte, Féja Géza „ költői arculatának bölcs,
derűs, büszke, alázatos tekintetét” ünnepelte. Győry Dezső a szociális szemléletű „újarcú magyart” méltatta a pozsonyi
Magyar Újságban hozzá intézett nyílt levelében: „A te verseidnek olvasásakor újult meg bennem az a hitem, hogy a
kisebbségi magyar fiatalság értelmiségi részének nemcsak szociális éleslátás kell, hogy fő jellemzője legyen, hanem az
is, hogy száraz lábon megy át az élet tengerén. Nem vár különböző szintű csodákat, hanem mint  a fűzfa, beleereszti
gyökerét a hazai rögbe...a valóság anteuszi talajába.”315 Ebből a kórusból kiválik Radnóti Miklósnak a Nyugatban
megjelent kis reflexiója, aki szokatlanul éles hangot ütött meg a költővel szemben. Nem igazán érezte meg a kötet
erejét, csak a költői megoldásokat bírálta: a prózába átsikló kényelmességet, a költői közhelyeket, bár írásában ő sem
tagadta meg a Sáfáryban rejlő értékeket. 316 Ilia Mihály úgy véli, hogy a rövid, de éles hangú ítélet mélyén az 
munkálhat, hogy Radnóti maga és József Attila utánzójának vélte Sáfáryt, s talán ez zavarta.317 Pedig az itt megtalált
költői szerep  - a kisebbségi magyarság sorsáért aggódó költő – erősítette meg és mélyítette el a kötet verseit, s nyitott
új távlatokat Sáfáry életművében.

A kötet nyitó verse, a Vihar, még a szigorú Radnótinak is tetszett. Költői öntudatának megfogalmazásán túl azt
a magához ölelő szeretetet mutatja, amivel a költő ezt a világot szemléli: „A sötét záporban szilárdabb vagyok a
fasudaraknál / és a nehéz cseppek elé vígan kitárom mellemet: / eltévedt fecskék, domboldal lehajló virágai, / kislány /
gyertek  szívem alá.” Elégtétellel rögzíti azt is: „erős lettem és akaratos, / emberek és öreg szabályok nekem akármit /
hiába tiltanak.” (Gesztenyefa) Meghatározó élménye ebben a kötetben is az otthoni tájjal és embereivel való
azonosulás. Sokszínű, különleges hangulatokat hordoz tájélménye, úgy is, mint az értelmetlen törvények koholt rendjét
ellenpontozó szabadabb világ: „Én csendben fekszem itt a vízmosásnál,/ a szabadság és a sarjúszag forr körülöttem.”
318(Gyertyános)

A gyermekkor emlékeit őrző táj sorsával azonosul, ezért az új hódítók elleni harcot is az otthoni táj féltő
szeretete sugallja: „A sugár fenyőfák és a tölgyek pusztulnak lassan / a tél szaggatja a fák levelét.” ...”Pénzemberek
jönnek ide messzi földekről / idegen nyelven beszélnek, / és idegen szívvel mentek tovább.” 319 (Fiatal fák) De az
emberekkel való együttérzése már a tájat is sötétebbre festi. A természet ebben a kötetben átveszi az ember fájdalmát, a
viharos éjszaka a megtört pásztort idézi: „ Keserű szavától nyögtek a fák.” (Súlyos éjszaka) A kisebbségi sorsban
élőknél – így Sáfárynál is – a hazaszeretet a lélek reakciója folytán felerősödik, s amikor a haza már csak néhány
hegyre szűkült, hát ezeket öleli szívére védő szeretettel, nagy elszántsággal. (Öreg vincellér halálra, Megvolt az
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aratás, Véreim, Hegylakók) Tehetetlenségében csak az emlékezés lehetősége maradt: „ és a legtöbb, amit most
egymásnak mondhattunk, / ősz van már a Szinyák és a Borló Gyil öreg tölgyei közt.” (Ne felejtsd el hegyeinket)

Természetélménye gyakran fonódik össze valamilyen ősi szerelemérzéssel is. Töredékes életművében elég
nagy helyet foglal el szerelmi lírája, bár a múzsákról nem sikerült semmit megtudnom. Az érzés azonban állandó mind
a két kötetben, s az összegyűjtött hagyaték tanúsága szerint egy új, boldog szerelem érzése kísérte el a Don-kanyarba is,
mely ugyanúgy nem teljesedhetett ki, mint élete, vagy a költészete.

Szerelmi versei sem hagyományosak, s egyéb verseiben is utal kedvesére. Természetesek, üdék, tiszták ezek a
költői én legmélyéről fakadó gondolatok, ember és természet harmonikus együvé tartozását példázzák. Újszerűségében
is megkapó a Nem fúj a szél című verse, melynek csak az utolsó sorából derül ki, hogy szerelmes vers.320 S ebben a
második kötetben már erőteljesen van jelen Sáfáry finom erotikája. A tavaszi erdőben a szerelmes aranybogarakat
nézegető kislányt úgy megfogja a tavasz, hogy „Az ő testét sem hűsíti már a folyó.” (Aranybogár), mert az élet
ébredése, a távlatok ígérete közös törvénye az embernek és a természetnek. Különleges hangulatot hordoz a mozaikos
szerkesztésű Eső című mellett a Radnóti által is kedvelt Déli árnyék. Szerelmi költészetének széles hangulati skálája
van: a boldog megnyugvás (Hozzám simultál), a kamaszos csipkelődő türelmetlenség (Gyertyános), a csalódottság
(Munkában), a beletörődő szerepjátszás (Öreg legény), és a magány( Őszi esők) .321

De attól több a Verhovina a Lendületnél, hogy a költő képes a továbblépésre. A második kötet eszmei
továbbfejlődését a szociális balladák jelentik, melyek ihletője a verhovinai szegény ember volt. Fábry Zoltán maga is
bejárta Kárpátalját, a látottak hatására azt írta Az éhség legendája című írásában: „Aki Ruszinszkóról akar írni 1932-
ben, ha őszinte – csak izgathat. Mert a kárpátaljai valóság egymagában, minden hozzáadás nélkül is izgatás.”322 Sáfáry
balladáiban a táj szociális tartalom hordozójává vált, szociográfiai leírásokból, naplókból szinte részletekig
ellenőrizhető e versek konkrét, helyhez kötött igazsága. Ezért írhatta Fábry Zoltán a kötet megjelenésekor: „Sáfáry
valóságot simogat: egy egész földdarab táj- és ember levegőjét lélegzi fel verseiben. S a tájélményt szociális élménnyé
fokozza, felér egy öklös lázadással, és szuronyokat tördel.”323

Ilyen szociális ballada a kötet címadó verse, a Verhovina, mely eredetileg az Egyszerű ballada címet viselte,
amiben az emberi mondanivalót és a művészi megformálást egyaránt összegezte. A kiszolgáltatott pásztor utolsó
reményét , fél holdnyi kukoricáját a vaddisznók pusztítják el, mert „ néha a hegyek is bántanak.” Drámai igazságával,
sűrítő erejével nyűgöz le bennünket ez a vers. Sáfáry harmóniát olvasott ki a természetből, de úgy látta: az emberek
megalázása, kiszolgáltatottsága, életük korlátozása megbontja ezt a harmóniát. A természet azonban nem tűri a külső
erőszakot. Ez a művészi logika élteti a Tutajosok című ballada szaggatott, fenyegető sorait is. 324 Eredetileg Ruténok
volt a címe, s a fenyegetést azért sugallja erősebben a Ködnél - ahol az emberek álmukban már lázadoznak –, mert a
természettel érvel:

Nekünk a tél parancsol,
hogy nyáron fát úsztassunk a Tiszán.
Most nem lehet,
mert a fának is kéne útlevél.
Nagy baj lesz ebből,
mert nekünk a tél parancsol,
hogy nyáron fát úsztassunk a Tiszán.

(Tutajosok)

A fa volt a ruszinok búzája, s amikor az állam lefoglalta és eladta az erdőket, megszűnt a szegények életének addigi
alapja. Az élet, a természet tiltakozik itt az egyszerű emberek szavaival, s ez súlyosabb mindennél. Szörnyű igazságtétel
van a sorokban elrejtve, melynek arányai az egyszerű szavak mögöttes tartalmából sejthetők.

Szociális ballada az Árverés is, mely egyike Sáfáry legszebb költeményeinek. A vers első négy sora az árverés
komor képe: „A tanyán árverés volt, / adóba vittek bútort, búzát, igáslovat. / Egész délelőtt folyt a vásár, / délre már az
eszelős öregasszony is sírva fakadt.” A reális, konkrét epikai elemet 8 soros lírai ellenpont követi, melyben a másodfű
csikó és a kiskamasz Jancsi - mit sem tudva a szomorúságról -, önfeledten élvezi az életet a hegyi legelőn. A vers
Sáfáry ellenpontozó szerkesztési elvén nyugszik: az utolsó sorban elrejtett „szépségvalóságnak” „a homlokán fehér
csillag ragyog” sorral van kapcsolata, ez beszél, ez uralkodik, a komor tájban csak ennek van élete.325 A Rozzant
szekerekben megfogalmazott gondolat - „Nemsokára hiába jön a segítség...” - már kemény vád a kárpátaljai
kisebbségi politikáról. De a keserű számbavétel már önmagában is értékes, s még előremutatóbb, ha arra gondolunk,
hogy az erősödő nacionalizmus idején egy fiatal magyar költő a Kárpáton túli táj friss illatával a ruszin pásztort, a
faúsztató tutajosokat zárja szívébe, a „ gyűlölet ostoba szavai között” azokat állítja példaképül, akik emberibb életről
álmodnak.
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A természettől is azt kéri, hogy a bujdosó igazakat védje meg.326 Legszebben a Rejtett ösvény című, sokat
idézett versében, mely a természettel való különleges kapcsolatát is megmutatja. Ez is egy „simogató ölelés”, melyben
az érzékletes képek az általa jól ismert világot idézik, azt kérleli, mint legjobb barátját: „Csendben hintázzatok fák
koronái, / csendesedj zúgó patak! / Tápláljátok őt vad gyümölcsfák, / az igazság köztetek bujdosik.” Ez az óvás „ a
maga világgá párázó igazságtudatában él és hat” - írta róla Fábry Zoltán.327 Szülőföldjének természeti és szociális
élményei bátorították, hogy kimondja, itt minden változásért kiált, s számára is egyértelművé vált az út: „Vágjál
magadnak görcsös dorongot, / faragj furulyát, kürtöt, / és fujjál sikoltó harci éneket.” (Bimbó kinyílik)

Sáfáry e harchoz társakat is talált. A jelenben az ifjú szocialista forradalmárokhoz sorolta magát. S mint
nyomorral küzdő egyetemista felismerte, hogy a nyomorral küzdő ifjúmunkáséval „érett össze” a sorsa. Az ezt kifejtő
Diák című verséről írta Fábry, hogy a költő ezzel kijelölte önmaga útját is, „ melytől eltérnie nem szabad.”328 A
Verhovina című kötet verseiben ott van maga és társai harcos aktivitása: „Frissen vágott botok, / kikalapált kaszák, /
szálfák a sodró folyókon / kemények vagyunk és egyenesek.” (Kemények vagyunk) S az iránt sem hagy kétséget,
kikkel visz együtt az útja, mert „.. hozzám valaki mindig tartozik. / Ha éhezem, / hát éhes milliók, / ha szeretek, hát
énekes rigók, / ha harcolok, hát barátaim.” (Forgatag) S ebben is teljességre törekszik! A „végtelenrégi sírásokat”  a
„ végtelenrégi kacagások”-kal, a „csillogó szemem”-et a „csillogó szívem”-mel, a „távoli örömöket” a „távoli
bánatokkal” , a „kis kamaszlányt” pedig önmagával kapcsolja össze, aki majd megszüli jövendő barátait: „a
harcosokat és szeretőket.” (Távoli barátaim) 329

A jövőt illetően sem voltak kétségei, tudta, „a boldog, szabad világ” bekövetkezik, ezt hirdette verseiben.(Hit,
Korforduló, Hé, hegyoldalak, Barátság).Azt is megsejtette, hogy annak örömeit már nem fogja élvezni – Szerelmes
lány, Van sok ellenségem, Hullik a fáról a fenyőtoboz, Virágpor száll a levegőben – de a jövőjét illetően mégis
magabiztos:

„Lehet, hogy nagy viharok jönnek a hegyekből,
és a népeken is végigront újra a háború és pusztulás,
vagy egy kis szellő hidege dönt el engemet.
De sorsom fel van írva és magyarul van felírva
a földemen, a fiatal fák levelén.”

Fiatal fák

A fentiekből talán kiderült, hogy az alig 24 éves fiatalember verskötete nem véletlenül váltott ki olyan nagy
lelkesedést. A gyökereivel Kárpátaljához kötődő, de Pesten élő költő verseit nemcsak Budapesten, de szlovákiai
rendezvényeken  - műsoros esteken, rádióban, a Sarló és a Vörös barátság eseményein is – gyakran felhangzottak. A
Sarló  kulturális csoportjának tagjai nagy hatású kórusra dolgozták fel azokat, és nagyszámú mozgókórussal
népszerűsítették.330 A losonci Tűz Kultúregyesület és a csehszlovákiai Magyar Demokrata Írókör estjein is szerepeltek
Sáfáry versek. Amikor a szlovenszkói írók meghívást kaptak Féja Gézától a budapesti könyvhétre,  Tamás Mihállyal ő
képviselte a kárpátaljaiakat, miközben az otthoniak is kapcsolatot kerestek a többi elszakított rész és az anyaország
íróival. Ez az ígéretes szellemi egyesülést akadályozta meg a II. világháború.331

Sáfáry – az őt ismerők szerint – egy időre abbahagyta a versírást, majd újra kezdte. Hányatott élete minden
pontján leírta gondolatait, és eltette, majd ha nyugalomra jut körülötte a világ, kidolgozza azokat. Ám ezek a versek
elvesztek, s hogy milyen értéket képviseltek, azt csak sejteni tudjuk. Az 1935-ben  megjelenő új versei a Magyar
Írásban talán a továbblépés útját jelzik: a már-már akadállyá váló miniatűr formák után nagyobb lélegzetű művekkel
próbálkozott.332 Szakdolgozata kritikusi vénáját is megmutatta, melyre nagy szüksége lett volna a szlovenszkói,
ruszinszkói irodalomnak, s fennmaradt feljegyzései szerint foglalkozott is ezzel a gondolattal. Szakdolgozatát szerette
volna doktori értekezéssé bővíteni. Mint ahogyan költőként, emberként is telve volt tervekkel, ambícióval, szeretettel,
de mindezekre már nem került sor. Ám a megmaradt versek egy rendkívül szimpatikus fiatalember költői portréját
rajzolják meg számunkra, aki szűk életlehetőségei között is teljes életre törekedett. Mintázza ő a két világháború közötti
haladó szellemű, ép szociális érzékű, liberális és demokrata, hazai és kisebbségi sorsú fiatal magyar értelmiséget, akik
számára – Vas István szavaival szólva – csak „ két elsötétítés közt résnyi ragyogás” volt az ifjúság.333

Örökségének megismerését Sándor Lászlónak, a Kárpátaljáról időközben Magyarországra áttelepülő
kritikusnak köszönhetjük, aki 1969-ben megjelentette Korforduló címmel a Lendület és a Verhovina versei mellett
mindazokat, melyekhez hozzájuthatott. Bár kötetét sok bírálat érte,334 mégis neki köszönhető , hogy ma a Sáfáry
életműről fogalmunk lehet, hiszen az eredeti kiadások  és a korabeli újságok csekély példányszáma nehezen kerülhetne

326 Görömbei. 1970/ 154.
327 Fábry i.m. 131.
328 u.o.
329 Görömbei i.m. 1970/155. Az ellentétekben való építkezés egyébként is egyik sajátos vonása verseinek, a

szélsőségek megragadása szemlélete nyitottságát, teljességre törekvését példázza.
330 Sándor idézi a Sarló beszámolóját 1932 szeptemberéből  (1969/10.)
331 Dupka György: Utószó a Kisebbségi ének a beregi rónán c. antológiához (1992.) 233.
332 Benedek. 1970. 178.
333 M. Takács. 1985. 11.
334 Görömbei 1970. /  Ilia 1971.



kezünkbe a határon túlról. Verseiből kibontható költői fejlődése: csodálatos természetérzékével, fiatalos kísérletező
kedvével, a versek kárpátaljai illatával egyedinek számít életműve, mely befejezetlenségében is gazdagítja a magyar
lírát. Ezt a kötetet méltatva talált alkalmat Görömbei András, Ilia Mihály, Benedek András arra, hogy Sáfáryról való
gondolataikat megosszák az életmű iránt érdeklődőkkel. A Kortársban emlékező barát, Takáts Gyula szubjektív sorai,
és M. Takács Lajos dokumentumai, fotói így egészülhettek ki a versekhez kapcsolódó pontos ismeretekkel. S a
kárpátaljai magyar irodalom, mely az 1960-as évektől gyökereket és kapaszkodókat keresett, az ő költészetét fedezte fel
legelőször, s talán nem véletlen, hogy a Kárpáti Igaz Szóban havonta megjelenő irodalmi mellékletet, majd az 1982-es
almanachot Lendület címmel adták közre.335 Az ötödik síp alkotóit összegző Vergődő szél336 című antológia lett ennek a
kiteljesedése.

Különösen nagy hatással volt Sáfáry a beregszászi Együttben publikálókra,337 ők jobban érezték azt a
konfliktust, ami a kárpátaljai táj és ember, a kisebbségi sorsból fakadó humánum és a küzdelmes emberi sors
megfogalmazásából fakadt. Hiszen Sáfáry 1935-ös versében a Kárpátalján élőkért emelt szót, ezzel tetőzte költészetét:
„De hulltak a fák, s hulltak az iskolák is, / Ahol még az én nyelvemen tanultak..” (Fiatal fák)338 Balla Gyula – 1973-ban
– miközben a maga léthelyzetét rögzítette – nagy beleérzéssel és értőn idézte meg az emlékét:

Kisebesedett lövészárokban, füvek
virágok édes gyökereit cirógatva,
Whitman, Baudelaire, Ady csodáitól
kicserepesedő életemmel, ó. mit tegyek?
Sehol-sincs-vége hómezőkön
szügyig süppednek megbokrosodott
dalaim, az egykor csecsemő-szelídek.

In memoriam Sáfáry László339

Áttételesen érte szól Vári Fábián László rekviemje, mely a doni hómezőkön áldozatul esett katonáknak állított
maradandó emléket:

Ha félti a föld az ő halottait
Pendül a fagyon éjszakák éke,
De feltornyosul a csillagokig,
Meghúzza harangját a béke.

Kései sirató korahalott nagybátyámért340

Barátja, budapesti nyomorgásának társa, Habán Mihály 30 évig érlelte magában az emlékezést, melyet végül 1980-ban
ismerhettek meg sajátos hangulatú, sokrétegű versciklusából- tudva: „ Ami történt, a felszín rezzenése. / ami történik, a
mindenség rejtélye.” 341 Ugyanabban az évben Pozsonyban a Madách Kiadónál Rejtett ösvény címmel megjelent a
magyar költők antológiája, mely az 1918-44 közötti irodalomról nyújtott áttekintést. A Sáfáry verscímet megidéző
összeállítás szerkesztője, Varga Imre úgy érezte, hogy az összmagyar poézisből nem hiányozhat Sáfáry László, 17
verssel idézte fel költészetét főként a Verhovinából válogatva. 1985-ben a miskolci  Napjainkban a debreceni egyetem
szlavisztikai intézetének tanára, M. Takács Lajos fényképekkel illusztrált megemlékezése emberi alakját is
megjelenítette.

A Sáfáry hagyatékból előkerülő Kárpátaljai magyar írók című kéziratra építve 1992-ben jelent meg a
Kisebbségi ének a beregi rónán című antológia, ami a két világháború közti hagyományokat is felvállalta. Dupka
György szerkesztő – maga is kárpátaljai költő – az utószóban elmondta, hogy azért vették át Sáfáry összeállítását, mert
nézeteivel is egyetértenek. A költő ugyanis annak idején úgy állította össze az akkori szlovenszkói írók listáját, hogy
egyedüli mércének az értéket tartotta. Kimutatásában éppúgy szerepelnek a szocialista színezetűek, mint a polgáriak,
urbánusok és népiesek, avantgárdok és realisták, magyarok és magyar-zsidók, magyar-ruszinok.342 Dupka György
szorgalmasan gyűjti a Sáfáry életével kapcsolatos emlékeket, melyet publikált is,343 e sorok szerzője is sokat merített az

335 Pál György: A magyar irodalom Kárpátalján (Nyíregyháza, 1990. ) 15.
336 Vergődő szél – (szerk. M. Takács Lajos) 1988.
337 Iván Zsuzsanna: Mint búvópatak….(Új Horizont, 2003. 54.)
338 Ilia im. 259.
339 Vergődő szél  54.
340 Idézi Pál György 189.
341 Habán Mihály: Üzenetváltás. 1980.
342 Kisebbségi ének ….221.
343 Kárpáti Igaz Szó 1982.IV. 28. / 1983.II. 26. / 1983. IX. 30. / 1985. XII.21.



írásaiból, legalábbis amelyekhez hozzájutott a OSZK jóvoltából. Logojda Eszter 1991-ben arról tudósított,344 hogy utcát
neveznek el róla és szülőházát emléktáblával jelzik Munkácson, szeretném hinni, hogy ez azóta meg is valósult. 345

A folyamat tehát elindult, de még vannak megválaszolatlan kérdések, s a Budapesti Irodalmi Múzeum
kézirattára is őriz Sáfáry relikviákat, melyek felfedezésre várnak.346 Ám mindez elvégezhető 2010-ig, a centenáriumig,
amely majd remélhetően méltó megemlékezéssel fonhatja egybe az őt szerető versbarátokat határon innen és túl….

Széphalom, 2016. 371-388.

344 Logojda Eszter: Sáfáry László (Kárpáti Igaz Szó, 1991. júl. 31.)
345 Azóta kiderült, hogy S. Benedek András kárpátaljai költő és esszéíró Hómezők előtt címmel 1995-ben elkészítette

Sáfáry László új kötetét, mely a két megjelent kötet versein kívül az újságokban feltalálható alkotásokat is
tartalmazta. De mivel a verseket általa kitalált ciklusokba rendezte, megtörte és elrejtette azt a lírai ént, aki
lenyűgözött.

346 E kötet összeállításakor már tudható, hogy nagy ünneplésre nem került sor, de Finta Éva, a Sárospatakon élő
kárpátaljai költő áttanulmányozta a PIM-ben őrzött hagyatékot, és Köztetek vagyok (Budapest, 2008) címmel
elkészítette  - és saját kiadásában meg is jelentette – Sáfáry László összegyűjtött verseit, mely a diákkori
próbálkozásait és az itt-ott megjelenő alkotásokat is tartalmazza.  Hazamegyek című monográfiájában (Ungvár-
Budapest, 2016.) nagy empátiával  rajzolta meg Sáfáry László alakját és jelentőségét a magyar irodalomban….


