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BEVEZETÉS

Egyetemi tanulmányaim során minden alkalmat megragad
tam, hogy elmondhassam, Szabadkáról jöttem, abból a város
ból, ahol Kosztolányi Dezső és Brenner József született, Sziveri 
János élt, Tolnai Ottó alkot ma is, mert úgy éreztem, ilyenkor 
egy csöppnyi fénysugár jut nekem is az őket körülölelő fénycsó
vából. Ilyen alkalmakkor meséltem Dévavári Zoltánhoz kötődő 
ismeretségemről, a Kosztolányi Dezső Napok előadásairól, be
széltem az író nevét viselő intézményekről, és ekkor derült ki, 
hogy ami számomra evidencia, hétköznapi adatok halmaza, az 
ma a magyarországi szűkebb irodalmi szakma számára kevéssé 
tudott tények sora. Ekkor döntöttem úgy, hogy megpróbálom 
összegyűjteni azokat az irodalmi és művelődéstörténeti adato
kat, melyek körvonalazzák elsősorban Kosztolányi szabadkai 
kultuszának kialakulását, illetve megkísérlek választ találni arra 
a kérdésre, van-e kultusz, és ha igen, milyen mértékben.

Kutatásaimat elsődlegesen a már meglévő irodalmi kultusz
kutatás módszereinek megismerésével kezdtem, így dolgozatom 
első fejezete is ezzel foglalkozik, mintegy irányvonalat rajzolva, 
amelyen haladva megjelölöm az általam fontosnak vélt kultusz 
kialakulásának állomásait.

Dávidházi Pétertől kölcsönöztem a fejezetek alcímét (be
avatás, mitizálódás, bálványrombolás, intézményesülés, szeku



larizáció), hiszen ahogy fogalmaz, ezekből a rendezőelvekből 
„majd szintén sokatmondó jelentést: lélektani, szociológiai és 
művelődéstörténeti tanulságokat lesz módunk kiolvasni. Az 
ilyen jelentést persze részben maga az irodalmi kultusz rendező
elvvé kinevezett metaforája és az általa sugallt analógiák terem
tik, azaz anyagunkat heurisztikus segédeszközeink magukhoz 
hasonító beavatkozása is formálja. Ez azonban valamennyire 
minden rendezőelv esetében kikerülhetetlen, nem teszi az így 
szerzett ismeretet mindenestül fiktívvé, merőben önkényessé 
vagy tapasztalatilag ellenőrizhetetlenné, sőt éppen szemlélet- 
formáló segédeszközeink közreműködésének tudatában lehet 
esélyünk arra, hogy a levonható következtetések érvényességi 
körét tisztázzuk.”1

1 Dávidházi Péter: Egy irodalmi kultusz megközelítése. In Takáts József 
szerk.: Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Budapest, 2003, Kijárat Kiadó. 
122.



AZ IRODALMI KULTUSZ 
MEGHATÁROZÁSA, MÓDSZEREI

Kitérővel és némi eligazítással kezdeném a kultuszkutatás 
módszereinek ismertetését, hiszen úgy vélem, némileg eltér a 
magyarországi kultuszképződés körülménye a határon túli (eb
ben a dolgozatban csak szabadkai, illetve vajdasági) kultuszok 
kialakulásától és feltárásától. Ebben véleményem szerint nagy
ban közrejátszik Bori Imre megfogalmazása, miszerint „az ún. 
kisebbségi szellemi életet általában nem értéktermelő jellegé
ben, hanem fogyasztói szerepében szokták látni, és csak ebből a 
szemszögből értékelték is”,2 azaz Magyarország mint anyaország 
termeli a szellemi értékeket, amelyeket azután a határon túl élő 
magyaroknak, a másodrendűség mellékízével, fogyasztania kel
lett. „1948-tól körülbelül 1960-ig a jugoszláviai magyarság szin
te semmiféle kapcsolatot nem tartott fenn a Magyar Népköz- 
társaság szellemi életével, és teljesen a maga erejére utalva élte 
kulturális életét, ami a már említett »fogyasztói« mivoltát ille
tően egyfelől súlyos zavarokat okozott, másfelől meggyorsította 
szellemi önállósodását, autonóm szellemisége formálódását.”3 

Nem véletlen tehát, hogy ebben az időszakban (az 50-es 
években) épp a szellemi önállósodásnak köszönhetően (és a

2 Bori Imre: Identitáskeresőben. Újvidék, 2000, Fórum, 79.
3 Uo.



nagyfokú centralizáció ellenében) játszódott le a szellemi élet 
legfontosabb intézményeinek kiépítése. Megalakult a Fórum 
Lap- és Könyvkiadó Vállalat, amely szerteágazó tevékenységével 
sajátos központjává vált a jugoszláviai magyarságnak. 1959-ben 
alakult meg az Újvidéki Egyetemen a magyar nyelv és irodalom 
tanszéke, 1958. október 28-án elindult Szabadkán az Életjel iro
dalmi élőújság, a hatvanas évek elején jelentkezett a Híd mellett 
az Új Symposion című irodalmi folyóirat, amely elsősorban a fi
atal, modern szemléletű írókat gyűjtötte maga köré, megalakult 
a Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Társaság. Az már egy másik 
dolgozat témája lehetne, hogy ezek az intézmények, fórumok 
miként viszonyultak a vajdasági magyar irodalom hagyomá
nyaihoz, az innen elszármazott alkotókhoz vagy épp az itt alko
tókhoz. De: „...azt kell tehát leszögeznünk, hogy az elmúlt évti
zed során a jugoszláviai magyarság szellemi életét jellegzetesen 
határozták meg egyfelől a gátló, másfelől az ösztönző hatások, 
s ezeknek az erőknek a játékából alakult ki mai sajátos képlete, 
amelyben a múlt idők mulasztásainak pótlása az új igények ki
elégítésére irányuló törekvésekkel együtt jelentkezik.”4

A „múlt idők mulasztásainak pótlása” lehet, ha feltárjuk, 
feltérképezzük irodalmi hagyományainkat, kultuszainkat, még 
azokkal a hibákkal is, melyek Lakner Lajos szerint a kultuszku
tatás belső korlátját jelentik, vagyis hogy „többé-kevésbé kiszá
míthatóak azok a panelek, melyekből egy-egy kultusztanulmány 
építkezik: anekdotikus kezdés, az eset részletező bemutatása,

8

4 Uo. 87.
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az ideológiai és a politikai érdekeltségek és ellenérdekeltségek 
megrajzolása, annak a szemléltetése, miképp szövik át a hatalmi 
mechanizmusok a bemutatott kultuszt, s mindez ironikus köz
bevetésekkel tarkítva”5 Még akkor is, ha értelmező gyakorlattal 
végezzük ezt a munkát, „beleértve szerzői image-eket, tárgyakat, 
cselekvéssorokat s a kulturális fogyasztás számos más formáját 
is -  mindazt tehát, amit Paul de Mán idegenkedve vagy megve
tően az irodalom külpolitikájának nevezett”.6 A kultuszkutatás 
ily módon nemcsak a szövegeket és olvasatukat, hanem „az iro
dalom társadalmi beágyazottságát hangsúlyozza”.7

A Kosztolányi-kultusznak az ilyen fajta társadalmi beágya
zottságát, megítélését próbálom feltérképezni dolgozatomban.

„A kultusz elvitathatatlanul része annak, amit nagyon tág 
értelemben irodalomnak nevezünk. Azt is mondhatnám, hogy 
a kultuszkutató, ha úgy tetszik, másodlagos, az élet és irodalom 
tágabb mezőin megmutatkozó hatások történetével foglalko
zik.”8 Amikor eldöntöttem, hogy Kosztolányi kultusza lesz dol
gozatom témája, magam is abból indultam ki, hogy szeretném 
feltárni azokat a hatásokat, amelyek a kultusz kialakulásához

5 Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, történetiség, aktualitás. In Kalla Zsuzsa 
-  Takáts József -  Tverdota György szerk.: Kultusz, mű, identitás. Budapest, 2005, 
Petőfi Irodalmi Múzeum. (A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei, 13.) 11.

6 Takáts József: A kultuszkutatás és az új elméletek. In Takáts József szerk.: 
Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Budapest, 2003, Kijárat Kiadó, 289.

7 Uo.
8 http ://w w w .es.hu/pd/display.asp?channel=K RITIK A 0518& ar- 

ticle=2005 -0508 -l 15-36VOSV [2008.01.12.]

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=KRITIKA0518&ar-


vezettek valamint azt, hogy hogyan épül be a Kosztolányi-ha- 
gyomány térségünk kultúrájába. „Úgy tűnik föl, hogy a kultusz 
fennmaradása, hagyománnyá válása alapvetően kulturális ere
jétől függ, vagyis attól, mennyire képes beleszólni a jelenkori 
kultúra, illetve mennyire tartósak azok a kulturális folyamatok- 
változások, melyeknek sodrában kibontakozott”9

Keresztesné Várhelyi Ilona szerint: „A történelmi és irodal
mi kultuszok nagyban erősítik a nemzeti kultúra szervességét, 
vagyis életképességét. A kultusz jelensége, megléte vagy hiánya, 
egy településnek, sőt egy családnak is sajátos arculatot ad. Bát
ran mondhatjuk, hogy a kultusz: megtartó erő. Kultusz hiányá
ban lazulnak, majd feledésbe merülnek a hagyományok.”10 A 
vajdasági magyarság számára fontos megtartó erőként működ
tek/működnek a kultuszok -  és itt nem csak Kosztolányira gon
dolok, hiszen például a Szenteleky Napok irodalmi rendezvényt 
? 971 óta tartják Szivácon (Szenteleky Kornél Irodalmi Díj kiosz
tása, gyászmise, a sír és az emléktábla megkoszorúzása, képző- 
művészeti kiállítás, tanácskozás). Az adai Szarvas Gábor Nyelv
művelő Napokat szintén 1971 óta szervezik meg, a kishegyesi 
Csépe Imre Emléknapokat pedig 1972 óta. A Herczeg Ferenc 
Napokat 1998-ban szervezték meg először. Ez az irodalmi ren
dezvény az egyre szegényesebb verseci művelődési élet fellendí-

10

9 Lakner Lajos: A hagyományól. Híd, 2005. november.
10 Keresztesné Várhelyi Ilona: Egy kultusz metamorfózisai. In Kalla 

Zsuzsa szerk.: Az irodalom  ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Buda
pest, 2000, Petőfi Irodalmi Múzeum. (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei, 
9.) 188.
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tését szolgálja. De akár megemlíthető a Sziveri János Művészeti 
Színpad is, amely vers- és esszépályázataival, a Bábel Könyvek 
kiadványsorozatával, irodalmi estjeivel a szórványmagyarság 
egyik legjelentősebb egyesülete. A felsoroltakból kitűnik, hogy 
van Vajdaságban irodalmi hagyomány, van megtartó erő, a kér
dés csak az, hogy meddig maradhatnak fenn, a fiatal generá
ció mennyire elkötelezett e hagyományok mellett. Kutatásaim 
során arra a megállapításra jutottam, hogy az irodalmi kultusz 
továbbélése, akár a fent említettek is, egy-egy elszánt, akár azt 
is mondhatnám megszállott irodalmár, kutató, történész vagy 
lelkes amatőr személyétől függ.

Ezt példázza számomra a Kosztolányi-kultusz kialakulá
sának szabadkai története is, hiszen Dévavári (Dér) Zoltán11 
megszállott kutató- és szervezőmunkája nélkül, valamint Varga 
Lakatos Gizella12 kitartó, olykor dacos elkötelezettsége nélkül 
valószínűleg nem lenne ekkora kultusza városunk szülöttének.

„Irodalmi kultuszok, igaz, mindig léteztek, de a személyi 
kultuszok időszakában (és én idesorolnám a Kádár-rendszer 
„kultusztalanított” kultuszait is) nem „irodalmi kultuszok” 
uralkodtak a magyar irodalomkritikában és részben az iroda
lomtörténet-írásban is, hanem a tudatos hamisítás (ha tetszik, 
a hazugság) kultusza. Félő, hogy amennyiben különböző meg
fontolásokból kiindulva („bűnbakkeresés”, „boszorkányüldö

11 1. számú melléklet.
12 Varga Lakatos Gizella (1933-1998) középiskolai magyartanár, a Kosz

tolányi Dezső Napok alapítója, az emlékszoba és a Kosztolányi-emléktábla 
megvalósítója.



zés” elkerülése stb.) nem mutatjuk ki az elmúlt fél évszázad 
irodalomkritikájában és irodalomtörténet-írásában jelentkező 
torzulásokat, akkor azok tovább élnek, és még emberöltőkön át 
fogják befolyásolni (mérgezni) az irodalmi közgondolkozásun
kat és mindenekelőtt az iskolai oktatást”13 írja Mohai V. Lajos az 
ötvenes években az irodalmi kánonból kiátkozott polgári Kosz
tolányi kapcsán. Dolgozatommal szeretnék egy cseppet ebből a 
„méregből” semlegesíteni.

13

13 http://www.jamk.hu/ujforras/000513.htm [2008.01.12.]

http://www.jamk.hu/ujforras/000513.htm


A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI

A Kosztolányi gyerekek (Dide, Árpád és M ariska)
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Jeles kortárs esztéták, irodalomkritikusok szerint Kosztolá
nyi Dezső munkássága sohasem volt talán olyan aktuális, mint 
napjainkban, a polgári kultúra visszasírásának idején, ő  az, aki 
Márai Sándorral, Ottlik Gézával vagy a maiak közül Nádas Pé
terrel, Esterházy Péterrel együtt leginkább számot tarthat a nyu
gati irodalmi közvélemény érdeklődésére is. A már életében szá
mos világnyelvre lefordított jeles magyar író, költő -  mint már 
sokan megírták -  mindvégig a legszorosabb szálakkal kötődött 
szülővárosához, Szabadkához, akárcsak itt élt családjához. Ön
életrajzi jellegű írásaiban nem győzi hangsúlyozni, hogy min
den, ami fontos neki, két dátum: 1885 virágvasárnapja (a szü
letése) és 1909, legkedvesebb könyvének, A szegény kisgyermek 
panaszainak a megjelenése közé esik.

Ezer változatban idézi vissza mind lírájában, mind prózájá
ban hőn szeretett Szabadkáját, s állít örök emléket családtagjai
nak: a gimnáziumi tanár, majd (18 évig) igazgató édesapjának, 
Kosztolányi Árpádnak, a daliás termetű, vitéz 48-as honvédszá
zados, banktisztviselő nagyapjának, Kosztolányi Ágostonnak, 
a művelt patikuscsaládban született édesanyjának, Brenner 
Euláliának, a később orvossá lett öccsének, Árpádnak, húgának, 
Máriának, akárcsak unokaöccsének, Csáth Gézának (akinek 
a valódi neve Brenner József volt) s a művelt középosztályhoz 
tartozó tágabb rokonságnak. Mint jeles irodalomkritikusunk, 
Bori Imre megjegyzi: legegyetemesebb mondanivalói mind Sza
badkához és a családjához fűződnek. S e család nemcsak azért 
érdemel elismerést, mert egy ilyen zseniális tehetségű irodal
márral ajándékozta meg a magyarságot, hanem mert maguk is



szenvedélyesen ragaszkodtak e városhoz, sokat tettek felvirágoz
tatásáért.

Kosztolányi Árpád, a tudományos ambíciókkal megáldott 
pedagógusgenerációk sorát oktatta fizikára és matematikára. 
Árpád fia Szabadkán, Ludason, Palicson, Kanizsán gyakorló or
vos volt, számos esetben ingyen gyógyította a betegeket. Húguk, 
a kereskedelmi főiskolát végzett hivatalnok Mariska, akinek 
alakját a többi között világhírűvé lett Pacsirta c. kisregényében 
idézi föl a költő -  mely regény Füst Milán szavaival élve „csak a 
magyar nyelvvel együtt múlhat ki” -  pedig a Népkörnek, a nő
egyletnek, az amatőr színjátszásnak volt oszlopos tagja. A maga 
rendezte kitűnő mesedélutánokra még ma is emlékeznek a Nép
kör aranygenerációjának tagjai.

A második világháború után mégis sokáig szinte nyomor
ban tengődött a család. A háromgyerekes Árpád egy ideig nem 
kapott munkát, Mariska nem tudott elhelyezkedni, élete végéig 
Dezső Jugoszláviában kiadott műveinek szűkös tiszteletdíjából 
és Árpád bátyja támogatásából élt kertvárosi házukban.

A Kosztolányi család élete, titkai, a még fellelhető ereklyék 
a mai napig foglalkoztatják a szabadkai, vajdasági irodalmáro
kat, kutatókat. A teljesség igénye nélkül: a már említett Dévavári 
Zoltán hagyatékában még mindig vannak kiadatlan Kosztolá
nyi levelek, 2001-ben Kiss Gusztáv összeállította Kosztolányi 
bibliográfiáját, melyben a Kosztolányi Dezső Napok tanácsko
zásának anyagát, a fiatalok díjazott munkáinak válogatását, a 
rendezvény visszhangját a sajtóban, a Kosztolányi Dezső Irodal
mi Tábort dolgozza fel, Ispánovics Csapó Julianna kutatásaiból

16



pedig készül Kosztolányi életművének vajdasági recepciója. De 
a téma foglalkoztatta, foglalkoztatja a történészeket -  megbol
dogult Magyar László a Kosztolányi családfát kutatva, többször 
beszélt dr. Kosztolányi Árpád Teréz nevű lányával. Ezek egy ré
sze is feldolgozatlan még.

„Már évek óta tart egyfajta Kosztolányi-kultusz, amelynek 
»folyamatában« divat Kosztolányira hivatkozni, modernségét, 
játékát és polgári mivoltát boncolgatni, szövegeit a posztmo
dern írók is kanonizálták.”14

17

14 Hózsa Éva: Idevonzott irodalom . Szabadka, 2004, Grafoprodukt, 169.



A KOSZTOLÁNYI-KULTUSZ 
KEZDETEI -  A BEAVATÁS

Az irodalmi kultuszokat taglaló korábbi tanulmányok ter
mészetszerűen az alkotó halála utáni korszakot dolgozták fel, 
hiszen a kultuszokat egy pályatárs, egy következő generáció 
képviselője vagy egy későbbi „hálás utókor” nemzedéke indítja 
el, tarja fenn. Rendhagyó módon én a Kosztolányi kultuszkuta
tást 1909-ben kezdem, ugyanis ekkor jelent meg a Bácska tár
sadalmi élete ezer arcképpel15 című képes kiadvány, amely a kor 
fontos, jelentős személyiségeit vonultatja fel.

Természetesen egy ilyen kiadványt pénzelni kellett, és akik 
nem voltak annyira jelentősek, anyagi juttatás ellenében beke
rülhettek a könyvbe. Nem tudni pontosan, hogy Kosztolányit 
(és Csáth Gézát) már akkor prominens városlakóknak tartot
ták-e, de tény, hogy a szabadkai „szócikkeket” a két alkotó jó 
barátja, Havas Emil újságíró szerkesztette. A kiadvány 172. ol
dalán a következő olvasható: „Nem kevésbé vagyunk büszkék 
Kosztolányi Dezsőre. Ő ma a fiatal magyar író-nemzedék egyik 
legkiválóbbj a. »Négy fal között« cimű verseskötete, elbeszélései 
melyeket »Boszorkányos esték« cimmel adott ki, Maupassant-

15 Bács-Bodrog vármegye jótékonysági és kulturegyleteinek közremű
ködésével szerkesztette Csoór Gáspár. Kiadja: A József Királyi Herceg Szana
tórium Egyesület, Budapest.
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fordításai, esztétikai munkái és legutóbb Wilde „»Páduai her
cegnődének csodaszép fordítása az összes jelesek elismerését, 
a mai szeretetünket és nagyrabecsülésünket vivta ki.” És mind
járt utána: „Brenner József dr kiváló fiatal orvos Csáth Géza irói 
neve már ismert az ország előtt, Pucciniről irt zenei tanulmánya 
révén pedig első zene-eszthetikusok közé került”16

A következő eddig nem hangoztatott adat 1912-ből való. 
Ugyanis a palicsi sétányon akkor állított a város egy emlékkutat, 
melyen a következő szöveg állt:

A tó, a tó! az eleven poézis, 
fölötte az ég egymásba olvad... 
ó álom, áldás szívdobogtató 
tündéri titkok tükre, tiszta tó 
tündéri tó

Kosztolányi Dezső17

E mellett a versrészlet mellett még Bíró Károly akkori pol
gármester méltatása és Iványi István szövege volt olvasható. Az 
emlékkúton lévő Kosztolányi-idézet és a polgármester méltatá
sa szemet szúrt 1918. után, így azt levésték, és csak az Iványi- 
szöveg maradt, ma szerb, horvát és magyar nyelven.

Megítélésem szerint itt kezdődött a szabadkai kultuszépítés, 
még Kosztolányi életében.

16 Az idézetekben mindenütt megtartottam az eredeti írásmódot.
17 Kosztolányi Dezső a város kérésére módosított a versen.
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A következő adatot a Vajdasági magyar kalendárium 2001- 
es kiadványban találtam: „Bizonyára nem kacagott azonban 
1925. karácsonyán, mikor -  ötévi távoliét után -  újból hazajött, 
hogy részt vegyen a számára szervezett felolvasóesten”18 Ugyan
is a beharangozott estet, Kosztolányi föllépését, a helyi hatósá
gok betiltották.

Kolozsi Tibor kutatása némileg bővebb adatokkal szolgál, és 
ami még fontosabb, eltérő évszámot jelöl: „1923 szeptemberé
ben például hazalátogatott, hogy részt vegyen ő is a húszéves 
érettségi találkozón, és ebből az alkalomból szülővárosának kul
turális körei még arra is felkérték, hogy lépjen fel egy matinén a 
Korzó moziban. A Hírlap 1923. szeptember 15-i számának 6.ol- 
dalán így jelenti be ezt az örömteli vendégszereplést: »Kosztolá
nyi Dezső matinéja Szuboticán. E hó 16-án Kosztolányi Dezső, 
kiváló magyar költő matinét tart Szuboticán, a Korzó moziban. 
A matinét dr. Popovics Milivoj beszéde vezeti be. Reiter Ilon
ka szerb és magyar dalokat énekel, Kosztolányi Dezső szabad 
előadást tart, Kosztolányiné Harmos Ilona szerb, angol, fran
cia és orosz költők verseit szavalja és végül Kosztolányi Dezső 
saját verseit és műfordításait mutatja be. A matinéra, amely 
délelőtt fél 11 órákkor kezdődik, háromszáz 25 dináros jegyet 
bocsátottak ki. Jegyek péntek reggeltől válthatók a Korzó mozi 
pénztáránál.« A matinéra azonban mégsem került sor. A Hírlap 
három nap múlva ugyanilyen kishírben jelenti, hogy betiltották,

18 Vajdasági m agyar kalendárium  2001. Szabadka, Pannon Press Lapki
adó Kft. -  Szabad Hét Nap szerkesztősége. 258.
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bár a rendőrség megadta az engedélyt az előadás megtartására, 
és a jegyek árusítását is megkezdték. Valakinek azonban nem 
tetszett az élvonalbeli magyar költő szereplése, ezért aztán va
sárnap délelőtt Kosztolányi Dezsőt megidézték a rendőrségre, 
és közölték vele, hogy az engedélyt a rendőrség visszavonja. A 
rendőrhatóságnak ez az intézkedése a városban sok kommen
tárra adott okot. Kosztolányi tehát nem találkozhatott személye
sen azokkal, akik innen, szülővárosából büszkeséggel figyelték 
költői pályájának meredek felfelé ívelését. Az újságíró azonban 
megragadta az alkalmat, és rövid beszélgetést folytatott vele, s 
a kis interjú meg is jelent a Hírlap 1923. szeptember 16-i szá
mának 5. oldalán. Sajnos ma nekünk, vajdaságiaknak nem sok 
hasznunk van ebből a tudásból: a szeptember 23-i szám ugyanis 
nincs meg a szabadkai Városi Könyvtárban, s bár a Matica srpska 
könyvtárában fellelhető a gyűjteményben, ez sem sokat jelent, 
mert durva kezek vigyázatlanul kitépték ezt a lapot, úgyhogy 
csupán a szöveg kis részlete maradt meg, csonkán, mondattöre
dékekben, amelyekből csak következtetni lehet itt-ott, hogy szó 
volt a húszéves találkozóról, hogy az újságíró reggelinél találta a 
költőt, hogy beszélgetésükben felmerült A bús férfi és A Szegény 
kisgyermek panaszai című versciklusa is. Maga az írás azonban 
ezektől a csonka szavaktól nem válik teljességében érthetővé.”19 

A Trianon utáni években a szabadkai magyarok számá
ra Kosztolányi hírneve, életműve köldökzsinórt jelentett Ma
gyarországhoz, mint azt Lakner Lajos írja: „Elsősorban nem az

19 Kolozsi Tibor: A költő lábnyomai. Üzenet, 1975/2-3.208.
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áhítatosan tisztelt alkotó és kultikus közössége viszonyán van a 
hangsúly, hanem azon, milyen társadalmi jelentése van a kul
tusznak, mire használják azok a csoportok, akik életben tartják 
és terjesztik, hogyan próbálják értelmi világuk legitimációjára 
és identitásuk biztosításra felhasználni, vagyis hogyan próbálják 
az általuk megkonstruált valóságot a valóságként elfogadtatni. 
Hogyan járul hozzá a kultusz és a benne való részvétel a kö
zösségi hovatartozás felismeréséhez/választásához és az egyéni 
identitás megerősítéséhez.,>2° A Kosztolányi-kultuszban való 
részvétel a magyarsághoz tartozás megerősítésére szolgált, még 
akkor is, ha Kosztolányi írásaiban nem volt olyan szinten forra
dalmár, mint például Petőfi. De az „elszakított területen élők”, 
a vajdasági magyarok, elsősorban a szabadkaiak számára fon
tos kapaszkodó a nehéz időkben. Ugyanakkor azt is meg kell 
jegyezni, hogy ez a ragaszkodás, ez idő tájt egyoldalúnak tűnik, 
hiszen Herceg János21 írásából tudjuk, Szenteleky Kornél22 pa
naszkodott Kosztolányi közönye miatt, amiért „nem törődött a 
Vajdasági írással s a Kalangyával”23 hogy „az előkelő idegenek 
közönyével vonult végig sietősen a városon, a szerkesztőségbe 
is éppen csak bekukkantva.. Szenteleky halála után Szirmai

20 Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, identitás, legitimáció. In Kalla Zsuzsa 
szerk.: Az irodalom  ünnepei. Budapest, 2000, Petőfi Irodalmi Múzeum. (A Pe
tőfi Irodalmi Múzeum Könyvei, 9.) 148.

21 Herceg János (Zombor, 1909 -  Zombor, 1995) író, szerkesztő, műfordító.
22 Szenteleky Kornél (Pécs, 1893 -  Ószivác, 1933) költő, író, szerkesztő, 

műfordító, orvos.
2i Üzenet, 1975/2-3.92.
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Károly24 szerkeszti a Kalangyát,15 és 1933-ban kér közlésre ver
set Kosztolányitól, amire sajnos nincs megbízható adat, viszont 
1934-ben Kosztolányi levelet ír a Kalangya szerkesztőjének: 
„Kedves Szerkesztő úr, köszönöm a tervbe vett számának jelzé
sét. Nagyon boldog vagyok. Legjobb lenne, ha 1935 végén vagy 
1936 elején jelenne meg. Szívesen átengedem közlésre a köny
veimből válogatott részleteket.”26 Majd a következő levél 1936. 
január 6-án „Igen tisztelt Uram, küldöm legújabb fényképemet 
a Kalangya számára. Életrajzom a Révai Lexikon köteteiben (a 
pótkötetben is) s az Irodalmi Lexikonban megtalálható. Új ada
tom pedig nincs. A Kalangyát kapom, és mindig csodálom a hős 
kitartást, szép munkát. Szeretettel, jókívánságokkal Kosztolányi 
Dezső”27

A levelek arra vonatkozó bizonyosságok, hogy Szirmai 1935- 
ben, a költő születésének ötvenedik évfordulójára különszámot 
szeretett volna kiadni, de ez csak 1936. márciusában valósult 
meg. (A témáról bővebben Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalan
gya. [Újvidék, 1984, Fórum Könyvkiadó], illetve Bordás Győző 
[Híd, 2003. március-április]). 1936. április 16-án kelt levelében

24 Szirmai Károly (Temerin, 1890 -  Verbász, 1972) prózaíró, kritikus, 
szerkesztő, jogász.

25 Kalangya (1932-1944) irodalmi folyóirat. Újvidéken indult, Szabad
kán, Újverbászon, Zomborban jelent meg.

26 In Hózsa Éva -  Arany Zsuzsanna -  Kiss Gusztáv szerk.: Az em lékezés  
elevensége. Kosztolányi Dezső N apok a szülőföldön. Szabadka, 2007, Városi 
Könyvtár, 387.

27 Uo.
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Kosztolányi Dezsőné még megköszönte a különszámot, de nem 
merte férje súlyos lelkiállapotában odaadni, így Kosztolányi, 
bármennyire is várta, a Kalangyának ezt a számát nem olvas
hatta el. (A Kalangya Kosztolányi-számát többen feldolgozták
-  Herceg Ferenc, Utasi Csaba, Bordás Győző - , itt most nem 
térek ki a kritikákra.)

„Ez a Kalangya-szám volt a szülőföld utolsó tiszteletadása. 
Egy kis vidéki, sőt kisebbségi irodalom munkásai köszöntötték 
a halálosan beteg költőt. Nem a földieket összekötő szeretettel, 
hanem azzal a tisztelettel, amely mindenfelől szállt feléje, ahol 
magyarok éltek.”28

28 Herceg János: Hazai párhuzamok. Üzenet, 1975/2-3.97.
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A Kalangya Kosztolányi-emlékszáma



BÁCSMEGYEI NAPLÓ, 
A KULTUSZKIALAKÍTÁS TERE

-  A MITIZÁLÓDÁS

Irodalomtörténeti kutatásokból többé-kévésbé (inkább ke
vésbé) kiderül, hogy Kosztolányi haláláig -  1936. november 3.
-  hol élt, mit csinált. Azt viszont tudjuk, hogy cikkeit másod- 
közlésre leadta a Szabadkán megjelenő Bácsmegyei Naplónak, 
és az itt kapott honoráriumból támogatta családját. Azt is, hogy 
bármikor Szabadkára látogatott, felkereste a szerkesztőséget és 
régi barátját Fenyves Ferenc szerkesztőt. így hát természetes, 
hogy Kosztolányi halálhírével már másnap, azaz 1936. novem
ber 4-én foglalkozott a napilap. A bel- és külpolitikai események 
után a 3. oldalon keretes felirat: MEGHALT KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐ. A cikket h. k. azaz Havas Károly újságíró írta, és többek 
között a következő olvasható benne: „Kosztolányi Dezső any- 
nyi szenvedés után és mégis olyan korán bekövetkezett halála 
azonban különösen szívenütötte a szuboticaiakat és különösen 
fájdalmas a Naplónak!'29 Majd így folytatja: „Kosztolányi Dezső 
volt az egyetlen, akit a Bácska ajándékozott az egyetemes magyar 
irodalomnak, az egyetlen nagyság, az egyetlen szent áhitozás, az 
egyetlen magasan repülő álom, az az élet volt, amely szörnyű 
szenvedések után most csendesedett el.” Természetesen azokban

29 Bácsmegyei Napló, 1936. november 4.3.
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a történelmi időkben már nem lehetett csak a bácskai magyar
ság fájdalmáról beszélni Kosztolányi elvesztése kapcsán, ezért a 
megemlékezés így folytatódik: „A szuboticai magyarság büszke 
volt Kosztolányi Dezsőre és most Kosztolányi Dezső ravatalánál 
megmondhatjuk azt is, hogy a szuboticai szlávság is büszke volt 
rá, mert földi volt, ahogy mi szoktuk mondani, idevalósi volt, a 
mienk volt”

A Napló 4. oldalán egy újabb cikk foglalkozik Kosztolányi 
halálával. Még az előbbi az érzelmekre hat kiemelve az író, költő 
nagyságát, addig ez inkább bulvárjellegű írás, amely részlete
sen leírja Kosztolányi betegségének történetét, az utolsó napját, 
óráit és kitér szabadkai kötődésére: „Gyakran járt Szuboticára. 
Minden évben legalább egyszer meglátogatta itt élő édesanyját 
és testvéreit, ilyenkor soha nem mulasztotta el az alkalmat, hogy 
felkeresse a Napló szerkesztőségét, hiszen az irodalmi kapcsola
tokon kívül meleg és őszinte barátság fűzte volt iskolatársához 
Dr. Fenyves Ferenchez, a Napló megboldogult főszerkesztőjé
hez.”30

A másnapi Napló ismét a 4. oldalon foglalkozik Kosztolányival, 
ELTEMETTÉK KOSZTOLÁNYI DEZSŐT címmel. „Budapestről 
jelentik: A Kerepesi-úti temetőben a főváros által adományozott 
díszsírhelyen óriási részvét mellett temették el Kosztolányi Dezsőt, 
a francia becsületrend lovagját, a magyar irodalom nagy halottját.”31 
Majd felsorolás következik, ki mindenki mondott gyászbeszédet

30 Bácsmegyei N apló, 1936. november 4 .4 .
31 Bácsmegyei N apló, 1936. november 5 .4 .
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„A sírnál... Dr. György (Gruber) Károly a szuboticai barátok ne
vében mondott beszédet”32 Sajnos a szabadkai levéltárban nem 
találtam arra vonatkozó adatot, ki volt az említett személy, aki a 
„szuboticaiak” nevében búcsúzott.

Átolvasva a Napló novemberi számait, egy újabb (Dévavári 
Beszédes Valéria szerint eddig még fel nem tárt, és Dévavári 
Zoltán által sem használt/ismert) cikkre bukkantam Lányi Vik
tor (Lányi Ernő fia) tollából, aki beszámol arról, hogy a teme
tést követő napokban meglátogatta a Kosztolányi család Tábor 
utcai otthonát, ahol a rokonokkal és barátokkal felelevenítették 
a „század eleji Szuboticáját, ahonnan Kosztolányi Dezső elin
dult a halhatatlanság felé vivő útján”. Majd leírja az akkori várost 
és elmeséli, hogy 1907-ben ismerte meg Kosztolányit (miután 
már a Brenner fiúkkal jó kapcsolatban volt). „ A szép vállas, 
huszonkétéves ifjú hanyag eleganciával viselte bőrszabású vi
lágosszürke ruháját, tenyérnyi magas kihajtott kemény gallérja 
alól övig szaladt a keskeny nyakendő-csik. Puha kalapját szóra
kozottan lóbálva, nagy himbáló léptekkel járt. A száját keskenyre 
szorította, mintha mindig fütyörészni vagy titkolózva pisszegni 
akarna. Néha idegesen, szinte ijedősen simította el a homlokába 
hullámzó hajfürtöket.”33 Majd színesen leírja a Kosztolányi-la- 
kás hangulatát a Gimnáziumban, említi az édesapa szigorát, aki 
tréfásan így nyilatkozott fiairól: „Az egyik bölcsész, a másik bél- 
csősz”. Aztán következik Kosztolányi önképzőköri vitája, a taná-

32 Uo.
33 Bácsmegyei Napló, 1936. november 15.
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rok felsorolása és a barátok: „Osztálytársai közül legjobban sze
rette Szabó-Batancs Istvánt, az egyszerű, egyenes lelkű, paraszti 
származású tanárembert, akivel állandó levelezésben maradt a 
háború után is. Otthoni köréhez tartozott Bólics József, a város 
kulturtanácsnoka, egy bohémkedélyű, nagyon művelt katolikus 
pap (a nevét elfelejtettem), Vojnics Ferenc főjegyző. Azután a 
helybeli szerkesztők: a kis Braun Henrik, aki a Bácskai Hirlapy 
meg Fenyves Ferenc... A panaszokban megénekelt szuboticai 
alakok közt ott van a doktor bácsi, az „áldott ember”, akinek 
„világitó, nyugodt szemei kékek”. Ez az öreg fehérfejű Wilheim 
doktor volt, a város legjobb családjainak kedvelt, bölcs házior
vosa. A „patikának üvegajtajában” busuló gyógyszerészsegéd, az 
anyagi ágról rokon Decsy patikusnemzettség egyik fiatal tagját 
is ismertem, meg Babilászt, a pántlikákkal, pacsuli illattal cifrál- 
kodó félkegyelmű atyafit.”34 A cikkben említett katolikus papról 
nem találtam használható adatot. (Viszont elírás történt: anyagi 
jelent meg az anyai helyett.) Úgy vélem, nem csak kultuszkutatás 
szempontjából érdekes adatok ezek, hiszen a felsorolásból képet 
kapunk arról is, kik és mi módon kapcsolódtak Kosztolányihoz, 
miképpen hatottak rá. Számomra a cikk legizgalmasabb része: 
„Gyakori örömmel látott vendég volt apám házában. Muzsika, 
versolvasás, könyv- és nyelv-vita folyt a szivarfüstös dolgozószo
bában. Apám, mint zeneköltő, valósággal újjászületett a modern 
magyar költészet légkörében. Több szép dalt írt akkoriban Kosz
tolányi -  versekre. Sohasem felejtem el azt a délelőttöt, amikor

54 Bácsmegyei Napló, 1936. november 15.
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szivdobogva hallgattam, hogyan születik meg keze alatt a zon
gorán az »Üllői-úti fák« dallama.” A kultuszkialakítás újabb for
mája, hiszen azok, akik történetesen nem olvasták Kosztolányit, 
hallhatták megzenésítve Lányi (és Csáth) által. (Végiglapozva az 
Életje?5 évkönyveit többször is találkoztam megzenésített Kosz- 
tolányi-versekkel.)

1936. november 22-én a Napló bán a következő keretes „hir
detés” jelent meg:

Köszönetnyilvánítás 
Mindazoknak, kik felejthetetlen 

Dezső
Fiam és testvérünk elhunyta alkalmával 

Részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek,
Ezúton mondunk hálás köszönetét 

Kosztolányi család36

Majd 1936. december 6-án a 21. oldalon Kosztolányi cím
mel egy Márai-cikk. A cím alatt a következő zárójelbe tett szö
veggel: Copyright by Publicitás Press Service and Napló. A cikk
ben Márai kifejti, hogy nehéz elhinni halálát, annál is inkább, 
mert most jelent meg egy novellája, melyet olvas, és úgy érzi, 
hamarosan bejön a kávéház ajtaján, és elbeszélgethetnek róla.

35 Életjel (1958-) havonta megjelenő irodalmi élőújság, főszerkesztője 
Dévavári Zoltán.

36 Bácsmegyei Napló, 1936. november 22.
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Vannak emberek -  behajtom a lapot akik a halál pillanatá
ban csakugyan meghalnak. S van néhány, nagyon ritka és becses 
ember, aki csakugyan él és hat tovább. Ez az ő titkuk, életben és 
halálban.”37 Majd így folytatja „A halál légkörében a művek is át
alakulnak, kissé sápadtak lesznek, mint a régi képeken az örökre 
megőrzött emberi arc. De ez a Kosztolányi-novella, melyet elol
vastam egyszer, majd még egyszer, él! Olyan különösen él!”

Gondolhatnánk, hogy a Kosztolányi-kultusz is hasonlókép
pen, töretlenül élt tovább Szabadkán. Sajnos nem így történt, 
jöttek a 40-es évek, új idők, új rendszer, új kultuszok.

Mivel a Bácsmegyei Napló számai Dévavári Zoltán hagyaté
kában találhatóak (nem bekötött példányok, hanem filmek), így 
sajnos nem tudtam átnézni az 1937. novemberi számokat, me
lyekben véleményem szerint Kosztolányi halálának az egyéves 
évfordulója alkalmából is találhatók cikkek.

37 Bácsmegyei Napló, 1936. december 6.21.



A KULTUSZTALANÍTÁS IDŐSZAKA
-  A BÁLVÁNYROMBOLÁS

Dévavári Zoltán és Gerold László38 kutatásaiból tudjuk, 
hogy 1943-ban volt egy Kosztolányi nevét viselő irodalmi társa
ság, és hogy emléktáblát helyeztek el Kosztolányi szülőházán.

„1943. március 29-én polgárok és diákok nagy tömege gyűlt 
össze a belváros egyik legforgalmasabb utcájában, a Damjanich 
(ma Makszim Gorkij) utca 4-es számú ház, Kosztolányi Dezső 
szülőháza előtt, hogy részt vegyen annak az emléktáblának a le
leplezésén, amelyet a nagy szülött születésnapján a nevét viselő, 
nemrég alakult Irodalmi Társaság helyezett el, s amely -  amint 
azt a helyi napilap aznapi (!) számában írta -  »a nagy költő hal
hatatlan szavát« és az iránta táplált kegyeletet hirdeti.” Majd 
így folytatja beszámolóját a Délvidéki Magyarság munkatársa: 
„Szabadka város közönségének meleg szeretete és hálája jutott 
kifejezésre ebben az ünnepségben, amelyről a magyar rádió 
hangfelvételt készített.”39 Ezekből a kutatásokból ismeretes szá
munkra az is, hogy Bajsai Vojnits Aladár kultúrtanácsnok mél
tatta Kosztolányit, majd dr. Székely Jenő polgármester-helyettes

38 Gerold László (Újvidék, 1940) irodalom- és színháztörténész, kritikus, 
szerkesztő, pedagógus.

39 Vajdasági magyar kalendárium  2001. Szabadka, Pannon Press Lapki
adó Kft. -  Szabad Hét Nap szerkesztősége, 259.
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megkoszorúzta az emléktáblát, „melynek költségeit az aznap 
este megtartott rendezvény bevételéből fedezték. Ugyanezt tette 
a költő édesanyja, öccse és húga, majd Nojcsek Géza, a Nép
kör, Létmányi Czakó Tibor, a Kosztolányi, a Majtényi Mihály, 
a Szenteleky Társaság valamint Székely Ákos nyolcadik osztá
lyos tanuló a gimnázium Kosztolányi nevét viselő önképzőkör 
nevében”.40 A fehér carrarai márványból készült emléktáblán a 
következő állt: „Az én apám az emberek apja, / Én az embe
rek testvére vagyok.” A tábla sorsáról -  szintén Dévavári Zoltán 
kutatásaiból -  annyit tudunk, hogy másfél év után eltávolítot
ták, leverték. Egyesek szerint valaki hazavitte, és egyszer majd, 
ugyanolyan csodás módon, mint a bácskossuthfalvi Kossuth- 
szobor, előkerül. Nemcsak a tábla szúrt szemet az új idők, új 
kultuszépítőinek, de a 60-as években a szülőházat is lebontot
ták, a Pátria szálló épült a helyén. Történelmi fricskaként az itt 
élőknek, hiszen Pátriáról (hazáról) elnevezni egy szállót, mely 
az átutazást jelenti, a „nem itt élünk” jelképe, és lerombolni egy 
másik szimbólumot, amely a szabadkaiak történelmi (magyar- 
ság?)tudatát erősíti, tudatos kultusztalanítás.

40 Uo.



AZ 50-ES ÉVEK

Csáky S. Piroska Kosztolányi a Hídban41 címmel 2004-ben 
adta közre Kosztolányi-bibiliográfiáját. Ebből kitűnik, hogy a 
baloldali beállítottságú folyóiratban a két világháború ideje alatt 
nem volt helye a polgári Kosztolányinak, haláláról sem emlé
keztek meg, 1945 után sem írtak róla, de még születésének ötve
nedik évfordulóján sem.

Az első cikket, amely Kosztolányival kapcsolatos, Stadler 
Aurél írta Kosztolányi42 címen. Ebben a költővel való találkozá
sának emlékét írta meg 1935-ből.

„A Hídban csak az ötvenes évek elejétől találunk adalékokat 
Kosztolányi életművének megismeréséhez. A Kosztolányi-szö- 
vegek, -dokumentumok mellett kommentárokat, méltatásokat, 
elemzéseket, színházi és könyvismertetéseket olvashatunk. 
1971-ben, amikor az Üzenet c. folyóirat megindult, a dokumen
tumokat már nem a Hídban közölte Dévavári Zoltán, hanem a 
szabadkai folyóiratban. A Kosztolányi-kultusz itt vert gyökeret, 
ami természetes is, hiszen a város szülötte volt, Szabadkán ren
dezik meg a Kosztolányi Napokat (1991-től), s külön Koszto

41 http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/92/csaky.html [2008. 01.12.] 
Az emlékezés elevenségében, 404.

42 Stadler Aurél: órtűz fényénél. Híd, 1953/6-7.451-452.

http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/92/csaky.html
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lányi-emlékszámokat jelentet meg az Üzenet. A Híd csupán a 
centenárium évében, 1985-ben közölt több elemzést Kosztolá
nyi műveiről, a későbbi számokban csak a Krónika c. rovatban 
olvashatunk a szabadkai rendezvényről.”43

Pomogáts Béla így ír Kosztolányi magyarországi megítélés
ről az 50-es években: „Egy időre, úgy tetszett, elcsitultak a Kosz- 
tolányi-életmű körül felcsappanó hullámok, de csak egy időre, 
hogy azután az ötvenes években klasszikus költőnk ismét a ki
tagadottak, a megbélyegzettek közé kerüljön, s egyre-másra je
lenjenek meg róla az értetlen, félremagyarázó, elutasító cikkek, 
nyilatkozatok... A korszak irodalomtörténet-írása egyszerűen 
Ady Endre forradalmi költészetének ellenlábasát, a „dekadens 
polgári érzések” költőjét kereste Kosztolányiban, akinek világ
képe, filozófiája is igen gyanús hírbe került.”44

Véleményem szerint többek között ez is közrejátszott abban, 
hogy a vajdasági irodalmárok ebben az időszakban még nem 
akartak/mertek foglalkozni Kosztolányival. Viszont elindult egy 
„alulról” jövő kezdeményezés, ugyanis két amatőr színjátszó 
csoport is színre vitte az Édes Annát.

Először 1954-ben, a szabadkai Népkör termében, Virág Mi
hály rendezésében, aki így vall az előadásról: „Az 1953-54-es 
évadban a Népkörben az Édes Annát rendeztem. Lelkes, tehet
séges amatőr színjátszó csoporttal, kiváló szereposztással ál
lítottam színre a darabot. A főszereplő Hupkó Margit, akkori

43 http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/92/csaky.html [2008.01.12.]
44 Pomogáts Béla: Kosztolányi-képünk változásai. Üzenet, 1985/2-3.163.

http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/92/csaky.html
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középiskolás kiváló alakítást nyújtott... Sikeres előadás volt, a 
közönség lelkesen fogadta, sokáig telt ház előtt ment a darab. 
Az egyik előadásra eljött Kosztolányi Dezső húga, Mariska, aki 
a Kertvárosban lakott, nagyon magányosan és szegényes körül
mények között. A játék megnyerte a tetszését. Az előadás után a 
Népkör irodájában kérte, hogy fizessék ki neki a szerzői jogdí
jat (akkoriban ez bevált szokás, gyakorlat volt a színházaknál). 
Sajnos kérését nem teljesíthették, mert a műkedvelő előadások 
mentesítve voltak a szerzői jogdíj-kötelezettség fizetésétől. Ez 
a találkozás mély nyomott hagyott bennem.”45 Egy másik adat 
szerint (Magyar Szó, 1998. március 23. 11.) a bemutatót 1957. 
január 31-én tartották meg.

Másodszor 1959-ben Kanizsán, az Amatőr Színházban 
mutatták be, a rendező, Konc István46 szerint az eddigi Édes 
ArtMfl-adaptációk közül a legautentikusabb, mivel a munkát, a 
próbákat maga dr. Kosztolányi Árpád segítette. Konc István el
mondása szerint minden apróságra ügyeltek, az ebédlő fala, a 
bútorok, a csillár is olyan volt, mint az eredeti. Az előadás előtt 
dr. Kosztolányi Árpád mondott ünnepi bevezetőt. A rendező 
élete főművének tekinti ezt a rendezést, a következőket vallja 
róla: „1959-ben az is nagy tettnek számított, hogy a karácsony 
esti jelenetben, amikor a cselédek a vacsorát készítették, halkan 
a Mennyből az angyalt énekelték, az előadás végén pedig elsöté
tült a színpad, és én (Konc István -  a szerző megj.) felolvastam

45 Magyar Szó, 1993. március 23.11.
46 Konc István (Belgrád, 1932) színész, rendező.



a bírósági ítéletet. Annyira jól fogadta a közönség, hogy két évig 
műsoron volt az előadás, sokfelé tájoltunk vele, Zentán, Adán, 
a magyarlakta településeken mindig táblás ház előtt játszottuk. 
Amikor egyszer Márianosztra felé vitt az utam, megkerestem 
Édes Anna celláját, és egy szál virágot helyeztem el.47

A Kosztolányi-kultusz kialakulásának egyik legfontosabb 
állomását a szabadkai Életjel irodalmi élőújság megalakulása je
lentette, melynek első előadását, „számát” 1958. október 28-án 
láthatta a közönség. A havonta megjelenő élőújság célja az volt, 
hogy közvetítsen a leírt irodalmi mű és az olvasó között, tájé
koztasson az időszerű irodalmi eseményekről, a színházi életről, 
a filmről, képzőművészetről, a zenei életről. Az esteken irodal
mi műveket mutattak be, vitákat szerveztek, évfordulókra em
lékeztek. A Kosztolányi-hagyomány tudatos ápolását az elmúlt 
évtizedekben főként itt folytatták Dévavári Zoltán főszerkesztő 
vezetésével.

38

47 Részlet az általam készített beszélgetésből.



A 60-70-ES ÉVEK

Kosztolányi-emlékszám

1960. március 28-án, a költő születésének 75. évfordulóján 
Kosztolányi-emlékszámot „adtak ki”, azaz irodalmi élőújságot 
tartottak a szabadkai Népszínház nagytermében. „Közel kilenc- 
száz ember hallgatta végig ezt az emlékestet, amelynek nem egy 
száma kitörölhetetlenül az emberek emlékezetében marad”48 -  
írja a 7 Nap című hetilap újságírója (nincs aláíró), majd a dicsé
ret mellett némi kritikával illeti az estet. -  „Az emlékest egyes 
számaiból és összekötő szövegéből inkább a rajongás hangja 
tükröződött vissza és a művek helyett Babits Mihály, József At
tila, Radnóti Miklós, Szerb Antal szavaival igyekezett bennün
ket meggyőzni a költő és műfordító igazi értékeiről. Itt nem ar
ról van szó, hogy a kortárs följegyzéseit nem kell megemlíteni 
(drámai volt az a kis részlet, amit Műnk Artúr följegyzéseiből 
kaptunk), de úgy vélem, ennek az estnek az élére egy mai irodal
mi-esztétikai tanulmány kellett volna, amely a reminiszcenciák 
helyett megjelöli a költő helyét és szerepét az irodalomban ”49

48 7 Nap, 1960. április 3.
49 Uo.
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Lévay Endre viszont már kitér Dévavári Zoltán szerepére: 
„Az Életjel Kosztolányi-emlékszáma az élőújság fejlődésének 
második jelentős állomása volt, de sem az egyik, sem a másik 
új utakat feltáró dimenzióival meg sem születhetett volna, ha a 
heverő értékek vonzása nem mozdít meg közöttünk egy embert, 
aki az irodalomkutató és irodalomtörténész megszállottságával 
és elszántságával élete legszebb éveinek egy részét a lázasan ke
reső kutatómunkára nem áldozza. Dévavári Zoltán munkáját, 
amely még távol áll a befejezettségtől, nem lehet hangzatos jel
zőkkel fölmérni. Előttünk, a hétköznapok prózaiságában úgy 
zajlik, mint minden a mi rohanó életünkben, de ő ebben a roha
násban fölfedezte az ismeretlen Csáth Gézát, fölkutatta Koszto
lányi Dezső eddig ismeretlen kéziratait, naplójegyzeteit, a Lányi 
család irodalmi vonatkozású emlékeit, relikviáit, s útközben ki 
tudja még mi mindent olyan buzgósággal és szeretettel, hogy az 
időben fogyó, és a hallgatás mély csöndjébe merülő Kosztolá
nyi családnak szinte családtagja lett. S ennek köszönhető, hogy 
a költő öccse, dr. Kosztolányi Árpád és húga, a Pacsirta, amit 
Kosztolányi ifjú éveiből megőriztek, néki adták át, hogy őrizze 
meg és adja át az elkövetkező nemzedékeknek.”50

Az emlékest bevezetőjét özv. Kosztolányi Dezsőné írta, dr. 
Kosztolányi Árpád, Ilyen volt a bátyám című írását pedig, Rüllné 
Kosztolányi Vera olvasta fel.

Az emlékest nemcsak főhajtás, de fontos állomása a kultusz
kialakításnak is, hiszen lehetőséget biztosít feltérképezni, hogy

50 Életjel évkönyv 1. Szabadka, 1967, Életjel, 13.
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mi az a szellemi hagyaték, amely földolgozásra vár, és milyen 
erők vállalkozhatnak ennek a hagyatéknak a földolgozására, de 
értékelés is, fölmérése annak a hagyatéknak, amely az innen el
távozott szellem után m aradt és még m a is term ékenyítően hat, 
vagy m egm aradt csupán emléknek.

Kosztolányi utca

A hatvanas évek elején -  ugyan csak egy kis zsákutcát a 
nem zetközi út mellett, de -  utcát kapott Kosztolányi.

Valam ikor a hetvenes években vezették be az általános és 
középiskolás diákok ju talm azására többek között a Kosztolányi- 
oklevelet. Ezt olyan tanulók érdem elhették ki, akik tanu lm á
nyaik során kitűnő érdem jegyet szereztek m agyar nyelvből és 
irodalom ból, valam int részt vettek m ás irodalm i aktivitásban is. 
Ez az oklevél az akkori Jugoszlávia területén egységes volt, így
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a vajdasági tanulók mellett, a horvátországi, szlovéniai magyar 
diákok is részesültek ebben az elismerésben. A milosevići rend
szer ideje alatt szüntették meg.

Pomogáts Béla szerint Bóka László 1961-ben kiadott Kosz
tolányi Dezső -  vázlatok egy arcképhez című írása törte meg azt 
a gyanakvást, amely Kosztolányi munkásságát körülvette, vala
mint e tanulmány hatására kialakult eszmecsere következtében 
került vissza Kosztolányi az irodalmi kánonba, „irodalmunk 
pantheon ónjába”.

A kultuszkutatás lehetőségeit taglalva Lakner Lajos kitér 
arra, hogy érdemes lenne kánon és kultusz kapcsolatát alapo
sabban feltárni,51 ahol kettejük történeti kapcsolódására utal. 
Csokonai példáját elemezve leszögezi, hogy a modern kánon 
és a kultusz édestestvérek. Ilyen megvilágításban a Kosztolányi- 
kultusz kapcsán is kimutatható az irodalmi kánonba való vissza
térésnek és a kultusz fellendülésének párhuzama.

„A hatvanas évek közepén igen lendületes fejlődésnek in
dult a magyar irodalomtudomány, és ebben a fejlődési folyamat
ban természetesen fontos szerepet töltenek be a határon túli -  a 
vajdasági, erdélyi, szlovákiai, sőt a nyugati -  magyar irodalom- 
történészek eredményei.”52

A vajdasági irodalomtörténészek továbbra is hallgattak, ki
vételt egyedül Dévavári (Dér) Zoltán képezett, aki 1960-ban a

51 Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, identitás, legitimáció. In Kalla Zsuzsa 
szerk.: Az irodalom  ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Budapest, 2000, 
Petőfi Irodalmi Múzeum. (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei, 9.)

52 Pomogáts Béla: Kosztolányi-képünk változásai. Üzenet, 1985/2-3.166.
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Hídban jelentette meg Kosztolányi néhány ismeretlen diákköri 
versét,53 majd 1965-ben közreadta a Mostoha című fiatalkori re
gény-, illetve színműtöredéket.

Közben szervezte az Életjel estéit, többek között 1965-ben 
Az ismeretlen Kosztolányi címmel, a költő születésének 80. és 
halálának 30. évfordulója alkalmából. Erről a 7 Nap 1966. janu
ár 7-i számában a következőket írja Lévai Endfe >Az ismeretlen 
Kosztolányi című est pozitíve és negatíve is sok fényt derített oly 
sokat vitatott irodalmi életünkre. Ez az est fáradtságot, pihenést, 
kényelmet soha nem ismerő ember -  Dévavári Zoltán kutatásai 
nyomán olyan mozzanatokat tárt föl e város, e táj irodalomkeltő 
erejéből, amely az irodalmi élet hangadói és művelői előtt eddig 
nem volt ismert. Ezek -  ha úgy tetszik, szellemi morzsák -  épp 
azt igazolják, amit a vajdasági irodalom fejlődésének minden 
szakaszában, mai szakaszában is hangosan kimond. Tud érlelő, 
fejlesztő, új hangot hozó lenni...”

A következő Kosztolányiról szóló estet pedig 1969. június 
9-én tartották, ahol Kiss Ferenc, az ismert Kosztolányi-kutató 
tartott előadást Szabadka és a Kosztolányi-regény címmel a Pa
csirtáról és az Aranysárkányról szintén Dévavári Zoltán szerve
zésében. A bevezetőt is ő mondta.

1958 és 1967 közötti időszakban más Életjel-esteken is hang
zottak el Kosztolányi-versek, -részletek (Mi van még itt, őszi 
koncert, Téli alkony, Csáth Géza, Bús férfi panaszai, A szegény

53 Dér Zoltán: Kosztolányi egy ismeretlen önképzőköri bírálata. Híd, 
1960/6.
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kisgyermek panaszai, Mostoha) és Lányi Ernő által megzenésí
tett versek: Üllői úti fák , A frwn leánya.

1967 és 1972 között részletet hallhatott a közönség a követ
kező művekből: Édes Anna, írás régi könyvbe, £ws/er/i panaszai, 
Csáth Géza, valamint öt alkalommal más verseket, melyeket 
nem jelöltek. A Csáth Géza Művészetbarát Kör54 ebben az idő
szakban a Bús férfi panaszait, a Zsivajgó természetet és az Üllői 
úti fákat szavalta.

A szellemi hagyaték feltárása tovább folytatódott, a Hídban 
1970-ben Dévavári Zoltán adta közre a Fecskelány című „do
kumentumregényt”, amely a költő első nagy szerelmének igaz 
történetét beszélte el, illetve ugyanebben az esztendőben Az első 
műhely címen Kosztolányi önképzőköri munkájának, diákévei
nek feldolgozását, továbbá 1972-ben a Negyvennégy levél című 
szövegkiadást, mely a szabadkai családi, illetve baráti levelezés 
anyagát jelentette meg.

Csáky S. Piroska már említett H/d-bibliográfiájában kitér 
arra is, hogy ebben az időszakban az Újvidéki Rádió Rádióis
kola című adásában, Bori Imre Ady Endre (A kalota partján), 
Babits Mihály (Fekete ország) és Juhász Gyula (Tápai lagzi) ver
sének ismertetése után Kosztolányi Dezső Őszi reggeli c. versét 
elemezte. Középiskolai tanulók számára készültek ezek az elő
adások, melyeket szerzőjük megjelentetett a folyóiratban.

54 Csáth Géza Irodalmi Kör (1968-) az Életjel irodalmi élőújság, majd pó
dium keretében alakult, a fiatal vers- és prózamondókat tömöríti, akik az Élet
je l  estjein saját rendezésű műsorokban lépnek fel. Vezetőjük Horváth Emma.
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1976-ban, Bori Imre Fridolin és testvérei című regényelem
zésében foglalkozik Kosztolányi Dezső regényeivel.

Ehhez az időszakhoz köthető több irodalmi kör, társaság 
létrejötte is, akár úgy is fogalmazhatnék -  a Kosztolányi-kultusz 
elindult az intézményesülés útján.

Megalakult a Kosztolányi Dezső Irodalmi Kör (1968- 
1970), a fiatal szabadkai írók (Bognár Antal, Danyi Magdol
na, Fekete Elvira, Garai László, Kovács Nándor, Lábadi Károly, 
Szombathy Bálint, Tóth Károly) társasága, amelyet az egységes, 
de őket mindenki mástól megkülönböztető fellépés érdekében 
hoztak létre.55 A Képes Ifjúság egyik 1968-as számában a követ
kezőket írja Szombathy Bálint: „A nemrég megalakult irodalmi 
kör célja a vidék, főleg pedig Szabadka fiatal toliforgatóinak tö
mörítése, a város irodalmi életének élénkítése és a vajdasági ön
képzőkörökkel, irodalmi szakcsoportokkal való szoros együtt
működés és baráti kapcsolat megteremtése.” Gerold László szó
cikkéből még kiderül, hogy a fiatal irodalmárok tevékenysége 
igen rövid életű volt. „A községi ifjúsági szervezet pincéjében 
tartották „kávéházi” összejöveteleiket. Terveik között szerepelt 
egy antológia összeállítása, de ez nem sikerült”56 A kör kevés
bé foglalkozott a névadó szellemiségével, inkább csak cégérként 
használta Kosztolányi nevét. Bognár Antal (a kör tagja) tizenöt 
év távlatából a következőket írja: „...nemcsak érdeklődésben,

55 Gerold László: Jugoszláviai m agyar irodalm i lexikon (1918-2000). Újvi
dék, 2001, Fórum, 158.

56 Uo. 159.
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szemléletben is igencsak eltérő (alakulófélben levő) egyénisé
gek gyülekeztek az ifjonti hévvel lobogtatott zászló alá, amelyre 
ugyan a város jeles szülötte, Kosztolányi nem akárhogyan fénylő 
neve volt írva, ám alóla egyértelműen az a befeketült homok
óra derengett át, ami »új magyar értelmiségünk« folyóiratának 
emblémája volt.”57

Később még egy Kosztolányi Dezső Irodalmi Kör (1976- 
1991?) alakult. A névazonosságon kívül semmi nem köti a két 
irodalmi kört egymáshoz, ugyanis 1976-ban Varga Lakatos 
Gizella, a November 18. Középiskola (az egykori gimnázium) 
magyartanárnője a legtehetségesebb tanulóiból alakította meg 
a kört azzal a szándékkal, hogy minden év március 29-én, 
Kosztolányi születésnapján műsorral adózzanak az alkotó em
lékének. 1977. december 23-án tartották meg első Kosztolányi- 
estjüket a Moša Pijade Középiskola (ezt az iskolát hívták előbb 
November 18. Középiskolának, majd Moša Pijade, ma pedig 
Svetozar Markovid Gimnáziumnak) dísztermében Üllői úti fák  
címmel. A megemlékezésen kívül rendszeressé vált a vers- és 
prózamondó verseny is. Ugyanis a Középiskolások Művészeti 
Vetélkedőjének szabadkai döntőjét március végére időzítették, 
így a vetélkedő kapcsán Varga Lakatos Gizella tanárnő minden 
alkalommal beszélt Kosztolányiról a versenyzőknek. Később 
(1985-től) a szobor megkoszorúzásával kezdődött a vetélkedő, s 
az egy ideig Kosztolányi nevét is viselte, ennek a rendezvénynek 
a házigazdája a Kosztolányi Önképzőkör volt. Ezekből az em-

57 Bognár Antal: A kör négyszögesítése. Üzenet, 1983/12.666.
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lékműsorokból és vetélkedőkből nőtt ki a Kosztolányi Dezső 
Napok (1991—).

A következő a Kosztolányi Dezső Irodalmi Színpad 
(1977-) volt.

„Az Életjel c. szabadkai irodalmi élőújság keretében (1971— 
77 között Irodalmi Színpad néven) működő, színházi előadá
sok, irodalmi összeállítások és ezek tartására alakult, kezdetben 
a Népszínház színészei, majd a Csáth Géza Művészetbarát Kör 
tagjai léptek fel.”58 A színpadot Horvát Emma tanárnő vezeti, aki 
a következőképp jellemezte a fórumot: „A Kosztolányi színpad -  
akárcsak az Életjel többi megnyilvánulási formája (nagy és mini 
műsorok, Életjel-kiadványok) -  nyitott fórum. Az előadások 
ismeretében állíthatom, hogy a Kosztolányi színpad jellemzője 
a kísérletezés. A színpadi mozgás kifejezőerejének kutatása, a 
nem kimondottan előadásra szánt művek (dokumentumregény, 
irodalmi paródia, rádiódráma, gyermekversciklus) színpadra 
állítása, a ritkán látott vagy premiert soha meg nem ért művek 
bemutatása... mind a színpadi játék lehetőségeit veszi számba. 
A szabadkai közönség, különösen annak ifjabb rétege, éber fi
gyelemmel követi a Kosztolányi színpad tevékenységét.”59

Az Életjel „színpadán” továbbra is szerepeltek Kosztolányi- 
versek, -részletek. 1972 és 1978 között: őszi koncert, Virágok 
beszéde, Zsivajgó természet, Arcképcsarnok, Európa, Téli alkony, 
Üllői úti fák, Hajnali részegség, Ásványok beszéde, Zászló, Énekek

58 Gerold László: i. m. 160.
59 Életjel évkönyv 4. Szabadka, 1983, Életjel, 32.
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éneke, Akarsz-e játszani? Talán a legfontosabb az 1975. március 
23-án megtartott, A romolhatatlan című, Kosztolányi születésé
nek 90. évfordulójára szervezett emlékest. Az est összekötő szö
vegét Dér Zoltán írta. A program szerint a szünetben kapható 
volt az Üzenet Kosztolányi-emlékszáma.

Pomogáts Béla a következőket írja az emlékszámról: „Fi
gyelemre méltó írásokat közölt az Üzenet 1975-ös Kosztolányi- 
emlékszáma is. Emellett a vajdasági Herczeg János, az erdélyi 
Szemlér Ferenc, Deák Tamás, Kántor Lajos, Nagy Pál írásai kelt
hetik fel a Kosztolányi-irodalom iránt érdeklődő olvasó figyel
mét. A Franciaországban élő Karántson Endre ugyancsak érté
kes tanulmányokat közölt klasszikus költőnkről, s francia nyel
vű monográfiájában, amely 1966-ban Le symbolisme en Hongrie 
címmel dolgozta fel a magyar szimbolizmus, lényegét tekintve 
a nyugatos irodalom történetét, külön összefoglaló fejezetben 
foglalkozott Kosztolányi költészetének fejlődésével.”60

60 Pomogáts Béla: Kosztolányi-képünk változásai. Üzenet, 1985/2-3.168.



A 80-AS ÉVEK
-  A SZEKULARIZÁCIÓ

1981. október 23-án Gubás Ágota, a Szabadkai Rádió mun
katársa körkérdést intézett a szabadkai Kertvárosban, a Koszto
lányi Dezső nevét viselő kis zsákutcában lakókhoz, valamint a 
középiskolás diákokhoz.61 Elszomorító és megdöbbentő, milyen 
keveset tudtak/tudnak Kosztolányiról a szabadkaiak.

A centenárium alkalmából megrendezett irodalmi estek, 
kiállítás kapcsán azok is szóba hozták, akik már félig elfeledték. 
A feledésre adódott alkalom éppen elég: a Pátria szálló építése
kor lebontották családi házát, a felénk szokásos illendőségből 
tábla sem őrzi emlékét. Pedig sokan odaképzelték, mint aho
gyan szobrát is a város valamelyik terére.

„...a Kosztolányi-jelenség titkát elsősorban Szabadkán kell 
keresni. Keressük mi is immár jó ideje, csöndben, sokáig elszige
telten, s jobbára ismeretlen adatok, művek közlésére szorítkoz
va. Pedig ez az a munka, amely nem folyhat zárt körben, hiszen 
amit Kosztolányi alkotott, ami vele itt történt, sokakat érdekel. 
Tapasztaltuk is, hogy ha késéssel is, de a Kosztolányi-irodalom 
észrevette és értékesítette azt, amivel a hézagok kitöltéséhez mi 
itt hozzájárulhatunk.

61 2. számú melléklet.



53

Ko
llá

r 
Év

a 
a 

Fe
cs

ke
lá

ny



Ez a jubileum azonban többre kötelez, s új távlatokat nyit
hat. Jó alkalom, hogy közös vállalkozásra hívja a Kosztolányi- 
irodalom művelőit, s a mi munkánkat bekapcsolja egy nagyobb 
áramkörbe. Egy irodalom, mely a múlt felé is keresi a maga sajá
tos hagyományát, a Kosztolányi-műnél termékenyítőbb öröksé
get nem is kívánhat magának.”62

Amikor Dér Zoltán gondozásában a Fecskelány című doku
mentumregény elhagyta a nyomdát, akkor senki sem gondolt 
arra, hogy a mű lehetséges színpadi változata is feladatvállalásra 
ingerelheti a rendezőt, a színjátszókat. 1980 áprilisában Barácius 
Zoltán63 Bajmokon rendezte meg, adaptálta a Fecskelányi. Lányi 
Heddát Kollár Éva, Kosztolányit Juhász László személyesítette 
meg. A korabeli kritika így írt róla: „A dokumentumregényt 
Barácius Zoltán dramatizálásában és rendezésében, mint szín
padi játékot láttuk a Népkör halk fénnyel és egy gyertyaszállal 
megvilágított pódiumán. A rendező fiatal bajmoki műkedvelők
kel vitte színpadra ezt a művet, és mesteri keze nyomán a szín
játszók meglepő finomsággal érvényesítették ennek a sejtelmes 
hangszerelésű »vallomásnak« távoli üzenetét.”64 Az előadással 
több helyen vendégszerepeitek, és számos rangos elismerést, 
díjat nyertek.65 A bajmokiak tehát megünnepelték az író szüle
tésének 95. évfordulóját, méghozzá a lehető legszebben. „A kö

54

62 Dér Zoltán: Szülőföld és költője. Szabadka, 1985, Életjel. (Életjel köny
vek, 34.) 6.

63 Barácius Zoltán (Becskerek, 1931) színházi cikkíró, színész.
64 7 Nap, 1980. május 2.
65 Életjel évkönyv 4. Szabadka, 1983, Életjel, 438.



55

zönség a több mint hetvenperces produkció végén nagy tapssal 
jutalmazta Kollár Éva és Juhász László ihletett játékát. Itt jegyez
zük meg, hogy a 85 esztendős Lányi Hedvig (...) az előadás előtt 
sok sikert kívánt az előadóknak, akik -  mint ismeretes -  egy 
hiteles naplót tolmácsoltak”66

Színháznál maradva idézünk az 1983—1984-es évad máso
dik előadásának plakátjáról: „1983. december 19-én, Kosztolá
nyi regénye két részben, színpadra átdolgozta Harag György.”67 
Ez volt az Újvidéki Színházban az Édes Anna bemutatója, mely
ről Gerold László a következőket írja: „A rendező készítette 
színpadi változat, amely a próbák során alakult, s nyerte el vég
ső formáját, természetszerűen egyszerre vetette fel egy prózai 
mű drámává formálásának izgalmas dramaturgiai kérdését, és 
az adott prózai mű, az Édes Anna új szempontok szerint tör
ténő megismerésének, értelmezésének lehetőségét. Azt jelenti, 
hogy nem egymástól függetlenül kínálkozik a dramaturgiai és 
a műelemző, -értelmező aspektus, hanem -  lévén, hogy Harag 
György szövegkönyve illusztráló szolgai hűség helyett »a regény 
szellemét« akarta visszaadni, érzékeltetni -  egymással szoros 
összefüggésben. Vagyis: az önálló színpadi mű igényével készült 
változat segítségünkre lehet a regénybeli homályos -  vagy an
nak tartott -  helyek megértésében, a vitatható és vitatott megol
dások tisztázásában .M68

66 M agyar Szó, 1980. április 11.
67 Harag György (Margitta, 1925 -  Marosvásárhely, 1985) rendező, szí

nész.
68 Gerold László: Legendák és konfliktusok. Újvidék, 1997, Fórum, 96.
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A Kosztolányi-kultusz alakulásában mérföldkő volt az 1985. 
év, Kosztolányi születésének százéves évfordulója. A Kosztolá- 
nyi-centenáriumra kiadott ünnepi Üzenet-szám az első olyan 
alkalom is, amikor együtt láthatjuk és olvashatjuk a szabadkai 
származású íróra vonatkozó itteni vélekedéseket.

Az Életjel színpadán 1984. április 4-én az, őszi koncert 
című színpadi játékot mutatta be a Kosztolányi Dezső Irodal
mi Színpad, majd 1985. március 21-én A szegény kisgyermek 
panaszai címűt, de a centenáriumra külön műsorral készültek, 
melyre 1985. március 28-án került sor Ünnep a magasban -  U 
prazniönim visinama címmel. Szeptember utolsó napjaiban pe
dig Kosztolányi antik ihletésű verseit mutatták be.

De a Magyar Szó is terjedelmesen foglalkozott a centenári
ummal, Kosztolányival az 1985. március 23-i keltezésű Kilátó 
mellékletében.

„Most elérkezett az ideje, hát ünnepelhetünk. Ünnepeltünk 
is két irodalmi esten át, kezdve az Életjelnek a régi városháza 
dísztermében múlt csütörtökön és a Városi Könyvtárnak, illetve 
a Kosztolányi Dezső önképzőkörnek a rákövetkező napon meg
tartott irodalmi estjén át a könyvtárban megrendezett kiállításig. 
Zsúfolásig megteltek a termek, a közönség várt valamit, s a szer
vezők jóvoltából meg is kapta: a városháza az életmű antológiá
ját, filológiai feldolgozásban -  a vers- és prózaíró Kosztolányi, a 
fordítón át egészen a róla szóló irodalomig, a könyvtárban pedig



57

Az Őszi koncert előadása 1984-ben
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a tananyagnak tekinthető kis antológiát. A városháza dísztermé
ben két és fél órán át tartott az előadás.”69

A jubileumi rendezvények során a Városi Könyvtár udvari 
helyiségeiben megnyílt az író életét és munkásságát bemuta
tó kiállítás, amely még a szakmabeliek számára is tartogatott 
meglepetést, hiszen olyan értékes ereklyét is kiállítottak, mint 
amilyen a szabadkai gimnázium önképzőkörének díszkönyve a 
századfordulóról, benne több Kosztolányi-művel. Nem kevésbé 
voltak érdekesek leveleinek és kéziratainak fénymásolatai, de 
könyvei között is akadtak ritkaságszámba menők, mint például 
németre és franciára fordított regényei, elbeszélései.

„Az irodalmi relikviák a kultuszban résztvevők 
önrepreznetációjához és önaffirmációjához szolgálnak alapul. 
Vagyis -  Baudrillarddal szólva -  a tárgyak azon rendszeréhez 
tartoznak, ahol általuk az alanyok beszélnek, szemben a tárgyak 
azon osztályával, ahol a tárgyak funkciói a beszédesek és elsőd
legesek.

Az irodalmi ereklyék és az általuk berendezett terek elsősor
ban a látogatók társadalmi énjét szólítják meg, vagyis a szemé
lyiségnek azt a felét, amely önbecsülését, önértékét alapvetően 
társadalmi helyzetétől, rangjától teszi függővé.”70

A könyvtár a centenárium alkalmából megjelentetett egy 
tizenhat oldalas bibliográfiát is, amelyben -  az életrajzi adatok

69 Garai László: A Dezső, akiről beszélnek, a Kosztolányi. Képes Ijjúság, 
1985. április 3.72.

70 http://www.ace.hu/tudvil/laknerah.html [2008.01.12.]

http://www.ace.hu/tudvil/laknerah.html
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mellett -  felsorolja mindazokat a Kosztolányi-köteteket, ame
lyek állományában megtalálhatók, úgyszintén az író munkássá
gával foglalkozó irodalmat.

Az ünnepi megnyitó után az intézmény nagytermében szín
vonalas műsort adott Varga Lakatos Gizella tanárnő rendezésé
ben a November 18. Építőipari Középiskola Kosztolányi Dezső
ről elnevezett önképzőköre Esti Kornél éneke címmel.

Az előadásról és a kiállításról beszámolt az Újvidéki Televí
zió is, amely néhány nappal előbb külön összeállításban foglal
kozott az évfordulóval.

1985. november 23-án Szabadka végre szobrot emelt a köl
tőnek. Az aznapi Magyar Szó szerint délelőtt 11 órakor a költő 
és publicista születésének 100. évfordulója alkalmából a No
vember 18. Középiskola előtti parkban leleplezték Kosztolányi 
Dezső szobrát. „A szoborrá avatás szertartásaiban mindig ott 
kísért a megmerevítés veszélye. Kosztolányi életműve minden 
ízében tiltakozna az ilyen kultusz ellen: az élet költője volt ő.”71 

A két ország (Magyarország és Jugoszlávia) akkori államkö
zi szerződése tartalmazott egy megegyezést, miszerint 1985-ben 
elhelyeznek a Kalemegdanon (Belgrád) a nándorfehérvári csata 
emlékére egy emléktáblát, és Szabadkán Kosztolányi-szobrot 
avatnak. A Kosztolányi-szobor felállításának ötlete ekkor már 
nem volt új keletű, hiszen 1969-ben, amikor felavatták Csáth 
Géza mellszobrát a Zeneiskola melletti téren, úgy tervezték,

71 Dér Zoltán: Játék  és szenvedély. Szabadka, 2003, Életjel. (Életjel köny
vek, 103.) 10.
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hogy az az írók tere lesz. Ekkor Dévavári Zoltán meg is rendelte 
Almási Gábor szobrászművésztől a szobrot, de természetesen 
a politika közbeszólt, a helyi „kiskirályok” „fektették” az ügyet. 
Majd 1985-ben felsőbb utasításra (állítólag a szabadkai politi
kusok ellenállásának dacára) mégis sor került a szoborállításra. 
Mivel egyesek szerint közfelháborodást váltott volna ki, hogy 
a Dévavári Zoltán által rendelt Kosztolányi-szobrot helyezzék 
méltó helyére, újat készíttettek Almásival (a szakemberek szerint 
ez már nem sikeredett olyan jóra, mint az első, amelyik azóta is a 
Dévavári család könyvtárszobájából figyeli a történéseket).

És érdekes módon „elfelejtették” Dévavári Zoltánt meghívni 
az ünnepségre. A szoborállításról is a helyi „kiskirályok” döntöttek, 
ezért nem került a már említett „írók terére”, hanem a gimnázium 
melletti térre, azzal az indokkal, hogy ott tanult Kosztolányi. A sza
badkaiak azt is tudni vélik, hogy azon a téren előzőleg nyilvános il
lemhely működött! „A mellszobrot, amely Almási Gábor szabadkai 
szobrászművész alkotása, Milán Vidović, Vajdasági SZAT Képvise- 
lő-testülete Községek Tanácsának elnöke és Urbán János szabadkai 
író leplezte le. A szoboravatón jelen volt Györke Sándor, a Magyar 
Népköztársaság belgrádi nagykövete és a nagykövetség munkatár
sai, továbbá a magyar művelődési minisztérium, az MSZMP és a 
Magyar írószövetség képviselői”72 Urbán János méltatva a Koszto
lányi életművet, ünnepi beszédét a következőkkel zárta „Itt állunk 
most Almási Gábor szabadkai szobrász alkotása, Kosztolányi De
zső mellszobra előtt. A nemzetek és nemzetiségek békés egymás

72 7 Nap, 1985. november 29.55.
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mellett élésének idején, irodalmi örökségünk ünnepén, a közösségi 
élet jó érzése, az alkotás tisztelete tölti be érzésvilágunkat, és annak 
tudata, hogy szoboravatással is hozzájárultunk a békés jelen és a 
mind emberibb jövő művelődési életének gazdagításához’73 

Üj lendületet kapott a Kosztolányi-kutatás is. Az Életjel mi
niatűrök sorozatban Dér Zoltán kiadta a Levelek Kosztolányihoz 
című könyvét, valamint az Életjel könyvek sorozatban a Szülő
föld és költője címűt. „Sajnos sok időnek kellett eltelnie, amíg 
a körülötte támaszkodott ködből a maga valós arányaiban és 
tiszta rejtelmeivel kibontakozhatott. Ezt a kibontakozást szinte 
egymagában, szakmánk segítsége nélkül vitte véghez, mint egy 
el nem iszaposítható folyó ért ki a kultúra nagy tisztásaira’74 

A Kosztolányi-centenárium évében Bori Imre több írása elemzi 
a költő versesköteteit. Tanulmányainak címe: Az első kötet, Fanati
kusa az eltűnt időnek, A modern költő és ideálja. A jubileumi évben, 
a Híd 10. számában közölték a legtöbb tanulmányt róla.

A Kosztolányi életét és munkásságát ismertető előadások, 
rendezvények nem fejeződtek be 1985-ben.

Itt említem meg, hogy az első hivatalos magyarországi kül
döttség 1988. december 3-án koszorúzta meg Kosztolányi sza
badkai mellszobrát. A budapesti Széchenyi Társaság hungaroló
giai szakosztályának 45 tagú csoportja látogatott el Szabadkára, 
Székely András Bertalan alelnök vezetésével.

71 Uo.
74 Dér Zoltán: Játék  és szenvedély. Szabadka, 2003, Életjel. (Életjel köny

vek, 103.) 11.
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1991. március 29-én, a Középiskolások Művészeti Vetélke
dőjének szabadkai elődöntőjét a November 18. középiskolában 
tartották, ott, ahol Varga Lakatos Gizella vezette a Kosztolányi 
önképzőkört. Ez a dátum két szempontból érdekes, egyrészt, 
mert a tanárnő ügybuzgóságának köszönhetően a résztvevő di
ákok Kosztolányi-oklevelet kaptak, másrészt viszont végre meg
valósult a tanárnő egyik álma, a gimnázium épületében meg
nyithatta a Kosztolányi-emlékszobát. Korábban, Varga Lakatos 
Gizella már 1985-ben kezdeményezte a község illetékeseinél a 
szoba létrehozását, mert véleménye szerint semmi sem utalt 
Kosztolányira a gimnáziumban. Az 1985-ben felavatott szobor 
volt az egyetlen „jelzés”, és a szerény állandó kiállítás az iskola 
könyvtárában, ez hozta igazán emberközelbe az alkotót. Az 
első emlékhely a gimnázium épületének azon szárnyában ka
pott helyet, melyben a család élt évtizedekig. A Kosztolányi-szo- 
ba végleges helyét 1991-ben kapta meg, az akkori berendezését 
a Városi Múzeum, a Kosztolányi-köteteket és az Önképzőköri 
érdemkönyv másolatát a Városi Könyvtár, a fénymásolatokat és 
plakátokat Dévavári Zoltán adományozta, mint ahogy az Elő
re fénymásolatát is. „Magyar László levéltári kutatásai nyomán 
kerültek az emlékszobába az egyházi bejegyzések és az iskolai 
bizonyítványok másolatai mellett azok a palicsi emlékkútra vo
natkozó adatok, amelyek bizonyítják, hogy a kútra eredetileg 
Kosztolányi-idézetnek kellett volna kerülnie.”75

75 Hózsa Éva: Az emlékezés elevensége. Szabadka, 2007, Városi Könyvtár, 13.
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A tárgyakat elsősorban Varga Lakatos Gizella gyűjtötte össze. Az 
emlékszobában lévő iratok szerint a fotókat Horváthné Kosztolányi 
Teréziától kapták, valamint egy nagyon értékes családi ékszert, egy 
gyöngyház brosst, melybe belefoglalták a három Kosztolányi test
vér arcképét (ezt a kutatásaim során már nem találtam, mint ahogy 
Kosztolányi Mariska Lippai Etelka által adományozott térítőit sem).

Varga Lakatos Gizella kezdeményezte, hogy hivatalosan is 
múzeumi helyiséggé nyilvánítsák az emlékszobát, de ez máig 
nem valósult meg, sőt több minden hiányzik az 1991-es meg
nyitásához képest. Többnyire a Kosztolányi Dezső Napok alkal
mából tekintik meg a látogatók, nagyon ritkán történik meg, 
hogy mások is kíváncsiak lennének az emlékszobára.

Az emlékszoba kialakításának mégis kultuszépítő hatása 
volt és van ma is, hiszen megtekintése szervesen beépült a Kosz
tolányi Dezső Napok rítusába. Ma a Svetozar Markovié gimná
zium magyartanárai gondozzák.

„A természetes kultuszképződés a társadalom több rétegét 
átjárja, s minden réteg a sajátos ízlésének megfelelő kultusz
formákat talál. Jól illusztrálja ezt pl. a kultikus névadás is, az, 
hogy mi minden viseli Csokonai nevét Debrecenben. Színház, 
könyvkiadó, gimnázium mellett ott találjuk a boltot, az étter
met, a kocsmát, az ásványvizet. (A kultikus irodalmi névadás is 
megérdemelne egy külön konferenciát!)”76

76 Keresztesné Várhelyi Ilona: Egy kultusz metamorfózisai. In Kalla 
Zsuzsa szerk.: Az irodalom  ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Buda
pest, 2000, Petőfi Irodalmi Múzeum. (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei, 
9.) 196.
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O tt még nem  tart a szabadkai Kosztolányi-kultusz, hogy ás
ványvizet nevezzenek el róla, de több intézm ényt, m ozgalm at is 
az ő nevével fémjeleztek.

KODDE

Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület -  KODDE 
(1992-) A KODDE-t 1990-ben a valamikori „napokat eszik a kis
diák” segélyezés m intájára hívta életre egy lelkes csoport. Ennek az 
a lényege, hogy a magyar társadalom önkéntes felajánlása alapján 
tehetséges és rászoruló közép- és felsőiskolás tanulóknak lakást, ét
keztetést, és ha kell, egyéb segítséget nyújtanak. Évekig nem volt 
állandó irodahelyisége, de végül a hivatalos bejegyzés (1992. ápri
lis. 27.) után a szabadkai önkormányzat végleges irodahelyiséget
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biztosított az egyesületnek. A szabadkai Kosztolányi Dezső Diák
segélyező Egyesület fő feladata a Szerbiában tanuló szegény sorsú, 
magyar ajkú, kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért középisko
lás tanulók és egyetemi hallgatók támogatása. Az egyesület igyek
szik támogatni a kisebbségi sorban élő magyar diákokat Vajdaság 
egész területéről, hogy minél nagyobb esélyük legyen a szülőföldön 
megmaradni, a társadalom életében önazonosságukat megőrizni 
és ápolni kulturális örökségüket. Az egyesület fölötte áll minden 
politikai és vallási csoportosulásnak, kizárólag a fiatalok érdekeit 
tartja szem előtt. A kérelmek elbírálásánál kizárólag a tanulmányi 
eredmény és a szociális helyzet a mérvadó.

A Kosztolányi kultusz kialakulásának és megmaradásá
nak egyik legfontosabb állomása a Kosztolányi Dezső Napok 
(1993-). „Irodalmi rendezvény, alapítója Varga Lakatos Gizella 
(1933-1998). A kétnapos rendezvény időpontja március utolsó 
hete, vagyis Kosztolányi születésnapjához legközelebb eső hét
vége, kivételt képezett az 1997-es év, amikor a költő halálának 
évfordulóján tartották meg, valamint 1999-ben a bombázás mi
att a rendezvény elmaradt.”77

„A hagyományt szimbolizáló alak feltétlen nagysága, ko
rokon átívelő érvényessége minden kultusz axiómája. Ezt fő
leg az értelmezések ismétlődésében, változatlanságában, s így 
kiüresedésében ragadhatjuk meg leginkább. A másik szintet a 
kultusz papjai legitimitásának a kérdése képezi. Főleg itt talál

77 Gerold László: Jugoszláviai m agyar irodalm i lexikon (1918-2000). Újvi
dék, 2001, Fórum. 159.



kozhatunk legitimációs törekvésekkel, hisz a vezetők legitim 
volta nem feltétlenül olyan egyértelmű, mint a hagyományról 
vélik. Itt ugyanis kérdéses az, hogy kié is ez az igazi hagyomány, 
ki értelmezi helyesen a ránk hagyományozott szövegeket. A har
madik szinten találkozhatunk a különböző kultuszok ill. az ál
taluk képviselt értékek hatalmi-politikai kisajátításával”78 Varga 
Lakatos Gizella az 1996-os Kosztolányi Dezső Irbdalmi Napok 
ünnepi köszöntőjében a következőket mondta: „Húsz évvel 
ezelőtt azonban új fordulat történt Kosztolányi emlékének új
jáélesztésében. 1976-ban a középiskolába új magyartanárnő ke
rült (Varga Lakatos Gizella), aki elhatározta, hogy iskolájában, 
az egykori Moša Pijade Gimnázium épületébe visszavarázsolja 
Kosztolányi szellemét. Ezzel a céllal nagyon tehetséges diákok 
egy csoportjával megalakította a Kosztolányi Dezső Irodalmi 
Kört.”79 A jelenséget Lakner Lajos fogalmazta meg pontosan: 
„számos elemzés igazolta, hogy a kultusz a legtöbb esetben nem 
a középpontjában álló irodalmi alak vagy munkásságának kul
tusza, hanem önkultusz, tehát valóban az identitás megerősítésé
re szolgáló eszköz.”80 Az ünnepség következő felszólalója Kasza 
József, a város akkori polgármestere volt. „Bánatos vagyok több

70

78 Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, identitás, legitimáció. In Kalla Zsuzsa 
szerk.: Az irodalom  ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Budapest, 2000, 
Petőfi Irodalmi Múzeum. (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei, 9.) 153.

79 Üzenet, 1996/1-3.36.
80 Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, identitás, legitimáció. In Kalla Zsuzsa 

szerk.: Az irodalom  ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Budapest, 2000, 
Petőfi Irodalmi Múzeum. (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei, 9.) 153.
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okból. Mindenekelőtt talán azért, hogy a megnyitó szövegben 
előtérbe került az öndicséret, holott ha valamit teszünk, emberi 
nagyságunk azt követeli, hogy azt öndicséret nélkül tegyük, ak
kor van értékünk, akkor van értéke annak, amit teszünk. Így de
valváljuk azt, amit teszünk és az az egyén, akinek pozitív szere
pe volt az indításnál, fékező körülmény lesz egy mozgalomban, 
amely húszéves múltra tekint vissza.”81 Kasza József fogalmazta 
meg elsőként nyilvánosan azt az érzést, amit már a Kosztolányi 
Napok kapcsán többen szóvá tettek, miszerint Varga Lakatos 
Gizella kisajátítja a rendezvényt, rátelepszik arra. Konkrétan 
elindult a legitimációs törekvés , amit a polgármester további 
felszólalása is alátámaszt: „Az önkormányzatnak sincs szüksége 
ilyen dicséretekre, mert mi, amit teszünk -  nem csak ezt tesz- 
szük, hanem sok minden mást - ,  önzetlenül tesszük. Szeretnénk 
tenni nemcsak Szabadkáért, hanem a vajdasági magyarságért, 
az egyetemes magyarságért. Nem szabad megengednünk, hogy 
valaki vagy valakik kisajátítsák Kosztolányit azért, mert Szabad
kán született, azért, mert magyar, hiszen ez nem az ő szelleme.”82 
A Kosztolányi-kultusz már értéket, színteret jelentett a vajdasági 
magyar politika (politikus?) számára is, így megpróbálta azt, ha 
nem is kisajátítani, de legalább jelezni, hogy „a közönség fölött 
álló szellemi hatalom képviselői”, mint azt Lakner Lajos meg
fogalmazta: „Az irodalmi kultuszok legkedveltebb »műfajai« az 
ünnepségek, a kiállítások, valamint az ezeken elhangzó ünne-

81 Üzenet, 1996/1-3.36.
82 Uo.
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pi és emlékbeszédek. Az ünnepi alkalmakon való megjelenés 
módja és a szövegek retorikai formáltsága a reprezentatív nyil
vánosságból származik. Az ünnepelt alkotó és az ünnepek hősei: 
a szervezők és a szónokok ezeken az alkalmakon úgy jelennek 
meg, mint a közönség fölött álló szellemi hatalom képviselői.”83

De térjünk vissza a kezdetekhez. Mint már említettem, a 
Kosztolányi Dezső Napok ötlete, megvalósítása és a forgató
könyv kialakítása Varga Lakatos Gizella magyartanár nevéhez 
fűződik. „1991-től 1993-ig inkább a diákaktivitás, a szertartá
sosság dominál, néha egy-egy előadás is elhangzott, például 
Madácsy Piroskáé”84 (a francia-magyar kapcsolatokat feltáró 
kutatás egyik dokumentuma). A tanácskozással egybekötött 
Napok azonban 1993-ban kezdődtek. A „forgatókönyv” évek 
során alig változott. A gimnázium épületében fogadták a ven
dégeket, majd megkoszorúzták a mellszobrot és az emléktáb
lát (erről később bővebben), megnézték az emlékszobát, majd 
magyarországi és hazai előadók részvételével megkezdték a ta
nácskozást, melyre a Városi Könyvtár dísztermében került sor. 
Délután vagy este a kísérő rendezvények, második napon pedig 
a diákok aktivitásai következtek.

Pomogáts Béla írja: „A szabadkai Kosztolányi-napoknak 
mindig is identitásvédő és -erősítő szerep jutott, a megemléke
zések felújítása ezért jótékonyan járulhat hozzá a régió magyar

83 http://89.42.110.12/oldal.php?ev=2007&honap=6&cikk=3506 [2008.
01.12.]

84 Hózsa Éva: Az em lékezés elevensége. Szabadka, 2007, Városi Könyvtár,
12.

http://89.42.110.12/oldal.php?ev=2007&honap=6&cikk=3506
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kulturális életének megerősítéséhez. Már csak annak következ
tében is, hogy Kosztolányi Dezső szellemi öröksége (ahogy ezt 
megnyitó előadásomban magam is kifejtettem) gazdagabbá te
heti a vajdasági magyarság önismeretét és önbecsülését, az ösz
tönözheti azokat a kulturális törekvéseket, melyek a régiót ismét 
összeköttetésbe kívánják hozni az egyetemes magyar nemzeti 
kultúrával és az európai értékekkel.

Azok után a pusztítások után, amelyeket a háború okozott a 
vajdasági magyarság közösségi életében és kultúrájában, Kosz
tolányi Dezső szellemi, morális öröksége mindenképpen irány
adó, minthogy az a humanista szellem, az a mindig toleranciára 
törekvő magatartás, az az európai értékeket integráló gondolko
dás, amelyet ő képviselt, most ösztönző forrása lehet a vajdasági 
magyarság új tájékozódásának.”85

A vajdasági magyar művelődési rendezvények sorában a 
Kosztolányi Napoknak kitüntetett helye van, hisz Kosztolányi 
irodalma, költészete, világa mind a mai napig jelen van a vaj
dasági irodalomban. Kosztolányi Napok Kosztolányi emlékét 
idézik, de nemcsak Kosztolányi költészetének vagy írásmódjá
nak különféle megközelítése szempontjából, hanem úgy is, hogy 
hogyan épült be a kultúránkba, gondolkodásunkba, az irodal
munkba a Kosztolányi-hagyomány, a Kosztolányi Dezső Napok, 
mint a Kosztolányi-kultusz, a Kosztolányi iránti kegyelet, tiszte
letadás egyik legszélesebb, legjelentősebb fóruma. „Az irodalmi 
kultuszokat előhívó, létrehozó és fenntartó közösségi emlékezet,

85 http://www.hhrf.org/europaiutas.20012/19.html [2008.01.12.]

http://www.hhrf.org/europaiutas.20012/19.html
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valamint manifesztatív megnyilvánulása, a rendszerű ismétlő
dés életre hívta -  a szó pozitív értelmében -  szertartásos cselek
ményrend ugyanis térfüggő (térösszefüggésben kibontakozó) 
jelenség. Az életmű olyan tárgyi emlékeihez kötődik, mint ami
lyen a szülőház/alkotói ház, a személyes léttér dokumentumai, a 
könyvtár, a kéziratok, az írói relikviák etc.”86

Az évenként meghirdetett Kosztolányi-pályázatok a hagyo
mányápolás fontos állomásai voltak, hiszen ez jelentett széles körű 
nyilvánosságot a fiatalok számára. A középiskolások és az egyete
misták írásai, kutatómunkája szélesítette a Kosztolányit szeretők, 
ismerők táborát. A rendezvény hallgatóságát is ők alkották.

Annak ellenére, hogy a Kosztolányi Dezső Napok kiemelt 
jelentőségű rendezvény, mégis a szervezők továbbra is keresik 
a fennmaradás, a megújulás lehetőségét. „A Kosztolányi Dezső 
Napok rendezvénysorozata megőrizte a születésnapot mint idő
beli támpontot, fontosnak tartja a Csáth- és Kosztolányi-szöve
gek együttes, összehasonlító vizsgálatát, kitér a fordítás és kultu
rális kontextus problémájára valamint -  az Életjel Kosztolányi- 
emlékszámaihoz, műsoraihoz híven bevonja -  a család még élő 
tagjait és a diákokat a megemlékezésbe.”87

„1996 elejétől változott a Kosztolányi-napok szervezőbizott
ságának összetétele, a napok arculatának megújulásán töpren
gő hozzászólók főként a tanácskozásra és a fiatalok bevonására

86 Bence Erika: A kultuszteremtés nehézségei. H ungarológiai K özlem é
nyek, 2004/1.95.

87 Hózsa Éva: Az em lékezés elevensége. Szabadka, 2007, Városi Könyvtár.
12.
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összpontosítottak. A szervezést és a támogatást az önkormány
zat vállalta, a szervezőbizottság élére a művelődési titkár került. 
A tudományos tanácskozás szervezője és elnöklője Bányai János 
tanszékvezető egyetemi tanár lett.”88

„2001. után a Kosztolányi-napok szervezői inkább emlékbi
zottságnak nevezték magukat, a protokoll egyszerűsödött, a ren
dezvény halkabbá vált, sok minden a változásra is megérett”89 A 
változásoknak köszönhetően egyre több fiatal kutató kapcsolódott 
be a napok munkájába, a tanácskozás anyagát kibővítették könyv- 
bemutatókkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal. (Bővebben a témá
ról az Üzenet számaiban). De sajnos azt is el kell mondani, hogy 
a Kosztolányi Dezső Napoknak még nincs kialakult arculata. A 
szervezők (Városi Könyvtár és az emlékbizottság) nem döntötték 
el, hogy milyen jellegű, természetű tanácskozást szerveznek. A 
tudományos ülésszak lehet szigorúan átgondolt, tematikus tanács
kozás az életműről, a Kosztolányi-kultuszról (például Kosztolányi 
szabadkai, vajdasági recepciója), vagy lazább szervezési formát kö
vetve nem tudományos ülésszakot tartanának, hanem előadásokat, 
amelyeken -  a kötetlenebb forma jóvoltából -  részt vennének írók, 
irodalomtörténészek, de művészek, újságírók is. Ez a forma termé
szetesen a közönség számára vonzóbb volna. Jelenleg a két változat 
keveredésének lehetünk tanúi.

2007-ben a szabadkai Városi Könyvtár gondozásában meg
jelent -  a már többször idézett -  Az emlékezés elevensége című

88 Hózsa Éva: A z em lékezés elevensége. Szabadka, 2007, Városi Könyvtár, 15.
89 Hózsa Éva: Az em lékezés elevensége. Szabadka, 2007, Városi Könyvtár, 15.
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kötet, amely válogatást közöl az elmúlt 15 év Kosztolányi Dezső 
Napokon elhangzott előadásaiból. Az előadások teljes anyagát 
pedig 1993 óta az Üzenet folyóirat közli.

A Kosztolányi Dezső Napokat kitüntették a Magyar Nemze
ti Éremmel és elismerő oklevéllel.

Az emléktábla

1993 nem csak a Kosztolányi Dezső Napok szempontjából 
fontos dátum, ugyanis egyéves huzavona után a Városi Műem
lékvédő Intézet végre jóváhagyta a Kosztolányi-emléktábla el
helyezését a gimnázium külső falára. A jóváhagyás előbb arra 
vonatkozott, hogy a gimnázium belső terében helyezhetnek el 
emléktáblát, de valószínűleg Kasza József közbenjárására végül 
arra a helyre is megadták az engedélyt, ahol a Kosztolányi család 
lakott. A táblán a következő szöveg áll:

Kosztolányi Dezső 
1885-1936

Szabadkán született, ebben az épületben lakott és végezte 
gimnáziumi tanulmányait a XX. századi magyar irodalom 

európai rangú írója.
Subotica

29. III. 1993.
Város polgárai

Annak ellenére, hogy a táblán lévő szöveg előbb szerb nyel
ven cirill írásmódban, majd magyarul és horvátul latin írás-
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módban található, valakinek mégis szemet szúrt, ugyanis már 
a következő évben fekete festékkel lefestették. Az emléktábla 
letakarítása hasonló cinkos összefogással zajlott, mint a „szo- 
bormosdatás” -  titokban, hogy a háborúkkal terhelt időkben ne 
keltsenek feltűnést. A zavaros időszak, zavarodott elméket hoz 
felszínre, így azt a szerb nemzetiségű önkormányzati képvise
lőt, akit egyik éjjel nemzeti öntudatában sértett a háromnyelvű 
emléktábla, és ennek megtorlásaként kézigránátot dobott rá. Az 
emléktábla szerencsére nem sérült meg, de a fiatalember ügyet
lensége folytán kórházi kezelésre szorult, akkor derült ki tette.

Némi kitérő után visszatérek az 1993-as megemlékezésekre, 
ugyanis a Kosztolányi Dezső Napok mellett a Városi Múzeumban 
Kosztolányi-emlékkiállítás nyűt a Városi Könyvtár és a Városi Levéltár 
munkatársainak közreműködésével. A múzeumi anyagból bemutatták 
a Négy fed között című könyvet, amelyet az író 1907-ben édesanyjának 
dedikált, az Esti Kornél éneke című kötetnek azt a példányát, amelyet 
az író dr. Schreiber szemész főorvosnak ajándékozott hálából. Olyan 
eredeti kéziratot is kiállítottak, amit a kedvelt zöld tintával írt Koszto
lányi Az eredeti fotók, például a szülőházról, a gimnázium épületéről 
és az egyes tárgyak a századforduló hangulatát idézték. A Kosztolányi 
család tagjairól készült fotóreprodukciók, Kosztolányi Brenner József
nek írt levelezőlapjai és levelei, valamint Kosztolányi Árpádhoz intézett 
sorai Dévavári Zoltán magángyűjteményéből valók. A levéltár mintegy 
25 dokumentumot állított ki: Kosztolányi Árpád (az apa) anyakönyvi 
kivonata, Kosztolányi Ágoston (a nagyapa) Dezsőhöz írt levele, az ere
deti gimnáziumi anyakönyveidben Kosztolányi osztályzatai, a gimná
ziumi tanárok értékelése, a VI. és VII. osztályos Kosztolányi irodalmi
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pályaművei, de eredeti kézirat is kiállításra került, amely azokat a vers
sorokat tartalmazta, amelyek 1912-től a paücsi emlékkutat díszítették. 
A könyvtár gyűjteményéből közszemlére tették azokat a korabeli sza
badkai újságokat, amelyekben Kosztolányi Dezső először közölt íráso
kat a Bácsország 1904-es és 1905-ös, a Bácskai Hírlap 1903-1907-es 
példányait, a Nyugat 1908-as és 1933-as számait. A Kosztolányi-művek 
különböző kiadásait is bemutatták. A kiállítás összeállításában és kivi
telezésében az említett intézmények vezetői működtek közre: Milka 
Mikuska, Magyar László, Kunkin Zsuzsanna, Ritz Péter, Nevena Bašić 
Palković, Németh Nimród, Lazar Merkovic, Gorán Bolić és Rade 
Milović.

A kiállítás célja az emlékezésen kívül az volt, hogy további 
kutatásra serkentsen.

1993. március 26-án a Magyar Szó munkatársai hasonló 
körkérdést végeztek a városban, mint 1981-ben Gubás Ágota. 
Ennek az eredményei már vigasztalóbbak, úgy tűnik, a kultusz 
már nem csak a szűk, irodalommal foglakozó szakmát érdekli, 
hanem szélesebb körben is érdeklődést tanúsítanak iránta.90

Folytatva a Kosztolányi nevét viselő intézmények felsorolá
sát, egy kis kitérőt kell tenni, hiszen a négy évig működő irodal
mi tábor sajnos nem intézményesült.

A vajdasági magyar diákok sajnos nagyon keveset tanulnak 
a magyar irodalomról, így Kosztolányiról is.91 Ebből a felisme

90 3. számú melléklet.
91 Horváth Futó Hargita: Kosztolányi az olvasókönyvekben. In Hózsa 

Éva -  Arany Zsuzsanna -  Kiss Gusztáv szerk.: Az emlékezés elevensége. Kosz
tolányi Dezső N apok a szülőföldön. S zabadka Városi, Könyvtár, 2007, 599.



résből kiindulva szervezték meg a Kosztolányi Dezső Irodalmi 
Tábort (1994-1998), amely irodalmi rendezvény, a Szabad Lí
ceum keretében, a szabadkai városi önkormányzat támogatásá
val alakult. „Nyári irodalmi tábor, amelyen elsősorban magyar- 
országi előadók (írók, tanárok, irodalomtörténészek) tartottak 
előadásokat középiskolások és egyetemi hallgatók részére”92 
Vezetője Vajda Gábor volt.93 Évente 100-150 fiatal vett részt a 
tábor munkájában, ahol minden évben hangzottak el előadások 
a Kosztolányi-életműből. Számos rangos magyarországi és hazai 
írót, költőt, irodalomtörténészt, de történészt, filmrendezőt is 
vendégül láttak az egyhetes, tíznapos tábor során. Sajnos anyagi 
támogatás hiányában a tábor négy év után nem tudta folytatni 
áldásos tevékenységét, hiánypótló munkáját.

A következő intézmény is a 90-es évek folyamán alakult és kicsit 
megváltozva ma is működik a Kosztolányi Dezső Színház (1994-). 
A szabadkai Népszínház (1945-) a jugoszláviai magyarság első állan
dó hivatásos színháza, amelynek élén 1985-től 1993-ig Ljubiša Ristić 
igazgató állt, aki megszüntetve a hagyományos színjátszást (és egyben 
kifosztva a színház épületét) ellehetetlenítette a magyar színészek játé
kát Az akkori kultúrpolitika felismerve a helyzet tarthatatlanságát, a 
színészek (elsősorban Kovács Frigyes) kezdeményezésére egy magyar 
érzelmű, magyar társulatot szeretett volna létrehozni. Ez lett a Koszto
lányi Dezső Színház. A kezdeményezést támogatta négy magyar ön-

82

92 Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalm i lexikon (1918-2000). Újvi
dék, 2001, Fórum, 159.

93 Vajda Gábor (Bácsfeketehegy, 1945 -  2008), irodalomtörténész, kriti
kus, pedagógus.
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Kosztolányi színház

kormányzat (Szabadka, Zenta, Ada, Kanizsa) és a Vajdasági Magyar 
Szövetség, de végül az alapítók között csak Szabadka és Zenta szerepelt. 
Első bemutatójuk Boris Vian Birodalomépítők avagy a Schmürtz című 
előadás volt, a második pedig 1994. november 12-én Dér Zoltán Fecs
kelány c. előadása (Korhecz Imola -  Lányi Hedda, Balázs Piri Zoltán -  
Kosztolányi, rendező -  Barácius Zoltán). Az előadásról Gerold László a 
következőket írta: „Szerencsés választás, nemcsak azért, mert a színház 
névadójáról szóló történet kapott színpadi formát, s mert a helyhez is 
illik, hanem mert Hedda szerepére aligha lehet itt alkalmasabbat találni 
(...) Korhecz Imolánál, aki történetesen szinte egyidős a költő rajongá
sában Fecskelánynak (...) nevezett, szeretett teremtéssel.”94

<M http://www.zetna.org.yu/zek/folzoiratok/92/csaky/html [2008. öl. 12.]

http://www.zetna.org.yu/zek/folzoiratok/92/csaky/html
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1995. decem ber 12-én avatták fel a szabadkai N épkör fel
újított épületét. A művelődési, néprajzi és hagyom ányápoló 
m ozgalm aknak helyet adó épület egyik term ét Kosztlányiról 
nevezték el.

A háborús, vérzivataros években alakult m eg a legtöbb 
Kosztolányi-intézmény. Kosztolányi neve ism ét kapaszkodót 
jelentett, tartást adott az itt élő m agyarok szám ára, talán ezért 
tudo tt izm osodni a Kosztolányi-kultusz.

Kosztolányi Terem



AMA KULTUSZA
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Kosztolányi gim názium

Az intézm ényépítés folytatódott az ezredforduló után  is, 
ugyanis a m agyar állam hathatós anyagi tám ogatásával m eg
alakult a Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium (2003-). A 
tehetséggondozó gim názium  m egnyitásáról először 2002-ben 
tárgyalt a M agyar Nem zeti Tanács, m ajd a szabadkai önkor
m ányzattal közösen elkészítették az iskolaalapítási tervezetet,
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melyet a tartományi képviselőház 2003. április 22-én fogadott 
el. Történelmi jelentőségű eseményként 2003 szeptemberében 
két magyar nyelvű gimnázium nyílt Vajdaságban. Az egyik, a 
Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium Szabadkán, a másik, a 
Természettudományi-matematikai Tehetséggondozó Gimnázi
um pedig Zentán. A fő küldetés, amiért az iskolák megalakul
tak, hogy színvonalas oktatást biztosítsanak az itt élő magyar 
fiatalok számára, hogy innen továbblépve, az eredményeiknek, 
megszerzett tudásuknak köszönve bejuthassanak azon felsőok
tatási intézményekbe, amelyek megfelelnek elképzeléseiknek, 
igényeiknek, és alapjává válnak jövőbeli egzisztenciájuknak. A 
Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium március 29-én ünnepli 
az iskola napját, amikor is a Kosztolányi Dezső Napok kísérő- 
rendezvényeként az iskola tanulói irodalmi összeállításokat ké
szítenek Kosztolányi verseiből, elbeszéléseiből. Az iskola szín
játszó csoportja 2007-ben a Pacsirtát adta elő, 2008-ban pedig 
az Édes Annát.

Remélhetőleg ásványvizet már nem fognak Kosztolányiról 
elnevezni, de a megalakult intézmények továbbra is fenntartják 
és éltetik kultuszát. Ma már a vajdasági politikum is támogatja 
a maga módján a magyar vonatkozású kultuszok, hagyományok 
ápolását. A Magyar Nemzeti Tanács 2005. szeptember 23-án ho
zott határozata alapján március 29-ét a vajdasági magyar könyv 
és olvasás napjává nyilvánította.

A kultuszkialakítás további tereit -  tárgyak, megzenésített 
versek, színházi előadások -  nem dolgoztam fel részletesen,
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csak felsorolom a begyűjtött adatokat, melyek megítélésem sze
rint esetleg egy későbbi kultuszkutatás alapjai is lehetnek.

Dolgozatomban csak érintettem a tárgyi kultusz témakörét. 
A 2004-ben megjelent Bogdán József A Kosztolányi család köze
lében95 című könyve, amelyben sajátságos szempontok alapján 
dolgozta fel a Kosztolányi-hagyaték neki jutott részét. Ez arra 
ösztönzött, hogy néhány mondat erejéig foglalkozzam ezzel a 
kérdéssel. Bogdán atya esszéket, verseket írt a rá hagyományo
zott képekről, dokumentumokról. „Ez utóbbiak feltehetően -  
és helyenként bevallottan -  úgy születtek, hogy Bogdán József 
kapott egy doboznyi Kosztolányi (Dezső, -né, Ádám)-relikviát, 
nézegette őket, és mindegyikről eszébe jutott valami, amit az
tán versben mondott el. Olvashatunk így bérletről, pipáról, 
dolgozatfüzetről, fényképekről, kezelőlapról... Alapjellemzőjük 
a beleélés: a legtöbb versben Bogdán József a tárgyhoz kötődő 
személy elképzelt modorában szólal meg.”96

A könyvről első pillantásra látszik, hogy nem irodalomtör
téneti föltárás vagy értelmezés szándékával keletkezett, pazar 
kivitele sokkal inkább emlékkönyvre és fényképalbumra utal. 
Nagyjából ezt is találjuk a könyv lapjain, egy emlékkönyvet, 
amelyben a szerző rendbe rakta a Kosztolányi-hagyatékból a 
véletlen során neki jutott tárgyakat és dokumentumokat, Kosz
tolányi Dezső rózsafa pipáját, fia, Kosztolányi Ádám rubinköves

95 Bogdán József: A Kosztolányi család  közelében. Szabadka, 2004, 
Grafoprodukt.

96 Balogh Tamás: Híd , 2005. március. 83-90.
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gyűrűjét, és egy nagy, poros, málladozó kartondobozban lelt 
jegyzeteket, leveleket, képeket, iratokat.

Hogyan kerültek ezek a relikviák a vajdasági papköltő tu
lajdonába? Véletlenül. Ft. Bogdán József, Egyházaskéren és 
Oroszlámoson, majd Törökkanizsán szolgáló papként már kö
zel egy évtizede augusztusonként egy hónapot a budai Szent 
Gellért-plébánián szolgál. 2002. augusztus 20-án a Szent Lász
ló Kórházból papot kértek egy súlyosan beteg nénihez. A néni, 
Mostbacher Ödönné Szalai Rózsa, a Kosztolányi családjogutód
ja volt, akinek halálával a hagyaték gondozója az utolsó kenet 
felvételénél jelen levő Nagy Borbála Ildikó, Szalai Rózsa uno
kahúga lett. ő  látta vendégül ugyanezen év szeptemberében a 
gyóntatópapot, és ajándékozta neki a becses dokumentumokat. 
Ezek a személyes, bensőséges események rávetülnek Bogdán Jó
zsef könyvének tartalmára és módszertanára is.

Bogdán József könyvének lényegében nincs semmi köze 
ahhoz, amit ma irodalomtörténet-írásnak mondunk, és az ér
vényes kánon(ok) értelmében ilyen módon nem is szabadna 
irodalomtörténet írásába kezdeni. A szerző a fellelt dokumen
tumokat másolatban és átírásban közli, semmilyen filológiai 
apparátust nem alkalmaz, még ott se, ahol az egyes kihagyások, 
elhallgatások vagy utalások felfejtése egyértelmű lehetne. Köz
readta a Kosztolányi-hagyaték egyik eddig feldolgozatlan mor
zsáját, foglalkozzanak vele a továbbiakban a szakemberek.

Bogdán József az általam készített filmben a következőket 
mondja: „Csak egy egyszerű pipa. Sok-sok embernek lehet ilyen 
pipája, de én azért őrzöm ezt a pipát, mint egy ereklyét, mert
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Bogdán József papköltő
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Kosztolányi Dezső erről a pipájáról egy gyönyörű verset írt. Én 
is, amikor itthon vagyok, a plébániakertben sétálva gyakran ke
zembe veszem ezt a pipát, még nem gyújtottam rá, mert úgy 
érzem, hogy szentségtörés lenne, de valóban, mint egy drága 
ékszert őrzöm ezt a pipát” Majd így folytatja: „Nemrégiben a 
Kosztolányi Napokra sietve megálltam Kosztolányi mellszobra 
előtt. A táskámban voltak ezek a tárgyak, a felesége és'fia fény
képe, a levelek, a pipája, és azt mondtam: Hát itt vagyok, Dezső! 
Itt vagyok a Te családoddal együtt. Ez egy megrendítő belső él
mény volt számomra.,, Így válik egy egyszerű, hétköznapi pipa, 
azáltal, hogy egy „szent” hagyatéka, „felbecsülhetetlen” értékű 
kultikus tárggyá

A 2006-os Kosztolányi Dezső Napokon Fejős Csilla és Iván 
Attila szintén e témában készült filmjét be is mutatták.

Itt említem meg, hogy az Újvidéki Televízió rendszeresen 
beszámolt a Kosztolányi Dezső Napokról, felvételt készített az 
1994-es Fecskelány előadásról, több műsorában foglalkozott a 
Kosztolányi életművel. Sajnos részletes adatokhoz nem jutot
tam, mert a televízió archívuma egyrészt nem teljesen feldol
gozott, másrészt viszont a NATO-bombázások következtében 
megsérült. Az elmúlt 15 év során számos műsor készült -  első
sorban az évfordulók kapcsán -  a Magyar Televízió és a Duna 
Televízió részére, a szabadkai tudósítók jóvoltából.

A televízió mellett talán a rádió a legelterjedtebb kommuni
kációs csatorna. Itt sincs pontos adatom, de a Szabadkai Rádió 
különböző művelődési műsoraiban már a 70-es évektől kezdve 
rendszeresen jelen volt az Életjel és a Kosztolányi-hagyaték.
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A 2006-os Kosztolányi Dezső Napokon vendégszerepeit a 
budapesti Kaláka együttes, amelyik az est folyamán megzenésí
tett Kosztolányi-verseket adott elő. A műsor teljes anyaga CD-n 
megvásárolható volt. A borítónak van szabadkai vonatkozása, 
ugyanis a képi illusztrációkat Szalma László szabadkai grafikus 
készítette.

A zenénél és 2006-nál maradva, Erős Ervin újvidéki egye
temista két megzenésített Kosztolányi-verssel lépett fel. A rossz 
élet és a Bekötött szemmel című költemények zenei feldolgozását 
a Duna Televízióban is láthatták. De ebben az évben jelent meg 
Kovács Frigyes97 Indulj dalom című CD-je, amelyen Bartók Béla 
zeneszámai és Kosztolányi versei szerepelnek.

Ügy tűnik, a 2006-os év Kosztolányi más művészeti ágak
ban való felfedezését és megjelenítését jelentette, ugyanis a fel
soroltakon kívül 2006. március 31-én a szabadkai Népszínház 
magyar társulata Hernyák György98 rendezésében Futó por -  
Kosztolányi és a halál című előadását mutatta be. A dramaturg 
Boros Brestyánszki Rozália volt, aki Kosztolányi verseiből, le
velezéseiből állított össze szövegkönyvet. Ez a színházi előadás 
CD-n is megjelent. A következő évre is jutott egy Kosztolányi- 
adaptáció: Táborosi Margaréta Pacsirta monológját választotta 
diplomamunkájának, amely szintén a Népszínház repertoárján 
szerepelt.

97 Kovács Frigyes (Tornyos, 1955) színművész, rendező.
98 Hernyák György (Csantavér, 1952) rendező, pedagógus.
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Kovács Frigyes CD-felvétele



A Futó port Hernyák György rendezte
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ÖSSZEGZÉS

A dolgozatom elején feltett kérdésre, miszerint van-e kultusza 
Kosztolányinak Szabadkán, egyértelműen igen a válasz. Kutatása
im során bebizonyosodott, hogy a XX. században, több-kevesebb 
sikerrel ápolták és fenntartották hagyományát. Kultusza ma már 
szerves részét képezi a vajdasági, szabadkai irodalomnak.

Sajnos ki kell térnem arra is, ami ebből a dolgozatból ki
maradt, de nagyon fontos és eddig kevéssé feldolgozott része a 
Kosztolányi-életműnek. Ez pedig Kosztolányi szerb nyelvhez 
való viszonya (elsősorban Veljko Petrovićhoz írott levelének 
tükrében), műveinek szerb nyelvű megjelenése, a szerb nyelvű 
kortárs és későbbi irodalmárok megítélése, talán úgy is fogal
mazhatnék, Kosztolányi kultusza a szerb irodalomban. Ez a fel
dolgozás, kutatómunka még várat magára.

Egy másik számomra izgalmas és szintén még csak részben 
feldolgozott témakör sem kapott helyet ebben a munkában, ez 
pedig Kosztolányi életművének hatása a vajdasági, illetve sza
badkai írókra, költőkre. Ispánovics Csapó Julianna Kosztolányi- 
recepciójában már közreadta kutatásait, Tolnai Ottó és Koszto
lányi párhuzamával már foglalkoztak (Mikola Gyöngyi, Thomka 
Beáta, Csányi Erzsébet stb), jelentek már meg tanulmányok Lo
vas Ildikó novellásköteteiről, ahol szintén kitérnek Kosztolányi 
hatására, de nem találtam adatot például Szathmári István Vil



lamos és más történetek, Nagy Abonyi Árpád Tükörcselek, Boško 
Krstić Vízöntő és A Behrlinger-kastély című kötetéről.

Mint azt a 2008-as Kosztolányi Dezső Napok egyik kiemelt 
előadója megfogalmazta, nem ismerjük Kosztolányi mosócédu
láit, azaz Kosztolányiról alig tudunk valamit.

Valószínűleg így gondolta ezt Szegedy-Maszák Mihály is, aki ta
valy munkatársaival felkereste Dévavári Zoltán özvegyét „Ez év ja
nuárjában megkezdődtek a Kosztolányi Dezső-művek kritikai kiadá
sának kutatási munkálatai. A kötetben eddig még sohasem publikált 
szövegek is bekerülnek. Az írói életművet sok szempontból megkö
zelítő kritikai kiadás lesz a gyümölcse az irodalmárok, történészek, 
pszichológusok, filozófusok és mások nemrégen kezdődött, bizonyá
ra évekig tartó kutatómunkájának. A kötettel pótlódik majd egy nagy 
űr, mert eddig még sohasem jelent meg Kosztolányi kritikai kiadás. A 
kutatáshoz nagyon jó táptalajt jelent az alkotó szülővárosa, Szabadka”
-  nyilatkozta a Magyar Szó munkatársának Beszédes Valéria.99

Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a szabadkai Vá
rosi Könyvtár munkatársainak létrehozniuk egy virtuális Kosz- 
tolányi-intézetet, amely egy olyan elektronikus adatbázis és 
internetes szellemi központ lehetne, amely megpróbálja mind
azokat összefogni, akik valaha is foglalkoztak Kosztolányival, s 
megpróbálja -  legalább virtuálisan -  elérhetővé tenni a vele kap
csolatos dokumentumokat. Ez egy óriási feladat lenne, amely 
magyarországi támogatás nélkül sajnos nem valósítható meg.

Dolgozatomat Dévavári Zoltán szavaival zárom: „Szabad
ka és Kosztolányi kapcsolatának tanulmányozóját egy régi-régi

96

99 Magyar Szó, 2007. június 26.11.
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zavar kísérti: más a lírában föltetsző város és más az, amely a 
prózában fölismerhető. A Kosztolányi-mű többféle Szabadká
ja is mindig könnyebben magyarázható a világkép, a pálya és 
a műfaj adott törekvéseiből, mint a várostörténet tényeiből. 
Mindezek ellenére is hisszük, hogy van értelme a költőt fölne
velő város tanulmányozásának, hiszen a művekben tárgyiasuló 
világképnek is vannak gyökerei, kialakulásának törvényszerűsé
gei. Mikor a város, a gimnázium, a Kosztolányi család történetét 
kutattuk, ezeknek a törvényszerűségeknek a megértéséhez sze
rettünk volna ismereteket nyújtani. Zavartalanul -  sajnos -  ez 
sem folyhatott, mert a jugoszláviai magyar irodalom sajátos ha
gyományának létét érintő viták érdekkörébe került. Filológia és 
interpretálás egymást támogató kölcsönhatására kevés a példa. 
Nálunk különösen kevés.”100 És még egy Dévavári-gondolat: „A 
szülőföldet az íróval összekötő szálak közelében élünk, a rokon
ság testmelegében, a gyermekkor emlékkincsének őrzőiként. E 
szerep gondjaival és önérzetével. Önelégültek nem lehetünk, de 
úgy érezzük: eddig is inspirált, emelt bennünket ez a szerep. Egy 
nagyarányú, gazdag életmű vonatkozásrendszerébe kapcsolt 
bennünket, önismeretre, mértékre nevelt. Ha ennek során mi 
is hozzájárulhattunk élet és mű tájainak jobb megismeréséhez, 
nem érdemként, munkánk értelmének bizonyságaként szeret
nénk hasznosítani.”101

100 Dér Zoltán: Kosztolányi Szabadkája. In Dér Zoltán szerk.: Szülőföld és 
költője. Szabadka, 1985, Életjel. (Életjel könyvek, 34.) 53.

101 Dér Zoltán: Játék és szenvedély. Szabadka, 2003, Életjel. (Életjel köny
vek, 103.) 12.





MELLÉKLETEK
1. számú melléklet

Dévavári Zoltán



Dévavári (Dér) Zoltán (1928-2007) költő, kritikus, szer
kesztő. A szabadkai Életjel című irodalmi élőújság szerkesztője, 
szervezője, 1993 és 1997 között az Üzenet fő- és felelős szerkesz
tője, az Életjel könyvek és az Életjel miniatűrök szerkesztője. 
Dévavári Zoltán több mint négy évtizedig határtalan kitartással 
irányította, szervezte az Életjel munkáját. Az Életjel működését, 
tevékenységét dokumentálta is az eddig megjelent nyolc Életjel 
évkönyvben, emellett az Életjel kiadói tevékenységét is vezette, 
szerkesztette, „nevéhez elsősorban Kosztolányi Dezső és Csáth 
Géza kézirati hagyatékának felkutatása, gondozása, megjelente
tése fűződik: pl. Kosztolányi Dezső egy regénytervének töredé
ke a Mostoha (1966) c. kötetében, Fecskelány (1970) c. könyve 
Kosztolányi Dezső és Lányi Hedda levelezését, a Negyvennégy 
levél (1972) c. kiadvány pedig az addig kiadatlan Kosztolányi- 
leveleket tartalmazza. Kosztolányi Dezső és Csáth Géza mun
kásságával kapcsolatos tanulmányait foglalta össze Ikercsillagok 
(1980) c. tanulmánykötete, míg a Kosztolányi család levelezésé
ből (1988) c. könyvében az író és családja közti kapcsolat doku
mentumait adta közre. Szülőföld és költője (1985) c. műve kuta
tásainak eredményeit tartalmazza.”102

Dévavári Zoltán Kosztolányival és Csáthtal foglalkozó 
publikációi jóformán csak egy szűkebb szakmai körben váltak 
ismertekké, a szabadkai irodalmi hagyományok életre keltése 
pedig jobbára csupán az irodalomtudós szülővárosában keltett 
figyelmet.

100

102 Révai Új Lexikona 5. Szekszárd, 2000, Babits Kiadó.
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2. számú melléklet

GUBÁS ÁGOTA KÖRKÉRDÉSE 
Rádió Subotica 

SZÉP SZÓ 
A szabadkai rádió irodalmi szemléje

Műsorvezető: Szabadkán, 1981. október 23-án a Kertváros
ban, az E5-ös nemzetközi útról gyalogosan megközelíthető kis 
zsákutcában, amely Kosztolányi Dezső nevét viseli.

I. hang: Sajnos, én nem sokat tudok, író volt azt tudom, mást 
nem.

Riporter: Hogy hol született?
I. hang: Azt nem, nem tudom. . .
Riporter: Nem tud róla semmit?
II. hang: Nem. . .
Riporter: Hogy hol született?
II. hang: Nem...
Ripoter: Nem hallott róla, művét nem olvasta?
II. hang: Nem...
Riporter: Nem tud róla semmit?
II. hang: Nem. Hallottam valami ilyet, hogy költő vagy író, 

költő verseket írt vagy nem?... Ne haragudjon, de nincs időm, 
ne haragudjon...

Riporter: Ez név nélkül megy, csak így egyszerűen. Isme- 
ri-e?
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II. hang: Nem akarok beszélni, meg nincs időm, mert meg
jöttek a mesterek.

Riporter: Hát csak annyit, hogy tudja-e, ki volt.
II. hang: Nem akarok beszélni...
III. hang: Hát szép keveset... Keveset tanultunk róla az isko

lában, úgyhogy valóban nem elég.
Riporter: És az érdeklődésedet nem keltette fel egy-egy mű? 

Mit olvastál el?
IV. hang: Kosztolányitól, ha jól emlékszem, a Pacsirtát ol

vastam, mást nem, nem jutott rá időm. És hát nem is keltették 
fel annyira az érdeklődésemet, mint ahogyan lehetett volna.

V. hang: Kosztolányi Dezső nevét, ha hallom, rögtön a Pa
csirta című műve jut az eszembe, mert ez nekünk tavaly házi 
olvasmányunk volt, és akkor ezt bővebben megtárgyaltuk...

Riporter: Mit tudsz még róla?
V. hang: Hát tudom még tőle az Édes Annát, az Aranysár

kányt, mást nem, a Pacsirtát ezt olvastam, szeretem, és ez tet
szett a legjobban is. Tudom, hogy Szabadkához fűződik, hogy 
Kosztolányi is szabadkai volt... Ennyi az egész.

VI. hang: A gimnázium mellett, ott volt a lakásuk, az édesap
ja igazgató volt... nekem az apja volt a direktorom a gimnázium
ban, a Mariskát ismertem én is, de közelebbről nem ismertem a 
családot. Nekem csak az apja, Kosztolányi Árpád az igazgatóm 
volt a gimnáziumban, de a fiatalokat...

Riporter: Hallott róla, Kosztolányi Dezsőről is, hogy mit írt, 
olvasott-e tőle valamit?
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VI. hang: Hát olvastam jó sokat, jó dolgai vannak, eszes 
ember volt... Könyvünk is van tőle, nem tudom most már, mi
csoda... Sokat olvastam róla, a testvére Mariska, az is nagyon 
okos nő volt... Most nem tudom, milyen térnek hívják, a sugárút 
végén, ott van a szülőháza... Most lehet, hogy összekeverem... 
Csáth Gézáé... Itt lakott valahol, ahol van a hotel, most a Hotel 
Pátria, nem tudom, úgy hiszem...

Riporter: Ebben az iskolában milyen híres író tanult?
VII. hang: Nem tudom... Kosztolányi Dezső? Tudom, hogy 

később Pesten élt, és ott írt...
Riporter: Azt nem tudtad, hogy ide járt iskolába?
VII. hang: Nem...
VIII. hang: ....ebbe az iskolába, amióta én idejárok, azóta 

nem tudok egyről sem, nem hallottam egyről sem (ricsaj), ami
óta idejárok, most második éve, nem tudok róla... Ács Károly... 
Nem tudok többet...

IX. hang: Hát nem tudom, gondolom, hogy Csáth Géza... 
Nem biztos, de úgy tudom, Csáth Géza, de nem biztos. Koszto
lányi? Nem Kosztolányi... Az nem itt tanult... Nem tudom...

X. hang: Költő... Talán Kosztolányi Dezső, igen, idejárt, ebbe 
ez iskolába, igen, akkor még gimnázium volt.

Riporter: Tudsz még valamit róla?
X. hang: Hát érdekességeket, hogy az apja volt a gimnázium 

igazgatója, és amikor egyszer a színházban egy híres színésznő 
volt, ők a fiáker elé álltak és húzták a fiákért, ezt az apja megtud
ta, és kidobták az iskolából meg...

Riporter: Emiatt dobták ki?
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X. hang: Hát biztos volt valami más is. Meg aztán az is, hogy 
önképzörre írt egy verset és a tanárnak nem tetszett, vagy a töb
bieknek, és úgy kiszaladt, hogy még a kalapját is ott felejtette 
bent...

Riporter: Mindezt honnan tudod?
X. hang: Általánosban mesélte egyik tanárunk.
Riporter: Kosztolányi Dezsőről az Életjel keretén belül 

sokszor lehetett hallani, de számos Kosztolányiról szóló mű is 
megjelent az Életjel és a Fórum kiadásában: a Mostoha, Az első 
műhely, a Fecskelány, a Negyvennégy levél és az Ikercsillagok. 
Mindegyik szerzője Dér Zoltán. Szabadkán az ötvenes évektől 
szinte megszállottan kutatja Csáth és Kosztolányi munkássá
gát, hagyatékát. Olyan versek, naplójegyzetek, levelek kerültek 
napvilágra a fáradhatatlan munka révén, amelyeket eddig még a 
leglelkesebb Kosztolányi-kutatók sem ismertek. Dér Zoltán tu
lajdonát képezi Almási Gábor ismert művészünk Kosztolányi- 
mellszobra is. Egy múzeumi szobát megtöltő Kosztolányi-vo- 
natkozású anyagot őriz tehát nagy szeretettel és gondoskodással. 
Kutatni, értelmezni még valóban sokat kell, hisz a XX. századi 
magyar irodalomtörténet-írás sürgető feladatai közé tartozik 
Kosztolányi Dezső művészetének teljes értelmezése.

Mi ezúttal a Kosztolányi-műveknek szülőföldhöz, az ihlet
forráshoz kapcsolódó szálait szembesítettük a mai Szabadkával.
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3. számú melléklet

KOSZTOLÁNYI NAPOK 
Ki volt, mit tudsz róla?

Körkérdés középiskolások között. Magyar Szó,
1993. március 26. Marlene Dietrich, Mihályi Katalin

Kosztolányi Napokat tartanak március 29-én és 30-án. En
nek kapcsán körkérdést végeztünk a szabadkai középiskolások 
között, a Gépészeti, Villamossági és Közlekedési, a Lazar Nešić 
Vegyészeti, az Egészségügyi, a Közgazdasági, a November 18-a 
Építőipari Szakközépiskolában, továbbá a Svetozar Markovid 
Gimnáziumban és a Zeneiskolában.

Zsáki Árpád: Keveset tudok Kosztolányiról, de azt igen, 
hogy a magyar irodalom jelentős alakja. Szegeden és Budapes
ten tanult. Művei közül A szegény kisgyermek panaszait és A bús 
férfi panaszait olvastam.

Tóth Kornél: író volt, Szabadkán született. Az általános is
kolából még dereng valamilyen Asztalos című riportja. Szomorú 
hangulatban írt. Az Esti Kornélt nem ő írta?

Nagy Róbert: Novella- és versíró. Szabadkai származású, 
Csáth Géza rokona. Kivágták a suliból. Az Édes Annát is ő írta. 
Sokat írt, végül megbetegedett, és nagyon félt a haláltól.

Fodor Tímea: Most olvastam egyik verseskötetét. A bará
tommal heves vitákba bonyolódtunk, mert ő Kosztolányi-, én 
meg Ady-párti vagyok. A szegény kisgyermek panaszai és A bús 
férfi panaszai révén ismertem meg jobban. Magánéletéről is so



106

kát tudok. Csáth Géza unokatestvére. Együtt szélhámoskodtak, 
nőcsábászkodtak, kivágták a gimiből, okosabbnak tartotta ma
gát a tanároknál. Lányi Heddát A szegény kisgyermek panaszai
val szerette el Csáthtól.

Barna Valéria: Elkezdtem olvasni a Pillangót és a Pacsirtát. 
Nem találom túl érdekfeszítőnek. Nem tetszenek Kosztolányi 
írásai. A romantikus, kalandos és vidám dolgokat kedvelem. 
Rejtőt és a ponyvaregényeket szívesebben olvasom.

Szakái Erika: Semmit sem tudok róla. Elemiben tanultunk 
valamit, de az nagyon régen volt. A Pacsirtát elkezdtem olvasni, 
mert kötelező házi olvasmány volt. Nem kötött le, unalmas.

Cérna Ágnes: Kosztolányit Lányi Heddán keresztül isme
rem, olvastam a Fecskelányt, továbbá Csáth Géza novelláiból. 
Kedvenc kazettám a Kosztolányi-versek. Egy agyonnyűtt Kosz- 
tolányi-kötetet kaptam, később ezt sokat olvasgattam. Életrajzi 
adatokat nem nagyon tudok róla. Hangulatát érzem. Szomorú 
játékossága ragad meg.

Duránti Tünde: Szabadkai születésű, de később Budapesten 
folytatta tanulmányait, és ott is telepedett le. A magyar irodalom 
kiemelkedő alakja. Versei fogtak meg, mert természetességet 
sugároznak. Sokat tudnék róla beszélni. Részt a tanulmánypá
lyázaton. Mélyebb összefüggéseket kerestem Kosztolányi és a 
szülőföldje között.

Szalma Eleonóra: Nem tetszik a stílusa, művei nem kötnek 
le. Hogy félreértés ne essék, a ponyvairodalomért sem rajongok. 
Kész kínszenvedés volt elolvasni a Pacsirtát is, mert eseményte
len. Nála minden szürke, örökké a halálról ír. Tudom én anélkül
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is, hogy van halál, nem kell mindig az orrom alá dörgölni. Az 
Édes Anna tetszett -  filmen. A regényei alapján jellemzem, mert 
az eddig elolvasott versei alapján nem tudok képet alkotni róla. 
Azt hiszem, a mai fiatalok nem igazán olvasnak Kosztolányi- 
műveket, mert korosztályunk nem rajong az ilyen jellegű iro
dalomért.

N. N. (névtelen akart maradni): Miért kell ennyire isteníte
ni? Csak azért, mert Szabadkán született?

Kalmár Tímea: Megragad, hogy nagyon művelt volt, több 
nyelven beszélt. A magányosság embere volt, sok művét a han
gulatainak szentelte.

Molnár Krisztina: Mindig vissza-visszajárt szülővárosába, 
műveiben is sokszor emlegeti Szabadkát, verseiben megjelení
ti az itt eltöltött gyermekéveket. Sok zeneszerző megzenésítette 
Kosztolányi verseit.

Csajkó Elvira: Mivel ide, a gimnáziumba járt, itt, az isko
laépületben élt a család, sok mindent tudok róla. Egy-két ballé
pése miatt kidobták az iskolából, majd Pesten, a bölcsészkaron 
tanult. Leginkább a verseit olvasom, véleményem szerint azok a 
legismertebb és legjobb művei.

Karácsonyi Zoltán: Kosztolányival kapcsolatban először 
Szabadka jut eszembe. Kosztolányi számomra inkább a verseket 
jelenti, a prózai művei közül egy-kettőt olvastam.

Papp Tímea: Kosztolányi városunk egyik kitűnő íróegyé
nisége. írói, költői, publicisztikai munkássága ismert. Szeretem 
Kosztolányi műveit, szabadidőmben inkább prózáját olvasom.
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Az Édes Anna a legkedvesebb számomra. A Kosztolányi önkép
zőkör tagjai két éve segítettek az emlékszoba rendezésében.

Csuvik Erika: Büszkék lehetünk, hogy városunkban ilyen 
kiváló író, költő született. Nagyon szeretem prózai műveit, sok 
esetben úgy érzem, hozzám szól.

Orbán Oszkár: Kosztolányi hagyományát ápolni kell, ehhez 
járul hozzá az emlékszoba. Itt járt gimnáziumba, apja volt az 
iskola igazgatója. Nagyra tartom, hogy nyelvápolással is foglal
kozott.
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