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1 Puella Classica 20-as évekbeli egyik po zso nyi ál ne ve.
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„A da la im ra nem vár az örök lét,
Nem da lo lok az Aka dé mi á nak.
Költőjevagyokavégesidőnek,
Magamnakirokésamulómának.”

A haj danvolt Bu da pest hét köz nap ja it meg örö kí tő írá sok közt bo ga rász va akadt meg a sze
mem az éj szakai ká véhá zak e kü lö nös fi gu rá ján. Egy el képesz tő en mű velt pros titu ált, aki 
ver se ket ír, írók tár sa sá gá ban je le nik meg, mí to szok ke rin ge nek ró la… Tör té ne té nek ki bo
go zá sa so rán a kez de ti kan di kí ván csi ság után rész vét, ka ján ság, prüsz kö lő ir tó zás és őszin
te bá mu lat is el fo gott – oly ve gyes ér zel mek, mint ami lyen tar ka bar ka ez a női sors. Női
sors: eb ben az eset ben ez vég ze tes nek bi zo nyult. Ha fér fi nak szü le tik, hő sünk meg ta lál ta 
vol na he lyét a vi lág ban – nő ként vi szont ta lán éle te utol só per cé ig ke res gél te. A pá lya kép 
egyes ál lo má sai kü lönkü lön szin te ba ná li sak, fü zé rük azon ban egye dül ál ló és meg ren dí tő, 
vá rat lan for du la tok kal te li: hős nőnk hol azért lóg ki a sor ból, mert túl okos, hol azért, mert 
ki lép a pol gá ri nor mák ke re tei kö zül, hol azért, mert vissza akar na tér ni a „nor má lis” élet be 
– ám en nek is mét „de vi áns” mód ja it vá laszt ja…

A for rá sok a ku ta tás elő re ha lad tá val egy re bő vül tek: iro dal mi em lé ke zé sek nyo mán
ke rül tek elő az élet rajz ok, a ko ra be li in ter júk, s a Puella Classica [klasszi kus le ány] sa ját 
írá sai. Ezek re tá masz ko dom, a le he tő leg töb bet idéz ve, hisz a szö ve gek nyel ve ze te épp oly 
meg ra ga dó, mint ma guk a tör té ne tek vagy a fel lelt fény ké pek.

„Kü lö nös nő va gyok, ugye – mond ta mo so lyog va, mi kor be fe jez tük a be szél ge tést ve le. 
– Két la ki nö vény. Au revoir! Ne ír jon rossza kat ró lam” (Laura könyve, 1913: 4).

Azon leszek, Inka néni.1

Em lé kek kö dé ből

Krúdy pes ti hát tér alak jai szin te mind ig va lós sze mé lyek, akik hol iga zi ne vü kön, hol köz is
mert gúny vagy be ce ne vü kön sze re pel nek mű ve i ben. „Ka land ja im a köl tő vel gir be gur ba 
pá di men tu mo kon” cí mű írá sá ban buk kan föl ez a nő ne mű cso da bo gár. 

Fül ledt volt a pes ti éj sza ka a má mor tól, ame lyet a fran cia mód szer sze rint ké szí tett bo rok, 
Egyip tom föld jé ről szár ma zott má ko nyos ci ga ret ták és a mű ve lő dést, iro dal mat óhaj tó nők 
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2 A Helvetia és a ve le szem köz ti Français ká vé ház az Andrássy út és a Nagy me ző ut ca sar kán volt.

okoz tak – hi szen még mind nyá jan em lé ke zünk ar ra a sze ren csét len le ány ra, em lé ke ze tem sze
rint: Puella classicának ne vez te ma gát, aki köl tő nő ként mu tat ko zott be az egy ko ri Helvécia
kávéházban, pa pi ro so kat és köny ve ket tar tott a ke zé ben, ami kor a vi dé ki ku pe cek bor ral ra kat
ták meg az asz talt, és va ló ban fel is ol vas ta az Éj le á nya leg újabb köl te mé nye it, ha Ady End re 
vé let le nül a ká vé ház ba be ve tő dött… (Krúdy 1989 [1925]: 16–17). 

A kü lö nös nő a RezedaKázmérszépéletében is fel vil lan: „a Helvécia ká vé ház ban… az 
iro da lom mal, az az a sze gény éj je li hír lap írók kal is me rős höl gyek te le ped tek asz ta luk hoz, és 
egy Gram ma ti ka ne vű hölgy fel ol vas ta ver se it…” (Krúdy 1977: 45).2

Fe hér Ár pád bő vebb rész le tek kel szol gál: 
A leg fan tasz ti ku sabb iro dal mi nő je volt a pes ti éj sza ká nak. […] Nem vi sel te az éj sza kai le á nyok 
ri kol to zó ru há ját. Egy sze rű en öl töz kö dött, pe dig nem volt már fi a tal, negy ve ne dik évé hez kö ze
led he tett. Szép sem volt, sőt az or ra fel tű nő en töm pe. Azon kí vül for mát lan, ala csony a ter me te. 
Ha nem a „mű velt nő” (így is ne vez ték) még is ki ma gas lott társ női kö zül. […] Ha meg is mer ke
dett va la ki vel, mind járt la tin ci tá tum mal kezd te és klasszi kus la tin nyel ven foly tat ta a be szél ge
tést. Egyéb ként is meg le pő en mű velt volt. Hol tett szert er re, sen ki sem tud ta. Szár ma zá sát, 
éle te ko ráb bi so rát ti tok bo ri tot ta. So ha sen ki nek nem be szélt ezek ről.

A puella classicát majd min den iró is mer te. Ady is so kat be szél ge tett vé le. Föl ke res ték, mint 
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3 Re ne szánsz ko ri olasz köl tő nő, mű ve it Ábel Je nő ad ta ki Bécs ben 1886ban.

az éj sza kai élet ér de kes ta nul má nyát […] Ba rá tai ré vén ki nyom ta tott egy kö tet lirai ver set. Ki 
tud ja, a mű velt éj sza kai nő mit re mélt et től? Ta lán föl fe dez te tést, vi lág ra szó ló si kert, új, büsz ke 
éle tet.

A köl te mé nyek kez det le ge sek vol tak, ám min den eset re al kal ma sak ar ra, hogy iro dal mi is me
rő se it meg aján dé koz za ve lük, vagy hogy ha fi a tal irókkal meg is mer ke dett, át ad has son ne kik 
egyegy de di kált pél dányt. […] Rej té lyes tör té ne tek, is me ret len for rás ból fa ka dó le gen dák 
ke let kez tek kö rü löt te. So kak sze rint eu ró pai ural ko dó csa lád ból szár ma zott. Ez zel ma gya ráz ták 
a mű velt sé gét.

A há bo rú ide jén még föl buk kant né ha az éj sza ká ban. De az tán a hí res ká vé ház is meg szűnt 
és eltünt szem elől ez az ér de kes asszony, aki – ke ser ves jö ve del mé ből va la hol egy er dé lyi kis
vá ros ban egyet len fi át ne vel tet te. Ott él ta lán tá vol csön des, meg tört öreg ség ben, vagy be lé ve
szett a nagy vá rosi ucca sa rá ba… (Fe hér 1933: 180).

A bőbeszédű város kró nikás, BorsodyBe vi laqua Béla tovább szö vi a mesét: 
[A Puella] a „pestiMontmartre”, a Nagy me ző Ut ca or fe u mos vi dé kén élt és la kott egy szo mo rú, 
ré gi, sár ga lányosházban, a pá ri zsi Quartier Hôtel Garnijainak sivár másában. Ki volt? Senki se 
tudta, senki se tudja… Inkább csúnya, mint kellemes arcú, kispolgárian és ízléstelenül öl töz kö dő 
nő volt… Csak a két barna szeme volt beszélő és szomorú. […] Kifogástalanul beszélt an go lul, 
fran ciául, olaszul, né metül és oroszul és – ezért adta ma gá nak a PuellaClassica nevet – ó gö rö gül 
és igen jól, tiszta cicerói nyel ven latinul. Ön ma gát Meretrix [kur va],Scortum [szajha] és Puella
Publica, illetőleg PuellaClassica néven nevezte. […] Szerény volt, boldog volt, ha va cso rá ra 
hívták meg. Sört ivott és szivarozott és szerényen köszönte meg a „Társalgópénzül” ne ki 
átnyújtott régi ezüst Koronát. Ezt ő Obulusnak nevezte. A szót ő terjesztette el a pesti „íróArgôt”
ban: a kölcsönkért Koronát nevezték Obulusnak. Lakása ajtajára – Pompei Puellái mód já ra – 
szénnel írta fel nevét és egy régi Susztertallért szögezett ki Obulus gyanánt. […] Vol tak, akik egy 
habsburgi Főherceg természetes lányának hitték. Fehér Árpád megemlíti, hogy fiát egy er dé lyi 
kis városban neveltette. Tény, hogy kiejtése erdélyies volt. Sokan azt beszélték, hogy egy kü lönc 
erdélyi Professor egyetlen leánya volt. Apja klasszikus műveltségű Isotta Nogarola-t3 akart 
belőle nevelni. Egy kolozsvári Diák elcsábította, fia született, a furcsának ne velt leány el sod ró
dott az életben, és kávéházi Figura lett. Pest éjszakai, kávéházi nagy vá ros ias sá gá nak színét ad ta 
meg a „Latin Nő”, amint őt egykor neveztük. Ki tudja, hová lett? (BorsodyBevilaqua 1935).

A „hivatalos” életrajz

Het vennyolc van éves plety kák kal nem ju tunk messzi re. De hát ha ab ból az omi nó zus ver
ses kö tet ből ju tott egy pél dány a Széc hé nyi Könyv tár ba is? Egy éle tünkegy ha lá lunk, ki húz
zuk a ka ta ló gus fi ó kot. És – mirákulum! Ver sek nem, de: „Puella Classica [Marekova Jo ze
fa]: Mesekönyv.1915, 38 ol dal, né met ből for dí tot ta Somlyó Zol tán…” Somlyó? Mi van itt?

Ke re sünk to vább az M be tű nél. A ma gya rok mel lett né met, szlo vák, cseh cí mek, ki adá
sok Pes ten, Prá gá ban, Po zsony ban. A száz ol dalt egyik kö tet se lé pi túl, sok csak 20–40 
la pos fü zet. Az idő rend vé gén vi szont egy egé szen fur csa va la mi: Duchovnéprúdyvnasej
republike.Zostavila Josefína Marečkova. 2. dielo: Prúdy cirkevné. 1926, „Bratislavska Pos
ta”, 424, 24 l. Négy száz hu szon négy ol dal? Elő a szó tárt. Szel le mi irány za tok köz tár sa sá
gunk ban? Egy há zi irány za tok? Dehát ho gyan lett a tes tét és szel le mét bu da pes ti éj sza kai 
ká vé há zak ban áru sí tó „sze ren csét len le ány ból” az Egyháziirányzatoknyil ván köz tisz te let-
ben ál ló po zso nyi szer kesz tő nő je?

A kö tet vé gén élet rajz fény kép pel, s egy lel kes mél ta tó cikk a NovaPraha c. lap 1929. 
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4 E cikk dá tu má ból ki de rül, hogy a kö tet va ló já ban nem 1926ban, ha nem 1929ben vagy 30ban je lent meg. 
(A cseh és szlo vák anyag meg ér té sé ben Detre Zsuzsa és Lanstyák Istvánvolt se gít sé gem re, akik nek ez úton is 
kö szö ne tet mon dok.)

5 Slovenskybibliografickyslovnik,1990.
6 A Puella ele in te csak né me tül, majd ma gya rul ír, szlo vá kul csak Po zsony ba te le pü lé se után szó lal meg. 1915

ös Mesékéstárcákkö te tét egy ko ra be li bib li og rá fia sze rint „tót nyelv re” fordítottaUrbanek Ferenc.

ok tó ber 31i szá má ból,4 amely sze rint a Puella „nyo mo rog va sem ad ja fel”, „egye dül dol
go zik, pusz ta kéz zel, tisz ta szív vel és hon le á nyi sze re tet tel”, egye nest „apos tol”…

Ho hó! S ha mint ilyen ne tán sze re pel egy szlo vák élet raj zi le xi kon ban5 is? Sze re pel bi zony.
A két adat sor ból a kö vet ke zők de rül nek ki. „Marečková, Jozefína (to váb bi ál ne vei: 

Katarína Petroveká, Slovenská pozorovateka, tetika In ka) – író, új ság író, szer kesz tő (1880. 
márc. 1.–1953. febr. 25.). Ap ja Ján M[areček], mun kás (? – 1886), any ja An na Danková 
(1853–1936).” Az apa evan gé li kus, az anya ka to li kus. Há rom gyer me kük van: Jozefína a 
kö zép ső. Hogy a fi úk élet út ja (a ka to nás ko dást le szá mít va) mi kép pen ala kult, nem tud ni.

Szü lő fa lu ja Petrova Veš (Péterlak), kis köz ség Po zsony tól mint egy 80 ki lo mé ter re észak
ra. A leg kö ze leb bi na gyobb te le pü lés, Holics, a ha bán fa ze kas ság köz pont ja (7–8 ezer la ko
sú vá ros ka) in nen kb. tíz ki lo mé ter re fek szik.

A szü lők a „sze gény szlo vá kok Ame ri ká já ba”, Bécs be köl töz nek, Jozefína itt jár óvo dá
ba, ele mi be és pol gá ri ba. Hat esz ten dős, ami kor édes ap ját el ve szí ti. Egy ka to li kus pap fel
fi gyel az éles eszű, ki tű nő elő me ne te lű kis le ány ra, az ő köz ben já rás ára ve szik föl egy ma gas 
szín vo na lú egy há zi kö zép is ko lá ba. Ta nul nyel ve ket (a né met mel lett6 la tint, gö rö göt, an golt 
és esz pe ran tót), sőt ké sőbb ró mai jo got is. Az 1929es élet rajz sze rint 1897ben ke rül Bu da
pest re, ahol gyá ri mun kás nő ként, pin cér nő ként és ká vé há zi kasszír nő ként dol go zik, „az zal 
a cél lal, hogy ta nul má nyoz za az éj sza kai élet er köl cse it” [sic]. E ta pasz ta la ta it összegző 
el be szé lés kö te tét azért „kény te len sa ját költ sé gén ki ad ni” (mind járt öt ezer pél dány ban), 
mert „a ma gyar ki adók boj kot tál ják”. 1904ben fél évet Pá rizs ban tölt. 1912ben gyors és 
gép írói ké pe sí tést sze rez Bu da pes ten. A „for du lat” (Tri a non) után „nép ne ve lő jel le gű” ké pes 
fo lyó ira tot ala pít Po zsony ban, ame lyet egye dül szer keszt és ter jeszt, s amely kü lö nö sen az 
ame ri kai szlo vák ság kö ré ben na gyon nép sze rű. (Ez a BratislavskaPosta.) Iro dal mi mű ve it 
ma ga ad ja ki, és ja va részt ma ga is áru sít ja.

Te vé ke nyen részt vesz az öku me ni kus moz ga lom ban, en nek cél ja i val össz hang ban ál ló 
mű ve lő dé si kö rö ket szer vez, val lá si és ne ve lé si té má jú, mo ra li zá ló hang vé te lű pub li cisz ti kát 
és szép iro dal mi mű ve ket ír. Sa ját ott ho ni és hon fi tár sai kül föl di ku ta tá sa i ra tá masz kod va 
ké szí ti el „Szel le mi irány za tok…” c. mun ká ját, amely a pol gá ri Cseh szlo vák Köz tár sa ság 
egy há zi szer ve ze te it ve szi szám ba.

Jozefína Budapesten

Mind két szlo vák bio grá fia nagy vo na lú an át sik lik Jozefína vi ha ros if jú sá ga fö lött, ne künk 
vi szont épp er re az idő szak ra vo nat ko zó an van na gyobb esé lyünk, hogy a nyo má ra buk ka
nunk. Kezd jük hát itt hon, a BudapestiCzím-ésLakjegyzékkel. Bár 1926os élet raj za sze rint 
1897től, ti zen hét éves ko rá tól él itt, „Marecsek Jozefin pénz tár nok nő nek” 1900–1901ben 
van elő ször be je len tett pes ti la ká sa, a Hu szár ut ca 6ban. 1901–1902ben nem sze re pel; 
1902–1903ban „Marecsek Jozefin ka szír nő” cí me: Kerepesi út 64. Mi e lőtt gya na kod ni 
kez de nénk, hát ha nem is ró la van szó, a kö vet ke ző évi kö tet ben ott a bi zony ság: „Marecek 
Josefin író nő”, Almássy u. 6. 1904től 1913ig el tű nik a cím tár ból.
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Hogy me lyik ká vé ház ban star tol, nem tud juk – de la kást biz to san mun ka he lye kö ze lé ben 
ke re sett. A Kerepesi (a mai Rá kó czi) úton 1900ban 16 ká vé ház volt, eb ből 8 az EMKE és 
a Baross tér kö zött.

A kassza tün dér nagy múl tú in téz mé nye a múlt szá zad öt ve nes éve i re nyú lik vissza: a 
meg tisz te lő cí met a ha gyo mány sze rint a Kál vin té ri Két Pisz toly tu laj do no sá nak, Szvoboda 
Ig nác nak jó szí vű nő vé ré re, a ká vét suttyom ban egyegy in gyen „tú rós delklivel” is meg tol
dó, „ke rü let re szó ló hí res szép ség re” ra gasz tot ták a lel kes ju rá tu sok (Relle 1913: 42). 
Tempora mutantur – lás suk, mi is lett a kassza tün dér dol ga a szá zad elő re?

Amint be lé pünk a ká vé ház ba, egy tró nus alaku tük rös fa al kot mány tünik a sze münk be, előt te 
fe hér már vány asz tal ká val, me lyen ké tol dalt, kü lön bö ző fé nyes re csi szolt áll vá nyo kon csi nos 
sor rend ben van nak az ap ró snap szos és ko nya kos po ha rak össze rak va, köz benköz ben pe dig 
re mek csi szolt üve gek ben min den fé le nem zet kö zi nyel ven ne ve zett sze szes ita lok ta lál ha tók. 
[…] Ezek kö rül ta lál ha tó szám ta lan ap ró nik kel tá nyér ka koczkaczukrokkal, a ká vék és fe ke te 
ká vék stb. mel lé. Az emlitett tró nu son a tük rök kö zé ékel ve, a már ványasz tal há tá nál ül, az az 
– bo csá na tot ké rek! – szé kel: a ká vé ház ki rály nő je, a kasszirnő. […] A kasszirnőt az Is ten nem 
do log ra, ha nem mu lat ni, amel lett hó dí ta ni te rem tet te… el ső fő kel lé ke: csi nos le gyen; sik kes a 
ter met s csábitó szép
ség gel birjon, emel
lett elég szel le mes – 
vagy mond juk elég 
fur fan gos – le gyen a 
vendéggyüjtésre és 
ami fő, a ba lek fo gás
ra. Az irástudo mány-
ból ele gen dő, ha egy 
ke ve set kar mol ni 
tud, a ki hor dott ita
lok nak egy vo nás sal 
tör té nő be jegy zé se 
vé gett. […] A kasz
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7 A há bo rú ide jén már „csak vi dé ken és a ki sebb pes ti ká vé há zak ban is me rik a »fi nom disz tink ci ót«, amely 

sze rint van animier-kaszírnőés zicckaszírnő.[…] A leg több fölirónő szo lid élet mó dot foly tat. Nem is ugy be szél
nek már ró la, mint ős alak já ról, a kaszirfrajláról” (Tá bo ri 1915).

 8 Az Ó ut cá ban – mai tu dá sunk sze rint – leg alább há rom nyil vá nos ház volt: a 19ben, a 26ban és a 35ben. 
(Vö. Bernáth és Heidrich 1984). Nyil ván nem vé let len, hogy a fő vá ros el ső kor sze rű, la bo ra tó ri um mal fel sze relt 
ne mi be teggon do zó in té ze te épp az Ó ut ca 48ban nyílt 1908ban (Lásd MagyarDetektiv,1933). Tá bo ri tól azt is 
tud juk, hogy 1908ban 12, 1909ben 17 bor dély mű kö dött hivatalosanBu da pes ten (Tá bo ri és Szé kely 1908, 1909). 
Az obskurus kis szál lo dák ról, ta lál ka he lyek ről, e cél ra bé rel he tő szo bák ról nincs adat, de nem vi tás, hogy lá to ga
tott sá guk nem ma radt el az en ge déllyel mű kö dő in téz mé nye ké től. Ne fe led jük: a fő vá ros la kos sá ga kb. egy har ma
da volt a ma i nak!

 9 Kiselbeszélések…1914: 38–40. Az idé zett tör té ne tek ja va részt eb ből a kö tet ből va lók.
10 A Gyár ut ca 1914 óta rész ben Liszt Fe renc tér, rész ben Jó kai ut ca; a há zat az át szá mo zá sok mi att nem si ke

rült azo no sí ta ni.
11 Le het, hogy ugya nar ról az épü let ről van szó.
12 1916 és 1922–23 (több nem is je lent meg).

szir nő sze rel mes pil lan tá sai mel lett ta nul a jo gász ud va rol ni, nagy ré sze itt sze ret ne kol lok vál ni 
is. […] A kasszirnő a tró nu sá ban olyan, mint a hangyales, ame lyik a ho mok töl csér ben el rejt ve 
vár ja az oda pottya nó han gyát. A kasszirnő eh hez ha son ló an le si a ba le kot, egy zsiros ba lek több 
hasz not hajt a ká vé ház nak, mint 4–500 más ren des ven dég. Ép pen azért ez a kasszirnő fő czélja, 
ez a tu do má nya: a ba lek fo gás… éle te sze rel mi svi hák ság, sze rel mi csa ták és sze rel mi üz le tek kel 
van össze köt ve (Timon „fő és szék vá rosi magy. kir. ál lam rend őr sé gi detektiv”1904: 43).7

Pá lya fu tá sa kez de tén Jozefin még azok kö zé tar to zott, akik nek el ső szá mú fel ada ta a 
ven dé gek „ani má lá sa”, szó ra koz ta tá sa és fo gyasz tás ra ösz tön zé se volt. A bé csi apá cák után 
ez meg le he tő sen me re dek for du lat. El csá bí tot ta va la ki? Tőr be csal ták, meg ron tot ták, 
el hagy ták? Va ló ban szü le tett egy tör vény te len gyer me ke, ezért nem tért, nem tér he tett ha za 
édes any já hoz és fi vé re i hez? Az bi zo nyos, hogy a ká vé há zi kasszá tól, mint oly so kak nak, 
még lej jebb ve ze tett az út ja. BorsodyBevilaqua a Te réz vá ros egyik „szo mo rú lányosházát” 
je lö li meg haj da ni lak he lye ként, a PestiHirlap ri por te re 1913ban egy Óut cai „lak osz tály
ban” ké szít ve le in ter jút. Ha va ló ban bor dély ház ban (is) élt, ter mé sze tes, hogy hi á ba ke res
sük a cím tár ban.8 Tud juk, hogy kül föld ön is töl tött hosszabbrö vi debb időt, er ről len tebb 
szó lunk.

Há nyat ta tá sa i ról írá sai ta nús kod nak. A bő ség za va rá val küzd ve csak egyet idé zünk: „A 
köz er kölcs fogdmegjei”9 cí mű, ér zel mek től át fű tött beszélykét, amely nem sok két sé get hagy 
afe lől, hogy a bor dély nál is rosszabb meg pró bál ta tá so kon is ke resz tül ment. Hő se, a kis Trudi 
fris sen vál tott bár cá já val a zse bé ben ül dö gél egy pa don, és olasz szó tár se gít sé gé vel Pet rar cát 
ol vas. Mel lé je te lep szik egy ron da, vissza ta szí tó em ber, aki től ir tó zik, de nem tud meg sza ba
dul ni. Bu dá ra (a Ru dasfür dő mel let ti bordélynegyed szo bács ká i nak egyi ké be?) men nek. A 
fér fi a rend őr ség mel lett el ha lad va mint ha va la mi tit kos je let ad na, majd a bru tá lis ak tus után 
fi ze tés nél kül el tű nik. A lány ra nyom ban rend őrök tö rik rá az aj tót, ha tó sá gi iga zol vá nyát 
kö ve tel ve. Na gyot csa lód nak, ami kor ki de rül, nem il le gá li san űzi az ipart; Trudi pe dig rá éb
red: a ran da ször nye teg va ló já ban lá nyok le buk ta tá sán fá ra do zó spic li. (Mi pe dig meg tud juk, 
hogy a szá zad előn a m. kir. ál lam rend őr ség nek er re sza ko so dott em be rei vol tak.)

Vissza a lak jegy zék hez. Jozefin 1913ban buk kan föl is mét, a Gyár ut ca 10. má so dik 
eme le tén (ahol a PestiTükörúj ság író ja sze rint „csu pa vi dám le ány la kik”10), majd 1914ben 
a Liszt Fe renc tér 14ben.11 Ezu tán a cím tár ból is mét nyo ma vész, a ben nün ket ér dek lő idő
szak to váb bi kö te te i ben12 nem ta lál juk, köny ve i ben vi szont mind ig gon do san köz li pon tos 
cí mét: még 1914ben vissza tér tíz év vel ko ráb bi la ká sá ba: Almássy ut ca 6., 1917ben át köl
tö zik a Do hány u. 92. föld szint 2be, majd 1920 kö rül Po zsony ba te le pül.

 
replika94



 replika 95

13 „C’est l’amour”. Az 1929es élet rajz sze rint Jozefína 1904ben járt Pá rizs ban.
14 Alak já ban Mág nás El zát vél jük fel fe dez ni, aki mo só nő le á nyá ból „küz döt te föl” ma gát lu xus nő vé, egy dús

gaz dag, per verz bú tor gyá ros ba rát nő je lett, vé gül szo ba lá nya és an nak sze re tő je bru tá li san meg gyil kol ta. Az ügy 
ha tal mas port ka vart a ko ra be li saj tó ban. Tá bo ri sze rint El za gúny ne ve on nan eredt, hogy „csak a mág nás [= fő ne
mes] volt úr a sze mé ben”.

15 Damkó leg je le sebb al ko tá sai: az Or szág há zat és a ki rá lyi pa lo tát dí szí tő kétkét szob ra, a vár be li Kapisztrán
szobor, a Bel vá ro si temp lom Má ria a gyer mek kel és Jó zsef a gyer mek kel szob rai stb.

16 Nordau 1849ben Pes ten szü le tett, or vos és új ság író. 1880ban Pá rizs ba te le pül, és az el ső vi lág há bo rú idő
sza kát ki vé ve ott él: új ság író ként fő ként né met la pok nak dol go zik ha lá lá ig, 1923ig. Herzl Ti va dar ral együtt a 
ci o niz mus meg ala pí tó ja; 1883ban meg je lent Konvencionális hazugságokmodern kultúréletünkben c. mű vé vel 
vált vi lág szer te is mert té (1913, Dok tor Sán dor ford.).

A művészet bűvöletében

Egyik szi ru pos „kis el be szé lé sét” így kez di: „Ezer ki lenc száz hat őszén há rom he tet a 
StLouis kór ház ban kel lett el töl te nem…”13 (Jel lem ző, hogy nem mu laszt ja el meg je gyez ni: 
„házikönyvtár, kü lön fé le ujságok és irószerszámok áll tak a be te gek nek ren del ke zés re”.) 
Ar ra néz ve, hogy mi ből és ki vel me he tett Pá rizs ba, csak ta lál gat ni tu dunk. Ne he zen hi he tő, 
hogy az éj sza ká ban össze tu dott szed ni annyi pénzt, amennyi az úti költ ség re és a fél éves 
otttartózkodásra ele gen dő lett vol na. Bű bá jos ro mán cot esz ká bál tunk ma gya rá zat kép pen 
– sej té sünk saj nos sej tés ma radt…

A Puella több kis el be szé lé sé nek is kép ző mű vész a hő se. „A sző ke Emmá”ban pél dá ul 
az if jú fes tő egy na gyon csi nos, de ri deg és szív te len öröm lány ról14 min táz za mes ter mű vét, 
s bár mo dell je be le sze ret, nem hoz zá, ha nem csú nyács ka kis ba rát nő jé hez sza lad a ké pért 
ka pott sum má val. „A sze mér mes pil lan tás” cí mű írás ban az éhe ző if jú szob rász zse ni egy 
bá ró nő nek pró bál ja el ad ni pász tor lány kát áb rá zo ló kis re me két. A nőt in kább a gyö nyö rű fiú 
ér dek li, a szo bor nél kül is haj lan dó „bár mi lyen össze get” a ren del ke zé sé re bo csá ta ni, s már
már vet kőz ni kezd előt te, de a vé rig sér tett mű vész fel kap ja al ko tá sát, fa kép nél hagy ja a 
bar bár ném bert.
Apesti ideálcím lap ján szép kis mell szo bor lát ha tó: a Puella, egy nya láb könyv vel. (A 

szo bor ott állt hős nőnk Almássy ut cai la ká sá ban is.) A Szellemiirányzatokvé gén rá buk ka-
nunk az al ko tó ne vé re. Dankó Jó zsef ne vű szob rászt nem je gyez a ma gyar mű vé szet tör té net, 
an nál je le sebb mű vész (és tény leg gyö nyö rű fér fi) volt a szin tén fel vi dé ki szü le té sű Damkó 
Jó zsef (1872–1955).15 Ab ban re mény ked tünk, hát ha ő vit te Pá rizs ba Jozefínát, de úgy tű nik, 
a kér dé ses évek ben Ró má ban élt (bár 1905ben ki ál lí tott Pá rizs ban). Sze rel me i ről a for rá sok 
nem tu dó sí ta nak.

A Puella az iro da lo mért is ra jong. „Las san kint[…] csak iro dal mi tár sa ság ban le he tett lát ni. 
Ta lán szó ba sem állt már »pol gá ri ele mek kel«. Kü lö nö sen, ami kor ma ga is föl csa pott köl tő
nek” – me sé li Fe hér Ár pád (Fe hér 1933). (Jozefin a cím tár sze rint már 1904ben „író nő nek” 
mi nő sí ti ma gát.) El ső kö te tét (Lebenserfahrungen in Poesie und Prosa, Élet ta pasz ta lat ok 
vers ben és pró zá ban), amely Bu da pest–Leipzig hely meg je lö lés sel lát nap vi lá got 1911ben, 
Max Nordaunak16 ajánl ja, aki me leg han gú le vél ben kö szö ni meg a meg hök ken tő meg tisz tel
te tést (le ve lét ez tán a Puella min den kö te té ben meg lo bog tat ja, facsimilé ben köz li).

Köny vek kel, mű tár gyak kal zsú folt szo bá ját min den ki meg cso dál ja:
PuellaClassica… fel vi dé ki le ány, aki be ba ran gol ta a kon ti nenst, studentek közt jár kált… a ró 
 mai jog nak és az ana tó mi á nak egy for mán ala pos is me rő je. Gyárut cai la ká sán köny vek kel van 
te le az író asz ta la, a könyv szek ré nye és a dí ván… elő fi ze tő je a Pannak, a Märznek, a Littera-
rischeEchonak, a MercuredeFrance-nak és a Nyugatnak, ki vá ló esz pe ran tis ta, részt vett a 
fe mi nis ta kong resszu son… meg mu tat ta könyv tá rát ne künk: te le van Ib senköny vek kel, Ib sen
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17 Heltai Je nő re gény hő se ként „Mák Ist ván hír lap író” né ven vo nult be a hal ha tat lan ság ba. Krúdy is több ször 
em lí ti, tel jes ne vén és be ce ne vén is (So ma). Auschwitzban gyil kol ták meg 1944ben, 65 éve sen. Szé kely Vladimir 
rend őr tiszt jó ba rát ja volt, több köny vet ír tak együtt.

18 Az 1915ös Mesékéstárcákígy kez dő dik: „A ne mes és ön zet len protectoromnak, Dunajec Nán dor fő vá ros i 
tanitó urnak és ked ves ne jé nek dedicálom ezt az el ső ma gyar kis köny ve met, mély tisz te let ből és há lá ból. Puella 
Classica.” A „Be ve ze tés” to váb bi ér te sü lés sel szol gál: „Dunajec Nán dor és Ne mes Li pót (pol gá ri is ko lai ta nár) 
urak nak un szo lá sá ra pró bál koz tam a ma gyar sti lisz ti ká val is. Ed dig csak a né met muzsának a szol gá la tá ban áll
tam.” A Tiszticímtársze rint Dunajecz Nán dor (szül. 1879) 1915ben az an gyal föl di Ta tai ut cai ele mi is ko la ta ní
tó ja, s va ló szí nű leg el esett a há bo rú ban, mert utá na el tű nik a cím tá rak ból. Ne mes Li pót 1914től 1917ig a Ma gyar 
Gyer mek ta nul má nyi Tár sa ság tit ká ra, 1935ben kis köny ve je le nik meg: Abűnözőtársadalomkialakulása,angyal-
földiadatgyűjtések,megfigyelésekéstanulmányokalapján.

kom men tá rok kal. […] Gyönyörü réz met sze tei van nak, ak va rell jei, arc kép gyűj te mé nye, aki 
fel megy hoz zá, mint ha hires irónő dol go zó szo bá já ban ta lál ná ma gát. Puella Classicánál és nem 
– Lauránál… (Laura könyve, 1913: 4).

„Ib sent, Björnsont, Nietzschét csak ugy meg le het ta lál ni az al má ri u mán, mint a puderes 
pa ma csot, rouget és egyéb közhasznu sze re ket” (S[imonyi] S[án dor] 1913: 35).

Mind ez azon ban nem elég ah hoz, ami re va ló já ban vá gyik: hogy író ként is el is mer jék.

A kortársak szemével

A leg ko ráb bi em lí tést Tá bo ri Kor nél nál ta lál tuk. A ki vá ló új ság író, ma ga is kész re gény alak,17 
egyik mu lat sá gos kis ri port kö te té ben cso kor ba sze di a vá ros hí res rossz lá nya it, Kis fu va ros 
Ró zsi tól Mág nás El zá ig. Szem lá to mást sze mé lyes ta pasz ta la tok ra tá masz kod va ele ve ní ti föl a 
„tü rel mi ne gye dek” vi lá gát, ahol pél dá ul egy im már ke vés sé ke len dő józefstadti dé mon e 
szók kal csa lo gat ja a kun csaf tot, le gyen bár az il le tő po ca kos, lúd tal pas trot li: „Fel tű nő en szép 
mű vész! Jöj jön be, ná lam kel le me sen el gyön gít ve lesz…” (A szer ző be csü le té re le gyen mond
va, hogy hoz zá te szi: aki a döb be net től meg tor pan va szó ba s vé gül egyéb be ele gye dett az ékes 
szavú pil lan gó val, va ló ban elsőosztályú szol gál ta tás ban ré sze sült.) Tá bo ri me sé li: 

A haj na li ká vé há zak ban […] tart ja elő adá sa it a kö ré je cso por to su ló bá mu lók nak a latinnő[…] 
igen mű velt hölgy. Kül föld ön vég zett is ko lá kat, ál lí tó lag még gim ná zi u mot is. Ere de ti leg ne ve
lő nő volt és még most is eltünik oly koroly kor, ha ál lást tud sze rez ni va la hol vi dé ken. Ami kor 
meg un ta a szo lid éle tet, vissza tér a pes ti éj sza ká ba, és árul ja fonnyadt tes tét, meg klasszi kus 
tu dá sát (Tá bo ri és Szé kely 1908:12–13, 17).

Az éj sza kai ká vé há zak író, új ság író törzs ven dé gei, úgy tű nik, se gí tő ké szen for dul tak a 
lány fe lé, de azt töb béke vés bé nyíl tan min den ki le szö ge zi, hogy mű velt ség ide vagy oda: 
író nak bi zony po csék. A Független Magyarország 1912 feb ru ár já ban majd’ két ha sá bos 
cikk ben mu tat ja be a szer zőt és el ső kö te tét: 

Az élet igen gyak ran kap csol össze gro teszk összevisszaságban egy más tól na gyon tá vol eső 
dol go kat. Ime: egy ut ca lány köny vet irt, ko mo lyat, ér de ke set, sőt ér té ke set is. A fi ze tett sze re
lem asszo nya, ahe lyett, hogy gyürött tes tét a szür ke haj na lo kon a meg ér de melt pi he nő re hur col
ta vol na, köny vet vett elé, ta nult, ol va sott ren ge te get. […] Mu la tó jogászifjakra a ró mai jog ból 
vagy a Tripartitumból vett idé ze tek kel ijeszt get, sőt a ká vé ház nak egyik ál lan dó ta nár ven dé gé
vel18 la tin vagy gö rög nyel ven be szél ge tett. […] Egy mo dern gondolkodásu, a tár sa dal mi 
előitéletektől ment nő nek gon do lat vi lá ga tá rul fel eb ben a könyv ben, nem je len tős bel ső 
mo men tu mok kal ugyan, de mind ig ér de ke sen és ere de ti en. […] Ajánl juk ezt a köny vet, mely nél 
ne me sebb em be ri do ku men tu mot alig le het el kép zel ni, min den ki fi gyel mé be (Egy ká vé há zi 
pil lan gó köny ve, 1912. „sz. b.” szig nó val – ta lán az ek kor még csak 18 éves Sze nes Bé la).
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A KleineErzählungenfürGrosseKinder [Kis el be szé lé sek nagy gyer me kek nek] meg je
le né se kap csán a PestiTükörnévtelenségbe burkolózó újságírója így beszél róla: 

Kis sé a Bal zackor ban, vagy még an nál is egy lé pés sel odébb él Bu da pes ten egy okos, bol dog
ta lan le ány, akit a ke reszt ne vén – Laura, így hív ják – so kan is mer nek… Már meg je lent egy szer 
egy köny ve… amely ben sok min den keserüség, bá nat, meg pró bál ta tás, kisértés, se gély ki ál tás a 
jobb élet, a meg té rés után volt He i nesze rű jam bu sok ba sirva… La u ra ver sei és no vel lái át élé
sek, s ha nem is nyi lat ko zik meg ben nük elég ere de ti ség és kü lö nös iro dal mi ér ték, min den eset
re meg be csü len dő, sok szor fáj dal ma san ha tó do ku men tu mok… (La u ra köny ve, 1913: 4).

A PestiHirlap ri por te re szar kasz ti ku sabb, szi go rú, de ko ránt sem rossz in du la tú: 
Kü lönkü lön nem vol na ér de kes sem a klasszi kus le ány, sem a köny ve, amely né me tül je lent 
meg, rosszul le irt ma gyar mon da tok kal be ül tet ve. A klasszi kus le ány[…] a Gyár ut ca ama há za
i nak egyi ké ben la kik, ahol nem a ke zek ve rej té kes mun ká ja után él nek egyes höl gyek. […] Kö 
 zép ma gas, nyu godt nézésü, fe ke te szemü le ány az irónő. Nem hó dí tó szép ség, sőt bi zo nyá ra ne 
he zé re es het im már a hóditás. Ki csit túl sá go san hisz a te het sé gé ben és na gyon meg van elé ged
ve ma gá val. […] Járt so kat kül föld ön, mind ig éj jel ta lál ta meg a ke nye rét és már kis ko rá ban is 
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19 A Palermo ká vé ház át lát szó rejt je le zé sé ről le het szó (Andrássy út 47, Jó kai tér sa rok), ahol a 10es évek ben 
Len gyel Meny hért sze rint „haj nal tájt min den ki össze jött”.

ver se ket irt. No ha ma gyar származásu [!], még is há la is ten csu pán né me tül for gat ja a tol lat, ami 
nem je len ti azt, hogy ami ként igérte, ké sőbb ne tér jen át a ma gyar pró zá ra és lirára.

A kis asszony nyu godt in tel li gen ci á ra val ló elő adás ban be szélt ma gá ról. Ha szebb vol na, az 
em ber a gö rög vi lág müvelt he té rá it vél né ma ga előtt. A prostitucióról meg van a ma ga kü lön 
vé le mé nye. Ö ezt el fo gad ha tó hi va tás nak te kin ti, ame lyet szük ség ese tén meg le het szok ni, de 
ame lyet vé gül is jó mi nél előbb oda hagy ni. […]

Nem el be szé lés éket irt Puella Classica kis asszony. Kö ze pes irásgyakorlatok ezek, ame lyek
ben csak az a fi gye lem re mél tó, hogy az éj sza kai dor bé zo lá so kat, a le ány ke res ke de lem egyegy 
rész le tét az át élő szem pont já ból ad ja elő. Ez a toll for ga tó és két ség te le nül je len té keny 
müveltséggel biró le ány meg ér de mel né, hogy ezuttal ne fi zes sen rá iro dal mi vál lal ko zá sá ra. 
Irásaiban a mi tár sa dal munk igaz sá ga i ért, a jó és er köl csös élet kö ve te lé se i ért száll harc ba. 
Né hol nem bir föl emel ked ni a tisz tes mo rál ma gas sá gá ig, pl. a bosszuvágy erő sen dol go zik 
alak ja i ban. Ö ma ga azon ban jó ra tö rek szik, ak kor akar na le fe küd ni és föl kel ni, ami kor bol do
gabb em ber tár sai… Ko moly irónő alig ha lesz Puella classicából, de tisz tes nyu godt éle tet élő 
nő még vál hat be lő le, bár én má ris, köny ve it leszámitva, min den egyéb büne alól kész vol nék 
őt fel ol doz ni (S[imonyi] S[án dor] 1913: 35).

Fény kép pel il luszt rált, de ki fe je zet ten tenyérbemászó hang vé te lű cikk ben szá mol be a 
kö tet ről Ná das Sán dor „egy sze mé lyes” he ti lap ja, a PestiFutár:

Az urak nem fog ják be val la ni, de a Francaiskávéházból is me rik ezt az ar cot. (Köz tünk ma rad
jon!) Ez az éle me dett koru, pu fók an gyal, nap pal iróasztal, éj jel ágy. Egy szó val irónő. 
Solferinónál bu kott el és ez az ese mény oly ha tás sal volt le á nyos lel kü le té re, hogy el ha tá roz ta, 
ne ki már ugyse élet az élet, most már min den mind egy, tol lat ra ga dott és irni kez dett. Az tán, 
hogy meg is mer je a fér fit, ezt az örök prob lé mát, kivülről és be lül ről, alul ról és fe lül ről, fog ta 
ma gát, és el já ro ga tott a Francaisba. Ott is ma radt. Most is ott van. Aki kiváncsi rá, éj sza kán ként 
meg lát hat ja. Hogy nem kö ve tik pél dá ját a töb bi irónők is! […]

Meg lá to gat tuk az irónőt la ká sán. Hangsulyozni kivánjuk, hogy csak az irónőt ke res tük ben
ne. La u ra betuszkulánumában fo ga dott ben nün ket, egyszerüen és ked ve sen, ke re ve té re dől ve, 
ahogy az egy ma gyar irónőhöz il lik. A fa la kat klasszi kus re gé nyek és nyelv tan ok tarkitják. 
Mun ka tár sunk nak al kal ma volt… Ejh hagy juk a dol got. Ezek az irónők, ezek az irónők… (Ná
das 1913: 9–11).

Önarckép, némi sminkkel

A „Si ker” cí mű el be szé lés ben nem ne héz fel is mer nünk hős nőnk duz zo gó és re mény ke dő 
alak ját:

BélaSándor[a festményéértkapott temérdekpénzzel]a„Palmier”kávéházba19 sietett,ahol
egy sarokban Vilhelminke üldögélt újságokba merülve, hogy a vendégek balga, izléstelen
beszélgetéseit ne hallja, az ő kis Vilmája, kit senki nem vett észre, kit mindenki került, aki
igénytelenségemögöttmégisannyikedvesvonástrejtett,azőVilmácskája,azokos,szomorú
szemekkel,édesajkaival,puhaszivével,gyermekkedélyével.Veleakartasikerénekelsőörömeit,
vagyonánakelsőkincseitmegosztani.Vilmácskaszemei tündököltek,csintalanul tekintgettek.
Finom,kifejezésteljesajkaiegyvégtelenülkedvesmosolybaolvadtak.Aszerencsemegszépítette
bágyadtarcát.Ezenritkaférfielismerésemindenmegaláztatásértésfigyelmenkivülhagyásért
bővenkárpótolta.AmikorBélaaPalmierkávéházhamupipőkéjétegynaponörökremagával
vitte,pincérekéstörzsvendégeknemgyőztekelegetcsodálkozni.Izléseltévelyedésrőlbeszéltek.
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20 Jó hí rű ká vé ház ba nem hogy pros ti tu ált, de egyedülúri nő sem te het te be a lá bát.

Az aláb bi in ter jú rész let ből egye bek közt az is ki vi lág lik, hogy még a rossz hí rű éj sza kai 
ká vé ház20 lap vá lasz té ká ban is ér de mes volt el me rül ni:

– Ne kem a ká vé ház az éle tet je len tet te… Ide gen em be rek kel jöt tem itt össze, tökéletesitettem 
nyelv is me re te met, s a ká vé ház lap ja in, fo lyó ira ta in ke resz tül kap cso lód tam be ab ba az élet be, 
mely nek ki ta ga dott ja és meg ve tett je vol tam. A ká vé há zi már vány asz tal nál is mer tem meg az 
éle tet, s még most is min den hi ány zik ne kem, ami ott kö rül vett. De most az iga zi, a va ló élet re 
vá gyom. Nem szégyenlem a multam, de uj jö vőt aka rok. Azt hi szem, köny vem mel leg alább azt 
meg mu tat tam, hogy ezt is meg ér dem lem (Egy ká vé há zi pil lan gó köny ve, 1912).

A ri por te rek mind egyi ke meg pró bál ki szed ni va la mit Jozefínából élet tör té ne té re vo nat
ko zó an – ke vés si ker rel. Szlo vák szár ma zá sá ról, mun kás em ber szü le i ről, a bé csi is ko lá ról, 
Bu da pest re ke rü lé sé nek kö rül mé nye i ről, eset le ges nevelőnősködésről nem esik szó, sőt 
la tin tu dá sa ere de tét il le tő en né mi fül len tés től sem ri ad vissza. Büsz kén há rít ja el a fag ga tó
zást:

– A ne vem ne ér de kel je, Puella classicát is me ri egész Bu da pest! […] Az én éle tem ne ér de
kel jen sen kit. Ke res sék ben nem az irónőt, ne pe dig azt a bi zo nyos le ányt, aki a ká vé ház ba jár…

– Mind ig a mű velt em be rek von zot tak. Di á kok és tu dó sok és tő lük kap tam ked vet a ta nu lás
ra. Passzi ó ból meg ta nul tam la ti nul há rom hó nap alatt. Más nak nyolc év kell hoz zá. Au to di dak
ta va gyok, a ta nu lás örö möt okoz. Ol va sok köz gaz da sá gi és szo ci o ló gi ai müveket és ra jon gom 
a müvészetekért (S[imonyi] S[án dor] 1913: 35).

Ér de mes vissza pil lan ta nunk a cik künk ele jén idé zett, már a har min cas évek ből szár ma zó 
em lé ke zé sek re: a fő ne me si szár ma zás ról, kü lönc er dé lyi pro fesszor apá ról ke rin gő hí resz te lé
sek re. Húsz év se kel lett, hogy a né hány meg je lent va lós adat fe le dés be me rül jön. (Jozefína 
tit ko ló zá sa nyil ván nagy mér ték ben hoz zá já rult ah hoz, hogy ezek a mí to szok láb ra kap hat tak, 
ta lán hí ze leg tek is ne ki a ta lál ga tá sok.) „Tény, hogy ki ej té se er dé lyi es volt” – mond ja 
BorsodyBevilaqua (aki ről ne mi gen fel té te lez zük, hogy a ma gyar nyelv já rás ok bár me lyi két 
ké pes lett vol na pon to san meg ha tá roz ni) –, ha pe dig ez tény,ak kor a töb bi ben is biz to san van 
va la mi; Er dély „jobb” szár ma zá si hely, mint a Fel vi dék, s ha a Habs burgszto ri nem is igaz, a 
csá bí tó ko lozs vá ri di ák leg alább rop pant élet sze rű: vá ros folk lór szü le tik itt a sze münk lát tá ra. 
Azt az egyet biz to san nem tud ták el kép zel ni, hogy egy sze gény tót mun kás öz ve gyé nek rossz 
út ra tért le á nya ön ere jé ből idá ig vi szi. De mi re is vit te Bu da pes ten?

Új jövő?

A bu kott le á nyok föl emel ke dé sé re Jo ze fa írá sa i ban nincs sok esély, ez szin te mind ig va la mi 
va ló szí nűt len, gyer me teg cso da ré vén tör té nik meg: a vi dé ki kis vá ros ban, ahol azért nyit nak 
bor délyt, mert sok „jó ház ból va ló úri lány” szül tör vény te len gye re ket, épp az öröm lá nyok 
ér de ké ben ke net tel je sen pré di ká ló pol gár mes ter fia sze ret be le az egyik be, s akar ja fe le sé gül 
ven ni („A prob lé ma”). A „Pecunia non olet” cí mű írás ban a ta lál ka he lyet mű köd te tő anya 
egyet len le á nyát Pá rizs ban, apá cák nál ne vel te ti. Ami kor a lány nyolc évi tá vol lét után ha za
tér, rög tön férj hez akar ja ad ni egy if jú arisz tok ra tá hoz, jónevű, de „ar ro gáns ar cú dan dy”
hez, aki évek óta há zas ság gal hi te ge ti az egyik sze gény öröm lányt, és te le van adós ság gal 
(en nek ki egyen lí té se fe jé ben köt ne mésallianceot a ma dám le á nyá val). Etel szín leg be le tö
rő dik sor sá ba, de a lag zit kö ve tő reg ge len, míg any ja és az új don sült férj ré sze gen hor  
tyog, a sza lon ba gyűj ti a le á nyo kat, ke len gyé jét és pén zét szét oszt ja köz tük, hogy el me ne
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21 Ez a cikk se gí tett va jon Jo ze fá nak, hogy ab ban az év ben még is pol gá ri szak mát, gyors és gép írói ké pe sí tést 
sze rez zen, 32 éve sen?

22 Ná das per sze iro ni zál.

kül hes se nek a rab szol ga ság ból, ő ma ga pe dig vissza tér Pá rizs ba apá cá nak. „Azo kat, akik
nek sen ki jük sem volt, aki hez utaz hat tak vol na, a leg kö ze leb bi fő vá ros ba vit te Etel, és 
át ad ta őket egy le ány ott hon ve ze tő jé nek, ahol mind ad dig ma rad hat tak, amig önál ló sá gu kat 
és em be ri mél tó sá gu kat vissza nyer ték.” A kö te tet zá ró kis tör té net, „A gon dos ko dó apa” 
hő se egy er köl csös if jú, akit ap ja meg akar nő sí te ni, s hogy „ta pasz ta la tot sze rez zen”, fia 
ba rá ta i val szö vet kez ve el kül di egy kup le ráj ba. A fi ú nak olyan sok kot okoz a lá nyok ki szol
gál ta tott sá ga, hogy „iz zó buz ga lom mal fek szik be le a po li ti kai ta nul má nyok ba”, „szociálista 
és fe mi nis ta” lesz: „szen tül meg volt győ ződ ve ar ról, hogy egye dül a fe mi niz mus szün tet
he ti meg azt a gya lá za tos em ber vá sárt. […] Kép vi se lő lett és egész éle tét és mun kás sá gát a 
nők vá lasz tó jo gá nak szen tel te.”

In téz mé nyes se gít sé get hős nőnk is hi á ba ke re sett, er ről két cikk ben is ol vas ha tunk:
Puella Classica köny vé nek meg je le né se előtt ab ba hagy ta ad di gi fog lal ko zá sát. Na i vul ab ba hitt, 
hogy tiz évi lel kes ta nu lás és tö rek vés után vég re ma gá ba fo gad ja az a tár sa da lom, mely ed dig 
fog lal ko zá sa mi att ki ve tet te ma gá ból. Egy ál la mi lag tá mo ga tott egye sü le tet ke re sett fel, mely
nek programmja bukottlányokfelsegitése.Tisz tes sé ges fog lal ko zást kért: dol goz ni akar. Még
megsehallgatták.A Fe mi nis ták egye sü le té hez is hi á ba for dult. Hi á ba volt min den, a multjáért 
sem mi vel sem tud ta ki en gesz tel ni az em be re ket, nem bir fog lal ko zás hoz jut ni. Most ab ban bi za
ko dik, hogy köny ve ut ján tud ja majd leg alább egye lő re fenn tar ta ni ma gát (S[imonyi] S[án dor] 
1913: 35).21

El ment irásaival fel sze rel ve a bu kott le á nyo kat segitő egye sü let be, ahol be mu tat ko zott, majd 
for más szó nok lat ban la tin, gö rög, dán és an gol nyel ven üd vö zöl te az el nök sé get.22 Latinovicsné 
azon ban, aki az in téz mény élén áll, el za var ta La u rát, mert bár mint bu kott le ány meg üti a mér
té ket, mint irónő azon ban an ti kle ri ká lis el ve ket vall (Ná das 1913).

Írá sa i ból pró bált hát meg él ni, igen ke vés si ker rel:
– Az el ső kö te tem be sok pénzt ver tem be le, de mind össze két pél dány kelt el be lő le, 

pe dig ha si ke rült vol na, ott hagy tam vol na az éj sza kát… Az uj kö te tet… ugyan csak a ma gam 
pén zén ad tam ki – mond ja a PestiHirlap riporterének.
Apesti ideálcí mű füzetkéből (1918) ki de rül, mi lyen fo gad ta tás ban volt ré sze, ami kor 

köny vei el adá sá val pró bál ko zott (de az is, hogy meg sem for dul a fe jé ben: le het, hogy nem 
ve le, ha nem az írá sa i val van baj):

Aszabadságtéri,környékbeliésanagyszállodákkávéházábanislehetlátnicilinderes,keztyüs
urakat[…],akikszappant,szódát,buzát,lovat,selymet,házat,telket,zsirt,burgonyát,cipőkré-
met,drámát,operettet,filmetadnakelésvesznek.[…]Ezennemütközikmegsenki.Depróbál-
jacsakegyegyszerüirónőakönyvételadni!Ezekaméltóságosurakezresésszázezresüzleteket
kötnek.Ezrendbenvan.Dehaezazegyszerüirónősajátkönyvétadjael,hogybecsületesuton
3–4koronátkeressenmeg,akkorvérszemetkapnakapincérek.AkkorszaladnakaFőurhoz.Egy
ilyenszégyentnemszabadeltürni.Hiszenakkorakávéháznakarenoméjaodalesz.Ésezaz
irónő,akiéppenugymegfizetteennekakávéháznakazárát,akiéppenugymegadjaaborrava-
lót,mintaméltóságosurak,ennekelkelltürnimindenfélegorombaságot,eztazirónőtfényes
nappalkiutasitják,avendégek–szemeláttára.Ésavendégekközöttsohasemakadegyférfi,
akiezeketaSobrijóskákatésRózsasándorokatrendreutasitaná,akiennekazirónőnekpártjára
állana,akiaztmondaná:–Mitakartokettőlaszegénynőtől?[…]
Egyreggelenbeállotthozzámegyrokkantkatonaéskérttőlemtámogatást.Kedvesbarátom,

mondtamneki,pénztnemadhatokmagának,merteznekemsincsen;szegényházalóvagyok.De
adokmagának husz könyvet ajándékba, ha képes lesz eladni őket, annál jobb.Azonban előre fi- 
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23 A Newyork ká vé ház ról le het szó.

gyelmeztetemmagát,hogynagyonsokgorombamegjegyzéstleszmajdkénytelenzsebrevágni,
mertigensokellenségemvan.Akatonafölényesenmosolygott,összecsaptaabokáitésigyszólt:
–DekedvesNagysád,énférfivagyokéskatona,nekemnemszabadmajdmegjegyzésekettenni.
Egyhétmulvatalálkoztamakatonával.–KedvesNagysád,–kiabáltamármessziről,–soha
életembennemhittemvolna,hogyvannakolyangonosz,olyanalávaló,olyanbosszuálló,irigy,
utálatosemberekésolyanszivtelen,lelketlenasszonyok.Énbementemamagakönyveivelegy
fényeskávéházba,gondoltam,ottmajdtuladokrajta,mertirókészenészek,tehátkulturemberek
járnakoda.[…]Mégakaszárnyákbansemhallottamannyitrágármegjegyzést,mintott,abban
afényes,templomszerükulturkávéházban.Én,mintviharedzettember,szégyeltemmagamatés
azok az elegáns hölgyek, akik ott ültek,még jót nevettek rajtam.Denemcsak egyasztalnál,
hanemmindenasztalnál,mindenütt,aholamagakönyvétmegmutattam.Azegyikaztkiabálta,
kedvesNagysád,fényesnappal,egyteltkávéházbaaztkiabálta:–Miaz?EgyPuellaClassica-
félekönyv?Mondjaaszerzőnek,hogyváltsoninkábbbárcát!–Egymásik:„Hogymermaga
ilyen ponyvairodalmat terjeszteni?” És sok helyen olyan megjegyzést tettek, amit lehetetlen
közölni.–Hej,nemcsodálom,kedvesbarátom,hiszenéppenasárkányokbarlangjábament.Ott
vanalegtöbbellenségem.Ezazujságirókésirók,szinészekfényesbarlangja.23

– Na, kedves Nagysád, hogy van az, hogy annyi ellensége van, hogy van az, hogy ugy
gyülölikésüldözikmagát.Hiszenénamagakönyvételolvastam,egészkedves,bájoséstanul-
ságosdolgokvannakbenne?
Azazértvan,hogyelnelankadjamaküzdelemben.Agondviselésigenbölcs.Akiazáram

ellen uszik, annak küzdelem az élet. Küzdelmes, fáradságos, és ha eredménytelen, akkor is
dicsőséges.AzUrnakazakaratalegyenmeg!(Apestiideál,1918:13–15).

Bűnbánó Magdolna

Az imén ti so rok ve zet nek ben nün ket a Puella éle té nek újabb nagy for du la tá hoz: míg a tí zes 
évek ele jén Ná das Sán dor sze rint még „an ti kle ri ká lis” írá sa i val ha ra gít ja ma gá ra a je les 
Latinovicsnét, a há bo rú vé ge fe lé szü le tett mű ve i ben egy re fon to sabb sze re pet kap a – va ló
szí nű leg mély és őszin te – is ten hit. Például a BálványimádásésIstenimádás(1917) el ső fe le 
egy Eugène Suet is fe lül mú ló pá ri zsi rém tör té net (sza dis ta férj, ma zo chis ta fe le ség gel), a 
má so dik rész pe dig a meg té ré sük ről szó ló na iv esz me fut ta tás.

Édes any ja fény ké pe be szé des bi zo nyí ték ar ra, hogy az in dít ta tást a csa lád ból kap hat ta. A 
szo bá já ról ké szült fo tón egy nagy Krisztusfő mel lett más val lá sos tár gyú ké pek is sejlenek. 
Na gyon is le het sé ges, hogy a hit se gí tet te tal pon ma rad ni. Nem ő volt egyéb ként az egyet len 
éj sza kai nő, aki akár az or fe um ból is át sza ladt a Te réztemp lom ba mi sé re:

Az [Er dé lyi] Bo ro zó ba egy val lá sos, áhí ta tos er dé lyi le ány ka ke rült pin cér nő nek, aki ád vent ben 
egy szer re csak azt kezd te haj to gat ni, hogy ő már haj nal ban ab ba hagy ja a mun kát, mert ne ki 
haj nal ban mi sé re kell men ni… val lá sos sze szé lyes sé gé vel va ló sá gos for ra dal mat idé zett elő 
Pest ak ko ri éj sza kai vi lá gá ban. […] A le á nyok nak meg tet szett az új di vat. Ele in te csak ketten
hárman kel tek út ra a még sö tét temp lom fe lé, és pe dig olyan össze tar to zó ság gal, mint ahogy a 
le ány is ko lá ban ki ala kul nak a ba rát sá gok kéthá rom le ány kö zött. Kezd tek egy for ma ka la pot, 
egy for ma ma gas, gal lé ros kö tényt, zárt zubbonykákat vi sel ni ezek a temp lo mos nők – 
Diogénesz Blau azt ál lí tot ta, hogy a ha ris nya kö tő jük is egy for ma. […] A hír át ju tott az Andrássy 
út túl só ol da lá ra is, az or fe u mi ká vé ház ba, ahol egy haj na lon Hédidédi sí ró gör csöt ka pott és az 
üz let ve ze tő tu do má sá ra hoz ta, hogy ne ki ezen túl temp lom ba kell jár ni, akár mit mond az üz le ti 
ér dek. […] És Hédidédi nem tré fált. Fe jé re tet te strucc tol las, nagy bár sony ka lap ját, fel von ta fe  
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24 A cik ket, úgy lát szik, sem Fe hér, sem BorsodyBevilaqua nem is mer te.
25 Lásd a PestiHirlapcik két, ugyan csak s. s. szig nó val.

hér kesz tyű it, el bú csú zott az ámu ló ven dé gek től és csak u gyan el ment a haj na li mi sé re. A ka to
nás Waldmanné, az or fe um ak ko ri tu laj do no sá nak a ne je ugyan nyom ban ki akar ta dob ni sze
mély ze té ből a rend bon tó Hédidédit, de egy Bibiti Hor váth ne vű er zsé bet vá ro si káp lán, aki az 
éj sza kai hír lap írók és höl gyek ba rát ja volt: egy há zi átok kal fe nye get te meg a tu laj do nos nőt 
(Krúdy 1989 [1925]: 44–47).

A Friss Ujság ri por te re az 1925. má jus 31i, va sár na pi szám ban fel so ra koz tat ja „A ré gi 
Bu da pest ne ve ze tes fi gu rái”t.24 A hős nőnk ről szó ló passzus ez zel az al cím mel hök ken ti 
meg az ol va sót: „PuellaClassicábólájtatosuriasszonylett”. 

Puella Classicával[…] messze a há bo rú kor sza ka mö gött és messze sa ját öreg ko runk mö gött, 
mint ri port té má val[…] ta lál koz tunk.25 Ön agy sá ga ak ko ri ban vi rág zó höl gyi ke volt, te le en ge dé
keny ség gel és nyá jas ság gal a fér fi nem iránt és csor dul tig tel ve iro dal mi és mű vé szi ambiciókkal. 
A ré gi Gö rög or szág klasszi kus mű velt sé gű fél vi lá gi nő it tűz te ki ma ga elé pél da kép gya nánt. 
[…] Vé gül ő ma ga is tol lat vett a ke zé be, de mint irónő vég leg meg bu kott, mert dol go za tai 
ször nyen gyen gék vol tak. Az éj sza kai élet ből vett el be szé lé sei mel lett éj sza kai ál mos ság fog ta 
el az em bert és saj ná la tos nak le het mon da ni, hogy ő nagy sá ga nem is mer te azt a bi zo nyos köz
mon dást, hogy: Ci pész, ma radj a kap ta fád nál!

Köz ben azon ban mú lott az idő. Puella Classica sá padt ar cá ra ba ráz dá kat vont az el röp pent 
ta va szok so ra, elmult las san üde ifjusága, el fo gyott a tüz az ere i ből, és csak no vel lás kö te tei 
ma rad tak meg száz szám ra fel rak tá roz va Óut cai lak osz tá lyá ban. Egy na pon az tán eze ket a 
köny ve ket vet te hó na alá, és ezek kel rót ta az éj sza kai ká vé há za kat, s ab ból tar tot ta el ma gát, 
amit köny ve i ért ad tak ne ki. Vé gül pe dig jött a háboru, lakásinséggel a nyo má ban és a klasszi kus 
le ány zó el ad ta la ká sát min den iro dal mi és mű vé sze ti be ren de zé se i vel együtt. A pénz zel zse bé
ben el vo nult az egyik fa lu ba, amely itt van Pest kö ze lé ben, az óta itt él, tel je sen magárahagyatva, 
tisz tes pol gá ri éle tet. Va ló sá gos pél dány ké pe a buz gó hi vők nek, bűn bá nó Mag dol na, so ha sem 
mu laszt ja el a templombajárást. A köz ség ben az egy sze rű sváb la ko sok nem is sej tik, hogy ki 
az a hit buz gó uriasszony, aki jó té kony sá got gya ko rol, áj ta to san imád ko zik reg gel től ké ső es tig” 
(S[imonyi] S[án dor] 1925: 5).

Újabb le gen da szü le té sé nek va gyunk ta núi. A FrissUjságcik ke ugya nis 1925 ta va szán 
je le nik meg, Jo ze fí na pe dig már 1920ban Po zsony ban la kik és pub li kál. „S. S.” vagy va la
mi fél füllel hal lott plety ká ra tá masz kod va ír ta le ezt a fa lu si idillt, vagy csu pán elő ze tes 
is me re te i ből kö vet kez te tett ar ra, mi tör tén he tett Jo ze fá val. Az, hogy pes ti la ká sát fel ad ta, s 
tény leg nem tud ta min den hol mi ját ma gá val vin ni Po zsony ba, hi he tő. Ta lán az ér té ke i ért 
ka pott pénz ad ta a kez dő tő két a po zso nyi lap ala pí tás hoz.

A pozsonyi szerkesztőnő

A BratislavskaPostaa kö vet ke ző pál for du lás Jo ze fí na éle té ben. Az er köl csi és val lá si for
du la tok után be kö vet ke zik a nagy nem ze ti iden ti tás be li for du lat is, az olyannyi ra vá gyott 
iro dal mi el is mert ség el éré sé nek esé lyé vel tá mo gat va.

Ko ráb bi írá sa i ban a szlo vák hon le á nyi ön tu dat nak nyo ma sincs, sőt. S ez ne mi gen 
ma gya ráz ha tó az „el nyo mott ság gal” vagy a „ki adók boj kott já val”. Néz zük csak, mit mond 
1918ban:

…mindenigaz ma gyar lé lek azonlesz,hogy[…] fölállítsaakultúremberideálját…Amüvészek-
nekafeladataa ma gyar geniust adiadalhozvinni…,alegsulyosabbésegyre[sic] aleghálásabb
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feladat pediga tanitókra és tanárokrahárul.A jövőnemzet kiképzése, az ifju, ma gyar lel kek 
idomitása.[…] A pes ti jó ha za fi areábizottidegent,vagylátogatóbajöttismerősöket,rokonokat
nemkalauzoljaromlottlevegőjümulatókba,ahollekiismeretlenülkipréselikésmásnapnagyfej-
fájással,üreszsebbelbosszankodvautaznaktovábbazáldozatok.[…] Azokazidegenek,akiknek
énmegmutattamBudapestet[…]nemtudtakelegetcsodálkozniéshálálkodni…Nemaméregdrá-
gakedélytelenvendéglőkbekellőketvezetni,hanemegyidillikuscsárdába,egyeredetihalászlé-
re,egyvalódikortymagyarborraegybudaikorcsmába.[…] negondoljátok,kedvesolvasóim,
hogycsakahivatalosembereknekkellaközérdeknekélni…Oh,nem!hanemmindenkinek,aki
ma gyar nak tart ja ma gát. […] Mindazokat,akiknekemadnakigazat…akulturanevébenfelkérem,
terjesszékeztakiskönyvet,agitáljanak,álljanakkiaporondra…terjesszükavilágosságot, jó
izlést,jut tas suk ér vény re a ma gyar geniuszt (Apestiideál,1918:9.skk.).

Vas kos kö te té ben az újon nan ala kult Cseh szlo vák Köz tár sa ság egy há zi in téz mé nye i nek, 
szer ve ze te i nek és épületeinektel jes ség re tö rek vő szám ba vé te le kor a Puella ma kacs kö vet
ke ze tes ség gel ki hagy ja az összes tör té nel mi ma gyar egy há zi in téz ményt és épü le tet 
Garamszentbenedektől Kas sá ig és Bártfától Po zso nyig (mi köz ben a né met, mor va, zsi dó, 
sőt ame ri kai anya got min den ag gá lyos ko dás nél kül, pél dás gon dos ság gal be ke be le zi). 
Ne sze ne ked, gé ni usz.

Po zso nyi évei alatt hős nőnk igen ak tív tár sa dal mi éle tet él. A lap szer kesz tők és az esz pe
ran tis ták egye sü le te mel lett tag ja a ne ve lők egye sü le té nek, az al ko hol el le nes li gá nak, a Kék 
Ke reszt nek is, öku me ni kus mű ve lő dé si kö rö ket szer vez. Írói ál ne vei – az ál ne vek irán ti 
ra jon gá sa ugya nis lát ha tó an nem szű nik – im már szlo vák iden ti tá sát hang sú lyoz zák. Ek ko
ri ban ké szült fény ké pé ről már olyan szi go rú né ni ke néz ránk az ókuláré mö gül, mint aki 
nem hogy sze pa rét, de ká vé há zat sem lá tott be lül ről.

Saj nos a BratislavskaPosta szá ma i hoz nem si ke rült hoz zá fér ni, s a nyel vi kor lá tok sem 
en ge dik, hogy az e kor sza ká ban szü le tett írá sa it ele mez zük. Az azon ban ki de rül, hogy 
Jozefína hi á ba várt Ame ri ká ból anya gi tá mo ga tást: lap ja 1927ben csőd be jut. Hogy ezu tán 
mi ből él, mi ből tesz kár pá tal jai kör utat köny ve zsi dó anya gá nak ki egé szí té sé hez, rej tély. Az 
élet raj zi le xi kon csak annyit tu dat ve lünk, hogy édes any ja ha lá lá nak évé ben, 1936ban szü
lő fa lu ja szom széd sá gá ba, Kopcsánba köl tö zik (va la me lyik fi vé re csa lád já hoz?), ott él ti zen
há rom esz ten de ig, utol só éve it (1949–1953) pe dig Holicson töl ti, egy szo ci á lis ott hon ban. 
Het ven har ma dik szü le tés nap ja előtt há rom nap pal halt meg a vá ros ka kór há zá ban.

Sa ját ki adás ban meg je lent köny vei 1926ig
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KleineErzählungenfürgrosseKinder.Budapest, 1913; Kiselbeszéléseknagygyermekeknek.1914, ford. Franyó 

Zoltán, Lovag Ádám és Dunajec Nándor;Malépovidskyprovelkédeti 1916, csehre ford. Karol Koralik; 2. 
kiad. 1925, Praha, Wiesner; Petiteshistoirespourgrandsenfants Bp. 1916, franciára ford. „Poggioli, a Le Petit 
Parisien Pesten internált szerkesztője”.

Märchenbuch, 1915ben 2 kiadás, 3. kiad. 1918; Mesekönyv, ford. Somlyó Zoltán, 1915ben 2 kiadás, 3. kiad. 
1918; Báchorki 1917, csehre ford. Karol Koralik; Kniha bájok, 1917, szlovákra ford. Urbanek Ferenc; 
Fabellibro 1917, eszperantóra ford. Rajcsi Rezső.
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„Ludové Nakl.”

Duchovnéprúdyvnasejrepublike.Szerk. Josefina Marečkova. 2. rész: Prúdy cirkevné, 1926, „Bratislavska Posta”.
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