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KOMAROM

Talán az egyetlen magyar vidéki város, melyet mindnyájan
ismertünk még akkor is, ha legfeljebb csak Bécs felé utaz
tunkbán láttuk a Duna túlsó partján tornyait és a Szent
András-templom furcsa, pupos tetejét. Ez a város ma is az
egyetlen, mely mondhatní két alakban él, egy láthatatlanban,
a felhők között, Konstantinápoly, Bécs, a régi Buda s egy-két
felvidéki kisváros tornyainak szornszédságában - s egy mu
landóban, változásta ítéltben : a földön, a Duna két partján
zsúfolódó utcákon és tereken. Az örök Komárornot, a. mese,
az Aranyember Komáromát nem mindig könnyü megtalál
nunk a valóság városa mögött.

A vasúti kocsiból leszálló utas abba a Komáromba akar
megérkezni, melyet Timár Mihály és a Tengerszemü hölgy
történetéből ismert meg s melyet Mikszáth Kálmán támasz
tott fel, Jókai mesevilágának egyik tartományaként, az "Ang
liával", melynek sötétjében Athalie hűtlen vőlegényéhez sie
tett, a táncmulatságokkal, malyeknek egyikén az első tűszú

rás érte az ügyetlen táncest, a "Csóka", vagy a "Mayer-kávé
ház" gondtalanul kártyázó fa- és gabonakereskedőivel, a
névnapokkal és kukorícaíosztásokkal, a megyeí urak szánká
zásaival, a Domonkos-kisasszonyok udvarával, a jóltáplált
kenyereskofákkal, a zsoltározé kálvinista házakkal s azzal az
egész bővérű, életvidám környezettel, mely elől hiába húzó
dott Jókai a szigeti gyümölcsös reineclaude fái alá: emlékei,
arcai végigkísérték, haláláig.

A Komaromba megérkező kissé mindig Jókait fogja
számonkérni a várostól, s azt várja, hogy az utcák egyikén
megérti majd, az író titkát, melyet látszatra oly egvszerű és
áttetsző regényei sohasem fednek fel eléggé. Az utas, aki a
koratél valamelyik szeles, napfényes délelőttjén megáll az
alacsony házak között, vagy estefelé elsétál a dunaparti hí
res kertbe, hol hiába keresné a Racine-i nevű hősnő lába
nyomát: sohasem fogja kiűzni fejéből a rögeszmét. hogy
Jókai titka itt van valahol, ebben az éghajlatban. ebben a
levegőben, ezeknek a harangoknak hangjában, melyek
ugyanígy ütöttek - de nem tizenkettőt. hanem tizenhármat
- az Elátkozott család első fejezetében, ezeknek az asszo
nyoknak és lányoknak járásában, akiknek dédarivjával ta
lán táncolt is a pepitanadrágos [ogász, a mezvebálokon. Jó
kai titkát mélyebbre rejti ez a város, mintha feneketlen
kútba dobta volna. Emlékeit hiába keresnéd. a házak helyén,
hol született és lakott, csak megfeketedett márvánvtáblát ta
lálsz. A szép copf-stílű kollégium lépcsdit valószínűleg"az ő

254 VIGILIA



talpa is segített kivájni, a Rozália kápolna körül bizonyára
ugyanúgy áll ma is a vásár, mint az ő napjaiban.

Jókai titkát Komárom ugyanúgy nem árulja el, mint a
szülöttéről szóló irodalom. Az utas méltán illethetné megro
vással, akárcsak azok a műkedvelésböl bírálgató tanárok,
akik a Jókai-tanulmányoktól a "megoldatlanul maradt prob
lémákat" kérik számon. Az élet és a valóság mindig tapin
tatosabb, mint az irodalomtörténet: elzárkózik minden kér
dés elől, melyre amúgy sem lehet feleletet adni. Vagy talán
többet tudunk róla, ha egyik nap a "romantikust" csodálnők

benne, másnap pedig a "realistát" ? Ha álmodozónak nevez
nők őt, vagy a magyar társadalom élesszemű bírálójának?
Sok íróból környezete, szokásai, lakása többet árulnak el,
mint műve. Jókainál talán még kevesebbet. Miért lenne ez
baj? Miért ne elégedhetnék meg az irodalomtörténet azzal a
kevéssel, amit az emberről megtudhat, hisz a mű épp elég
ékesen szél magáért? Szabad-e más szándékkal közeledni
egy íróhoz, mint az arcképfestő, vagy a filológus alázatos
szándékaival? Ha emberi furcsaságait kutat juk, épp oly ke
veset árthatunk neki, mínt ha forrásaira "utalunk". Vitatha
tatlan, hogy Mikszáth még tévedéseiben is helyesebb utat
mutat, mint a "szakember", aki "gondosan elemzi" a művet,

melyet pedig csak akkor ismerhetne igazán, ha író lenne
maga is. Milyen kár, hogy csak a francia irodalomnak lehet
tek Sainte-Beuve-ei, akik egyszerre voltak írók és - tudósok!

Térj be a régi templomokba, a földszintes házak udva
rára, less be az ablakokon, melyek mögött nemes bútorokat
láthatsz, időzz a szomorú szálloda kávéházában. melyet ügy
nökök és kereskedők népesítenek be, tarts szemlét a régi
cukrászda tálalóján s ne vesd szemére a városnak, hogy me
sebeli mását megtagadta. A kétablakos vityilló, melynek
hosszú, boltíves udvari tornácán katonaköpenyt kefélt egy
asszony, állítólag a gazdag gabonakereskedőé volt, ki Timeát
hozta magával hajóján. Csalódottan állunk meg a gazlepte
udvaron: ebben a házban leselkedett Timár a szentkép mö
gűl? Innét tünt el, hogy a Senki szigetén keressen örök la
kást? Noémi birodalma itt van a szomszédban - Jókai a
komáromi szigetet ékesítette a kertművészet paradicsomával
s a családi gyümölcsöst tündéresítette Teréza bírodalmává.
A sziget előtt uszályok horgonyoznak, nyugatra, a fák koro
nája között kotrógép látszik. Ennyi maradt meg az álomból.
mely a terebélyalmafák alatt született; az utas megpróbálja
felidézni a környezetet, melyre az öregedő író Iájón, sóváran
gondolt vissza: vérpiros, tafota fehér és paszomántos almák
kal terhes ágak nyúlnak a begyepesedett út fölé, a vigályos
lombok között átszűrődík a nyári verőfény, a vízen áthallat
szik az "angol kertben" muzsikáló katonabanda hangicsálá
sa, béka ümmög az öntöző árokban.

Ha nehezen találod meg Jókait, még nehezebben tudod
elhinni, hogyeza hely a legszebb és legszomorúbb magyar
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idill színhelye volt valaha. Boucher és Watteau rokokó dí
szeí különös, új életre támadtak a tüdőbeteg debreceni költő

szerény szállásán. .l!,;z az országúti poéta valójában a XVIII.
század legfényesebb kertiünnepélyére volt hivatalos, - több
joggal, mínt Berquin, kinek idilljeit fordította. Mily különö
sen változott át azonban a pásztorjelenet Komárom földszin
tes házai között: szereplöi, a kicsapott diák s a becsületes
vidéki kereskedők és iparosok aligha hasonlítottak a Cithere
szigetére indulni készülő píroscípös udvari népre. Mégis, ez
volt a XVIII. századi Magyarország legszebb közjátéka. ez a
néhány hónapos idill, Jókai majdani szülővárosában. Oda
künn, az ország határain túl Napoleon árnya hullott a véres
Európára, Komáromban azonban Lilla neve lassan örökké
valóvá vált s a "nyájasan mosolygó rózsabimbó" költészete
egy elmaradt aranykorért, az egész boldog, pazarló XVIII.
századért nyujtott Magyarországnak kárpótlást. Csokonai a
"rengeteg Somogyországba" bujt el haldokolni a komáromi
idill széthulltával, a rózsaliget elhervadt, s a szerencsétlen
költő már csak a "halál [égsátorában' remélte ölelhetni Lil
lát. E jégsátor nem volt messze már: hét esztendő választotta
el tőle csupán Csokonait, hogy mindörökre megpihenjen a
"nyárfáknak lengő hűvösében", a Lillát is feledtető álom
karjai között.

Lilla és a Tengerszemű hölgy nyoma eltünt már Komá
romból - az előbbivel még találkozhatott Jókay Józsefné
egy környékbeli kis faluban, birtokára utaztában - a hu
morista háza azonban megvan még: Beöthy Lá szlóé, a nem
zet vígasztalójáé! Komor napokban vigasztalta a nemzetet le
vendulaillatú tréfáival, - ma vajjon melyik "vigasztaló"
érdemelné meg ezt a visszaemlékezést? Az alacsony hom
lokzatú kis ház a vásártérre néz s háta megett a girbe-gurba
utcákon még azt a Komáromct találjuk meg, mely valóság
maradt Jókainál és nem változott ma sem. Ehhez az alacsony,
szürke éghez, mely oly szornorúan borul a fazekasmesterek
udvarai fölé, kevés köze lehetett az álomnak. Mégis, meg
hitt közelségben vannak hozzánk e felhők: az ég talán mind
egyik magvar várostól messzébb, mint Komáromtól. A Du
nán horgonyzó gabonaszállító hajók, a furcsa, szerb templo
mok, a Salva Guardiát kevélyen őrző nemesi hajlékok, az
iparosodás által oly korán halálra ítélt magyar-rác kalmár
világ ma már csak e felhők mögött él s ugvanott laknak
azok az emberek, akikről soká lehetett mesélni lámpagvui
tás után. S abban a másik Komáromban változatlanul alI a
szülöí ház, márványoszlopos tornácával, szobáíval, melvekben
a télire eltett birsalma, a tisztaság és az esténként mezzvuí
tott viaszgyertyák szaga érzik. Odakünn lámpás cseléd kiséri
haza a délutáni kártvapartiról visszatérő hölgyeket, kikre az
ázyuk melletti asztalkán, piros kötésű könvv vár. Irigvelhet
jük őket: most fogják először olvasni a Magyar Nábobot!
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