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Pálinkaszagot lehel 

a téli éjbe

a csöndes korcsma 

nyitva felejtett szája.

Gyomrában a csapos, 

hét-nyolc bágyadt 

legény,

s egy oprisok rabolta 

frigyesfalvi kályha.
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IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

látószög
„NŐ VAGYOK – NEM ÍRÓ”

A tavalyi Ünnepi Könyvhéten 
fi gyeltem fel a Jaff a Kiadó gondo-
zásában megjelent, Mert a cso-
dának nincsen párja– Csinszka 
összegyűjtött versei című kötetre, 
rögtön le is csaptam rá. Koráb-
ban olvastam az Adyval folytatott 
levelezését és irodalmi igénnyel 
megírt memoárjait. Boncza Ber-
ta (Csinszka) verseket írt, festett, 
fotózott, érdekelte a divattervezés, 
nemcsak művészfeleség volt, ő 
maga is gyakorolta a művészetet. 

1894. június 7-én született 
Csucsán Boncza Miklós és Török 
Berta rokonházasságából, édes-
anyja a szülés után meghalt. A 
kislányt nagymamája nevelte. 
Apja őt okolta asszonya halálá-
ért, viszonyuk rossz volt. Tízéve-
sen mesebeli gyerekkorának vége 
szakadt, Boncza Berta budapesti, 

majd svájci nevelőintézetbe ke-
rült, ahol mindvégig magányos-
nak érezte magát. Tizenhat éve-
sen, 1911-ben írta meg első levelét 
Ady Endrének, amelyhez két ver-
set is mellékelt „szíves bírálásra”.
„A versei közül az első nekem 
nagyon kedves szenzáció volt: 
Maga ma még többet nem érez-
het. És jobb lesz, ha nem kultivál-
ja túlságosan az érzéseit, mert a 
nagyszerű versekért gyalázato-
san sikertelen élettel fi zetünk”– 
írta válaszlevelében a költ ő. Egy 
későbbi levélben már „poétá-
nak” nevezi, tehetségét elismeri, 
egyenrangú félként tekint rá. 

Zeke Zsuzsanna a könyv utó-
szavában részletesen ír a versek 
keletkezéstörténetéről, s arról, 
hogy bár Csinszka kamaszként a 
költészetben és a képzőművészet-

Teremtünk egyszer...
Teremtünk egyszer a messzi hegyek közt,
hol negyed nappal korábban virrad a hajnal,
sok pénzzel, erővel és vasakarattal
(bár most a többrétű tarka nyomorban
kedves külföldi utazó, gondolom mit se látsz ott),
egy újszülött keleti, háromnyelvű Svájcot,
hol a rügyszagú szél a fáradt beteget
 – mint hahó az erdőt – a gyógyító napfényben
kacagva járja át:
egy független, gazdag Transylvániát,
hol füvekben, fákban, s a mozdulatlan földön
– bűbájjal vert mesék királya – szunnyad az ősi ösztön,
hogy haza születhet ott, hol ősidőknek
eszményei a sírokból kinőnek
s befestik kékre a szász városokat
románnak hagyva a románokat
s magyaroknak a Szépmíves céhet,
hol a fi ókba fulladt írásokat életre ítéli majd az élet,
országot, melyben a hármas lobogó alatt
– irigylik majd a poros pestiek –
az ész nagy, döntő diadalt arat
gyűlölet s átkos babonák felett...

Újakkal toldva a régi selejtjét,
így teszünk helyére minden szent követ:
s én lennék ebben a csodás kis országban
az Új-Világbeli Nagykövet.

Chicago, 1957.

Varga Melinda 
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ben akart kiteljesedni, az akkori 
korszellem, s az, hogy az egyik 
legnagyobb magyar költő mú-
zsája volt, nem kedvezett ennek. 
„Nemes apród” lehetett csak Ady 
mellett. A költőóriás és későbbi 
férje, Márff y Ödön festő árnyé-
kából lehetetlen volt kitörnie. 

Csinszka később elhatároló-
dott a költőségtől, nem tartotta 

magát poétának, életében egyet-
len megjelent verseskötete bár 
nagy sikert aratott, s közölt a 
Nyugatban és az Estben, mégsem 
akarta folytatni az írást. 

Versei közül az Üzenet Júliá-
nak címűt emelném most csak ki, 
amely 1930. június 22-én jelent 
meg az Est folyóiratban, s amely-
ben sorstársát, Szendrey Júliát 

„csöndes testvérének, szent ha-
lottnak” nevezi. Több párhuzam 
feldezhető fel a két tragikus, női 
életút között. Érdemes elmé-
lyülni mindkettőjük verseiben, 
a múzsaság, az író-művészfele-
ség talán már nem árnyékolja 
be azt, hogy ők költők is voltak, 
és nem akármilyen verseket 
hagytak ránk.
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