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AZ ÖNKÉPZŐKÖR HŐSE

Első „eredeti” sorai 1890^ből maradtak ránk, tehát 
az ötéves gyermek írta őket, mint tudni vélik, amikor 
súlyos mellhártyagyulladá&sal ágyban fekvő ibeteg. 
ígéretes kis vers ez, ígéretesebb, mint a későbbi ka
maszversei lesznek. Mindössze három sor, de a kép
zelet tisztán, hibátlanul és merészen vet bukfenoet. 
Egészen szabadon asszociál:

„Magunk vagyunk, 
ég a házunk.
Kék az ablakunk.”

Tíz esztendővel később főképpen okoskodik, amikor 
versel: megtanult már hazafiaskodni és mélabúsan 
szenvedni, a halállal kacérkodni, de közben a búrok
nak is drukkolni. Idézni négysoros impresszionista 
„csattanóját” érdemes csupán:

„Híves őszi este 
fázik mindenem, 
temetőben, temetőben, 
ott az én helyem.”

Tulajdonképpen nagydiák már ekkor: hatodikos 
gimnazista, aki kész vállalni és rendre eljátszani a 
sors neki szánta szerepeket. Akkor és ott tanult in
tenzíven élni — életben, irodalomban egyaránt. Meg
ízleli és megismeri az égi és a földi szerelem örömét
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és gyötrelmét. Szerelmes unokahúgába, Brenner Etel
kába, és rajong a vaskereskedő-feleségért. Találkozik 
a testi szerelemmel is, és szinte teljesen mindegy, 
hogy „Ángyán Béla — a gyógyszerészgyakornok — 
vezeti a »pólai lányhoz**” , mint Kosztolányi Dezsőné 
írta, vagy úgy történt, ahogyan Fenyves Ferenc mond
ja el, minthogy ugyanannak az eseménynek két sark
pontját látjuk magunk előtt. „Felveszi ünneplő ruhá
ját — írja Kosztolányiné —, húga gyöngyvirág par- 
főmjével belillatosítja magát, fehér szekfűt tűz a 
kabátja gomblyukába, fehér cérnakesztyűt húz. össze
üti bokáját, bemutatkozik és kezet csókol a lánynak. 
►►Milyen kedves*, mondja ez a lány, amikor rátekint, 
►>de milyen kedves«”  Fenyves Ferenc inkább a kö
vetkezményekről beszél: „Kosztolányi Dezső az »Elő- 
re« forgótőkéjének felhasználása árán ismerte meg a 
szerelmet, mert az egy forint ötven krajcárt kitevő 
tiszta vagyont egy szőke démonnál feláldozta a sze
relem oltárán. Mi többiek szintén nem károsodtunk, 
mert a megismerkedéstől a beteljesülésig terjedő fo
lyamatot olyan élénken mesélte el előttünk, hogy 
szinte egyek voltunk az élvezetben.” Házuk cselédlá
nyával való viszonya természetesen már nem kamasz
közügy, hanem a meztelen élet bús epizódja.

Iskolai bizonyítványában a magaviselete azonban 
nem az ilyen tapasztalatok miatt „kevésbé szabály- 
szerű” : az ötödikes diák március 15-én nem megy 
iskolába, mondván: „Nem mentem iskolába, mert 
nagyapám, aki negyvennyolcas honvédszázados volt, 
arra tanított, hogy ez a nap a legnagyobb ünnepek 
egyike. Nem is fogok ezen a napon soha iskolába 
menni.” Ezt az első konfliktust az iskolával követi 
majd egy másik is. Itt a népszerűség babérjait szerzi 
meg dacos elutasító magatartásával. Mint Kosztolányi 
Dezsőné írja, „ő az osztály dísze” , hiszen azzal az is
kolával húzott ujjat, amelyben tanár az apja, s az 
új tanévben már igazgató. Tanáraival szinte keresd az 
elkövetkező két esztendőben az összeütközési alkal



mát mintegy annak (bizonyságaként, hogy éntudata 
a sajátos életkörülmények hatása alatt alakult: ami-* 
kor ő ellenszegült az iskolai rendtartásnak s a bevett 
szokásoknak és nézeteknek, akkor akár az apja elleni 
lázadásáról iis beszélhetünk. Ha őt nem is, apja tanár
társait már-már leszamarazhatta, mint tette a német- 
és a magyartanárjával. Pedig valójában Kosztolányi 
Árpáddal volt a fiúnak konfliktusa: szégyellte, hogy 
gyakran részeg, s hogy nem is egyszer ittasan ment 
órát tartani, és bosszantotta, hogy a pedagógus apa 
nem sokra becsülte a fiú irodalmi próbálkozásait. 
Kosztolányi Dezsőné idézi a később iis gyakran elő
adott, „színészies meg játszással, tréfásan visszaidé
zett” jelenetet az apa és a fia között:

„— Mit csinálsz?
— Rakosgatom a verseimet.
— Talán a rongyaidat. Rongyok azok, nem ver

sek.”
Pszichoanalitiikust csábító szituáció a Kosztolányi 

Dezsőé, és ennek maga is tudatában volt, amikor 
visszaemlékezve ifjúkorára arról beszélt, hogy míg 
társai „könnyűszerrel kiélhették apjuk elleni lázadá
sukat úgy, hogy az apjuk jelképét, a tanárokat gyű
lölték, nála ez a folyamat bonyolultabb volt” : neki 
egyszerre kellett lázadnia apja és a tanárok ellen, és 
védeni is őket, erre kényszerítette társadalmi státusa.

Köziben ő is már újságot ír. Abba az Előre című, 
litografált diáklapba dolgozott, amelynek Fenyves Fe
renc volt a szerkesztője, és a munkatársa — Kosztod 
lányi mellett — Műnk Artúr, Szabó-Batancs István 
és Brenner József, aki évekkel később Csáth Géza 
névvel jegyzi majd műveit. Kosztolányi Dezső ver
sekkel szerepelt, s mint Kosztolányimétól tudjuk, ő 
„szolgáltatja a lapnak a rímbeszedett humort” .

Naplót kezd vezetni ugyancsak hatodikos gimnazis
taként. Azon kellene csodálkoznunk, ha ezt nem tette 
volna. 1900. október 22-én kezdi naplóját írni, és alig 
várja, hogy a gimnáziumi önképzőkör tagja lehessen.
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Ügy készül az önképzőköri szereplésre, mint ahogyan 
sorsdöntő randevúkra szokás készülni.

A naplóíró természetesen naiv és gyerekes, főleg 
kezdetben. Naplót írni, mondja, „maradandó voná
sokkal festeni azon érzelmeket, melyek szívét bírják” . 
Érzelem és esemény egyaránt papírra kerül, okosko
dással vegyest. Októberben például a „bűn-e a gyil
kosság” kérdése foglalkoztatja: sajnálkozik a hetven- 
három éves gyilkos aggastyánon, akit egyévi börtönre 
ítéltek, de ő, írja, „esküszik, felmentette volna” ! Bol
dogan jegyzi be másnap (október 23-án), „újságkép
pen” , hogy az „esküdtszék egy zentai gyilkost, ki 
felesége életét — igen érthető okokból kioltá — fel
mentett” . Azután az impressziók kerülnek papírra, 
így a szábdkai vásáré, amellyel kapcsolatban álnokul 
jegyzi meg: „a vásár továbbra is zúgott, egy alacsony 
lebujbán ittas, faragatlan vadállatok ordítoztak s egy 
pár kéjlány undok patkányszemével reámkacsintott” .

Köziben Jókaii Mór regényét, a Kárpáthy Zoltánt 
olvassa, a színházban pedig a Piros bugyellárist ad
ják, majd a Szulamithot és Az arany embert, majd a 
Szabin nők elrablását és a Cigánybárót. . .  Megrendeli 
Béranger és Bürger költeményeit, Lenau, Heine és 
Saphir versét fordítja. Heinét például azért, mert 
Brenneréknél „mívelték magukat az irodalomban” , 
méghozzá olykéjppen, hogy „Heine egyik dalát műfor
dításira tűzték kd holnapra” . Fél esztendő múltán már 
gyakorlata van, mert miikor 1901. március 7-én német 
tanára azt mondta, hogy „Mignont még nem látta jó 
fordításban” , másnap már kész a cáfolattal, a maga 
átköltésével. „Azt mondta — olvashatjuk a napló
ban —, szép, jó, de van benne verstani h iba. . . ” S 
milyen jellemző a körre, amelyben a gimnazista Kosz
tolányi élt, hogy nyomban előkerül a Szász Károly 
Mignon-fordítása is, hogy összevethessék a két telje
sítményt. Kosztolányi hangvételére mindenképpen ér
demes figyelni e vers kapcsán:
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„Isméred a hont, hol citrom virul 
S arany narancs int a fa lombirul;
S halk szél fuvall a nyájas ég alatt,
S mirtusz s babér zöld ágat hajtanak. 
Lsméred-e?

Oda! Oda!
Mennék veled, szép kedvesem, tova! . . . ”

A nyelv még nem modem, s nem is archaizáló, annál 
inkább az Goethe gondolata: a századvég talán leg
fontosabb vágyképét előlegezi, ám éppen ezt nem 
fedezi fel a diákköltő még a költeményben, csupán a 
fordítói feladatot (és tanárja legyőzésének lehetősé
gét) látja. Ami meglepő, az ízlésének bizonytalan vol
ta. „Olvasom Szabolcskát — írja 1900. december 4-én.
— Oh, mily szépek ennek dalai. Gyönyörű közvet
lenség, s nagyszerű életfelfogás tükröződik vissza 
minden során; néhol még Petőfit is felülmúlja, vagy 
legalább is utoléri. Egy hibája csak az: hogy nem tág 
körben mozog; tárgya nyájas ábrándozás, anyai sze
retet, idillek s hazaszeretet. . Byron Don Jüanja is 
gyönyörű Kosztolányi naplója szerint: „Byrontól ol
vasom Don Jüant! Oh, mi gyönyörű! Mily lélek volt 
ő! Lenau Don Jüanját lám jó volna lefordítani! Meg
próbálom.” Látható, milyen mohón szívja az iroda
lom mérgeit magába — már-már válogatás nélkül, 
ahogy a véletlen diktálja — , főképpen a színházban. 
Az Ocskay brigadéros kapcsán írja le 1901. március 
11-én: „Bródy, Herceg, stöbek. Üj írók! Oh! Oh iro
dalmi secessió!. . . ” Az előző esztendő decemberében 
az elsejét „Szent Vörösmarty napjának” mondja: „Le
gyen ez a nap a te emlékednek szentelve, ó nagy 
költő!”

Érthetően türelmetlen, ha a gimnázium önképző
köréről van szó: várja, hogy hetedikesként a kör teljes 
jogú tagja lehessen, hiszen szomjúhozza a nyilvános
ságot, ahol szereplési vágya nem csupán tápot, ha
nem közönséget és tapsot kaphat. A családi kör „nyil
vánossága” már nem elégíti ki, pedig a Decsyek és

9



a Brennerek családi közélete mindig adva volt szá
mára, ő a központja annaik a zártan is nyilvános 
családi ünnepélynek („Valóságos családi ünnepély volt 
ez és minden egyes szereplője a Brenner—Decsy- és 
a szintén rokon Budanovics-család tagjai. . Koszto
lányi Dezsőné), amelyet a „Reviczky-t tisztelő ifjú
ság” a költő mellszobra elkészítése érdekében rendez 
a gimnáziumiban. Kosztolányi írja a prológust, az al
kalmi verses jelenetet, és ő idézi felolvasásával, Re
viczky emlékezetét is. A hatodikos gimnazistának már 
többre van szüksége — mindenekelőtt nyilván a tár
sak bámulatára és irigy tapsaira. Egyelőre azonban 
csak jelen lehet, ide nem szerepelhet a gyűléseken. 
„Előre fentem a fogam, hogy ma önképzőköri ülés 
lesz — írja 1900. október 27-én —, de csalatkoztam. 
A vásár miatt elmaradt.” November harmádikán el
lenben ujjonghat: a nagy nap, íme, elérkezett, és ő 
a naplóban részletes bírálatban szólja le a fellépőket. 
„Borzasztó önképzőkör. Kétségbeesett munkássággal 
dolgozik és mindegyik verset ír, verset boldog, bol
dogtalan . . . ” A Catullus-fordító az affektáló rómait 
úgy akarja reprodukálni magyar nyelven, hogy a 
„hehezetet kelleténél erősebben ejti ki” , míg a fel
olvasott novellában „lélektani absurdum van” , egy 
harmadik előadó „philosophálni akarna, de nem tud” . 
December nyolcadikán is önképzőköri ülés volt: „A 
sok rossz versen és műfordításon kívül egy igen szép 
és érdemleges szabadelőadást élveztem: Salamon
Győző úr tartotta: ügyesen beszélt Byronról. Meg
kapott engem is a tárgy . . Ám ő szerepelni szeret, 
nem pedig pusztán jelen lenni, így aztán a második 
félévben nincs is szó önképzőköri eseményről. Janu
árban belekap a „Toncs tanár úr” hirdette pályatétel 
kidolgozásába, s gyűjteni kezdi az anyagot Széchenyi 
irodalmi munkássága tárgyalásához, mert versenyez
ni akar, és „Friebeisz úr már másoltatja” a maga 
szövegét, és Kosztolányii sem akar lekésni. De az ő 
másolója Brenner József, akinek 1901. május 9-én a 
következő jellemző sorokat írja e tavasz eseményei
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ről: „Te voltál szíves elvállalni színtelen munkám 
másolását. Színtelen, mondom, mert mindig csak ím- 
mel-ámmal, kénytelen-kelletlen nyúltam a toll után, 
nem azért ültem le, mert írnom kellett, hanem azért, 
hogy írjak. Időm sem volt elég, betegségem egy egész 
hónapot szakasztott ki a munkaidőmből. A többi alatt 
pedig csak Írogattam szív, érzelem nélkül, mert sze
replési viszketegség égetett; dolgoztam, de hiányzott 
ebből a lángoló érzelem, az ihlet szentsége. Ezen oko
kat szemügyre véve és mérlegelve nem ás táplálok 
valami vérmes reményeket a nyereségre nézve, de 
belevágtam mégis a fejszét, mert nem akarom, hogy 
nyom nélkül vesszen el ez az összehalmozott sok betű, 
pont. sor, vonal!” Azon a tavaszon rajongásának tár
gya nem az irodalom valójában, hanem Tarján Irma 
drámai szende, ennek következtében pedig a színház, 
és a napló ekkor a szabadkai színház krónikája is.

Az önképzőkör és a szereplés az új tanévben válik 
ismét érdekessé Kosztolányi számára. Most már hete
dikes, tehát teljes jogú tagja a körnek, és nyomban 
az első ülésen (szeptember 29-én) megvívja első ön
képzőköri párbaját, amelyben sebeket kap és sebeket 
oszt, akárcsak az elkövetkező ülések során is. Bírá
lóival száll szembe, akik a Rügyfakadás című versét 
„gyönge középszerűnek” minősítették. Szóváltás tá
madt, mire négy társa javasolta, hogy a hevesen 
reagáló költőt részesítsék jegyzőkönyvi megrovásban. 
A támadások egyelőre nem szegik kedvét: az egy
mást követő üléseken rendre szerepel hol dolgozattal 
(Október 6.), hol karcolattal (Két karcolat), hol vers
sel (Sors), majd a változatosság kedvéért hozzászó
lással, hogy azután a plágium vádjával illesse az 
egyik felolvasott elbeszélést, és így megosztva a tag
ságot, kisebb forradalmas válságot idézzen elő az ön
képzőkör munkájában. Duzzadó öntudattal ágál ezen 
a gimnáziumi kis színpadon, hiszen még hatodikos 
korában megnyerte a Toncs Gusztáv meghirdette 
irodalmi pályadíjat Széchenyiről szóló dolgozatával,
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míg a hetedik gimnazistának megjelenik a verse a 
Budapesti Napló 1901. október 26-i, szombati számá
ban Egy sír címmel. Mindössze két versszak, s az 
első könnyedségével hangulatkifejező:

„Oh mennyi ábránd háborítja 
E szép, e csöndes életet.

Tündér ruhákban jönnek aztán 
Ellengenek szívünk felett.”

Egy hónappal később felolvassa az önképzőkörben 
is egy másik versével közös cím alá fogva, az Apró 
versek második darabjaként. Igazán nem önképző
köri értékű versek ezek már: mind a kettő benne 
lesz a Négy fal között című kötetében, éppen csak 
kisebb változtatásokat kellett eszközölnie. Az Egy sor 
címét vesztve válik a Finálé harmadik darabjává, a 
másik, az „Álmodtam egy álmot” kezdetű a Verlaine- 
re apelláló Chanson cím alatt önállósul. Várható te
hát, hogy szakítani fog írásai önképzőköri bemuta
tásának a gyakorlatával, s az alkalomra nem is kel
lett sokáig várnia: 1901. december 22-én a bírálat 
tárgya Sírvirágok című „költeményfüzére” , melyben 
egyik költői ideáljának, Reviczky Gyulának emléke 
előtt tiszteleg. Hiába várta az osztatlant sikert, most 
sem kapa meg, a bírálatok elfogultak és már-már el
lenségesek, ezért ki is jelenti, költőként nem, csupán 
kritikusként fog ezentúl szerepelni az öniképzőkőrben. 
Pedig főképpen Kosztolányi-írások kerültek az ön
képzőkör díszkönyvébe (nem is mindegyiket másolta 
;be!), s ő volt, aki szinte előfizetett az önképzőköri 
pályázatok megnyerésére is. Ezek között volt érteke
zés (Arany lírája), emlékbeszéd (Emlékbeszéd Csoko
nai Vitéz Mihály felett), vers és műfordítás németből 
és latinból, valamint elbeszélés. A Sírvirágok kapcsán 
inkább a költői elgondolást lehet méltányolni, s nem 
annyira a kidolgozást. Legfeljebb egy-egy futamra 
hivatkozhatunk, így a ciklus 4. darabjának első hat 
sorára:
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,,Sárga őszi reggel 
álmatag szemekkel 

nézlek tégedet.
Oly fakó sugárod . . .
Látom, szinte várod 

boldog végedet. . . ”
Az elgondolásról a szerző megjegyzése beszél: „E 

költeményfüzér megírására a közvetlen impulzust az 
oly korán elhunyt Reviczky tragikus sorsa adta. Ko
rántsem akartam azonban ezen apró dalokat az ő 
emlékének szentelni — talán nem is lennének méltók 
hozzá —, csupáncsak egy általános képet akartam 
nyújtani azokról a fejér arcú, tüzes szemű betegekről, 
kik naponként zajtalanul sóhajtanak el a világból, 
mint ősszel a falevelek. Ez a szürke kép lelkem meg
ragadta, s benne egy tragédiát látott, azoknak a 
szegény betegeknek sóhajtását még az élet zűrzavará
ban is meghallottam. És megértettem a zt. . . ”

Kosztolányi Dezső amilyen szorgalmas volt eredeti 
művek önképzőköri előadásában az első félév folya
mán, olyan szorgalmas felszólaló volt bírálóiként a 
második félévben, hiszen felismerte, a bíráló is csil
loghat, kérkedhet olvasottságával, tájékozottságával, 
tudásával. Hogy milyenek lehettek bírálatai, azt az 
1901. november 17-i ülésen felolvasott A „ Vigasz a 
könnyekben” ez. műfordítás bírálata című kritikai 
írása szemléltetheti. „A  kis bírálat kicsapott medré
ből — írta dolgozata záróbekezdésében — , s egy 
aesthetikai tanulmány félévé dagadt. Tudom sok 
gáncs, sok szemrehányás érhet ezért. . .  A munka 
hosszúsága két okban gyökeredzik, egyrészt szándé
komban, amennyiben irányadó munkát akartam ké
szíteni a t. Önképzőkör műfordítói részére — s 
amennyire tőlem telhetett, tanáccsal akartam nekik 
szolgálni; másrészt pedig munkakedvem ragadott ily 
messzire, mert mindig szeretettel és kedvvel dolgoz
tam rajta. A  munka egyedüli élvezetem és büszke
ségem.” Igaza volt, benne és társaiban is az „ambitio

13



nemes vetélye lüktetett” , csakhogy nála hatványo
zottabban: ő tudta és akarta a fel- és kitűnést, s 
műveltsége, tájékozottsága erre fel is jogosította. Sze
rénytelensége sem bántó tehát, és a fentebb idézetteket 
társai, az önképzőköri tagság, komolyan hallgathatta, 
mert ha mást nem, a retorikai fordulatot minden
képpen becsülni lehetett.

Akárcsak a fiatal esztéta fejtegetéseit is a műalko
tás követelményeiről, amelyekből egyenesen követ
kezik az, amit a „műfordítás létjogosultságának” ne
vezünk: „a művészi béltartalmat, melyet egy költő 
más nyelven fejezett ki, visszaadni oly formában, 
hogy az az eredeti hatását tegye reánk, ami akkor 
jó létre, ha a fordítás hűsége, közvetlensége frigybe 
lép a legjelesebb belsőséggel. . . ” A fordító jó, ha 
rajta hagyja fordításán szubjektivitásának a pecsét
jét, de a mű eredeti karakterének is ki kell tűnnie, 
hiszen „mi nem Aranyt, Ábrányit, Szász Károlyt 
akarjuk élvezni, mint műfordítókat, hanem Aristo- 
phanest, Byront és Goethét mint eredeti költőket” . 
A hetedik gimnazista Kosztolányi jól ismeri a ma
gyar műfordítás történetét, nyilván Radó Antal nyo
mán. Tudja, hogy Batsányi János és Péczely József 
neve a fordításfelfogás két szélsőséges változatát fém
jelzi: „az első a szolgai, szóról szóra való fordítás 
mellett tör lándzsát, a másik a teljesen szabad, sőt 
pongyola fordítás híve” , ö  a műfordítás terén is 
„korszakalkotó” Arany János nézetét vallja, s idézi: 
„a fordító bizonyos körülmények közt eldobhatja az 
eredeti mértéket, ha a külső szellemét kifejtheti oly 
idomban, mely nemzeti nyelvén amazzal analóg s 
mint nemzeti idom jobban behízelgi magát” . Ismeri 
Kazinczy Ferenc szó játékát a műfordítással kapcsolat
ban: „ne azt, hanem úgy” , de hivatkozik Dóczy Jenő 
és Radó Antal elvére is, amelyet a „híven és szépen” 
képlet ragad meg. És ismét Arany János a „hűtlen 
hívség” definíciójával, és Goethe ama mondata, hogy 
„minden jó költemény alkalmi költemény” , hiszen ez, 
mint írja Kosztolányi, „jobban alkalmazható a mű

14



fordításra, miint jó költeményekre” . Ilyen típusú elmé
leti fejtegetések után tér át Grüner Andor nyolcadi
kos gimnazista Goethe-fordításának tüzetes vizsgá
latára, s itt tesz próbát az olyan jellegű mikrofiloló- 
giai elemzéssel, amelyet később is szívesen végez, ha 
a műfordításról nyílik alkalma szólni. A Goethe-for- 
dító megbukik: Kosztolányi ugyanis könnyűszerrel 
kimutatta, hogy iskolatársa „Nacsányival egy csapá
son jár” , azaz a „szavak merev fordítását tűzte ki 
célul” , és ilyen módon „teljesen elvétette feladatát” .

Önképzőköri feszültségekkel teli tanév volt az 
1901/1902-es, amelyben megtörtént a tagság polarizá
lódása, s egy Kosztolányi-tábor kialakulása is leját
szódott, a nézeteltérések iis szaporodtak, a villongá
sok is gyakoribbak lettek, úgyhogy az ülések rendre 
a botrányba fulladással fenyegettek. Joggal figyel
meztette hát Kosztolányi Árpád, a gimnázium igaz
gatója a tagságot az új, az 1902/1903-as tanév első 
önképzőköri ülésén, hogy „irtsák ki keblükből az 
egymás iránti gyűlölséget, különösen a felekezeti 
türelmetlenséget, mely a múlt évi önképzőkört oly 
nagyon megmételyezte” . Kosztolányi Dezsőt ugyan
ezen az ülésen még egyhangúan titkárrá választják, 
de azt a javaslatot, hogy az önképzőkör vegye fel a 
Jámbor Pál nevet, már csak szótöbbséggel fogadják 
el. Az önképzőkör! üléseken azonban most már Kosz
tolányi nem csupán társai egy csoportjával áll szem
ben, mint az előző tanévben, hanem a vezető tanár
ral is, aki a tanév negyedik ülésén (1902. november 
9.) robbanásig feszíti a konfliktust, amikor Kosztolá
nyi ellenében Friedmann Ferenc (a későbbi Fenyves 
Ferenc) igazát támogatja, s nem keresi a nézetek 
egyensúlyát, mint elődje gyakorolta az elmúlt tan
évben. Kosztolányit talán ismét foglalkoztatta az a 
hatodikos korában időszerűnek tartott kérdés, hogy 
„vájjon mi vezet jobban a nagysághoz, mi fejleszti 
ki jobban a talentumot, az iskola, vagy a vele való 
dac” . S most is, mint ötödikes korában, a dacot vá
lasztja tanárával szemben, s azt is tudja, hogy mint
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akkor, most is majd „elbukik a harcban” : így az
után — az önképzőköri jegyzőkönyv megfogalmazása 
szerint — „Kosztolányi Dezső titkár a vezető tanár 
urat és a kört megsértette és az ülésről távozott” . 
E viharos ülés eseményeiről többen is beszéltek. 
Műnk Artúr a Köszönöm addig is .. . című önéletrajzi 
emlékezésében, Sztrókay Kálmán egy visszaemlékezé
sében, de elmondja Kosztolányi Dezsőné is a férjéről 
írott könyvében. Fennmaradt Brenner József-Csáth 
Géza napló jegyzete is. Mi ezt idézzük:

„A mai önképzőköri ülésen szakításra került a do
log. Dide Friedmann-nak bírálatát leszidta. Révfy 
kemény hangon azt mondta, hogy »a titkár hibásan 
bírál, ő is mond germanizmust, 6Őt tele van beszéde 
ezzel.*

(Dide): »Tessék kimutatni egyet is.*
— ►►Majd azután most nincs idő rá.«
(D) Kérem tessék kimutatni, hol a germanizmus — 

nem gyerekeskedni jöttem én ide. Ha a tanár úr nem 
mutatja ki, itt hagyom az ülést.

(Révfy) ►►Csak tessék, hagyja itt.*
(Dide kimegy hangosan szinte kiabálva): ►►Tudok 

én annyit magyarul, mint a tanár ú r . . . « ”
Egy hét múlva Kosztolányi Dezső már magánta

nuló, a szegedi tankerületi főigazgató pedig a tanév 
egész folyamára beszünteti a szabadkai gimnázium ön
képzőkörének tevékenységét. A lázadó és dacoló 
nyolcadikos diák magánúton tesz érettségi vizsgát — 
talán ugyancsak dacból színjelesre.
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EUPHORION, A TETSZELGŐ

A szerencsésen befejeződött gimnáziumi kaland után 
„önálló” adriai nyaralás testvéreivel. Abbázia — a 
mai Opatija — egyúttal amolyan főpróba is a pesti 
egyetemi élethez, hiszen Pesten egyedül kell majd 
lennie és élnie, ő pedig anyás gyerek, mint mondják, 
kik ismerték. S valóban: szemptember elején anyja 
kíséretében utazik fel Pestre, anyja keres számára 
lakást, ügyetlenül természetesen, mert a szoba tele 
van poloskával, s egy éjszaka után tovább kell áll
niuk. „Most a Sándor-utcában, egy háromemeletes, 
sárga ház második udvarában vált sötét, földszintes 
szobát a fiának — írja Kosztolányi Dezsőné. — Az 
udvar, a kis szoba elhelyezése emlékeztet a szabadkai 
hátuisó ház udvarára, gyermekszobájára. A Fehér Ló 
vidékies éttermében ebédel. Anyika egy hónapra elő
re kifizeti itt egyetemista fiának a kasztot.” Azután 
megnyugodva vonatra ül, Dezső fia, akire a magá
nyosság szakadt, már írja l s  első levelét az anyja 
utáni sóhajként:

„Édes jó anyám!
Míg te a szabadkai személyvonaton hazafelé robog

tál, addig a Kerepesi-úton haladt egy bús fiatalem
ber. Szemét könnyek borították el és kalapját a sze
mébe húzta, hogy ki ne nevessék. Elgondolta ő, hogy 
kicsoda ebben a városban s kicsoda tinektek ő s ti 
őneki. Csak égette a torkát a sírás és ment tovább.

Midőn aztán hazatért, véget vetett annyi nap oly 
nagy hazugságának és — sírt. Kérdezték miért? Nem
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felelt semmit, csak a ti neveteket imádkozta el ma
gában ..

így, ilyen hangulatban kezdte meg Kosztolányi 
Dezső 1903. szeptember 9-én pesti egyetemista életét. 
Tegyük hozzá, éppen a legjobbkor érkezett Pestre, 
az íróvá válás szempontjából kétségtelenül, ha arra 
gondolunk, hogy Négyesy László stílusgyakorlati sze
mináriuma éppen abban a tanévben növi ki önkép
zőköri jellegét. Megváltozik karaktere, és az irodalmi 
élet színtere lesz, amolyan írói inkubátor, ahol szere
pelni, fel- és kitűnni lehet és kell: a publikum értő 
és hozzáértő, a versenytársak pedig ihletően provo
kálnak. A szabadkai önképzőkörben edződött Koszto
lányi életelemében találta magát ezeken a péntek esti 
stílusgyakorlati órákon, amelyek kezdtek népszerűvé 
válni, hiszen az 1904/1905-ös tanévben Grezsa Ferenc 
állítása szerint 386-an iratkoztak fel Négyesy László
nál, a vezető tanárnál. Nyilvánvalóan nem csupán a 
magyar nyelvet és irodalmat tanulók vannak jelen, 
hanem az egyetem más karainak hallgatói is itt ad
nak egymásnak találkát. A látványról maga Koszto
lányi festett 1933-ban képet: „Kürtőkalapos világfiak 
sétabottal, szépleikek ^merészen öltözködő** leányok 
társaságában, tolsztojánusok, kik Krisztus-szakállat, 
hátrafésült, nagy hajat viselnek, és bőrsarujukból 
meztelen lábuk kandikál ki, piros nyakkendős szo
cialisták, akiknek a Marseillaise még forradalmi dal, 
szelíd növényevők és teozófusok, akik esténként az 
Akadémia-kávéházban Schmitt Jenőt hallgatják, ko
mor materialisták, akik angol pipát szívnak, s Her- 
bert Spencer nevét úgy ejtik ki a kongó, homályos 
folyosókon, mint valami világi ölforgató jelszót.” Más 
csoportosulások is voltak. Kosztolányi is említi a deb
receni hallgatókat, akik a Bokréta nevű kör tagjai 
voltak, s „tüntetőleg magyaros-fekete mentében” je
lentek meg, a baloldali forradalmi csoportnak „hegy
párt” volt a neve. Mindebből kitetszik, hogy 6zabad 
fórum volt ez, nem pedig zárt, szabályos egyetemi óra. 
„Fölolvasni pedig lehetett ott mindent, verset és pró
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zát, szonettet és Hamlet-tanulmányt, naturalista no
vellát és teozófiai értekezést, Baudelaire-fordítást és 
kritikát Farkas Imréről, essayt Péterfy Jenőről és 
bírálatot Hajnal Márton összehasonlító irodalomtör
téneti tanulmányáról. Mindezt meg is tettük.” Ju
hász Gyula írta ezt a Négyesy-órák című cikkében. 
Ö nyolc szemeszteren át volt tagja, hat szemeszteren 
át pedig titkára ennek az oly nevezetes, ma már le
gendaszámba menő szemináriumnak.

Kosztolányi Dezsőnek két szerepléséről maradt fenn 
anekdotaszerű adat. Az elsőt Kosztolányi Dezsőné 
a férjéről írott könyvében találjuk. A „gólya” bemu
tatkozásának históriája ez. Az új tanév egyik első 
óráján egy öreg egyetemista Kiss József költészetét 
bírálta „nemzeti szempontból” , az opponálója pedig 
Kosztolányi, az elsőéves egyetemista:

„Egy — vidéki, csak néhány napja felkerült — 
*gólya« felugrik és pattogó hangon raccsolva ezt 
mondja:

►►Érzésem szerint a költőn ne legyen nemzeti ruha, 
semmiféle ruha ne legyen a költőn . . . «

A magas, vállas fiatalember arcéle élesen kirajzo
lódik a tanterem őszies homályában.

Óra után többen odamennek hozzá, bemutatkoznak 
neki. Ö is megmondja a nevét: Kosztolányi Dezső .. ” 

A másik epizódot maga Kosztolányi meséli el:
„Egy ilyen gyakorlaton egy égő szemű, barna arcú, 

szekszárdi fiatalember olvassa fel verseit — köztük 
a Spinozáról szóló szonettjét is —, és fűszeres, új 
rímeit, ideges anapesztusait éppoly egyénien énekli, 
mint manapság: Babits Mihály. Ezeket a verseket a 
másik héten én bírálom. Akkor parázs vita támad. 
Fönn a »hegypárt«K>n egy lobogó hajú, fekete ifjú 
egyszerre fölpattan, s rendkívül indulatosan kijelenti, 
hogy a költészet célja csupán a haladás, a társadalmi 
jólét előmozdítása s a közéleti bűnök, visszaélések os
torozása lehet, mire én odavetem, hogy a múzsa még
se szobalány, seprője sincs neki. A terem megzajdul. 
Tapsolnak és fütyülnek.
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Ez az indulatos ifjú Vágó Béla, a későbbi népbiztos, 
akit a kommunizmus idején pillantok meg az utcán, 
bőrövében kézigránátokkal.”

Nem az órákon, ezeken a szemináriumi gyakorlato
kon szövi a barátság szálait Kosztolányi Dezső a gya
korlatok szeniorával, Juhász Gyulával és Babits Mi
hállyal, s akiről meg szoktak feledkezni, Zalai Bélá
val, a filozófussal. Ki is osztja barátainak a szerepe
ket Babits Mihályhoz írott, 1905. február 18-án kelt 
levelében: „Z a la i... lesz a mi Brandesünk. Juhász 
a költő; ön az irodalmi mindenes. Én a drámaíró-je- 
lö lt . . . ” Rokon lelkek és főképpen rokon érdeklődések 
találkoztak össze ebben az irodalmi kvartettben. „Ba
rátságuk mély, mint minden fiatalkori — írja Tolnai 
Gábor a Juhász Gyula emlékének szentelt Nyugat
számban. — A közös lelkesedés és egymást lelkesí
tés kora ez. Az önművelés, az olvasási láz mámorosai 
mindnyájan. Közös eszményeik vannak s nem múlhat 
el nap, hogy ne számoljanak be egymásnak olvas
mányaikról, élményeikről. Szünidőben pedig Szabadka, 
Szekszárd és Szeged között állandó levelezés folyik ..
S éppen a levelezés válik igazán fontossá ebben a 
baráti körben, hiszen nehéz a levelekben fellelhető 
gondolatokat fejtegetni a személyes együttlétek alkal
mával. Mintha csak arra vártak volna, hogy hazautaz
zanak Pestről, mert nekik alkalom kellett a gondola
tok kifejtéséhez, s erre a levélműfaj volt a legalkal
masabb: magánéletük „titkairól” nem kellett szólni, 
s abból nem kellett semmit felmutatni sem. Ez ma
gyarázza, hogy véletlenül fedezi fel Kosztolányi pél
dául, hogy Zalai Béla barátjuk megnősült, ők  tehát 
amikor levelet írnak egymásnak, irodalmi életet él
nek, csak az érdekes a szemükben, amit irodalommá 
lehet transzformálni, s ebben kétségtelenül Kosztolá
nyi jár elöl, de Babits Mihály sem marad mögötte.

Levelezésük tanúsága szerint 1904 tavaszán válik 
ismeretségük valóban barátsággá. Az első fennma
radt levelet Kosztolányi 1904. április 13-án írja Babits 
Mihályhoz:

20



„Nagyon tisztelt és szeretett barátom!
Budapestről írom önnek e levelet, hova két heti be

tegeskedés és furcsa kalandozás után vetődtem. Ez 
a körülmény egyrészt megakadályozott abban, hogy 
a nálam levő Poe kötetet feldolgozzam, másrészt nem 
engedte meg, hogy Önhöz juttassam azt a Verlaine 
munkáival együtt. . .  Többször gondoltam önre és 
kötelességemre s egy heti ittlétemben hiába kerestem 
nyomát Budapesten ..

A  megszólítások mind barátibb hangúak, s május
ban Babits már „Ferencz-körúti remetének” nevezi 
Kosztolányit, aki nem sokkal később, szinte bókként 
írja, hogy az ő „Recanatija — Szabadka” . Babits ado
mányozza Kosztolányinak az Euphorion-analógiát is: 
„Előttem pedig egy halom könyv és az ö n  levele és 
ön. Igen itt áll előttem ön  is, s nem nyári toilettben, 
hanem vállára vetve ama nagykabát, amint sokszor 
láttam, duzzadt nyakkendőjével, állva, kezében könyv 
(Arany és Komjáthy?), felvetve nagy feje, dacos rán- 
cú vastag homlokára fürte csap — úgy áll itt — mint 
egy Byron (csak fordítsa!), mint egy Erősember, mint 
egy vékonybőrű Elefánt — ha nem tévedek, csupa 
pesszimizmusba és blazírtságba burkolózó Kedv És 
Fiatalság és Előrevágy, maga az Üj Költészet szelle
me, s ha Faustot írnék, ön lenne az Euphorionom. . .”

Szembeötlő ugyanakkor, hogy milyen gyorsan Ju
hász Gyula fölé kerekedik — akár öniróniája révén 
is : „Hiába én már nem tudom úgy nézni a Természe
tet, mint ön ! — A zsebemben egy revolverrel járká
lok az üres erdőben: persze sohasincs bátorságom . . .  
Nevethet egészen bátran, de igaz, amit írok . . .  mégse 
szégyellem, hogy megírtam önnek, Zarathustra Gyula. 
Mert ön  az utolsó emberem, az első barátom, kit 
most könnyezve kérek írjon még egyszer nekem, kit 
Mohácsi Jenő oly szubtilisen leköpött vala.”

Bizalmasabb, emberibb megnyilatkozást azonban 
alig találunk ezekben a levelekben, hozzájuk sorolva 
a Zalai Béla által írottakat is. Ezek a levelek nem 
emberi, hanem irodalmi dokumentumok. Még a Bécs-
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ben keltezettek is, amelyekben Kosztolányi Dezső el
sősorban sajnáltat ja magát. Mert a következő, az 
1904/1905-ös tanévet Kosztolányi a bécsi egyetemen 
tölti, minthogy magyar—német szakos tanárnak ké
szült. Olyan Midász király Kosztolányi ekkor, akinek 
a kezében minden irodalommá válik, szóljon arról, 
hogy hogyan él Szabadkán 1904 nyarán („ . . .  Nagyon 
egyhangú és szorgalmas napokat élek. Sokat virrasz
tók: most is fél négykor írok önnek, miután befejez
tem a Childe Harold első énekét. Mire e levélre alá
írhatom nevemet virradni fog s az ablakon átszűrődő, 
kékes reggeli fény elsáppasztja az előttem égő villa
nyos körtét. A cselédek ilyenkor már fenn vannak s 
készítik a theámat. Szó nélkül behozzák s én kéj
jel iszom a sárga levet. Aztán megmosdok, néha meg- 
fürdök jó hideg vízben, kimegyek a kertbe, hol fehér 
rózsakarók közt áloék és kaktusok keleti pompájától 
átölelve várom a napot. Aztán ágyba bújok s al
szom délig . . . ” ), vagy arról, hogy mit álmodott („A 
múltkor azt álmodtam, hogy óriási tüzes csikóvá vál
toztam s véres körmökkel, vérben forgó szemekkel 
száguldoztam és repültem egy óriási napfényben iz
zó homoksivatagon . . . ” ), illetve hogy kedélyének mi
lyen az árapálya. Arról sem szabad azonban meg
feledkezni, hogy a levélírás is szerepjátszás, mint 
ahogy az a Négyesy-szemináriumon való fellépés is. 
„Szerepelni, szerepelni. . . ” — ez a jelszava, a véle
ménye pedig hogy „sokat használhatunk egymásnak 
bukfenceink bemutatásával” .

A négyük levelezésében emlegetett írók és könyvek 
révén a századelő modern magyar költőjének tanuló
szobájába lehet betekintem. Kosztolányi Dezső 1904 
nyarán írja Babits Mihálynak: „Hogy rövidesen be
számoljak olvasmányaimról, megjegyzem, hogy Pascal 
Pensées-jét forgatom. Byront nagyon szeretem s újra 
és újra Ibsent cultiválom. Ha modern költőről lehet 
szó, csak őt említhetjük. Peer Gynt, Solness mester, 
Hedd a Gabler, Nóra. A Rouge et Noirnba most kez
dek bele. Carlyle Sartor Resartusán csurognak a köny-
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nyeim s azt hiszem, ez a legtöbbet érő dolga a »Hősö- 
kön« kívül. De mindezek az olvasmányok mellékesek 
Shakespeare mellett, kit most nem az ifjonc diák 
újságvágyával, de az érett ember határtalan becsülé
sével újra olvasok. Barátom, Shakespeare!”

Megtudjuk, hogy La Bruyere-t olvassa, és „min
denek felett imád ja” , forgatja a még gimnazista ko
rában megismert Saphir könyvét, Heinét, akinek ha
tását beismeri, Anatol Francé műveit szereti, de el
hárítja a hatás gondolatát („Hatásról nézetem szerint 
náncs szó, a femesi Hercules képét évek óta rejtegetem 
fiókomban . . . ” ), sok Carducci-verset őriz, „van sok 
Verhaerenja, Strándbergje, Carlyle-ja” , nincs elra
gadtatva a dán Jaoabsen Nils Lyhnéjéneik hősétől, 
olvassa Csehov drámáit, de nem tetszik neki az „üres 
Mallarmé” és a „nyavalyás Verlaine” , kissé lebecsüli 
Poe-t, kezében van Leoonte de Lisle Oresteiája, 6 for
dítani kezdi, egy pillanatban Ibsenre és Nietzschére 
esküszik, mert „ők a mai kor megváltói” , Bécsben 
Tolsztojban hisz, s aki igazán elragadja, az Arany Já
nos. A nagyidat cigányok III. énekéből Babits Mihály
hoz írott levelében 1904. szeptember 16-án idéz is 
(pontatlanul) egy „páratlanul modern, de nem deka
dens strófát” :

„így repedne ki a sertésből az orja 
Ilyen a kisfiú, mikor kigombolja 
Bugyogó nadrágját a pesztonka este,
Mint a hering hátul végigrepedt teste. . . ”

A választás éppen annyira jellemző, mint a deka
dencia eszméjének visszautasítása. Pokolba a deka
densekkel! — kiált fel 1904 nyarán Babits Mihályhoz 
írott levelében, s Poe-t ól Mallarméig mindenkit elvet, 
akit ebbe az írói körbe lehet sorolni. Mondja is vád
jait: elrontják az olvasók szépérzékét, „megfeketítik” 
világnézetét, szeretik a „disznóságokat” és a rímeket. 
Nietzschét is megfosztja trónjától: „gondolatainak ki
fejezése tekintetében ezerszer több Hume, mint
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Nietzsche” . Majd hozzáteszi: „Ezt a nézetváltozásomat 
azért közlöm önnel, minthogy jórészt dekadens haj
lamúnak ismert s nem szeretném, ha később félre
értések merülnének fel közöttünk.” Pedig életvallása 
mégiscsak egy nietzscheánusra vall: „Van-e magasz- 
tosabb, mint nagyszerűen élni, döntően, férfiasan ha
tározni és főleg tenni? Alig hiszem. Legfeljebb egy: 
lemondani egy esetleges boldogságról homlokunk ma- 
gasbaemelhetéseért. Az életet alkotni kell, feltornyoz
ni, az égig rakni, de sohasem szabad foltozni a múl
takkal, melyek már fel nem támaszthatók. S végre, 
ha nem tudunk alkotni, tehetünk egy utolsót és egyet
len nagyot, ami méltó az emberre, az Emberre, ki 
gondolkodik és fönnen érez: az öngyilkosságot, az ér
dek nélküli, szabad elhatározásból elkövetett, trans- 
cendens jellegű elmúlás előhívását. . . ”

Kosztolányi (és barátai) irodalmi érdeklődésének 
két góca volt akkoriban: a filozófia és a műfordítás. 
Mind a kettő tulajdonképpen a modernné válás folya
matában katalizátora az ifjú magyar irodalomnak, 
Kosztolányinak, aki — a levelekből tudjuk — végig
olvassa a kor legtöbb népszerű és időszerű filozófusát, 
Nietzsdhét és Schopenhauert, Kantot és Max Stir- 
nert, Bécsben filozófiai előadásokat hallgat, az 1905-ös 
esztendőt pedig filozófiai lázban kezdi, miként arról 
Juhász Gyulához írott levelében beszél: „Nem tu
dok egy lépést tenni, hogy Plató ne jutna az eszem
be. Philosophiai extasisban élek a szó szoros értel
mében. Dobja el Nietzschét és vegye elő Platót!” Ami 
pedig a fordításkultuszt illeti, általánosan érvényes 
Babits Mihálynak az a kései, 1938-as megállapítása a 
Szekszárdi kadarka című Írásában, hogy a „modem
nek lenni” igényét elégítette ki, amikor Verlaine-t 
vagy Oscar Wilde-ot fordított. Kosztolányinak pedig 
a műfordítás kérdésköre mintegy szabadkai gimná
ziumi öröksége volt, és ő is tudta, hogy a fordítások 
szellemi ablakok, amelyek a kor kínálta életlátvá
nyokra nyílnak, és ha nem volt más, egy Jánosi Gusz
táv tolmácsolására is ráfanyalodott.
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Az Euphorion-szerepben Kosztolányi Dezső azon
ban nem sokáig tetszelgett: a Szabadkára küldött le
velek szerint igen gyorsan megkezdte az előkészítő 
manővereket az irodalmi életbe való gyakorlati be
töréséhez. A Négyesy-nszeminárium tudatában a köl
tői-irodalmi létért folyó harc egyik arénája is. Bren- 
ner József-Csáth Gézának írja egy hónapi pesti tar
tózkodás után: „Késő éjjel írom e sorokat. Az iro
dalmi estélyen való szereplésem sikerült s Négyessy 
(a Kisfaludy, Petőfi társaság tagja) egészen el van 
ragadtatva tőlem. Ügy látszik, felszínre vergődök eb
ben a szörnyű harciban, ebben a vad marakodásban, 
ami itt a hírnévért történik . . . ” Juhász Gyula, Oláh 
Gábor akkor még azért tekintély a szemében, mert 
már publikált mind a kettő, Juhász a Budapesti Nap
lóban, Oláh a Jövendőben. Azután pedig Juhásznak 
módja van elhelyezni a barátok írásait a Szeged és 
Vidéke hasábjain, és teszi ezt rajongó önzetlenséggel 
az igencsak „önös” Kosztolányi ellenében. 1904 jú
liusában már „igényt tart a közlésre’’, ígérve tanul
mányt, elbeszélést, eredeti költeményt és fordítást, 
egy esztendővel későhb, 1905 őszén pedig már versei 
jelennek meg ugyanott. Azt is tudjuk, 1903 októbere 
óta csak az alkalomra vár, hogy „végezzen a nyárs- 
polgárias egyetemmel” : csak állást kapjon valahol, 
miként erről Csáth Gézához írott levelében fecseg. 
Nem tétovázik hát, amikor alkalma nyílik 1906 má
jusában, hogy elszegődjék újságírónak. Dicsekvő ün
nepélyességgel jelenti be az eseményt Babits Mihály
nak:

„Én, édesem, Pesten ragadtam. Ady Endre helyére, 
ki Párisba ment, a Budapesti Naplóhoz szerződtem 
bél-munkatársul. Szépirodalmi cikkeket, verseket, tár
cacikkeket írók bele s a versrovat vezetője vagyok.

Mint ilyen írok most önnek . . . ”
Azután levonja a konzekvenciákat is, felismerve, 

hogy a „benső lelki szenzációk ideje lejárt” , mert im
már „nála minden perc, minden papír pénz” :
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„Kedves barátom,
elsír atom a régi jó  időket, a szűzi és szeplőtelen ba

rátság és a hosszú levelek korszakát. Ügy látszik 
mindörökre elmúltak, legalább is jósokára. . .

Ma, kedvesem, egészen más idők járnak. Az öntudat 
korszakát élem. Testemet, lelkemet megvették. A szer
kesztőségekben le vagyok kötve. Minden tollvonáso
mat megfizetik.

Azért írom meg mindezt, hogy jellemezzem maga
mat, megértessem lelki állapotomat és átalakuláso
mat. Ma a mozgékonyság és tett korát élem. Az ér
vényesülés, az elismerés, az ismertté levés és a di
csőség korát. Egy pillanatra mámorosán megállók s 
bámulom a változásit, az embereket és enmagaimat.. 
(Babits Mihályhoz, 1906. július 24. után)

Talán már nem is emlékszik, hogy három eszten
dővel azelőtt még „egy Bresztovszky nevű oollégájá- 
val” akart „Schiller-Goethe barátságot kötni” , de arra 
feltétlenül, hogy milyen élvezettel és dühvei szólták 
le Babits Mihállyal Ady Endrét, a „szifiliszest és 
agyalágyúltat” , az „émelyítőt” , az ízléstelent, az ellen
szenvest, hiszen ott ül annak íróasztalánál. Ide nyil
vánvalóan a Szeged és Vidéke, valamint a Bácskai 
Hírlap „nyilvánosságán” át vezetett az amlbiciózus 
fiatalember útja. Mert 1905—1906-ban már rendsze
resen ír és publikál, s a termése is tekintélyes meny- 
nyiségű — legalább egy kötetnyi. Aztán pedig 1907- 
ben megjelenik verseskönyve, a Négy fal között, 
1908-ban pedig kész a Boszorkányos esték című no- 
velláskötete.

Fő műfaja a vers és az újságcikk, hiszen a Bácskai 
Hírlap már az „ő lapja” , ami abból is következik, 
hogy — mint Babitsnak írta — „élénk zsumalisztikai 
tevékenységet végez” , s végzett egy esztendővel előbb 
is: „A »Heti leveleket« meglehetős ambícióval rovom 
össze: irodalmi, társadalmi problémáikat beszélek meg 
bennök a magam m ódján. . . ” (Babitshoz 1905. július 
29.) Babitsnak pedig tetszenek: „végtelenül meglep
tek” — írja a szerzőnek, de „alig van egy is, mely
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ne valamely saját gondolatomat mondta volna — 
népszerű formában” (1905. augusztus 8. után). Nagy 
kedvvel és nagy iramot diktáló módon dolgozik a 
szabadkai újságnál, és dicsekszik Kosztolányi Árpád
nak és Gsáth Gézának: „Kedves Árpi és Józsi, na
gyon kérlek benneteket, hogy ti, kik nem vagytok 
annyira elcsigázva, mint én — az egész B H.-t én csi
nálom: vezércikket sohasem ollóztunk, mióta segéd
szerkesztő vagyok — legyetek szivesek hosszú és ér
dekes leveleket írni . . . ” A kritikus utókor igencsak 
szigorú ezekkel a korai újságcikkekkel szemben: „A 
Bácskád Hírlap »heti levelei* és a Budapesti Hírlap 
színesei között akad merőben jelentéktelen, csupán 
a napi érdekességhez tapadó vagy a legfrissebb olvas
mányélményre visszhangzó írás” — írja a Koszto- 
lányi-cikkeket kötetekbe gyűjtő Réz Pál. Nem is adja 
mind ki őket, csak válogat az ifjúkori termésben, 
csak mutatóban közöl belőlük, hogy bemutassa, „ihon- 
nan ívelt fel ez a tündökletes pálya” . Ám megállapí
tani kénytelen: „már a szabadkai cikkek legjobbjai- 
ban is jelen van Kosztolányi egyik jellegzetes írói
hírlapírói tulajdonsága: kivételes érzékenysége a kor 
társadalmi, tudományos, irodalmi, művészeti jelen
ségedre, a kíváncsiság, amely nem marad meg a fel
színnél, hanem alkatához hasonlítja az eszméket és 
jelenségeket, olykor csak eljátszik velük, máskor 
összefüggések rendszerébe állítja őket” . Műveltségé
vel, olvasottságával, tájékozottságával akarja bűvölni 
és elragadni az olvasót, s úgy tesz, mint a mutatvá
nyos, csak ő a valóság és az irodalom, illetve a filo
zófia között kifeszített eszmeszálon teszi meg az utat 
általában az élettől az irodalomig. S vall arról, hogy 
a gyermekmentalitás bűvöletében él, s hivatkozik egy 
helyütt a „nagy angol empiristára” , Locke-ra, aki 
„inkább volt egy gyerek társaságában, mint magában” , 
másutt a játékhoz való jogról beszél, mert a játék 
„mindannyiunk szükséglete” . Rossz véleménye van a 
társadalomról, hazugnak és romlottnak tartja, s érte
kezik a halálbüntetésről és az öngyilkosságról, az is-
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kóláról, s arról, hogy az „liskolamorállal” vám tulaj
donképpen baj. Nyilatkozik a germán és a francia 
műveltség vitájában, beszámol a szecesszió bécsi kiál
lításán látottakról, s megjegyzi-leírja Iván Mestrovié 
nevét is (1905. május 28.) a „nagy Baudelaire^ével” 
együtt, és szinte dühösen utasítja vissza az élet és 
költészet „monisztikus felfogását” : a „legnagyobb os
tobaságok közé tartozik, mit valaha az idők méhe 
szült” . A húszéves író szerint a művész azt teszi, 
hogy „elénk állítja az öntudatosan szemlélt világról 
szerzett benyomásait” . „Az ő élete az írás — fejtegeti 
—, az, amit ír, azt általéli, s az alkotás varázskohóján 
igaz lesz a hazugság, és az élet csak a legdurvább 
formákat szolgáltatja az alkotásihoz. Amit a mai író, 
a jó, a nagy író az írás tüzóben mond, az mind szív
ből jön, az mind heart song, ha jó az alkotás. Ha 
rossz — ki törődik a rossz alkotásokkal?” A konklú
ziója pedig jól ülő poén: „Ezek után pedig a kigú
nyolt Qscar Wálde-et és Kierkegaard-t bátran soro
zom a klasszikusok közé.”

Otthonosan érzi hát magát az írói világokban, az 
irodalmi problémák között: a szenvedélyes olvasó az 
ezekről szóló írásaiban csillogtatja igazán a tudását 
és olvasottságát, de szabadjára eresztheti provokatív 
kedvét is, amelynek „erejét” a Négyesy-szeminárium- 
beli hozzászólásaiban próbált ki. Két, 1905-ös esszéjé
ben is a hazafias költészet ellen beszél, illetve a ha
zafias irodalomtörténetírást bírálja. Az „artisztikus 
érzés” jogán beszél Makai Emilről, és megvédi a ha- 
zafiatlanság vádja ellen, mondván, hogy Goethe, a 
parnassienek, a dekadensek kozmopoliták voltak, s 
nem írtak „hazafias dolgokat” nagy költő létükre 
sem. „Mintha — írta Bodnár Zsigmond védelmében
— általában nem azért írnánk, mert tudunk, hanem 
mert magyarok, franciák vagyunk.” A céltáblája 
Beöthy Zsolt hazafias irodalomtörténetírása: „Nincs 
benne semmi modem természettudomány, szociológia, 
mely a jelenségeket élettani s nem idealistico^beöthys- 
tikus szemmel nézi — állapítja meg —, sőt tudomány
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sincs benne. Mert — hitem szerint — a körmondat 
még nem az.” Akiért lelkesedni tud a Bácskai Hírlap 
hasábjain, iaz Komjáthy Jenő költészete: „Költészete 
nem az anyaföld humuszából fakad, hanem szerte
len lelkének gazdag televényéből. . .  A XX. század 
költője, ki egy századdal előzte meg korát. Az egyé
niség apostola, mint Emerson, Ibsen és Nietzsche.” 
Itt is kap egy döfést a hazafiasság akkor annyira 
közszájon forgó szólama: „A  maradiság végre még 
nem hazafiság, s a politikai hűhó még nem magyar
ság. A XX. században nem úgy Írunk, mint azelőtt. . . ” 
Védelmébe veszi Nikolaus Lenaut, a „magyar születé
sű osztrák költőt” , aki azonban nem „egyszerűen né
met nyelven iró magyar költő” , és ünnepe nem alka
lom „hazafias ünnepségek” rendezésére. Köziben 
„kedves poétájának” mondja, akinek irodalomtörté
neti helye „Leopardi és Byron mellett van” , s hogy 
ő is felkínáljon egy „magyar” adalékot, azt mondja, 
hogy a „döblingi tébolydában meg Széchenyi szom
szédja volt” .

A századvég magyar irodalmának első „szentjei”
— Leopardi és Byron — társaságában szemléli hát 
Lenaut, akit még gimnazistaként szeretett meg. 1905- 
ben „minden idők egyik legnagyobb pesszimistája
ként” említi, főképpen, ha tudjuk, hogy a pesszimiz
mus e korszak egyik hitvallása volt. A világirodalom 
íróihoz azonban elsősorban az úgynevezett dekaden
cia kérdésében fordul tanácsért és útmutatásért. S 
ha elfogadjuk az 1916-os Tinta című kötetének Római 
jegyzetek címen közreadott útirajza 1901-es datálását, 
akkor ez már a gimnazistának is vesszőparipája. Ho
ratius — mondja itt — „fajtája első dekadens embere: 
egy latin, aki már talián” . Mérvadóbbak azonban az 
1905—1906-os írásai, a leveleinél is perdöntőbbek, 
mert korai „írói arcképeiben” , nyomban utánuk pe
dig novelláiban a leginkább felnőtt gondolkodású és 
a legszabatosabb, tudásából is ezekben árul el leg
többet. Túl van tehát a dekadensek „íin oorpore” meg
vetésének pillanatán is: ezzel az ötletével nem ara
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tott valami nagy sikert barátainál: Babits Mihály 
is, Zalai Béla is leintik, szabadjára engedheti tehát 
ismét „dekadens hajlamát” , tovább ápolhatja deka
denciafelfogását, amivel a modemnek az eszmekörét 
próbálta tulajdonképpen megragadni. Hogy Koszto
lányinál 1905—1906nban a dekadencia a modern fo
galmával azonosul, arra Rába György mutat rá, ám 
nyilvánvalóan nem csupán az újszerűt és a szokatlant 
jelentette számára. Leonid Andrejévről írta 1905-ben, 
hogy „eddig a modem patológiás életnek volt utol
érhetetlen festője” , s majd egy esztendővel később 
mondja Baudelaire-tanulmányában, hogy a „modern 
költőtől ma rendszerint csak újat és meglepőt vár
nak” , illetve hogy a dekadens a „nagyot, a rettene
test, a szörnyűt jelenti” , s ezt ő Leoonte de Lisle 
Oresteiajában fedezi fel — ebben az „egészen gö
rögösen megírt” tragédiában, melyben a parnasszista 
francia költő Aiszkhüloszt túllicitálva „tobzódik a 
zord szörnyűségekben” . Az is fölöttébb jellemző, 
ahogy impresszionisztikusan-szecessiós modorban fest 
Leconte de Lisle és D’Annunzio világáról képet. Az 
„impassibilité et impersonnalité” meghirdetőjének 
művéről írja: „Mindenütt nehéz illat, duzzadó egész
ség, tikkasztó fénypárázat. A szem szinte belefájdul a 
rikító színhatásokba. Rajzai azt az illúziót keltik, 
mintha nyers perzsa selyemre vérpiros keleti rózsák, 
sárga, buja napraforgók lennének hímezve. Bam
buszerdők zúgnak, ébenfák köszöntenek, tamariszkák 
legyeznek bennünket. . . ” S akit a „XX. század egyé
niségkultusza egyszerűen őrültté tett” , D’Annunzio 
az Őszi alkony álma című egyfelvonásos „tragikus 
költeménye” nyomán a következő jellemzést kapja: 
„ . . .  Ez a költeménye azt a hatást teszi, mintha az 
író ezer és ezer izzó színt, festékfoltot rakott volna 
egymás mellé a palettáján. Mi azonban elkáprázva 
gyönyörködünk a pompás színtavaszban. . .  Mindezt a 
színorgiát és fényexplóziót Gabriele D’Annunzio a 
legegyszerűbb eszközökkel, pár ecsetvonással festet
te l e .. .” Ehhez méltó a mű kínálta életlátvány is: „A
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Brenta mosolygó gyümölcsöskertjében, hol a szenve
délyes emberek az élet s a halál jegyében a vér lázas, 
beteges szerelmével szeretkeznek . . . ” A Heine- és a 
Zola-cikk sápadtabb, de nem egyforma intenzitásúak 
az 1907-̂ es írások Longfellowról, Carducciról, Sully- 
Prudhoanmeról, Strindbergről vagy Wedekindről. A 
tájékozottsága és a műveltsége bűvészmutatványai
ban minden alkalommal maga is gyönyörködik, a Le- 
conte de Lisles-tanulmányban pedig szinte tobzódik. 
A legközvetlenebb közelmúlt francia irodalmi esemé
nyeit első kézből ismeri, a parnasszisták poétikáját 
és ideológiáját egyformán említi. Iróhősének neve — 
írja — a „modern poézisben annyit jelent, mint a 
tudomány világában Auguste Comte-é” . Egyetlen be
kezdésben említi meg Carduccit, az „olasz paganisták 
fejének” nevét, Flaubert küzdelmét a mondatokkal és 
Oscar Wilde két művének „csodás dialógjait” , illetve 
a „merev és mégis lendületes görög formák” új meg- 
elevenedését, mondván, hogy a „holt vázak szűk csa
tornáiba fékezett szépségében szökken be a túlhabzó 
erő” .

Mindez nyilvánvalóan a lehető legszorosabb kapcso
latban van az életlátvány minősítésének a karakteré
vel a novellaírásban is. Kezdetleges és mégis hű tük
rök ezek a korai novellák, amelyeknek egy része be 
sem került a Boszorkányos esték írásai közé, első 
novelláskönyvébe. Színes és „különös” mondatok, 
morbid és egzaltált emberek világát találjuk ben
nük. Gyönyörködik az erős kifejezésekben és képek
ben, mint aki a „költői” prózát kultiválja. A tenger
parton, amikor „feküdni készül a nap, a víz idegesen 
hányja pezsgő gyöngyeit” a lánylábra (Adonis ünne
pén); a lánycipő „mint egy karcsú, fehér rózsabimbó” , 
a nap „mint egy bágyadt, nagy vörös rózsa, lehajolt, 
halvány lila fénybe vonva az egész láthatárt” (A 
fakír); a csendet a „szilaj csóklárma egészen elverte” 
(Különös látogató); a szobának „piszokszerű derengé
se zöldnek látszott” (A gyászruhás nő); „az égő nap
sugárban, a tavaszi láztól hangos utcán olyan volt
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•ez a gyászfátyolos test, mint egy széttaposott fekete 
rongy” (uo.). Vonzzák a színek. „A  vén kastély rézcí
merei csillogtak s az ablaküvegeken megjelent az a 
rejtelmes kék-vörös^sárga színű karika, mely gyer
mekkoruk egyik misztériuma volt” — olvassuk A  
jakír  című novellában. A hegedű címűnek is van 
ilyen típusú részlete: „Sok egészen mezítelenül lépett 
eléje, s csak sáfránysárga haja takarta be vakító tes
tét. Mások kék, bíbor, sárga és lila, testhez tapadó 
selyemszoknyában száguldottak hozzá. . . ” A tanító 
című pedig impresszionista festményt kínál: „Ezer 
szín és hang olvadt össze egy csodás szimfóniába. A 
kötélen kék, piros és fehér ruhák száradtak. A sárga 
galagonyák szelíden kuporodtak össze a zöld füvön. 
A barackfák szűzi fehér virágleplet öltöttek maguk
ra, s olyanok voltak, mint az áldozni készülő hal
vány lányok . . . ”

Az ilyen hátterek előtt jelennek meg hősei: fér
fiak, akik az élettől lépten-nyomon „összeborzonga- 
nak” , nők, akik megszállottak, eszelősek, zaklatott 
lelkűek, kényszerképzetek és valódi félelmek áldoza
tai, a lét patologikus virágai. Sehol természetes em
beri reakció, mindenütt a meghibbant lelkiség tüne
tei, az illogikus viselkedés jegyeivel és az ebből köz
vetlenül következő katasztrófák. Ilyen a szerelem is 
a „félelem vad ölelkezése” , a „csókok szilaj zivatara” : 
„Itt nem két szerelmes, hanem két szepegő ember- 
gyerek borult össze, ki vigaszt keresett, s magában 
az indulatok harsogó háborújában sem tudott a sze
relemre gondolni. A szemük, az arcuk elmondott min
dent: így ölelnek, így csókolnak a gyerekek, kik hal
dokló anyjukat akarják életre kelteni. Nem a sze
relem, hanem két félő ember szeretet ének vad tom- 
bolása volt ez” (Különös látogatás). Kiemelkedő no
vella nincs ezek között a koraiak között, jellemzőt 
azonban találunk, így a Gyászruhás nő, az Orrvérzés, 
a Különös látogatás, a Vonat megáll címűeket is.

Tomboló munkakedvének nyomaira bukkanunk 
lépten-nyomon már az egyetemi évek során, s ha va
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laha, akkor valóban az volt, aminek Babits látta: a 
„csupa pesszimizmusba és blazirtságba burkolózó 
Kedv és Fiatalság és Előrevágy, maga az Űj Költészet 
szelleme” , ki egy modern Euphorion megfestéséhez 
modellt állhatott volna.
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AZ ÉRZELMEK ISKOLÁJA

Az érzelmi túlfűtöttség életeleme, tehát szüntelenül, 
megszakítás nélkül szerelmes, és mindenkor a hozzá
illő módon. Brenner Etelka, az unokahúga, „kéznél 
van” , tehát ő az első, azután Lábass Juci, Kengsiur 
Hajnalka, Igalits Szanda következik, a „nemtő” , akit 
már versben is körülrajong: „hímezzék utadat a szen
de rózsák” — írja Szandának, akit évekkel később 
is emleget. Nem tud ellenállni a nemiség sugárzásának 
sem. A vaisikereskedő felesége és Tarján Irma „drámai 
szende” egyaránt a bálványa. Már korán, ifjan is 
szívesen jegyzi le gyermekkori benyomásainak em
lékeit. Kosztolányi Dezsőné nyomán idézzük: „Em
lékszem egy őszi délutánra. Alig lehettem tízéves, 
mikor egy vékonybőrű, fehérarcú leánnyal kertünk 
sűrű vadszőlő fala mögött bolyongtunk. A falról le
esett a vakolat. A  levelek még nem hullongtak. A 
leányt sokáig néztem és nem tudom miért, végtelenül 
boldognak éreztem magamat. Nem mondom, hogy 
meg szerettem volna csókolni, még csak megérinteni 
sem vágytam. De majdnem imádkoztam neki, hogy 
maradjon még egy kicsit velem azon az őszi délutá
non, a sűrű vadszőlőlevelek mögött.”

Az egyik emlékkép előhívja a másikat:
„Ugyanebben az időben egy tavaszi reggelen meg

láttam egy ugyancsak tízéves leánykát. Egy folyosón 
haladt végig: sietett. Ügy tíz lépéssel lehetett elő
rébb, mint én. Sietségében kioldozott a nyakkendő
je, de ő csak szaladt tovább, s kissé bicegve foglala
toskodva, de azért mégis iparkodva megkötötte. . .
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Mikor húszéves lettem, beleszerettem. A legheve
sebb, legkiállhatatlanabb szerelemmel csüngtem rajta, 
míg el nem kergetett. De még most ás szeretem.” 

Pesten „éji lányok” , de ugyanakkor preraffaelita- 
szecessziós hangulatok és érzelmeik: „Megint szerel
mes vagyok; és most azt hiszem, hogy először igazán. 
Egy halványarcú, angyalképű leány áll előttem. Fü
lembe sejtelmes zúgást hallok, mely hasonlatos az 
alvó rózsák halk beszédéhez; a szemem oly halvány
lila foltokat lát, mint a tavaszi virágok gyenge szir
mának a színe; az ő bája hasonlatos a fehér leander 
omló kelyhének keserű illatához; a számban oly ízt 
érzek, mint a dió meg a mogyoró kesernyés nedve; 
és olyan jó rá gondolnom, mint az augusztusi nyár
tól tikkadt arcomat rányomni a hűs fekete márvány
lapra. Rab minden érzékem, őt látom, hallom, tapin
tom, ízlem és szagolom. Ó rabság! Ö szabadság!'’

A rajz egészen közel áll ahhoz az ideálhoz, amelyet 
Lányi Heddában lát testet ölteni, ha ugyan nem ép
pen ő az ihlető. Még gyermeklány, tizenhárom éves. 
Kosztolányiné írja, hogy fekete szemű, fekete -hajú 
kislány volt Lányi Hedda, Lányi Ernőnek, a szabad
kai zeneiskola újonnan kinevezett igazgatójának ki
sebbik lánya. 1907 februárjában érkeznek Szabad
kára, és Hedda május derekán már Brenner József
be szerelmes, és nem is alaptalanul: a modern ma
gyar irodalom „homo novusa” vonzó fiatalember,, 
„magas, barna, nagy, sima haja van, az arca sápadt,, 
a szemei olyan különösen néznek, lehet, hogy kicsit 
kancsítanak” — festi meg kinézését a szerelmes lány 
a naplójában. Szívesen látott vendég Brenner József 
a Lányi házban: akkor már nagyon jó nevű eszté
tája a zenének, s kritikusa a zenei produkcióknak, 
maga is zeneszerző, aki a „szabad atonális harmoni
zálást” kedveli, s ő az, aki már 1904-ben Lányi Ernőt 
a szabadkai önképzőkörben (ez az önképzőkör ugyanis 
nem csupán Kosztolányi Dezsőé volt!) a „magyar mű
dal legkiválóbb művelőjének” nevezte, később a „ma
gyar géniusz dalt-teremtő képességét” méltányolta
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Lányi Ernő alkotásaiban. 1907-ben pedig egyenesen 
ünnepli. Lányi Ernő új kottáit 1906 decemberében 
ismerteti, s nyilván tudta, hogy a zeneszerző a közeli 
hetekben Szabadkára költözik, januárban „összegyűj
tött műveit” dicséri, június 19-én a .szabadkai „zenei 
állapotok” kérdésében pedig mintha a zeneiskola 
igazgatójának a szócsöve lenne, és még 1907 decem
berében is Lányi Ernő munkáiról ír cikket. Brenner 
József akkor már sikeres novellista is, a Trepov a 
boncolóasztalon, a Szombat este, A varázsló kertje 
írója, aki — ezt a Pál és Virginia című novellája alap
ján tudjuk — ismerte, milyen csillogásúak is a „vad 
vágyak sugarai a szép nagy gyermekiszemekben” . Ért
hető tehát, hogy Kosztolányi Dezső is meg akar is
merkedni Lányi Ernővel, s az is, hogy éppen Brenner 
József lesz, aki bemutatja a művészet légkörében élő 
családnak. Az ő „névjegye” friss (és első) verses
könyve, a Négy fal között. A  kis-nagylány benyomá
sa nem éppen a legkedvezőbb: 1907. június 2-án írja 
naplójában: „Megint itt volt Jóska, és elhozta magá
val az unokafivérét Apának bemutatni. Kosztolányi 
Dezsőnek hívják. Költő. .A verseskötetét odaajándé
kozta Apának. »Négy fal közötte a címe. Érdekes em
ber: magas, kék szemű, barna haja van, de az mindig 
a homlokára esik, nem áll olyan szép simán, mint a 
Jóskáé.”

ö t  a „Jóska” személye bűvölte el: „Lehet, hogy 
hozzánk is azért jár olyan szívesen Jóska, mert ben
nünk a zenét szereti. Nem bánom, csak járjon!” Így 
ír augusztusban, és még szeptemberben tis utána epek- 
szik. Kosztolányi Dezső majd csak októberben tűnik 
fel Lányi Hedda szemhatárán — az apának kölcsön
zött modem német és francia költői antológiát kéri 
vissza levélben, amelyet Hedda naplójába másol. Ám 
még december 23-án is azért szeretne tizenhat éves 
lenni, hogy nagylányszámba vegyék, mint ahogy nő
vérét, Sasát, Brenner József és barátai veszik. Bren
ner József-Csáth Géza különben is észrevehette a fia
tal lány rajongását, hiszen a pszichológia érdekelte
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igazán, és alighanem fölöttébb tudatosan játszotta 
Kosztolányi Dezső kezére a rajongani kész lányt. Ezt 
kell gondolnunk anmak a levélnek az alapján, amelyet
1910. augusztus 1-jén a költő Brenner Dezsőnek (a 
fiatalabb s ugyancsak sikeres udvarlónak) írt: „Te 
a bátyád művét kiteljesíted, ö  annak idején megírta 
a kislány-ügy preludiumát és írt nekem, a távollevő
nek, babos kötényéről, őzszemeiről, ah, az üldözött 
őzike szemeiről. . . ” Akárhogy is volt, 1907. december 
25-én bekövetkezett a fordulat: az egész Lányi csa
lád hivatalos volt Kosztolányiékhoz — uzsonnára.

„Uzsonna után — tudósít Lányi Hedda naplója — 
Dezső, akit édesanyja Didének szólít, odahívott az 
ebédlő támlás díványára. Ügy mondta, hogy: Jöjjön, 
kislányka, beszélgessünk egy kicsit. A beszélgetés 
egy hosszú óráig is eltarthatott. Nekem lángolt az ar
com utána . . . ”

Kivallatta a „kislánykát” , majd elindult a szívéhez 
vezető úton: a huszonkét éves, elsőkötetes költő kis
gyerekkoráról mesél: betegeskedéseiről, az édesapja 
építette csodálatos színházról és első szerelmeiről, név 
szerint az Igalits Szandáról, aki a szüléivel Zomborba 
költözött. Itt lendül támadásba:

„ . . .  És hogy Pesten annyi színésznőt és minden
féle nőt ismert, de egy olyan szépet sem látott, mint 
amilyen én vagyok. Megérintette a kezemet. Mintha 
tűz ért volna hozzám, beleremegtem. Akkor mondta, 
hogy szeret, s ebben a pillanatban éreztem, hogy én 
is ő t . . .

Táncra perdült a társaság. Dide megfogta a keze
met, és mi is táncoltunk a többiekkel. A táncban 
kifáradtunk, s utána Dide hívott, hogy üljünk le és 
nézegessük az újságok karácsonyi számait. Kétoldal- 
ról fogtuk a szétnyitott újságot, ós ő mögötte a ke
zemet szorította. Azt hittem, meghalok a boldogság
tól . . . ”

Szemmel láthatóan a „szegény kisgyermek” szerep 
erejét próbálta ki, Hedda naplója pedig bizonyítja, 
nem kis sikerrel, 1908. január 3-án is még ezt emle
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geti: „Annyira megmaradt róla a kép: a beteg kisfiú 
játszik kis színháza színészeivel: a fabábukkal egy 
saját maga által kigondolt színdarabot. /Dide! Édes 
Dide, ez Te voltál! . . . ” Az is vonzó, hogy konspirál- 
niuk kell, nehogy nyilvánosságra kerüljön szerelmük. 
A titok a romantikus patinája kapcsolatuknak, a ka
pocs pedig a poste restante-levél. „Dide édes és sze
relmes . . és rámenős udvarló, aki nem engedi egy 
pillanatig sem pihenni a lányka képzeletét, állandó 
ostrom alatt tartja gyakori hazalátogatásaival, nyílt 
és „titkos” , lila tintával írott leveleivel és persze ver
seivel iis. Az első 1905. január 14-én érkezik meg. 
Címe: Boszorkányos este, és majd a Mágia című 
1912-es kötetébe kerül. De mert a fiatal író szívéhez 
közelálló a cím, ez lesz első elbeszéléskötetének is a 
címe — így, többes számban: Boszorkányos esték. 
Most tehát nem a „szegény kisgyermek” , hanem az 
élátkozott, kéjre sóvár szerelmes, a „csókéhes ajkú” 
kopogtat és üzen:

„Ruhám csupa vér s éji harmat.
Ha megcsókolna most maró szám,
fekte seb verné ki ajkad . . . ”

Lányi Hedda szinte beleszédül e szerelmi gondo
latba, és rémülten kérdezi önmagától: „Hogy jutottam 
ehhez? Micsoda szél sodort hozzám ekkora szenve
délyt? Hogy fogok tudni elviselni, eltitkolni ekkora 
boldogságot?” Közben egymás után érkeznek az ér
zelmi hullámok: a levél vallomások. Hedda azonban 
tapasztalatlan, de egyben okos lány is, tudja, hogy 
amit „elátkozott” szerelmese vár, az az „ölelés közel
sége” . Hogyisne, amikor a Pestre kényszerülő férfi 
ilyeneket ír neki: „És innen a fűtetlen, rideg szobá
ból ezer meleg, vágyakozó, vérpiros csókot küldök 
neked a szádra, szemedre, a karjaidra, a te fiatal, 
puha testedre.” Kosztolányinak vannak olcsó udvarlói 
fogásai és nagyon ihletett, páratlan költői pillanatai 
egyaránt. Beszél a lány egyéniségének páratlan va-
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rázsáról, és akkor kissé olcsó fogással látszik élni. 
Amikor ellenben a költő küldd az üzenetet, az „ál
modok rólad” közhelye is egyetemes érvényű: „Ki
csoda vagy te, hogy ily könnyű vagy? Könnyű és 
karcsú, mint a fecske. Te fecskelány! Te fecskelelkű, 
fecskekönnyűségű, repülő, táncolva repülő lány, te 
kék égben, kék vizeken csicsergő madár! Te én! Te 
költő, te isten, te minden ! ! !”

A lány hangja ebben a osapongásban is költői mi
nősítéseket kap: „Olyan halk, mint egy őszi ének. 
Olyan, mint egy ezüstpohár nevetése. Olyan, mintha 
a te kezed simogatná beteg, lüktető halántékomat.. 
Majd gyermekien, naivul bájos lesz: „Hajnalra ébredj 
fel és gondolj reám. Én meg fogom érezni, s ha al
szom, felnevetek az álmomban.” Az udvarlás sok for
télyát előszedi. 1908. február 2-án kora reggel a 
kapuban két szál piros szegfűt talál Hedda, és tudja, 
hogy Dide hozta, aki így jelezte, hogy a hajnali gyors
sal megérkezett, március elején viszont fogadalmat 
tesz, hogy leszokik a dohányzásról. Elrabolja a lány
ka minden percét, leköti képzeletét és akaratát azon 
a tavaszon. „A Dide-várás, a találkozás és a búcsú 
tölti ki minden időm et. . . ” summázza áprilisban ta
pasztalatait Hedda. Így múlik el „lázas szerelmük 
egyetlen éve” . Mintha kiismerte volna ez alatt az 
egy esztendő alatt Kosztolányi szerelmi természetét. 
Egyik májusi naplójegyzetében rögzíti aggódó anyja 
szavait, nevezetesen, hogy „kislányom, ne vedd komo
lyan, amit Dide mond neked, ő csak kísérletezik ve
led” , és udvarlója leveleinek típusait. „(Néha táma- 
dóak, néha reménytelenek, néha hűvösek” ezek a le
velek, és tudni véli azt is, miért. Mert költő írta 
őket, a költőben pedig az „érzések sokkal viharosab
bak” , mint a hétköznapi emberekben. A gyermek
lány mind nehezebben viseli el a költői érzelemhá
borgatásokat, a vallomások állandó váltóáramának 
játékát. S talán még gyorsabban érik, mint ért volna 
e szerelem nélkül. „Az ember megőrül, ha arra gon
dol, hogy még csak 14 és fél éves . . . ” — kiált fel
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1909. április 16-án, hiszen Kosztolányi kéjenc is, aki 
rafinált módon ébr-esztgetá a lány szendergő érzékeit. 
„Édesem — írja Kosztolányi —. Tegnap este eszem
be jutott, hogy újra jötn a nyár. Talán újra sétálunk 
a kamarási töltésen este, holdfényben, egyedül. Ügy, 
mint tavaly. Vagy nem úgy. Ez a gondolat megszédít 
és őrjöngve szeretnélek most megölelni. . . ” Az ápri
lis végén kelt levélre nem késik a naplóbeli felelet. 
Május 2-án jegyzi fel Hedda: „Reggel fél nyolckor 
ébredtem. Kellemetlenül a szemembe tűzött a nap. 
Hamarosan ismét elszunnyadtam. Lassan az ö  jö
vendő csókjai kezdtek az ajkamra tolakodni. Aztán 
egy-egy mámoros ölelkezés, bágyadt tekintetek, zsib
badó érzések. Megmerevedett tagokkal feküdtem. 
Egészen éreztem ö t  és magunkat. . . ”

Tulajdonképpen itt ér véget ez a szerelmi regény, 
amelynek a kezdetén tizenhárom éves volt a lány és 
huszonkettő a fiú. Az érzékeny olvasó kihallotta a 
neki küldött levelekből, hogy az érzelem intenzitása 
csökkenőben van. Nem erre bizonyság-e, hogy a sza
badkai Lányi házba érkező levelek már „éjszaka lop
va nem gyújtják fel érzékeit” a lánynak. S azé is 
nyilván kibeszélik az érzelmi pálfordulás tényeit. Iga
zán hűek pedig nem lehettek már a kezdetek idején 
sem egymáshoz. A „Dezsőke” , a „Kisdezső” 1908 már
ciusában tudósítja Kosztolányit „közkedvelt és nép
szerű Hedvigünk” újabb „térfoglalásáról” , s közben 
ő, a postás és tudósító ott van érzelmileg is a lány 
nyomában — „egy tekintete is el tudja kábítani” az 
álmodozó kislányt, akivel két csókot váltott, megestek 
„titkos kézszorítások” , és szemmel látható volt a fiú 
kiamaszosan ,rmohó várakozása” is, úgyhogy a Kosz
tolányi Dezső szerelmi tűzében perzselődő végül más 
érzelmi jeladásokat is kész felfogni. Kosztolányi is 
természetesen boldogan veti magát minden kínálkozó 
szerelmi szenzációba. A párizsi kalandjával pedig 
egyenesen dicsekszik a Csáth Gézának írott 1909 
májusi levelében. Mme Frou Frou csókját elemzi. 
Tőle tanulta meg milyen a csók: „Csók sok nyállal,
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nyelvek csókja, meleg gőz és köpés, a kéjek kéje, egy 
csókban millió nőszáj és elkárhozás. . Minden jel 
szerint mindkettejük lelkét megülte ez a viszony, még 
ha be nem vallják és nem is tudják. Csak szélsőségek 
között hánykolódnak, és Kosztolányi érzékeli, nem 
ismeri valójában szerelmese lelki habitusát, és nem 
minden reakcióját érti. 1909 nyarán éppen azért ké
szül Egerbe, hogy a lány születési helyét megismerve 
hátha sikerül neki „egészen megérteni” . Nem sikerült
— állapíthatjuk meg. ö  maga ugyan kettősségek kö
zepette élt, de nem tudta megérteni, hogyan vonzód
hat egy alig a kamaszkorba érkezett lány egyszerre 
az érett férfihoz (ha a 22—23 éves Kosztolányit an
nak tartjuk) és a hetedikes-nyolcadikos gimnazisták
hoz egyszerre, egy időben anélkül, hogy a hűtlen
ségnek akár a gyanúja is felmerülne a lélekben. Mert 
1909 farsangján Heddához inkább illő fiúk tűnnek 
fel: hetedikes-nyolcadikos gimnazisták. Érthető tehát, 
hogy konstatálja: „Nem tudom, miért, az utóbbi idő
ben többet foglalkozom a férfiakkal, mint azelőtt.. 
De már vigasztalnia kell önmagát, bizonygatva, hogy 
„egyáltalán nem számít, ha néha egy-egy undok alak
ra rá is nézek” . Neki nem, de a Kosztolányi famíliá
nak, az intrikus, de csúnya Mariskának, aztán a fél
tékeny és irigy Brenner Dezsőnek annál inkább. A 
maguk önös érdekében törtek Lányi Hedda és Kosz
tolányi Dezső oly szép és költői szerelme ellen. Ki is 
pattantják tehát a titkot: hogy csapodár a kislány, 
hogy nem, csupán Kosztolányi Dezső az ideálja, ha
nem többen is — diákok és egy színész is, Kabos 
Gyula. Kosztolányi Dezső pedig nem tudja megérteni, 
hogyan lehet a „szotákokkal” is járni — és azokkal 
jólesik táncolni, és olyan jó, ha ők kísérik haza.

Kosztolányi Dezső 1910 áprilisában Olaszországban 
jár, s onnan írja, mintha a boldogságpóluson baran
golna: „Örülök, hogy élek és a kék nyakkendőmet 
fújja a szél. . . ” Ám már csak napok-hetek kérdése, 
hogy megtudja az igazságot, aminek tudomásulvéte
lébe belesegített Kosztolányi Mariska intrikája. 1910.
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május 12-én azután megtudja Lányi Hedda „hűtlen
ségén ek” a részleteit, a diák- és színészszerelmeket, a 
Kisdezsőt, a Szotkát, a Kabost. Nagy jelenetek sora 
következik. A költő három napig sír, .borogatják a 
szíve fölött a mellkasát, hogy augusztus elsején a 
Brenner Dezsőnek írott levelében végül felkiáltson: 
„Milyen dekadens és furcsa finálé. . Így hát a 
tetszhalott (körülötte a család úgy jár, mintha már 
halott lenne!) gyorsain feltámad, csak éppen ez a 
gyereklányszerelem ért véget. Hedda szemében is 
minden emlék csupán azon a nyáron, 1910. október 
16-án, tizenhatodik születésnapján a költő „meg nem 
kapott ^születésnapi átkait«” emlegeti naplójában, ab
ban a hitben, hogy az aznap megjelent Vénasszonyok 
nyarán című Kosztolányi-vers neki szól. Hiába bi
zonygatják, hogy nem frissen született az a vers. A 
„jelentésből” időszerűséget vél kihallani a lány:

„Hervadt krizantém gomblyukunkban,
Kisírt szemünkben nyári bánat.
Leégett gyertyák, őszi csókok.
Üres kupák. Halotti ágyak . . . ”

Aki lelki sebekkel tért vissza az „életbe” ebből az 
ő szempontjából egyenlőtlen szerelmi ütközetből, az 
Kosztolányi Dezső volt. S máig sem mérte meg senki, 
szíve vagy hiúsága kapta-e a nagyobb, a fájdalmasabb 
sebeket. Bizonyos, hogy a férfiúi hiúságán, a sikeres 
hím önteltségén esett a nagyobb csorba, hiszen azt 
egy kamaszlány, a tizenöt éves „nő” , egy magyar 
Salome ejtette. Igaz lehetett, hogy nagyon szenvedett 
a költő, hogy azért tartotta magát, s hogy „búcsú nél
kül hagyja ott Szabadkát” , miként azt Kosztolányi 
Dezsőné megírta.

Egy esztendő múltán, 1911-ben azonban ismét ott
hon, régi hódításainak színhelyén van, és hódít. Som
lyó Zoltán, akkor szabadkai újságíró, 1911. szeptem
ber 11-én írott Ibökversében joggal szentelt tehát egy 
strófát barátjának is:
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„És elutazott Kosztolányi, 
kiért égnek e város lányi..

(Csend van Palicson)

Beforrni kezdő sebet tépne fel a rím? Kosztolányiné 
írja, hogy a két név, a Kosztolányi és a Lányi, „any- 
nyira hasonlít egymáshoz, mintha egyik a másiknak 
lánya lenne, mintha rímként csengene” össze. Ez a 
szerelem ebből a szempontból valóban „ölbepottyant 
rím” volt. A bökvers azonban csak távoli visszhang 
immár: az 1911-es esztendő a „kis Mariskáé” , aki
— mint Somlyó Zoltán rögzítette, s neki hinni lehet 
az efféle ügyekben — „Szabadkának egyetlen nagy
városi esti nüansza” . És a Kis Mariska című „vidám 
és rettenetes ballada” hősnője:

„Aztán dalolt még leesőben, 
vásott kerub, rossz rózsaszál.
Dallal s ölelve várta végét, 
cipelve szent tizenöt évét —
6 jaj —
mint a ibecukrozott halál.”

A megrontottság tragikus figurája áll előttünk a 
versben, a romlás gyorsan hervadó virága, a „meg
bomlott, megromlott vérű” szecessziós gyermeklány- 
démon, „pestises szent” , ahogyan Somlyó Zoltán és 
Kosztolányi Dezső minősítette prózában és versben. 
Ám ez volt az irodalom, a költészet. A hétköznapi 
valóságról Kosztolányi Dezsőné informál. S már a 
vers kapcsán Somlyó Zoltán a Bácskai Hírlapban, ö  
azokhoz a szabadkaiakhoz szól, akik ismerték és fel
ismerhették, mondván, hogy arról a kis Mariskáról 
van szó, „akit fehér, borzas és lagymatag boájával, 
mindenki ismert a korzón, mint a nagyvárosiasodás 
első fecskéjét, este hattól nyolcig” . Kosztolányiné sze
rint Lányi Heddára emlékeztetett: haja fekete, „fru
fru simul a homlokára, akár a másiknak” , szeme 
azonban kék, a fő differencia azonban, hogy a „kis
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Mariska műveletlen, olvasni-ími hiányosan tud, affé
le ágrólszakadt tanyai gyermek módjára” . Koszto
lányi Pigmaliónként áll mögéje. Vacsorázni viszi 
(„mindig két adag rántottcsirkét rendel magának” 
a lány), Pesten ki öltözteti, állást keres neki, és talál 
is €igy Rákóczi úti cukrászdában. De végül alighanem 
megszökik Kosztolányitól, s attól az intellektuális 
világtól, amelyeit nem értett, s nem is érezte benne 
jól magát. Kosztolányiék úgy tudták, hogy felszolgá
lónő lett egy dél-bácskai vendéglőben, s hogy beteg 
lett és meghalt.

Ennek a szerelemnek Kosztolányi Dezső azonban 
már nem lett a betege, noha a kis Mariska volt a 
második gyereklány, aki szakított a költővel. Főkép
pen pedig azért nem volt fájdalmas ez a csalódás, 
mert amikor a „kis Mariskával való szerelem már a 
végét járta” , Kosztolányi Dezső megismerkedik Har- 
mos Ilonával, aki vidéki színházak színésznője. Hu
szonkét éves. 1911 tavaszán Zalaegerszegen játszik, 
viszonyukról az első írásos nyom, az első levél innen 
érkezik, de kapcsolatuk nyilván nem kezdeti stádiu
mában volt már akkor: „Légy nagyon jó hozzám . . .  
Te jó vagy és szeretsz . . .  ölellek és csókollak, úgy, 
mint még soha. Vágyom utánad. . .  Szeretlek Ilonád.”

Kosztolányi még egy utolsó kísérletet tesz közben, 
hogy ismét felvegye a kapcsolatot Lányi Heddával.
1911. május 30-án levelet ír neki, szeptember 12-én 
megvárja a latinóra után a lányt, és „régi lázzal 
mondta, hogy nem tud nélküle élni” , de csak titokban 
szerethetik egymást. A lány önérzetes és okos: „Buj
káljak, mint egy cseléd? Nem, Desiré! Nem. Nem. 
Mire is kellenék én teneked?” Ebben az utolsó közele
dési kísérletben látnunk kell a Harmos Ilona^szere- 
lemmel kapcsolatos intrikákat is. A színésznő alko
holista öccse Karinthy Frigyesnek magyarázza, hogy 
nővére gazdag pasast is foghatott volna az éhenkó
rász költő-újságíró helyett, de Kosztolányi Árpád is 
fecseg. S mások is, „Bródy Bandi” is, akitől azután 
mindent megtud a színésznő intim életéről. De már
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szerelmes, így az sem ingatja, hogy „sárral kenték 
be” szemében. Az érzékei fogva vannak: „Te gyö
nyörűséges körte, te húsos virág, te cukor. Nem tu
dok aludni miattad egy hete.” S tovább: „Három 
nappal ezelőtt, hogy szenvedésem csillapuljon, meg 
akartalak csalni egy kokottal, s képzeld el, hozzá se 
tudtam érni, undorral fizettem. Nem sikerült. . . ” 
Valóban: meg van babonázva, és lehetne ebben a 
kontextusban Harmos Ilona más, mint „költőtáncol
tató” többek között: „Édes kisasszony, művésznő és 
bűvósznő, kígyóbűvölő, költőtáncoltató, tűzvész és 
hűsítőital, koporsó és virágágy, szeretnék rád heve- 
redni. Ha megcsaltál, nem baj . . . ” Tele válsággal 
folytatódik ez az új szerelmi kapcsolata a költőnek, 
és halad a „boldog” végkifejlet felé. 1913. május 8-án 
van az esküvőjük, két évre rá megszületik egyetlen 
gyermekük, Ádám fiuk.
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AZ ELSŐ KÖTET

1907 pünkösdjére ígérte a sajtó Kosztolányi Dezső 
első verseskönyvének a megjelenését, a költő áp
rilis 24-én Juhász Gyulát kéri, gyűjtsön számára elő
fizetőket, egy hónap múlva pedig már Juhász Gyula 
kritikáját nyugtázza és köszöni, miközben dicsekszik 
Gárdonyi Géza soraival, s várja — bizonyára feszül
ten — Ady Endre bírálatának érkeztét, minthogy 
május 24-én az már elküldte a Budapesti Naplónak. 
Juhász Gyula kritikájának örül, mert hite szerint az 
^gyönyörű és igaz” , jól esik neki Gárdonyi Géza lel
kesedése a kötet eredetiségének és sok színének lát
tán, hiúságát legyezte az Olaszországban utazó Len
gyel Menyhért érdeklődése, aki kíváncsi, „hogy a 
sok vers, melyek egyikét-másikát egyenként oly él
vezettel olvasta — így összegyűjtve hogy hat s általá
ban az egész kötetnek milyen a karaktere” , majd a 
kötet elolvasása után (Rimini strandján olvasta!) kül
di is véleményét: „A kötet szebb, mint gondoltam, 
pedig nagyot, sokat vártam. . .  Tetszik, hogy nem 
Ady utánzatok — egészen más úton járó erős, egyéni 
versek. Hogy nem szerelmi nyavalygások, nyögdécse- 
lések. Hogy befelé néző, komoly szemmel bolygat 
rejtelmes, nagy kérdéseket. . .  Nagyon tetszik a sok 
misztikus hangulat, amit oly sok helyen szerencsésen 
tud éreztetni, — azt hiszem, ez a legegyénibb s leg
eredetibb e kötetben. Általában: a világítás, amely
ben ezek a versek adva vannak . . . ” Cím szerint is 
emleget verseket. Kiemeli a Gyászmenet (pontosab
ban A gyászmenet jő), az Én című verseket, a Pasz-
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tellek című ciklust (ennek darabjai közt „kis remek
művek akadnak, csodálatosan jól megérzett s meg
festett hangulatok, amelyek úgy hatnak, mint a leg
kitűnőbb impresszionista festők legsikerültebb ké
pei” ), de nem lelkesedik a „magyar versekért” , a sze
relmes költeményekért, az Egy nyári dél álma címűt 
pedig nem vette volna fel a kötetbe.

Igazán azonban Ady Endre véleményére kíváncsi 
Kosztolányi, és a szerkesztőségben megérkeztekor 
nemcsak nyomban elolvasta, hanem a megjelenése 
napján már megírta válaszlevelét is. Alázkodó nyílt
sággal, mint aki túl akarja licitálni a bírálatot. „Nem 
a szeretetreméltó és kedves pofonokat akarja meg
köszönni egy megvert gimnazista romantikus ós ko
mikus pose-ával” — mondja. Hogyisne! Dicséret-e 
1907-ben, ha valakit „új Hafiznak,,, „egy Nyugatra 
vetett perzsa költőnek” neveznek? Vagy ha ezt mond
ják: „ ö  művész, ő költő, ő író, nem tudom, hogy 
mindenkivel meg tudom-e magamat értetni: ő iro
dalmi író” ? Az utóbbi minősítésekkel kapcsolatban 
a bíráló nyíltan megmondja: „Bevallom, hogy az én 
számból nem éppen dicséret ez m a . . . ” A versírásra 
mindig kész felajzottságot nehezményezi Ady, nevezi 
az elsőkötetes Kosztolányit „finom, vibráló, halluci- 
náló léleknek” , de ez az érzékenység nem válogatós, 
rója fel, mert „nincs tárgy, helyzet, legenda, ötlet, 
kigondolás, érzés, sőt elszólás, amely egy vers ere
jéig, ha éppen ceruza van a kezében, meg ne hassa” . 
Ihletői is főképpen könyvek, olvasmányok. „Kezdi 
Plátón, Pánon vagy Zarathusztrán, vógzíi Len aun, 
Petőfin, Kosztolányin. . . ” A kegyelemdöfést a „né
hai főtásztelendő és méltóságos Szász Károly talentu
mával” való összevetésével és rokonitásával adja meg 
Kosztolányinak. Hogy közben-közben dicsérni is akar
ja, természetes, és dicséri főképpen azt, ami a vers 
formai oldalára mutat. Az „újféle megimdultság” mel
lett az „újféle színlátást” , az „új muzsikát” s azt, 
hogy „szinte mindig új forma válaszol nekünk” . S 
írja: „Ez a kötet csak beharangozó, csodálatos kész
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ség, bőség, képesség jelentkezése. Fordít és teremt, 
és Horatiustól Danten át Byronig s ha kell, Nietzsché- 
ig s Ibsenig megcsinálja, ami a magyar lírából hiány
zik /’

Zavartalanul nem örül hát nagy alakú, Kürthy 
György szép rajzaival illusztrált verseskönyvének (ezek 
ott voltak a magyar szecessziós művészet párizsi nagy 
kiállításán is 1977-^ben), még ha nem is tudja, hogy 
lelkes híve és bírálója, Juhász Gyula, június 15-én 
már-már kételkedik, mondván, hogy „fogalma sincs, 
hogy ágaz-e, jó-e, szép-e” Kosztolányi^bírálata, s leg
feljebb csak sejtheti, amit Tóth Árpád fogalmaz meg, 
hogy az ő verseskönyve is a „költői érzésközlés új 
lehetőségeinek” tankönyve az Adyé mellett. Az 1930- 
as években majd maga lesz első verseskönyve legszi
gorúbb kritikusa: az 1935-nben megjelent Összegyűjtött 
költeményeibe a Négy fái között 133 verse közül mind
össze tizenötöt vett fel.

Az első olvasók az életet kérték számon a költőn, 
s tulajdonképpen azellen fordultak, amit Kosztolányi 
kötetének a címében mintegy zászlóként lobogtatott 
meg: a bezárkózottság, az elkülönültség ideálját. „Jól 
indul — üzeni neki Gárdonyi Géza 1907. május 19^én 
keltezett levelében. — De a következő kötet aztán 
ki is haladjon ám a négy fái közül az életbe! A köl
tészet való szépségeit ott találja meg — mint ahogy 
én már későcskén ott találtam. Az élet az érték. Az 
álom másodrendű. . . ” Ady pedig azt nehezményezi, 
hogy nem tudni, „mi volt olvasmány, mi volt ötlet, 
s mi volt benső, lírai fölfakadás” a versekben. Az 
Adyhoz küldött levél válaszban, igaz, túljátszotton, 
mégis őszinte a vallomása: „Nem képzeli, mennyire 
érzem magam is az életből való kiszakítottságomat, 
az útszélen vergődőnek folytonos ambíciórohamát, a 
páriának beteges gyönyörét a szépben, az újban, a 
nagyszerűben. Testetlen és vértelen az én poézisom, 
levegőcsillogás a gondolatvilágom, ködvár a há
zam . . . ” De — próbálja visszavonni, mit fentebb 
mondott — mégsem reménytelen a helyzete: „A  b z í -
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vek és érzések világában az a végzetem, ami Ber
keley püspöknek a filozófiában, hirdetem, ami nincs 
s bámulom a semmit, az ürességet, ami nekem mégis 
több, miint az egész buta világmindenség. Én a négy 
fal között látok délibábokat, a levegőbe rajzolok per
zsa arabeszkeket. . . ” Aki megvédhette volna Koszto
lányit, Babits Mihály, hallgat, mert haragszik barát
jára. ö , aki akkor már megénekelte a „vak dióként 
dióban zárva lenni” költői szituáció keservét, értően 
taglalhatta volna, ami a „négy fal között” levés rokon 
helyzetének jelentés- és képzetkörében adva van. 
Különben Kosztolányi ismerhette Babits véleményét, 
nem verseskönyvéről, de azokról a költeményekről, 
amelyek a kötet magját képezték, hiszen kezében 
volt az „újságból kivagdalt versek összeragasztott 
gyűjteménye” , s ebben az Árkádok alatt, az örült, 
a Fasti, a Magyar szonettek című költemények. Tud
juk, ezekről írta 1906-ban Babits, hogy velük „meg 
van alapítva a modern magyar lyra” .

Sok tekintetben helytállónak tűnik ez a fiatalosan 
túlzó állítás, noha a Kosztolányi-drodalom nem értett 
(s nem ért) vele egyet. Nem értett egyet Szabó Lő
rinc 1937-es előadásában: „Mert Kosztolányi tulaj
donképpen kész, elemeiben rnmdeneseftre kész és zárt 
világként indult 1907-ben, amikor első könyve, a 
»Négy fal között^ megjelent. Kezdő impresszionizmu
sának ideges gesztusaihoz, szimbolizmusának sokszor 
még üres belsőségéhez jól illett némi patetikus ka
cérkodás a dekadenciával, némi affektált borzongás, 
dendizmus, sőt bizonyos polgár-riogató ti tanizmus és 
satanizmus is. Feltűnhetett benne a képlátás és kép- 
szerkesztés pamasszista veretezése, egy-egy akkori
ban hipermodemnék vélt téma költői fölnemesítésé
nek képessége, a táncos, zenélő formatudás és a bá
tor, sőt meggondolatlan színfantázia, amely — később 
is — nem egyszer világfias könnyedséggel valaihogy 
csak úgy odacsapta egy strófa kemény és remek első 
feléhez a másodikat, a kényelmes és laza záróötle- 
tet.” Egy esztendővel később Baráth Ferenc, Koszto
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lányi első monográfusainak egyi'ke is azt rója fel hi
bául, ami a fiatal költő kötetének erénye volt: „A 
kötet nem egységes hangulatú, a kiegyensúlyozatlan
ság minden nyoma megtalálható benne: hol a század
végi érzelmes4iamgulatos versek ötlenek elénk, bie
dermeier-tónusban (Ó-Budán; Az Ullöi-úti fákhoz), 
hol miisztikumkedvelóse érvényesül (Megállt az óra), 
is feltűnik a szimbolizmus iránt való érdeklődése is 
(Szekerek a holdfényben) ”  Gyergyai Albert 1955-ben 
állította, hogy a Négy fal között „csakugyan inkább 
tipikus első kötet, mint tipikus Kosztolányi~mű” , Sza- 
uder József 1962-ben azon csodálkozik el, hogy meny
nyi e kötetben a „rossz vers, ízlésben-stílusban el
avult, önálló érzelmi-gondolati élményről éppen nem 
tanúskodó” költemény, és Rónay László is 1977-ben 
úgy tartja, hogy „inkább a hangkeresés dokumen
tuma még e kötet” .

Valójában Kosztolányi itt a modem líra minta
könyvét komponálta meg, amelyben a parnasszista 
ízlés diktálta költői formák éppenúgy helyet kaptak, 
mint már a szecessziós képalkotást szemléltető rész
letek is, mint aki rendre számba veszi a századfor
duló költői égboltjának csillagait. Formákat szem
léltet, színeket kever ki, felfogást próbál realizálni, 
hogy utolérje korát: ő nemcsak Vigny, Hérédia és 
Leconte de Lisle forradalmát kívánta meg, amely a 
„költőien örökszépet” ültette trónra, mint Rilke-esz- 
széjében írta 1909 ,̂ben, hanem a szimbolisták lázadá
sát is, amelyet azért támasztottak, hogy a végletes 
zártságot kinyitva a láznak, a mozgásnak, az erőnek 
is helye legyen a versben, s mi több, hogy az indázó 
kép is realizálódhassák, amit a legközvetlenebb kor
társ művészetek már megvalósítottak. Kedvelte a 
szonettet, amely a modernség egyik jelvénye volt, de 
a chansont is vállalta. Amannak egyik kezdeménye
zője volt; a „magyar” szonettet a maga leleményé
nek tartotta, és Juhász Gyula ellenében védte jogát 
hozzá. Ezt közvetlen magyar elődeitől, Endrődi Sán
dortól, Makai Emiltől, Heltai Jenőtől, Ignotustól örö
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költe, mert úgy tudta, hogy a századforduló sajátos 
műfaja, kor jegyeket hordozó formája, úgyhogy nem
csak e korszak, de Kosztolányi becsvágya is volt chan
sont írni, fontos hangulatok és mondanivalók hordo
zójává avatni. Gazdag a palettája tehát, s mi több, 
elsősorban azt lehet megállapítani, hogy A négy fal 
között versednek tartalmi jelentősége alig van, illet
ve említést és elemzést tulajdonképpen nem érdemel, 
formai szenzációi annál inkább szembeötlőek, és ezek 
képezik valójában az „impresszionizmus és szimboliz
mus diadalmas harcának” egyik szakaszát a magyar 
irodalomban. Természetesen azt is jeleznünk kell, 
hogy nem csupán jól látható, szembeötlő mozzanato
kat kell számba venni, hanem egészen apró költői 
lépésekről és jellemzőkről is beszélni kell. Az olvasat 
összbenyomása vall például a Négy fal között versei
nek „színszerű, zománcos képszerűségéről” (Rába 
György), a képvilágban jelt adó szecessziós ízlésről, 
míg a szonett-kultusza, valamint a „tárgyiasított lí
rára (Szegzárdy-Csengery József), illetve a „tárgy- 
költészetre” (Baráth Ferenc) való törekvése egyértel
műen szembeötlő és nyilvánvaló. Kötetének így egy
szerre hagyományba kapaszkodó és újító a jellege, 
ha hagyománynak tartjuk a Hérédiához vagy Re- 
viczkyhez és Komjáthy Jenőhöz való ragaszkodását. 
Ám ennek is érzékelhető újító jellege, hiszen a ma
gyar költészet éppen e Kosztolányi-kötet pamasszista 
veretű költeményeiben hódította meg és haladta meg 
ezt a fontos költészerttörténetii korszakot, miként a 
Nietzsche-ihletésiben is megfigyelhető a megismerés 
és Birtokbavétel, valamint a túlhaladás üteme. Juhász 
Gyula, a kötet első kritikusainak egyike, úgy látta, 
hogy „többezeréves húrokon sikonganak a magyar 
nietzschei gondolatok” , húsz évvel később is A bal 
lator, az Egy őrülthöz és A gyilkosok című versek 
kapcsán a kritika a „dekadens líra már-már hagyo
mányos sátánosságát sejteti” , és ismételten Nietzsché- 
re mutat, főképpen, hogy A gyilkosok mottója ez: 
Uibermensch. „A  fiatal Kosztolányit a »nagy élet«
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motívuma ragadja magával — írja Lengyel Béla. — 
A fájdalmat megvető roppant erő himnuszát zengi:

Téged dalollak: vasderekú lator!
Jéggé fagyott dac, néma, komor hérosz,
Ki meghaltál szégyen-keresztfán 
S nem hajolál meg a gyáva kínnak . . .

Megmámorosodik az ösztönök féktelen kiélezésének 
elképzelésétől:

Állnak komor homlokkal, bús csoportba,
Mint elfogott nemes vadállatok 
S birkóznak a valóval fogcsikorgva 
És ajkukon vad fájdalom dadog. . .

(A gyilkosok)”

Az új kutatások ellenben azt bizonygatják, hogy 
Kosztolányinál egy félreértett és félreértelmezett 
Nietzsche hatását kell látnunk, amely alól jobbára 
gyorsan kivonja magát. S már Platón nevét írja vers
eimébe, hogy az álom és való oly produktívnak bi
zonyult ellentéteit dalolhassa ki, ami nyilvánvalóan 
a szimbolizmus „filozófiájának” képezi lényegét. Nem 
filozófiai a szkepszise tehát, hanem elsőrendűen köl
tői:

„Való-e a világ körültem 
Vagy tán az álom a való,

S e napsugáros, kékes űrben 
A durva hajsza a csaló?

Akkor tűn el igaz világunk,
Ha reggelenként ébredünk,

S akkor igaz valónkba látunk,
Ha álmokat néz húnyt szemünk?”

Ezzel kezdi a Plátó olvasása közben című kétrészes 
versét, hogy a második rész zárószakaszában tétele
sen rögzítse:
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„Ezer titok közt fázva, gyúlva,
Botlunk, bukunk mindannyian.

Mind látomány lenn, ami durva,
S a láthatatlan az, mi van.”

Kosztolányi Dezső költői világának polarizálódása 
a fentiekből következően vált nyilvánvalóvá, s most 
már szó lehet egy valóságszintről és egy „álom”-vi- 
lágról. Az utóbbin állva költőileg jól érzi magát, s a 
kötet verseinek zöme ebből az érzés- és eszmetalaj
ból született. Fő költői irányait (szimbolizmus, imp
resszionizmus, szecesszió) mindenképpen ezzel hoz
hatjuk közvetlen kapcsolatba, míg a parnasszizmus- 
ból látszik út az objektív líra akkor modern formái
hoz. Kérdés természetesen, hogy valóbajn a költő eg
zisztenciájával összefüggő „belső bizonytalansággal” 
kell-e magyaráznunk A négy fal között „különböző 
irányokba elkötelezett műveit” (Kelemen Péter), vagy 
pedig a korra kell mutatnunk, amely közelről sem 
egyértelmű ösztönzéseivel volt jelen az irodalmi élet
ben és az esztétikai-filozófiai gondolkodásban, a több 
iránnyal szembeni elkötelezettség táplálásával is. 
Tisztább változatokat nyilvánvalóan nem kereshe
tünk Kosztolányi kötetében: a kritikusok-irodalom- 
történészek emlegette „lebegő hangulatftság” megje
lenési formái ötvözetek valójában. Az a következő 
négy sor is, amelyet akár hangulati őstípusnak tartha
tunk:

„Fáradt fejem fehér párnámra hajtom,
Dalt hallok a mély csendességen át 

S míg véres ködbe meghal künn az alkony,

Kinyílnak a sápadt nympheák.”
(Lámpafény III.)

A hangulatnak ez a virágnévvel kifejezett „tündér- 
fátyla” számtalanszor kinyílik éhben a költészetben,

53



és az Egy leányról címűiben éles kontúrú rajzban 
találkozunk vele, jelezve, hogy több ez már, mint 
csupán szimbolista kép:

,Szelíd, okos lány volt. Kevélyen, árván 
Pamasztalanul járkált mindenütt,
S a hófehér párnákon úgy feküdt,
Mint Vénusz oltárán a gyenge bárány.

Hogy átkaroltam s ő hűsen mosolyogva 
Szemembe nézett, haloványra vált 
S virágtivornyában, gyönyörsikolyba 
Szelíden emlegette a halált..

S amikor szimbolista képet alkot, szerencsés pilla
natban tömény változatot kapunk :

„Bús látományok, nagy fehér nők 
Lengik körül az ágyamat 
S csiklandozó gyermekmosollyal 
Szemembe néznek bágyatag . . . ”

(Víziók)

A formálódó költői világképbe természetesen be
épülnek a titokzatosság és a halál motívumai is — 
közös kincsei a magyar szimbolista-szecessziás költé
szetnek a századfordulón és a XX. század első évtize
dében. A ,holtak vonatja” , a „szekerek a holdfóny- 
ben” misztikus képközegben rajzolódnak ki, és a kép
iben ez a közeg a fontosabb, hiszen a sejtelem és a 
rejtelem, a babonás ennek az anyaga, már abból kö
vetkezően is, amit Platóntól vélt megtanulni. Ebbe 
burkolja a „magyar parasztot” , mint aki az éppen 
megszülető költői konvencióknak áldoz. Ezért írja a 
Kosztolányit méltató Gyergyai Albert, hogy írhatta 
volna Ady Endre vagy Tóth Árpád is az Alföld, il
letve a A magyar paraszt című költeményt. Nem egy
mástól, a közös ihlet- és képforrásból vette Ady Endre
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a Lédával a bálban első szakaszát és Kosztolányi De
zső A fekete asszonyhoz című ciklusának első versét:

„Virágos arcú lányseregbe 
Búsan, lefátyolozva jársz,
Feltűnsz, mint egy éjszínű lepke 
S megáll a tánc.

S könny hull vidám szemünkre újra, 
Ajkunkra ráfagy a kacaj 
S kitör szivünkből hörögve, zúgva 
Egy tompa jaj.”

Balladás hangulatok következnek egymás után a 
Négy fái között lapjain. Kosztolányinál tulajdonkép
pen itt először és utoljára nagyobb mértékben, mert 
már más költői csodák felé fordul a figyelme. Nem 
a „magyar szonettek” világa az, holott a Kosztolá- 
nyi-irodalom éppen ezekkel foglalkozik aránytalanul 
nagyobb mértékben. Mintegy Juhász Gyula adott jelt, 
amikor ezeket a szonetteket „pompázó stilizált virá
goknak” nevezte. Ha van ezeknek a tartalmukban 
ugyancsak problematikus verseknek jelentőségük, az 
formaújdonságuk lehetne, ha nem tudnánk, hogy a 
szonettformát más típusú közlendők megfogalmazá
sára is használta. Mert szonett a Fasti című tripti
chonjának mind a három része, köztük a Karácsony 
című, amelyben a szonett a családi idillkép hordozó
ja, azon túl, hogy követi eredeti funkcióját is ennek 
a verses naptárműfajinak, megmarad a „szakrális ré
giségek, szokások, ünnepek” világánál (Borzsák Ist
ván). Adott tehát a pánhuzam is: a fiatal Babits 
Horatius ellen, a fiatal Kosztolányi Ovidius mellett 
foglal állást.

A Fasti mellett a pesti képeiben viliódzó hétköz
napi realitások emelkednek költői magasba. A mél
tatások a Budai idill című versére mutatnak. „An
gyali és ördögi tündérszínház volt ez az ifjúi költői 
világ, finom, pózos és egzaltált, szinte csak a gúnyos
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fölény mosolyával megcukrozva kaphatott benne he
lyet a közönséges emberi élet. . . ” Szabó Lőrinc jel
lemzéséből való ez a pár sor a Budai idill kapcsán, 
s ezt a gondolatot viszi tovább Devecseri Gábor 
ugyancsak e vers kapcsán: „Fiatalkori verseiben
megfigyel, közöl, elbeszél; olykor sietve szökken egy 
zárt kis területen tárgyról tárgyra és ontja észrevé
teleit . . Gyergyai Albert szerint ezt a költeményét 
akár Krúdy Gyula is megírhatta volna. Valójában 
Arany János és Vajda János pesti képeit viszi tovább. 
Epikus fonal, könnyed költői „hozzáállás” , a való- 
ságelemék naturalista felhasználása „mini” verses 
regényekké avatja mind a Budapest, mind a Négy 
fal közöttben még Ö-Buda címen olvasható Budai 
idill című költeményét, amely a konzerválódott bie
dermeier világot festi egy olyan nosztalgikus zengés
sel, amelynek gordonkahangja pár esztendővel később 
szárnyal majd szabadon:

„És a tiszta kis szoba 
A barátság temploma. r
Minden olyan egyszerű, i
Oly finom, 'babaszerű.
A szagos, langyos borúból 
Titkosan dereng a bútor 
S ami kedves, ami szép:
Régi óra, régi szék,
Régi album, régi naptár,
Mely napot rég nem mutat már,
Fönn a kályháin szerteszéjjel 
Findsa-ssor aranyszegéllyel.
Aztán föntebb a befőttek,
Finom, zöld üvegpohár,
S a vén lámpa kedves árnya 
Imbolyogva szálldogál. . . ”

Egészen s költőien nyers A zongora című versében 
(Később A nagy bérházba történt valami címet kap
ta):
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,,'Hol a szobák vak mélye zúgva mormol.
Hol otthonos a bűz, zaj és piszok, por,
Hová a gyárfüst vastagon terül,
Hol kis gyerek sír-rí szüntelenül 
S a háziúr, lakó egyként fogoly,
Hol a nótás cseléd ruhát porol;
Hol annyi közt vagy s mégis egyedül,
Hol a nyomor s gazdagság elvegyül:
Hol a sötét, dohos, vizes szobákba 
Sápadt írók éjente lázban írnak,
S ha rózsaarccal ébred a szelíd nap,
Benn csak tovább virraszt az éji lámpa . . . ”

A  Pesten gyorsan és könnyedén honossá lett költő 
reprezentatív verse, első kötetének ékköve az Üllői
úti fák, amelynek értékeire valójában Kelemen Pé
ter hívta fel a figyelmet e dal tüzetes elemzésével, 
egyúttal a chanson műfajának becsületéért is síkra 
szállva. „A  századvégi chanson — írja Kelemen Pé
ter — a kiábrándultság és a talajvesztettség érzetéből 
fakad. Frivolitása, «cinizmusa« a külszín látszólagos 
kiegyensúlyozottságát a ibelső lelki egyensúly hiányá
val szembesíti. . .  Ez a fáradt, beletörődött mindent- 
tudás, az élettel való ^érettkor! kiegyezés^ a fin de 
siéde jellegzetes szerepévé válik, melybe az ifjú köl
tők stilizálják át magukat. . . ” A szemlélet a szimbo
lizmus felé van elmozdulóban itt, már érvényesül 
benne a „oorrespondances elv” , már szimbolizmusra 
mutatnak a kapcsolódásrendszerek, míg a külső szem
lélet burka a múlt század emlékét őrzi, a romantikus 
dalra emlékeztet, amelynek Byron nyomán Heine adta 
meg végső alakját. A Kosztolányi-verset a követke
zőképpen méltatja Kelemen Péter: „Megtartva a ko
ránérettség, a lelki vénülés stilizációját, de a maga 
hangsúlyozott dalszerűségével az érzelmi telítettséget 
nyíltan vállalva így tudott a századvég összefoglaló, 
reprezentatív versévé, de egyben lezáró és új utakat 
nyitó állomásává lenni az Üllői-úti fá k . . . ”  Az eszté
tikai teljesség ilyen fokát hiába keressük a kötet
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legtöbb versében. A „perc oly illanó” gondolata azon
ban megfogalmazódák más versekben is, A hídon 
címűben például mintegy az érettkor! remeket, a Haj
nali részegség címűt előlegező módon:

„Húsz éves voltam és egy éjjel 
Tíz óra tájt, színház után 

A nyári csillagokra nézve 
Haladtam által a Dunán.

Köröttem minden olyan csodás volt,
A  híd hegy tűzzáporba lángolt,

Alant zokogtak á habok 
S egy téveteg hajó a vízben 

Hintázva ballagott.

S miért, miért nem? sí m i kezdtem, 
Agyamba nyilait, hogyha majd 

Egyszer letörve, elfakulva,
Az aggkor nyugalomra hajt,

Gondolok-e titkos éjre 
S elém tűnik-e majd igézve 

E híd, e hab, e tűz-virág 
S ez az éj, amelyre a sugár szőtt 

Vörös lángpántlikát?”

A formai próbák felett tartott szemlét a fentiekkel 
természetesen nem zárhatnánk le, ha nem tudnánk, 
hogy e mintakönyv prototípusaáihaz később nem 
nyúlt, illetve hogy nem ezeket vitte, folytatta tovább. 
Különben is e kötet lehúzó „ólomsúlyait” szemléleti 
konzervatizmusában éppenúgy megleljük, mint a szá
zadvég költői hangjainak reprodukálásában. Érthető 
tehát, hogy új költői csapáson halad majd tovább.
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AZ ELSŐ NOVELLÁSKÖNYVEK

Az első novelláskönyvek körül mindmáig kontro- 
verziák tapasztalhatók. A rajongó Juhász Gyula „köl
tőien szép ismertetést” ír (Rónay László) és természe
tesen lelkesedik, Babits Mihály a Kosztolányit gyá
szoló írásában ellenben fanyalgására emlékezik: „Túl- 
jó rímei is kedvetlenítettek. Mi szüksége ezekre az 
olcsó ékszerekre? Én is szerettem a rímet, de csak 
ha úgy nő ki a sor végén, magától, mint az ágon a 
virág. Első novellái sem tudtak megkapni. Prózája 
művészetét meglátni nem volt még szemem. A pró
zától azt kívántam, hogy mondjon valamit; ő pedig 
szinte kéjelgett a témák jelentéktelenségében, amiben 
én csak szegénységet láttam.” Halasi Andor a Bolon
dok című kötet kapcsán e próza impresszionizmusá
nak produktív voltát vonja kétségbe („De az is bizo
nyos, hogy ez az impresszionizmus, amelyre művésze
te fölesküdött, nem adhat sok maradandót” ), ellen
tétben a „sok abszolút értékű lírai poézisével” . Első 
monográfusai a harmincas évek második felében 
ugyancsak érzékelik az ellentmondásokat. Baráth Fe
renc a Boszorkányos estékről szólva Maupassant-ra 
hívja fel a figyelmet, de nem a novellákra, hanem 
a versekre, amelyeket éppen abban az időben ültet át 
magyarra Kosztolányi, amikor első elbeszéléskötete 
írásai is keletkeznek, Szegzárdy-Csengery József vi
szont Kosztolányi „romantikus-dekadens korszaká
nak” produktumaként értelmezi az első versesköny
vek társaságában az első novelláskönyveket is: A 
Boszorkányos esték „nem annyira az elbeszélés anya
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gát, hanem tárgyhoz tapadó sejtelmes hangulatát 
munkálja meg, s így líra és próza határán mozog, 
vagyis műfaji tétovaságról tanúskodik.” örley István 
1943^ban, a novellák első nagy gyűjteménye megjele
nésekor az első novelláskönyveket az író „könnyelmű 
korszaka” termékének nevezte, s ő is a lírikusra mu
tat: „Az ifjú Kosztolányi minden porcikájában költő, 
s a próza csak kirándulás számára.” Ám — mondja — 
a Boszorkányos estékben feltétlenül különb elbeszé
lések vannak, mint a költő vagy négy ezután megje
lenő kötetében. Kosztolányi modem monográfusa, 
Rónay László, a Boszorkányos estékről szólva azt 
mondja, hogy Kosztolányi a „prózát ekkor még in
kább izgalmas költői kísérletnek érzi, semmint a tel
jes élet képét adó írói önkifejezési formának” - A 
Bolondok című kötetét pedig így jellemzi: „Két el
beszéléskötete jelenik meg ezekben az években (ti. az 
1910-es évek elején. B. I.). A Bolondok még megle
hetősen sápadt, jellegtelen, ibár néhány darabjában 
azért nagyon is pontosan tetten érhetjük a modor 
csisaolódását.” Eligazításért, nyilvánvalóan, maguk
hoz a Kosztolányi-novellákhoz kell fordulnunk, s ha 
.él is fogadjuk Szegzárdy-Csengery József állítását, 
amely szerint a Boszorkányos esték csupán a „lírikus 
első kísérlete a próza formanyelvén” , azt is hangsú
lyoznunk kell, hogy a modern magyar próza első 
kísérleteinek egyike ez a kötet, s majd a következő 
kettő is ilyen lesz, hogy a kor fontos hangulati és 
ízlésbeli jellemzői esztétikai alakot kapjanak. Többen, 
köztük Kosztolányi Dezső is, a századfordulón tesznek 
kísérletet a világ oldottabb, éppen ezért sokrétűbb 
megélésére és megjelenítésére, ami a valóságfogalom 
átértékelését és átminősítését ás megkövetelte, kritikai 
felülbírálatát hozta.

Természetesnek látszik tehát, hogy Nietzsche volt 
fő eszmei támasza, túl nyilván mindazokon a nyilat
kozatokon, amelyeket a Babits Mihályhoz és Juhász 
Gyulához írott Kosztolányi-levelekben olvashatunk, 
s azon is túl, amit ZoLnai Béla szögez le, nevezetesen.
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hogy „modem költő 19054>en nem ignorálhatta 
Nietzschei” . Nyilvánvalóan nem csupán az Ubermensch- 
képzete, hanem például Nietzsche kedvelt antinómia- 
párja, az igazság és a látszat, valamint az álomról 
kifejtett felfogása miatt. Az álom ezért kapja a való
sághoz vezető út szerepét töhbek között, és veszíti 
el a neki tulajdonított valóságpótló funkcióját, a lát
szat ós a valóság pedig hétköznapi dimenzióiban is 
tartósan foglalkoztatja a fiatal prózaíró figyelmét. Ha 
e kérdések novellakiindulási pontjánál, 1907-ben, hő
sét, Prassz Kázmért látjuk, a végpontnál Az alvó cí
mű, 1913-as novellájának főhőse, Xavér áll. „Káz- 
mérnak . . .  különös és fontos munkái voltak — így 
a Prassz Kázmér hosszú és csodálatos útja című no
vellában. — Cigarettaszakértő volt. Szakmunkákat ol
vasott a dohányról. Ritka dohányokat gyűjtött, s kar
csú, illatos cigarettákat sodort vékony ujjai között. 
Aztán nyelvészkedett. Törökül és asszirül tanult. Bé
lyegeket gyűjtött. Este, mikor a szivarfüst gomo- 
lyagjain szövögette a jövendőt, gyakran azt képzelte, 
hogy messze^messze valahol keleten él, és ez az egész 
élet, ez a buta kőtömeg s ez a sokasok otromba em
ber csak lázas álom.” Ez az elsődleges írói valóság
élmény az elkövetkező hat esztendőben legfeljebb 
csak módosul, de nem változik meg. „Xavér bűvölten 
feküdt be az ágyba. Néha két napot is átaludt, úgy, 
hogy csak egyiszer ébredt fel, a sötétben elszívott egy 
cigarettát, de nem tudta biztosan, hogy a cigarettát 
szívja-e, vagy osak álmodja. Ez a tétovaság szórakoz
tatta. Idegei, melyek fiatalkorában elvágyódtak, má
morra áhítottak, mely puhább és ízesebb, mint a szesz 
vagy a nikotin. Ekkor találta meg az álmot. Eleinte 
tiltakozott ellene, erőszakosan fennmaradt, érdeklődni 
próbált egy és más iránt. Később belátta, hogy a való
ságból semmi sem érdekli. Az igazi élet és titok az 
álom. Mindennap megtörténik a csoda, hogy a test 
elbágyad, s a lélek elrepül valahova, de ki tudja, 
hová? A mozdulatlan alvók olyanok, mint a fakírok. 
Azok a szemek, melyekre ráborul a szemhéj, látnak,
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az álmok színes ablakain kandikálnak be, a szembo
garak, melyek a sötétben elfeketednek, boszorkányos 
titkokat lesnek. Ügy érezte, az élet legnagyobb ese
ménye az, hogy meghal, a napja szenzációja pedig 
az, hogy alszik.” Itt mintegy egyértelművé válik a 
valóság relativizálódásának Kosztolányi novelláiban 
megfigyelhető folyamata. „De vajon csakugyan olyan 
bizonyos-e, hogy az életért álmodunk, és nem meg
fordítva van-e, hogy az álomért élünk?” Az alvó című 
elbeszélés hősének „vidám tudománya” ez, amit vég
eredményben Nietzschétől tanult. És a kezdeteknél 
Platóntól is, ha felhasználjuk, amit a Verstárgyak 
című prózasorozatában A bölcs árnyéka című Bzöveg 
kínál. Kérdezte ugyanis: „Vajon melyik a valóban 
létező: az árnyék, vagy ő?” Érthető tehát, hogy Kosz
tolányi 1908-ban már fokozatait veszi számba a va
lósággal való szembenézésnek, amikor az álmodni 
mellett beszél képzelődésről és hallucinációról is — 
novellahősei ezekkel a lehetőségekkel élnek, a maga 
módszerét pedig a Szombat délután című elbeszélé
sének e körbe nagyon is állő epizódjában a koholni 
igével jelöli meg. Krúdy Gyula is majd évekkel ké
sőbb fest olyan képet, mint amilyent ebben a Kosz- 
tolányi^novellában találunk: „Az asszony bizonyára 
nehéz, kávébarna bársonyruhát hord, komoly, szőke 
haját már hátrasimítja, nedves szemeiben félve csil
lan fel az ősz, s csak forró testén érzik még a tavasz 
lüktetése. Képzeljétek el a nőt, amint ezt a pelyhét
ién állú fiút őrülten, éhesen csókolja selymes szobá
jában, ahol ijedten rezzennek össze a drága csecse
becsék, s megmozdulnak a falon a komor velencei 
képek. . .  Lehet, hogy ez az asszony nem is él, s csak 
én koholtam ez álomban járó, ködös lovag mellé 
aranyos háttérül. . . ” Nem kétséges, a fiatal Koszto
lányi ilyen módon és e módból következő eszközök
kel a „fin de siécle” -t és a századforduló „lelkét” ra
gadja meg, „koholja” elénk. Például A bécsi asszony 
című novellájában: „Ó az édes! Ö az édes, bécsi asz- 
szony. Ö az édes, bécsi asszony. Ottan ült a villamos
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bán, a naptól átfűlt pádon boldogan és kövérkésen, 
rózsaszínű és porcellánfehér arccal, mint egy jól táp
lált angyal. A ruhája gyengéden sárga. Hasonlatos a 
drága, olajszerű bor sárgaságához, amelyet vízzel ele
gyítenek. Erről a nőről meg lehetett állapítani, hogy 
félénk, gonosz és illedelmes. Nem szeret sportolni, a 
tenisgroundon se ugrál, inkább hever a díványon s 
délelőtt a cukrászdában lakik jól nehéz, aranysárga 
krémeslepénnyel és szereti a buja ételeket, a tejföl
ben főtt karfiolt, a mazsolaszőlőt és a csokoládét. 
Ebben a boldog eleganciában, a jólét ragyogásában 
komikus mostan, kisleányos és csábító, s az arca is 
majdnem cukros és tejes ..

Nem mélyenszántó Nietzsche-hatásokról van szó e 
novellákkal kapcsolatban, de mégis fontos művészi 
következményekkel lehet számolni éppen velük ösz- 
szefüggésben: a hétköznapi valóság „realizmusától”  
ezek segítségével tudott megszabadulni, oldani tudta 
a zárt és merev léthatárokat, a valóság „lebegővé” 
vált, az esemény mozgékonnyá, változékonnyá páro
lódott, relativizálódott, a novellavilág rendje meghib
bant, mintegy nyomon követte ilyen módon a való 
világban lejátszódott eseményeket. Szegzárdy-Csen- 
gery József a Boszorkányos esték kapcsán ezért em
legethetett szimbolizmust: „A  formanyelv itt nem 
rögzít, hanem fölold, elmossa a valóság szilárd anya
gát — csak az egész bizonytalan benyomását, a kör
vonalakat érzékeltetve — hogy egy álom vagy sejte
lem tétovaságát hangsúlyozza. Innen tehát a rajz és 
főleg a hangulat sejtelmessége, mely nem egyszer a 
fantasztikum fellegvárát ostromolja. A sejtelmesség, 
mely a dekadens létérzés egy-egy formájával együtt 
e novellák hangulatát színezi, rokon a jelképes köl
tészettel, ahol a szemléletes és szilárd rögzítés helyett 
gyakran az olvadékonyság, az elmosott és tétova vo
nalvezetés dominál. Így e kötet nem egyszer a láto
mások és hallomások határozatlan, ködszerű anyagá
ból válik k i . . . ” Szükségszerűen vált a „költői pró
za” ennek a novellaírásnak egyik fő erényévé, hiszen
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nem kellett az írónak leírnia, hanem a festés volt a 
feladata — színekről, hangulatokról, álmokról, kép
zelgésekről, (benyomásokról kellett beszélnie, olyan 
jelenségekről, amelyeknek nem fő ismérve az állan
dóság, a maradandóság. Ezért látszik kék színben 
Kosztolányi novelláinak világa akkor is, ha közvet
lenül nincs szó erről a színről — jelképi játéka meg
festi az életsorsokat az életszíntereket. Érthető, ha 
tudjuk, hogy ennek a színnek a benyomása sugallja 
a változást, tovatűnést, az ezerarcú elmúlást. Hogyis
ne, hiszen az írói tapasztalat szerint míg az élők arc
képei megbámulnák, a halottaké megkékülnek (Amá
lia). S miként Ady Endre, Kosztolányi Dezső is meg
írja a maga „kék” novelláját — ő 1911-ben, Kék 
gyász címmel.

Éles kontúrok helyett szimbolista sejtelmesség (Ró
nay László), tények helyett sejtelmes hangulatok 
(Szegzárdy-Csengery József) és érzettársítások (P. 
Dombi Erzsébet) s velük szecessziós stílusjegyek 
(Brauch Magda), minden vonatkozásban a „mérgek 
litániája” (örley István): könnyűszerrel csaphat át 
minden a maga ellentétébe, nincs idő arra, hogy az 
életbeli események és lelki szenzációk jelentőssé tevő 
súlyát-nyomatékát kellő mértékben megszerezze. Az 
idő megfoghatatlanul repül, mert miként novellájá
nak címe mondja, Prassz Kázmér útja „hosszú ós cso
dálatos ” , ugyanis „negyven évig tartott, míg Pestről 
Budára ért” , s ennek élménye sokkal rövidebb volt 
a negyven esztendőnél. Ám minden valahogy degra
dálódik, a sors pedig mintha célját veszítette volna. 
Ebből táplálkozott az a nézete, amely szerint nincse
nek tragédiák, mert el sem kezdődhetnek a tragé
diák: a közfelfogás szerintiek semmiképpen. A tragi
kus pompát első novélláiskönyveiben nem is ismeri, 
mert nem tragikus a cseh trombitás halála (A cseh 
trombitás), nem az a pincében gyilkoló babonás cse
lédlány tette (Boszorkány), a tizenhárom lány apjá
nak a halála, mert „kacagtató” az a halál az írói in
terpretáció szerint (Tizenhárom gonosz kislány), s tán
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még a maga feleletébe beugrott, mániává növesztett 
ráfogásába belepusztuló emberé sem az (A kínai em
ber). Nem is lehet, mert olyan világról van szó, amely
ben a kamasz szerelmi hősiessége is nevetségessé 
válik, minthogy a férj engedélyével űzi az asszony 
szerelmi játékát a fiatal férfival (Hímek), és ilyen 
a .kinevetett fiatalember bosszúja is, a „férfi méltó- 
ságos daca” , amellyel a felkínálkozó lányt visszauta
sítja (Tamás bosszúja). Elsősorban szimbolikus jelen
tésük van ezeknek a novelláknak, és csak másod- 
vagy harmadsorban társadalmi célzatuk: a jelképiség 
nyomaira minduntalan rábukkanthatűnik, nemegyszer 
lelki aberrációk társaságában, egymásra hatásában 
(Szegény kis beteg; Csúf leány; A léggömb elrepül; 
Egy régi-régi tárca). „A lélek kiszámíthatatlan, félel
metes és furcsa rejtelmei iránt oly fogékony Koszto
lányit — írta Kiss Ferenc éppen a fenti elbeszélések 
kapcsán — a bomlott lélek vagy a mániákus jobban 
érdekelte, mint a normális. Különösen ifjú korában. 
Az abnormitásban persze már kezdettől a természetes 
emberi érdekek sérelmét fejezte ki, de a bizarrságot 
önmagáért is kedvelte.”

Előtérbe kerülnek tehát a hangulatok, az emlékek, 
feltörnek a gyermekkor képed, ezeknek fénye ráve
tődik a stílusra, és olyan értékek jelennek meg a 
novellákban, amelyeket a századvég szépírói kezdtek 
becsülni. Kosztolányi Dezső rátalál például a csoda 
változataira, az egészen intimre, megrendítőre, szub- 
tilisre a Pesztra című novellájában, amelyet 1907-ben 
írt, ás amely a Kosztolányi-novellák nagyon is egye
di, ám mégis mintadarabja, fegyelmezett állóképsze
rűségével, belső, hangulati mozgalmasságával:

H ó . . .
Az áldott hó egy éjjel, mikor nem is sejtette és 

aludt, fehérre változtatta az ijesztő, kormos házakat, 
a komor kőutakat, és most minden olyan, mint ott
hon, a falun, a mezőn. Arra gondol, hogy a nagyapja 
ölében egy reggel először látta meg a fehér világot. 
Akkor is ilyen tágra nyíltak a szemei, akkor is ilyen
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különös boldogságot érzett a vérében. Szeretett vol
na énekelni és a földre borulni, hogy megköszönje 
az életnek ezt a nagyszerű pillanatot, mellyel a sze
gény paraszt pesztrát meglátogatta, de ajkai csak 
dadogtak, kirepedezett kezei csak hadonásztak, értel
metlenül és bambán:

— Hó . . .
Körülötte a szobában csupa finom puhaság, szín 

és selyem, künn pedig egyre havazik. Az ég reá bo
rul, mint egy üvegkupola, s sokszor azt kell hinnie, 
hogy ő, a ház, az egész világ, egy végtelenül nagy 
kristálypohárban áll, mely egyformává, egyenlővé 
tesz mindenkit és mindent. . . ”

S megírja a látványosabb, fantasztikus jellegűt is 
A léggömb elrepül című 1911-es novellájában:

„A gyerek a vékony fehér cérnába kapaszkodva 
megállt a levegőben. Lehetetlen volt utolérni. Dobál
tuk utána kalapjainkat, kötelet nyújtottunk neki, de 
minden eredménytelennek látszott. Nyilallt föl, föl a 
levegőbe. Nyugodtan és majdnem vidáman ült a cér
nán, egy darabig integetett, mosolygott ránk, mint
egy biztosítva, hogy semmi baja se eshetik, aztán 
belefúródott az égbe, s pár perc múltán már semmit se 
lehetett látni.

— Én még látom — mondta az apa.
De akkor teljesen elvesztettük szemünk elől. Repült 

az egekbe, a gyerekegekbe, a lehetetlen képzelet biro
dalmába, s éreztük, hogy sohase bukik le, meg se áll 
az örökkévalóságig ..

A csoda mechanizmusa működik A rossz baba kar
rierje című novellában: ez van abban a metamorfó
zisban, amely a szépséggel történik meg — most is 
jelképi erővel, hiszen a baba, amely előbb „egy kövér 
lúdnak látszott” , immár a dekadens szépség (Kiss 
Ferenc) teljében tündököl, megbotránkoztatva és meg
ijesztve a jámbor szülőket. Érzékiséggel telítődtek a 
vonások, „szőkesége arany fény ében, kacér fürtök, pi
káns tincsek varázsában” áll előttünk, majd átválto
zásának tetőpontjára jut: „A kalapját sokáig tervez-
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tűk. Óriási kalap volt, sárga és fehér selyemcsipké
ből, fehér virágokkal. Szőke hajához kitűnően illett. 
Minden összhangzott, s a baba a halványsárga bár- 
sony-harismyakötőtől és a magas sarkú lakkcipőktől 
kezdve a frufruig és a gyémántos kalap tűig az ízlés és 
a rafíinement remekműve volt.”

A baba metamorfózisának állomásai vannak. Kez
detben illedelmes volt, majd pikáns kinézésű lett, ké
sőbb züllött („Nagyon hasonlított egy kis kokotthoz, 
aki valaha jobb sorban élt és most csodálkozva kö
szönti a nyomort” ), majd következik a tüdővész s a 
pusztulás kinn, az orgonabokrok alatt („Arcát kü
lönben kiszívta a napfény. Ráncos és gyulladt volt, 
mint egy vénasszony arca, és vörös viaszkönnyek 
merevültek rajta” ).

Itt is, más novellákban is Kosztolányi inkább a 
részletekben remekel, azok hordozzák a korízlés pe
csétjét. Nőportréi mindenképpen, s Kosztolányi, mint 
Babits Mihály is, többek között képzőművészeti mo
dellt követ. Burne-Jonesra hivatkozik is a Valaki áll 
a küszöbön című elbeszélésében: „Szeretem a képe
ket . . .  sokkal jobban, mint az embereket, mert mond- 
hatatlan finomság és titokzatosság van bennök. Ma is 
hiszem, hogy egész külön életet élnek, s ha Burne- 
Jones egy halvány lányának megkarcolnám a kezét, 
biztosan vérezne. . . ” Ideálképek ezek, de valóságo
sak is, ha erotikus (és életunt) atmoszférájukat néz
zük. Egy régi-régi tárca című novellájában olvashat
juk: „— ön  nem tudja, milyen volt ez a leány. A 
haja rozsdaszőke és a bőre porcellánfehér. Áh, a Ma
rié. Szemei pedig melegek és barnák, mindig csodál
koztak és ha rámeredtek valakire, gyengén kacsin
tottak. De ez csak szebbé tette. Ez a gyengéd kacsin
tás csak parfümé volt az arcának, édes vanília-illat, 
altató tömjén. A feje pedig fáradtan ült isteni nya
kán, mintha sok-sok párna támasztotta volna és ő 
is unná a fejét, a szép szemeit és az életet.”

Két ízben is látunk ülő lány képet. Az egyik: 
„Eszembe jutott a kedvesem. Amikor utoljára láttam,
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bordó karosszékben ült, mályvaszínű pongyolában, 
fogai közé egy aranyvégű cigarettát szorítva. . . ” (A 
bujdosó). A másik pedig: „A lány a keskeny arany 
pamlagon ült fehér csipkepongyolában, halványan, 
mint egy odalehelt holdfényes árnyék” (Valaki áll a 
küszöbön). Korról vallók ezek az ábrázolások a ha
sonlóságokkal és különbözőségekkel egyetemben. Iko- 
nográfiailag kétségtelenül hitelesek, s azok akkor is, 
ha álomképekről van szó: „A  leány egyre szebb lesz. 
Az évek fátyolán át szőkén és aranyosan ragyognak 
eléje a szeplői, ezek az édes, erotikus pettyek. Szája 
mint egy roppant rubin villog, s érzi ezüst nyálának 
langyos nedvességét i s . . . ” (Hrussz Krisztina csodá
latos látogatása).

A színek és a színekben való tobzódások megkapták 
a maguk fontos helyét a novellákban. Az érzettár
sítások, a szinesztéziák kis szín-játékait össze sem le
het talán számolni, mert Kosztolányi „költői” pró
zájának ezek természetes velejárói. Meg azután ki 
nem mondott célkitűzése akkoriban a szimbolista- 
szecessziós stílusvilágban oly otthonosan mozgó író
nak, hogy kifejezze a „borzongani, zengeni, zsonga- 
ni” (Holdfény) ösztönzése nyomán támadtakat. Gon
doljunk például az Ozsohna című elbeszélésben a 
terített asztalra, amely szín- és ízorgia, jelezve és 
bizonygatva, hogy ez a „századvég” oltára valójá
ban, amely előtt a gyermeki képzelet áldoz csodálko
zással és rémülettel. Ami feltűnő lehet, hogy ebbe 
a képvilágba az expressziók is benyomultak már, 
hogy Kosztolányi is megörül 1912 táján a kifejezés 
eme egzaltált lehetőségének. Természeti képeiben 
teszi ezt elsősorban. A május rajzában a következő
képpen: „A  korúton az ákáook örjöngve ontották 
forróságukat. Kiszögeitek az aszfaltból és bólongat- 
tak ós nyújtózkodtak és az égbe kiabálták nehéz, 
harsogó illatukat. Ebben a parfümös lármában szé
dült a diák. Émelygett a gyomra. Távol az ég sar
kán kénes csíkok kígyóztak, homályos fények, mint 
mikor valaki a sötétben tükörrel játszik . . . ” (Hrussz
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Krisztina csodálatos látogatása). Egy másik tavasz- 
kép is ilyen veretű: „Tavaszkor még csupa virág volt 
a ház. Fehér és halványlila virágok nyíltak a kert
ben. Az erőszakos tavasz szorította a kis vidéki há
zat, a rügyező gallyak verték az ablakokat, átölelték 
a falakat, és egy-egy lomb betolakodott a betegszo
bába i s . . (Szegény kis beteg). Szinte kézenfekvő, 
hogy ebben a színélményben szélsőséges meghatáro
zásokhoz is eljut Kosztolányi. A kövér bíró című 
novellája következő mondata kétségtelenül megha
tározás értékű, s általános értelmű is az elbeszélések 
e körében: „A  világ egy sárga szédület.”

Láttuk, ezt váltja ki a gyermekkori ámulat meg
őrizte ozsonnázó asztal képe, s a vidéki kisváros is, 
amely A kövér bíró című elbeszélés színtere. Mind 
a kettő Kosztolányi legfontosabb életszíntere együtt 
és külön-külön is. A legtöbb ez időszakbeli Koszto- 
lányi-novella ugyanis hamisítatlanul vidéki foganta- 
tású és színt erű, mint ahogy a gyermekkor kertje is 
vidéken volt. A  kisvárossal kapcsolatosan még elmé
letet is kanyarít: „Vidéken, vidéki emberek képze
letében ezek az esték sötétebbek, mint másutt. A sze
relem pedig mindennél tragikusahb. Ez ott nem csak 
egy érzés, hanem minden. Talán a fülledt élet teszi, 
az emberek egymáshoz való közelsége vagy a kis
városi díszlet, de ők a nőt végzetesebben látják, és 
értéke bizonyára kisebbedne, ha más környezetbe 
palántálnák. Elfelejtik, hogy másutt operákban, ker
tekben nyílnak az asszonyok, és a kertben millió 
rózsa van, melyeket alig lehetett egymástól megkü
lönböztetni. Ök megállanak egy fotográfia-kirakat 
előtt, kedvesük arcképét bámulják, s érzik ütőerük 
tragikus zengését. Ott lakik távol az egyetlen, utcák 
hományán, hol petróleumlámpás ég, s elfelejtik, 
hogy a földön vannak, és fejük fölött ég a Sirius 
is . . (A pap).

A vidék, a kisváros elzárkózó (Két öreg úr), s olyan, 
hogy a halállal egyenlő (Egy régi-régi tárca), nyá
ron pedig a kisvárosi fehér házak a „fény önkívü
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letébe” esnek, és semmit sem látnak villogó ablakai 
(A kövér bíró). De jelző is lesz a „vidékiességből” . A 
nő arcán „rosszakaratú, vidékies iránook” jelennek 
meg (Mária), de egy kutya is lehet vidékies (Csak 
egy kis fehér kutya). Ebben a vidékies légkörben 
ott vibrálnak a gyermekkor emléklátomásai egy sor 
novellában, de már vagy a „szegény kis gyermek” 
verseinek előképeiként vagy prózai kísérőiként, han- 
gulati-eseményes lecsapódásaiként. Az is bizonyos 
azonban, hogy 1907 és 1913—1914 között a Koszto- 
lányi-novellák a költészet árnyékában születtek, a 
legtöbb 1907-ben (12), 1908-ban (14) és 1911^ben (12) 
keletkezett. Nem is lehet valójában fejlődésről be
szélni, mint azt örley István bizonyította is: „Fejlő
dés? Fokozatos megközelítése kifejezésnek, formá
nak, műfajnak? Mondottam, inkább fordulatról le
het beszélni, mely a költő egy korszakában követ
kezett b e . . . ” — a jelek szerint az 1910-es évek 
végén, még inkább pedig az 1920-as évek elején. 
Egységes irányt sem kereshetünk a három novellás- 
könyv lapjain. A Boszorkányos esték még inkább 
szimbolisztikus-impresszionista, a Bolondok című pe
dig „szecessziós kirakat” (örley (István). Mindehhez 
híven szabadon kezeli a novellaformát, amelynek 
kérdéseihez a költészet, nem pedig az elbeszélésörök
ség felől közeledik. De már ezekre az elbeszélésekre 
is illik az a novellameghatározás, amelyet Keresztury 
Dezső idéz Kosztolányi-tanulmányában: A novella a 
„hétköznap költeménye, amely nem az életet mu
tatja, csak egy ragyogó részletét” .
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FANATIKUSA AZ ELTŰNT IDŐNEK

Amire Kosztolányi Dezső, a fiatal költő s már 
sikerember, szinte költői tudatosodásának első pil
lanatától kezdve készült, azt 1910-^ben valósította meg 
A szegény kisgyermek panaszai című versciklusának 
megformálásával, majd továbbépítésével az elkövet
kező évtizedben. Valójában e ciklus verselit Írva volt 
érzelmileg-eszmeileg kész igazán. Az összegyűjthető 
adalékok is ezt látszanak bizonyítani. Récsből írja a 
tizenkilenc éves egyetemi hallgató Babits Mihálynak 
egyik legfontosabb levelében a következőket is:

„ . . .  Heracleitos mondja: az ember sorsa az ember 
jelleme; de hol van az ember sorsa: a múltban!

Létünk minden gyökérszála oda kapaszkodik, ne
velésünk onnan kaptuk, első benyomásainkat onnan 
szereztük. Nem tudom miért, de én fanatiikusa lettem 
az eltűnt időnek. Gondolatok és hangulatok bánta
nak. Mindég arról álmodok, hogy gyerek vagyok s oly 
érzelmeket érzek ilyenkor, amelyeket kifejezni soha
se tudok, de mindég vigaszt merítek belőlük. Félő 
tisztelettel meredek mindenre, ami otthonról jő ; ez 
szent, gondolom magamban, hisz a semmiségek, me
lyek már elmúltak, a múlt igénytelen tárgyai és ese
ményei, alkottak engemet, ők az én isteneim.” (1904. 
november 20.)

1907 decemberében, illetve 1908 januárjában már 
kész a „beteg kisfiú” szituációja is — ezzel bűvöli 
el Lányi Heddát. A jelek szerint érzelmi és esztéti
kai próba volt ez, Kosztolányi a betegség-metaforá- 
val kísérletezik, főképpen, hogy felismerhette: a be
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tegség nem szenvedés volt, hanem a gyermeki öröm 
forrása, egyúttal a megismerés olyan lehetősége, 
amelyről a költő nem mondhatott le: az emberi 
létezéssel való szembenézésre szolgáló sajátos és 
egyedülálló szituációját képezte, amely magán hord
ta a melankólia s a vele kapcsolatos nosztalgia és 
bánat fényeit is. Nem ebben a megvilágításban für- 
dik-e az 1905-ben írt Fasti szonett-triptichonjának 
látványa a Négy fal között versei társaságában? Csak 
ezek a szonettek még Heredia és Leconte de Lisle 
modorában készültek, Kosztolányinak ellenben annak 
az „érzelmi őséletnek” a költői megfogalmazásához 
szimbolista-impresszionista jellegű szabadságra volt 
szüksége, amelyről Csáth Gézának írott levelében 
(1909. július 12.) beszél: „Nem mondhatom el neked 
így, minő különös hangulataim vannak újabban. 
Egyenesen a gyermekkoromba törpültem vissza és 
élem azt az érzelmi őséletet, amelyet azelőtt annyira 
kivántam. Ma épp úgy jön az Este, mint akkor” . 
Egy hónappal később (1909. augusztus 14-én) pedig 
már műfajilag is minősíteni tudja, nevezve, amit al
kotott, „összefüggő lírai-epikai elbeszélésnek” . Szinte 
furcsa, hogy éppen Csáth Gézának lelkesedik a „gyer
mekkorba való visszatörpülés” öröméről és élményé
ről, hiszen Csáth Géza — mintegy Kosztolányi előtt 
járva — fedezi fel és írja meg a szabadkai gyermek
kor és diákkor varázskertjét, első novelláskönyve pe
dig, az 1908-as A varázsló kertje, az emlékek és ké
pek olyan világát örökíti meg, amely mindenképpen 
Kosztolányi versciklusának az előképe, amelyben 
megfeleléseket is lehetne keresni. Fölöttébb intenzív 
művészi hazafordulás és kollektív írói öröm tükrö
ződik ilyen módon prózában és versben egyaránt. 
A Kosztolányi-levél szerint tudatosságot, valamiféle 
„szabadkai programot” nem lehet keresni ebben a 
gyermekkor-kultuszban, ám valamilyen formában 
mégis létezhetett, hiszen Karinthy Frigyes is belekós
tolhatott. Aki azonban valóban elemében érezte magát 
a „gyermekkor boldog öntudatlanságának” megidé-
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zésében, az Kosztolányi Dezső volt. Ügy utazott ér- 
zelmi-hangulati „bárkáján” vissza a nem is oly na
gyon sok évvel azelőtti gyermekkorába, mint aki Ta
hiti jébe vitorlázik, ahol a maradandóság élménye 
vár rá, azzal együtt, amit úgy fogalmazott meg, hogy 
„általérezni a tűnő életet” . Hiszen még csak huszon
öt esztendős, amikor konstatálhatja: a „bús idő ro
bog a feje fölött” . Joggal mondihattjuk tehát, hogy 
Kosztolányi, amikor A szegény kisgyermek panaszai 
központi verseit fogalmazta és költői tervét elgon
dolta, s ez — láttuk — éveken át érlelődött, tulaj
donképpen a „teremtő idő” problémájával találko
zott, amelyet magyar nyelven Babits Mihály fejez 
ki a A szegény kisgyermek panaszai megjelenésének 
az évében, 1910-ben Bergson filozófiája című tanul
mányában: „A  mi időnk teremt, újat alkot minden 
pillanatban. Ez azért van, mert minden pillanatunk
ban benn van — tudtunkkal vagy anélkül — egész 
múltunk, sőt őseink egész múltja. A múlt nem halt 
meg, hanem hat reánk; él testünkben, lelkűnkben; 
egész valónk az egész múlt eredője; minden jelen 
pillanat magában foglalja az egész múltat, és vala
mit ad hozzá. . . ” Elégségesnek látszik akár ennél az 
interpretációnál elidőzni, hogy elénk rajzolódjanak 
Kosztolányi versciklusának erővonalai: a múlt is, 
ami oly sok van ezekben a versekben, s az is, amit 
a költő ad hozzá — költői többletként. Annál is in
kább, mert — mint idéztük már — Kosztolányi ép
pen Babitsnak beszélt a Bergsonéhoz hasonló ötleté
ről hat esztendővel azelőtt. De tovább is mehetünk, 
hiszen a magyar filozófiai gondolkodásban is talá
lunk egy irányt, amely a Kosztolányi-versek karak
terének irányába mutat. Fülep Lajos Kosztolányival 
egy időben, de teljesen függetlenül tőle, az emléke
zés problémáját a művészet oldaláról veti fel és kö
zelíti meg termékenyítő módon Az emlékezés a mű
vészi alkotásban című tanulmányában, amely ma
gyar nyelven a Szellem című, Fülep Lajos szerkesz
tette folyóiratban jelent meg 1911-ben. Ebben olyan
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mondatokat találunk, amelyek A szegény kisgyer
mek panaszai titkainak (esztétikai-eszmei) nagyka
pujához kínálják a kulcsot. „Valami egészen új — ob
jektíve — nincs az emlékezés adta (újra intuált) 
képben, hanem átformált régi kép az, a »déjá vu« 
jellegével. Ami egészen új van benne, az az érzelem, 
ami az emlékezés aktusával együtt jár, s amely ér
zelmet az emlékezés adta képpel együtt, egyszerre 
intuálok. Ez az érzelem kompakt egészet alkot az 
emlékezés adta képpel: egyetlen lelkiállapotot. . .
Adva van tehát egy tartalmilag régi elem: a múlt 
intuíciómnak emléke, s egy új: a jelenemnek érzel
me; s e két elem egyetlen organizmussá nő.” (A ki
emelések Fiüep Lajoséi. B. I.) Nos, A szegény kis
gyermek panaszai kapcsán ezt az „egészen újat” ke
resve közelíthetjük meg lényeges sajátosságait: ab
ban van az érzelemt amely mellé odasorakoztathat
juk a megformálást is.

Nyilvánvalóan nem kötelező, hogy az érzelemfo
galomban konkrétumokra gondoljunk és azokat ke
ressük, de azokat is kereshetjük, és Kosztolányi „lí
rai-epikai elbeszélésében” meg is találjuk őket. Az 
ötvenéves költő visszaemlékezésében (1935. április 
21.) is épen megvan még, ami ciklusának érzelem
magjában a lényegest képezte, még akkor is, ha jog
gal figyelmeztet nyilatkozatának kiadója, Réz Pál, 
hogy azt nem szabad szó szerint értenünk. Mondta 
tehát: „— A szegény kisgyermek panaszait akkor 
kezdtem írni, amikor édesatyám egyszer látogatóba 
jött hozzám Üllői úti diákszobámba. Kikísértem a 
hajnali vonathoz, és talán a látogatás hatása alatt, 
mert eszembe jutott a vele való kapcsolatom, az el
múlt diákkorom és a vidéki életem, amikor a pálya
udvarról visszafelé mentem, egyszer fölzendült ben
nem ennek a vers-sorozatnak első költeménye: Mint 
aki a sínek közé esett . . .  Aztán rövidesen, alig egy 
hét alatt, az egész sorozatot leírtam, és máig sem tud
tam rajta változtatni egyetlen sort sem.”
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Ami föltétlenül hiteles az elmondottakban, a költő 
családi ihletettsége, s hogy a ciklus értése és kiala
kulása szempontjából releváns verscsokron rajta van 
az egy ihletbordában szőttség nyoma mind a meg
formálás módjának, mind eszmei-érzelmi felfogásá
nak tekintetében. Ez az a több mint harminc vers, 
amely az első kiadásban jelent meg, a ciklus első 
versrétegeként, ezt pedig — miként Szauder József 
megfigyelte — körülfogja a verseknek egy második, 
majd egy harmadik rétege a „korábban és későbben 
írt versekből” . Ezt bizonyítja az az adalék is, amely 
szerint 1909 szeptemberében a jelzett napon nógyet- 
ötöt írt meg a versekből, két hét alatt pedig kész is 
volt velük, így az eredeti elképzelés jelentősebb mó
dosulások nélkül érvényesülhetett: a kisgyermek ta
lálkozik a halállal, méghozzá a legszűkebb családi 
körben. E körből gyűrűznek tovább azután emlékek 
és érzelmek, hogy a gyermekkor elmúltának, s túl 
azon, az Éden elvesztésének az élményét is immár 
befutva tegyék teljessé Kosztolányinak ezt a költői 
„elbeszélését” . Ikonográfiailag is szinte teljes ennek 
a képe A szegény kisgyermek panaszai második, Es 
látom Öt, a Kisdedet. . .  kezdetű versében:

„És látom Őt, a Kisdedet, 
aki fehérlő ingbe lépdel.
Még lopva-lopva rám tekint 
és integet szőke fejével.

Arany gyertyácskát tart keze 
és este félve ül le mellém.
Hallom kacagni csöndesen 
s látom alvó fejét a mellén.

Ö a pap, az igaz, a szent, 
bámulom, mint egy ismeretlent.
Gyónok Neki és áldozok 
és megsiratom Öt, ki elment.”
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A bevezető kép sugározta ártatlanságbenyomást
— mert fogva tartja a képzeletét a fehérlő ingben 
lépdelő kisgyermek látványa — még egyszer előál
lítja, kétségtelenül kompozíciós meggondolásokból a 
ciklus záróversei között jelölve ki helyét. Itt igazán 
a családi körön belül van:

„Tündéri reggel. A sötét szalonba 
apuska zongorázik andalogva.
Ez Mendelssohn. Álombéli ködök.

Ügy hallgatom az ajtó hasadékán 
s állok a hangok közt kis ingbe, némán, 
mint hajnali gyöngyvirágok között.”

(Oly jó ébredni)

A „visszaálmodások e sorozatában” (Lengyel Meny
hért) a költő útmutatása nyomán az „ősélet” -elkép- 
zelést találjuk meg, azt, amiről a későbbi interpre
táció azt mondja, hogy Kosztolányi „hangot adott 
a gyermekkor boldog öntudatlanságának” (Baráth 
Ferenc). Mélyen szimbolista ebben a törekvésében, 
miként azt Sőtér István figyelte meg, amikor arról 
beszél, hogy ne a költői eszközökben és költői mód
szerében keressük a szimbolizmust, hanem a vers
ciklusnak mintegy az egészét fogjuk fel szimbolistá
nak, mert benne a „gyermekkor válik szimbólummá” . 
Nyilvánvalóan azonban azok sem járnak messze az 
igazságtól, akik a részletekben is erre az irányra 
ismernek. Karinthy Frigyes például már az „őscik
lus” , az első kiadás megjelenésekor írott bírálatában 
a „dolgok jelentőségébe vetett hitet” mondja szim
bolizmusnak, Szegzárdy-Csengery József pedig a je
lenségek jelképes értelmét említi, s beszél arról, 
hogy a „világ megtelik a sejtelmes jelképek meg
határozhatatlan hangsúlyával” . Ugyancsak ő emle
geti az álmot, a révületet, annak „tétova árnyalatai
val” , s azt, hogy Kosztolányi „egy-egy vízióban old
ja föl a világot” . Szauder József nyomán a fentiek
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hez sorolhatjuk még a rejtélyes élet, Kelemen Pé
ter után pedig a titokzatos mélységek szimbolista 
„tényét” is. Főképpen az ihlet első nagy lobbanásá- 
ban írott versekre érvényes a szimbolista minősítés
— a gyermekkori „ősélet” kertjének a betegségvirá
gai nyílnak bennük, elannyira, hogy A szegény kis
gyermek panaszai akár a betegség mitológiájának 
képeskönyveként is forgatható. „Hervadt ruhában 
ébred a gyermekkor, mely a szívemben porladoz, 
alant” — énekli a Halottak napján kezdetű versében. 
Az első verskör — a végleges elrendezésben — az, 
amely a betegség- és a betegséggel annyira össze
forrt halálélményt szólaltatja meg .igen hatásos nyi
tányaként az emlékezéseknek (A doktor bácsi; Múlt 
este én is jártam ottan; Ó, a halál; Még büszkén val
lom, hogy magyar vagyok; Azon az éjjel; Még néha 
gondolok a szerelemre). Nem lázálom képei vannak 
ezekben a költeményekben, s ha az is előjön, ritka 
és páratlan, ide költőileg nagyon is várt és produk
tív szenzációt hoz, mert „bíbor láz” az, hogy az 
1923-as eredeztetésű Az áprilisi délutánon kezdetű
ben a piros jelzőjű láz rózsaszínűvé váljék. E ver
sekben a gyermeket gyötrő láz „ájuló álmot” hoz, 
ki „látja” , „ködös habok között ringatózik” , s mert 
a szimbolizmus koordinátái az irányadók, a halál 
rituáléja is megélhetővé válik, abban a házi4iazai 
változatában, amelyet a szülői házban és a szülővá
rosban tiszteltek. Azon az éjjelen kezdetű költemé
nye ezt az életrendet örökíti meg, amely a halálnak 
a szimbolista költő szemével látott képét hozza (Ró
nay László). Titokzatos külső jelek sorakoznak fel 
és hívják elő a gyermek borzongását: a halottas ház 
szokásainak és cselekvésrendjének látványa ez, 
amelyben a titokzatosság egyelőre még megfejthe
tetlen benyomása érlelődik. Itt az események és gesz
tusok sorrendje is sokatmondó. Előbb a borzongá
sokkal és félelmekkel teli éjszaka, azután (a második 
szakaszban) a ridegebb reggel képei következnek. 
Ezek is, amazok is a halál kiváltotta misztikus érzés
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nek a szimbolizmus kedvelte sejtelmessége burkában 
vannak, s hirdetik, mennyire a halál szolgálatába 
van fogva a „valóság” is, általában azok a reáliák, 
amelyek oly bőven akadnak e költeményben. Ez 
első, halálkörnek, az Azon az éjjel kezdetű költemé
nye mellett a másik legjelentősebb verse a később 
idesorolt, 1909-ben írt, Múlt este jártam ottan kez
detű.

A magyar szimbolista líra második korszakának 
egyik antológiadarabja ez a költemény, amelynek 
Kelemen Péter, amikor a szimbolista versszerkeze
teket vizsgálta Kosztolányi korai költészetében, fi
gyelmet szentelt, s elemezte. „Élénk színek ragyog
ják be — írta — a verset: bíbor, ezüst, arany, kék 
villódzás, tükrök, üvegek csillognak, fém ragyog, 
tűz isugárzik. A látvány pompázatosságát akusztikai 
elemek is kiegészítik: a vers rímei teljesek, zengők, 
többségük tiszta rím vagy asszonánc.” Szimbolikus 
verssé a tükör-metafora központi szerepe avatja a 
már említett költői eszközökön kívül, s mindazok 
a misztikus tartalmak, amelyeket a metafora hor
doz. A manierizmus korában már azt tartották, hogy 
a tükör-metafora a félelem, a halál, az idő motívu
mát hordozza, s talán még azt a hamis obszesszriót 
is hozzá sorolhatjuk, amelyről a manierizmus tü- 
kör-mágiájával kapcsolatban Gustav René Hóeke 
beszél. De nyilvánvalóan benne van a szemlélődő Én, 
azután az embernek a maga önarcképe utáni nyo
mozása, az azonosulás motívuma is. A Kosztolányi 
szimbolista foncsorú tükre azonban nem csupán az 
üvegtükör, hanem az ún. „folyó tükör” is, amelyben 
Nárcisz látta meg magát. A kétrészes költemény első 
részében az énről van szó:

„Múlt este én is jártam ottan.

Hogy bíbor lázban hánykolódtam,
az üvegajtó állt elém,
a zajtalan, a hangtalan,
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csupa ezüst, csupa arany, 
a sarka tűz, kilincse fém.
Az üvegajtó állt elém, 
üvegje köd és alkonyat, 
bámultam benne arcomat 
s mint víziámy lengett felém, 
akár vak tükrök lemezén, 
hogy bíbor lázba hánykolódtam ..

Ez a bizonyos tükör, amelyben előbb a lázas gyer
mek látta önmagát, a következő pillanatban a lét 
kapujává válik, bűvössé, mágikussá: a halálra nyíló 
ajtó az. Erre a versére emlékezett volna Kosztolányi 
Dezső, amikor 1933-ban Esti Kornélt Az utolsó föl- 
olvasás című elbeszélésében a tükör elé vezeti meg
halni:

„ . . .  A tükör elé esett, s kidülledt mind a két szeme.
Ekkor rohant be a sápadt fiatalember. Léleksza

kadva követelte a mestert, hogy a színpadra vigye.
Döbbenten látta, hogy mi történt.
— Érdekes — jegyezte meg —, most is nézi ma

gát a tükörben.
— Igen — bólintott az orvos. — Mint afféle mű

vészember. Pedig már nem is él.”
S a vers második része, a „családi” részletekkel 

együtt:
„Néztem közelről mégha tót tan, 
ez az ajtó, ismertem én, 
ezen suhant el kisöcsém 
s ezen a bűvös, tükrös ajtón 
ment el, mikor leszállt az alkony, 
kis, kékszemű húgom, szegény, 
már régesrég .ismertem én.
Csupán egy tükör az egész, 
aki (belenéz, belevész 
és aztán nincs többé remény, 
egy kép az üvegen kilobban.

Múlt este én is jártam ottan.,r
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A következő versköröknek is van misztikus-szim
bolikus patinájuk, de azokon fel-fel tűnik az impresz- 
szionizmus színességének a zománca. Az iskoláról és 
a diáktársakról szóló versek között például ott van 
az oly sokat emlegetett Mostan színes tintákról ál
modom kezdetű. Színorgia ez a vers: „21-szer buk
kan fel valamelyik szín, s még külön hatszor nevezi 
meg a költő a »színeket« általában. Azután a főne
vesítés tendenciája: a színek csak az első hét sorban 
függnek össze a tintával — a továbbiakban önálló
sulnak. Nem egy tárgy tulajdonságaként, hanem ön
értékű dologként, nyelvtanilag főnévként szerepel
nek . . .  A kisgyermek szerepét alakító lírai hős nem 
színes tárgyakat, színes tintát, hanem színeket akar” 
(Kelemen Péter). Kétségtelenül színöröm verse is 
ez (P. Dombi Erzsébet), s egy ponton a színesztéziák 
is kritikus pillanatukat mutatják:

„És akarok még sok másszínű tintát, 
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, 
és kellene még sok száz és ezer 
és kellene még aztán millió: 
tréfás-lila, bor-színű, néma^szürke, 
szemérmetes, szerelmes, rikító, 
és kellene szomorú-viola 
és téglabama és kék is, de halvány, 
akár a színes kapuablak árnya . . . ”

Joggal kérdezte a kutató, vajon ezek szabályos 
.színesztéziák-e még, vagy már azokon túlmutató 
.színjelenségek.

E vers hangpárját a ciklus utolsó versei között 
leljük fel, ugyancsak még az elsődleges kompozíció
ban a Nagy társaság kezdetű költeményben:

„Nagybőgő-hangok mafla röheje, 
malacbandák fortissimója. Solo.
Vérmes bíbor kürthangok kacaja.
Csupa fonák zaj és hangmaskara.
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Részeg citera. Sápítozva szóló.
Ustdob. Cintányér. Örült, kába lárma.
Nagynéni-bókok sápadt áriája.
Bősz trombiták. Meggárgyult oboák.
Mind oly titokzatos, síró, fonák . . . ”

Ezek a zenei asszociációk legalább olyan meggyő
zőek, mint amilyenek a színképzetek, egyszerre mu
tatva mind a szimbolizmus, mind az impresszioniz
mus irányába, mind a kettőnek elemeit őrző módon. 
Ezért állíthatta Szauder József, hogy A szegény kis
gyermek panaszai „szimbolikusan árnyalt impresz- 
szionista’, versciklus. Főképpen, ha helytálló az az 
állítás, amely szerint Kosztolányi impresszionizmusa 
az „ámulat lírája” (Szegzárdy-Csengery József). A 
ciklus további verskörei főképpen ilyen karakterű 
lírát hoznak. E körök pedig a következők: a kis
gyermek estéje (az Este, este . . .  és az Ódon, ónémet, 
cifra óra közöttiek), a Lánc, lánc, eszterlánc köz já
téka után a családi album képei (az Akárcsak egy 
kormos szénégető és a Mért zokogsz fel oly fájón, 
búsan kezdetűekkel határolt versek) szinte mind fe
kete-fehérben, majd a játékok (A játék és A kis 
baba közöttiek) következnek, ezeket egészítik k:i az 
évszakok nyártól nyárig (a Féltizenkettő és A dél
utánoktól mindig futottam pontjai között), s zárja 
az utolsó, a hetedik verskör, amely a napszakok
ról szóló verseket tartalmazza fa Jaj, az estét úgy sze
rettem  és a Másként halálos csend és néma untság 
kezdetűek között), ami után már csak a záró vers 
(Menj, kisgyerek) következhet, hiszen már beismerte 
és bejelentette: „Kihullt a kép már. A keret üres 
lett” (Jaj, hova lettek a zongorás estek). Baráth Fe
renc monográfiájában mindössze három részre osz
totta A szegény kisgyermek panaszai hatvannégy 
költeményét, a gyermek tárgy- és élménybámulatát, 
a gyermek-Kosztolányi vérségi és lokális emlékeit, 
valamint az értelmet és összefüggéseket látó költő 
megnyilatkozásait kidaloló versek csoportját külön
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böztetve meg. Ez a tartalmi szempontú osztályozás a 
költmények lényeges vonásairól nem tudósít, holott 
mód lenne a mi hét verskör-javaslatunk alapján 
ugyanezeket szimbolizmusuk, illetve impresszionizmu
suk alapján is szemügyre venni, és előszámlálni azt 
a „sok modern szépséget” , amelyben Szabó Lőrinc 
gyönyörködött e versek olvasása közben. Ezek kö
zött van az Apámmal utazunk vonaton kezdetű ver
se, a „tájleíró versnek ez a szimbolista változata” , 
amelyben „a tájat az emlékbe, majd tovább, az álom
ba helyezi” (Kelemen Péter). S annak a bizonyos 
naivnak az előállított képei is, amely nem csupán 
hangulat volt, hanem lényegében ikonográfiái kérdés 
is. Az ártatlanság dekadenciájának elbájoló hangjáról 
van szó, amelyet főképpen az 1910-es versek őriz
nek. Ezekben hibátlan az evokáció és rezzenéstelen a 
melankólia. Finom eltérésekről van szó természete
sen, de ezek is beszédesen fontosak. A Féltizenkettő 
kezdetű versének első szakaszában a nagybányai fes
tőkkel versenyez szinte:

„Féltizenkettő.
Messze-messze 

a piacunkon színes árnyak.
Vörös napernyők. Lila foltok. 
Kisvárosi arany-vasár nap.

Mint déli álmok, délibábok, 
úgy lengenek sután repülve 
a nyári aszfalt szürke csíkján 
a 36° Reaumur-ibe ..

Majd a „modern primitívséggel” kacérkodva fest:

„Az Istenük már várja őket 
szagosan és aranyba fogva — 
öreg, naiv, vidéki Isten — 
úgy ül, mint egy pipere-boltban . . . ”
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Az ellenben már főképpen alkotásiéiektani-műfaj i 
kérdés, hogy milyenek és mire mutatnak azok az 
azonosságok és differenciák, amelyek e versek egyi- 
két-másikát az e korban keletkezett Kosztolányi-no- 
vellákkal összefűzik. Így a Nagy társaság kezdetű 
verse és a Bolondok című novellája is többek között. 
Fontosabb ezeknél az a tény, hogy A szegény kis
gyermek panaszai a változatok és árnyalatok szilárd 
egységét mutatja, hogy a hangulatok az emlékbur
kokkal együtt zárt kompozíciót alkotnak, s hogy 
van cselekvóslogikája, van „haladás” a ciklusban, 
mint elbeszélésben szokás, de vannak zenei ellen
pontok is benne. Csak éppen meg kellene keresni 
zenei megfeleléseit. Ami bizonyos, hogy a Clementi 
„gyerekkuckóját” kinőtte 1910-ben már Kosztolányi 
Dezső!
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A MODERN KÖLTÖ ÉS IDEÁLJA

A modern költő Kosztolányi szerint a szimbolista 
költő, miként azt Rónay György Verlaine magyar 
irodalmi sorsáról szóló tanulmányában állítja. Az 
1900-as évek második felében és az 1910-es évek 
első felében mindenképpen egyértelmű és egyjelen- 
tésű volt ez a két, azóta egymástól elvált fogalom, 
bizonyára nem csupán Kosztolányi Dezső szó hasz
nálatában. Különben is a szimbolista irány akkor 
már a magyar irodalomban is túl volt delelőj én — 
érett termését kellett és lehetett begyűjteni mind 
eszmei-esztétikai, mind költŐHgyakorlati szempont
ból. Nos, Kosztolányi Dezső A szegény kisgyermek 
panaszai nagy sikerei után éppen erre a begyűjtés
re vállalkozott. Lázas és talán legtermékenyebb al
kotói korszaka volt az az időszak, az első kötetei 
megjelenése után, hozzá fogható és hasonlítható csak 
a regények egymásutánja jelezte szakasz volt az 
1920-as években. Akkor, a tízes évek első felében, 
a háború első két esztendejét is beleértve, szinte tob
zódik írásban és gondolattermelésben: tizenkét kö
tetnyi írás, több kötetnyi, napi-, hetilapokban, folyó
iratokban maradt, formai szempontból igen különböző 
műfajú szöveg a termése. Változatossága ellenére is 
egységes jellegű az élet és életmű e szakasza, noha 
heterogénebb veretűt alig képzelhetünk. Az egységes
ség benyomását adja, legyen szó versről vagy tanul
mányról, elbeszélésről vagy mesejátékról, hogy mind
egyikben a modern költő körüli kérdésekre isme
rünk — egészen közvetlen formájában, költői meg

84



nyilatkozásként, s közvetetten, esztétikai-elméleti 
számvetésként, végeredményben a szimbolista „ideo
lógia” megjelenési formáiként.

Legkönnyebben jegyzeteiben, tanulmányaiban ér
hetjük tetten, s műfordításaiban figyelhetjük meg 
gondolkodásának érlelődését, az irodalomról (ebben 
pedig a modern irodalomról) való felfogásának for
málódását. A tanulmány és a műfordítás a gimna
zistának, illetve az egyetemistának is fontos volt, 
még nagyobb jelentőséggel bírtak azonban az első 
sikereinek örülő író szempontjából: az írói önnevelés 
eszköze volt mind a kettő az irodalmi közélet, a 
nyilvánosság színe előtt. A legtöbb külföldi íróarc
képét pédául ebben az időszakban írja, s bár „min
dig egy-egy újság, hetilap, legjobb esetben folyó
irat igényeihez kellett alkalmazkodnia” (Rónay 
György), alapvető célkitűzéséről nem feledkezett 
meg, nevezetesen a megismerni-megismertetni elvén 
túl a modern költő ideáljának szerezni híveket, nép
szerűsíteni, elfogadtatni, a maga és költőtársai eszté
tikai becsületét kivívni. Ha ízlését és szemléletét te
kintjük, következetességét kell méltányolnunk, 
amellyel írót és kort néz, és szaros összefüggést lát 
a kettő között. S nem csupán a jelen vagy a közel
múlt, hanem az irodalmi múlt és a jelenkor, tehát 
kora között is. Hogy Calderon akkor ismét népszerű 
volt, azzal magyarázza, hogy a „jelen megint kissé 
precieux” , ezért jobban meg lehet érteni Calderon 
„kényeskedő nyelvét” és a „kissé precieux” spanyo
lokat. Schopenhauer kapcsán az „intuitív alapon álló 
XX. századot” említi, D’Annunzio alkalmat ad neki, 
hogy a XX. század egyéniségkultuszát rögzítse, We- 
dekindről szólva mondja, hogy „új, ideges, modern 
levegő vibrál körülöttünk” , a Sully-Prudhomme-esz- 
széjében a kort az „új erjedés lázas korszakának” 
mondja, Verhaerent magyarázva állítja: „A legújabb 
poézis gyakran menekül a lármás élet elől, hogy a 
múltban és a nyugalomban keresse önmagát. . . ” En
nek a kornak Kosztolányi Dezső szerint is vannak
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prófétái, így Tolsztoj, Ibsen és Zola, mert „mind 
a hárman a munka becsületét és a jövőt akarják”. 
Ugyancsak 1908-ban három költő nevét is összehoz
za: a „két flamand poétáét” , Maeterlinokét és Ver- 
haerenét, és az „ősz” Swinburnét, az esztendő Nobel- 
díjasáét.

A Kosztolányi-írásokból nem nehéz kiolvasni, mit 
tart a modern költő fő jellemző ismérveinek. „Nehéz 
és édes bánat” után vágyakozik, s ezért Schopen
hauerhez fordul. Szükséges neki, hogy neuraszténiás 
legyen. A költő „maga a titok” , egyúttal az is, aki 
„álmai terhét viseli” , miként azt Poe példázza. 
Ugyancsak tőle származtatja azt a felfogást is, amely 
szerint a költő arisztokratikus lélek. A modern köl
tő mindenképpen az. Az 1909-iben írott jellemzéséből 
idézzük:

„Egy finom, különös poétafej.
Ha az utcán látunk ily fejeket, már messziről meg

ismerjük. Ezek azok az álmodozó, lágy vonalú po
étafejek, melyek nem is annyira a babért viselik és 
a dicsőséget, mint inkább a szomorúságot és az ál
maik terhét. Félénken ülnek a hajlékony nyakon. A 
szemek a lelki élet tüzes mélységétől parázslanak. A 
kezek is finomak, nőiesek és sápadtak, mintha az 
akaratbénaság hagyta volna rajtuk átszellemiesítő 
nyomát. Mindenféleképpen pedig látszik rajtuk, hogy 
inkább misztériumokban élnek, mint ebben a világ
ban, s nem cselekvésre és tettre, hanem álmodozásra 
és hosszú, öngyötrő tépelődésre születtek.

Ezek az arisztokrata lelkek . . . ”
Az író „világszem” (Strindberg), a költő szemében 

a múlt metafizikai jelentőséget kap, az élet pedig 
akkor vonzó, ha ezoterikus, s főképpen, ha „csupa 
önkívület és spirituális lelkesültség” , mint amilyen
nek Emilé Verhaerent tartja. Nem véletlen, hogy
1909-ben leszögezi a modern német költészetet be
mutató antológia ürügyén, hogy „egyes-egyedül csak 
a misztikus lírának van létjogosultsága” . Ennyire 
egyértelműen a szimbolista költő „természetrajzát”
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nem írta le sem előtte, sem az utána következő idő
szakban senkit. S a vonásokat még lehetne gyarapí
tani Kosztolányi „leltára” alapján. így vissza-vissza- 
térő gondolata, hogy a „legősibbet” és a „legegysze
rűbbet” kapcsolja össze a művész. Ezt említi Tolsztoj
jal kapcsolatosan s Carducciról szólva is, és amikor 
Swinburne-t dicséri, többek között „rétegzett lelkét” 
és „parasztian egyszerű” mivoltát hangsúlyozza — 
nála is az „ősi érzésekre” találva. Verhaerenben is 
ilyenekre ismer, amikor a belga költő kapcsán a 
szimbolisták misztikáját magyarázza: „Ezek a misz
tikusok azt a hitet vallják, hogy a körülöttük forró 
élet eseményei csak jelentéktelen nyomot hagynak 
a poéta lelkén, s egy pillanatnyi hevületnél, egy iz
gatott élménynél mélyebbek azok a primitív és örök
ké új érzések, melyek mindnyájunknak napi isme
rősei és lelki szenzációi. Verhaeren is primitív ke
dély. A primitívsége azonban rafinált. Mindazokat 
az ősegyszerű érzéseket, melyeket a naiv misztikusok 
egy gyerek dadogó nyelvén meséltek el, ő sokszoro
san megfinomítva remegteti át az új ember érzé
keny idegrendszerén.” Ha Rilkét dicséri, szinte mást 
nem is mondhat, minthogy „ha olvassuk, az angol 
preraffaeliták akartan primitív vonalait látjuk” : 
„Igen, érezzük, szinte érzékeljük ennek a primitív 
művészetnek minden szenzációját, mélyben mélység 
és ügyesség, öntudatlanság és számítás, mezőillat és 
parfüm bizarr harmóniájában olvad össze.”

Hogy a Modern költők című antológiája olyan lett, 
amilyen lett, ezek a zömmel az 1900^as évek végén 
írott világirodalmi tanulmányok magyarázzák. 1913- 
ban Kosztolányi mintegy ebben összegezte mind esz
tétikai és irodalomtörténeti tapasztalatait, mind költői 
kísérleteinek eredményeit, s feszítette ki a szimbo
lizmus sátorát költői léte fölé. Ugyanis, ha elfogad
juk Rába György megfigyeléseit e kötettel kapcso
latban, akkor az antológia lezáró jellegét kell hang
súlyoznunk: ez méltó záróköve a szimbolizmusnak a 
magyar irodalomban. Magyar költészeti párja nincs
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is, hacsak nem tartjuk annak Elek Artúr 1911-es 
Űjabb magyar költők (1890— 1910) című antológiá
ját, a Nyugat kiadásában. Kosztolányi antológiája 
„gazdag válogatás a szimbolizmusból” (Rába György). 
Nem kétséges a Modern költők szimbolista karaktere 
és iránya: a középpontba került francia és osztrák, 
valamint orosz és olasz költők rendre mind a szim
bolizmus követői. Egyik segédkönyve pedig a „szim
bolisták pápájának” (Rába György), Remy de Gour- 
mont-nak aránylag friss műve. Kompozíciójának az 
eredetiségét szükséges ugyanakkor említeni, azt a 
pedagógiai irányultságot, amely mutatja, hogy Kosz
tolányi a szimbolizmus magyar nyelvű „tankönyvét” 
készítette el. Felmutatta ennék az iránynak elődeit 
(Poe-t például), de utódait is (pl. az olasz futuristá- 
kat). Végsőkig menő következetességet azonban nem 
kereshetünk ebben az antológiában: tizenhét ország 
százkét költőjének 241 versét mutatta be Kosztolá
nyi. Az információk (irodalomtörténetiek és költői
ek) zöme a szimbolizmusra vonatkozik, ezért a kötet 
alapvető jellegét ez adja meg. De ebből következik 
az is, hogy Rába György megállapíthatta: „sajátos, a 
francia változattól erősen eltérő magyar szimboliz
mus felfogása bontakozik ki elsősorban a Modern 
költők, de versei alapján is” . Kritikusa, Tóth Árpád 
ugyan nem írja le a szimbolizmus szót, de amikor 
jellemzi, az erre az irányra illik elsősorban: „Azt 
kell éreznünk, hogy mindezek a versek összetartoz
nak, ha magyar meigszólaltatójuk nem is drótozta 
körül őket egyes irányok, iskolák irodalomtörténeti 
műszavaival: minden nemzetek modem lírájának két 
igen fő új vívmánya, az eddig alig sejtett finomságú 
érzékenységek s eddig alig ismert elemekből elő
szökkenő új, különös lendületek adják meg ezeknek 
az átültetéseknek az irodalomtörténeti karakterét.” 
Közvetetten Kárpáti Aurél is ezt mutatja fel: „Az 
egész világ modern lírájának reprezentánsai vonul
nak el előttünk a vaskos kötetben, azok a lírikusok, 
akiknek olyan fontos szerep jutott az új magyar
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költészet kialakulásában . . Maga Kosztolányii Dezső 
is előszavában azért vallja, hogy könyvében minden 
költő testvér, a „faj, a vérmérséklet, a földrajzi hely
— az egyéniségük” ellenére is, mert azt fejezik ki, 
amit „modem léleknek” neveznek. Majd tovább: „Az 
új kultúrával mind erősebben kidomborodik a líra 
általános emberi volta is. A líra majdnem minden 
ember számára annyira érthető, mint a muzsika.” 

Arcképei és hosszahb-rövidebb tájékoztatói is pe
dagógiai célt szolgáltak: bátran megfogalmazza a
maga véleményét akár egy mondatban is, de ha sze
rét ejtheti, hivatkozik és idézi a magyar nyelvű ta
nulmányokat, s fordításban közli a nagy európai 
kortárs kritikusok véleményét is. Mindezt megtoldja 
a költők főbb munkáinak bibliográfiájával s a magyar 
nyelvű tanulmányok jegyzékével. A maga szempont
jai általában szimbolizmus-központúak. Ezt előlege
zi első portréja is, az Edgár Allan Poe-ról szóló: 
„Annyira elfinomult költő, hogy az amerikaiak máig 
se értik, s a merészségét, a feltétlen lírizmusát, a 
verselméletét csak újabban méltányolták az európai 
szimbolisták. Verse tiszta muzsika. A művészi alko
tásról szóló értekezésében úgyszólván az új szimbo
lizmus katekizmusát írta meg: a feltétlen szépet és 
a feltétlen zenét követelte a lírától. Feltűnést keltett 
az a paradox állítása, hogy a költészet nem egyéb, 
mint hideg és céltudatos matematikai munka.” Köz
lésének tartalmát tekintve alig mond többet, mint 
mondott Szana Tamás 1870^ben a sokkal szeré
nyebb ambíciójú és terjedelmű, de a Kosztolányi vál
lalkozásával rokon művében, a Nagy szellemek-ben: 
„Poe maga is bevallja, hogy e költemény lényegében 
nem a géniusz gyümölcse, hanem egy, első sorától 
a végsőig gondosan megoldott számtani feladat. . . ” 
Szana Tamás hangsúlyozza, hogy Poe szerint a szép 
a „szokatlan és rendkívüli jellegét viseli magán” . 
Kosztolányi többlete nyilvánvaló: ő nemcsak meg
állapít, hanem méltányol is, s mi több: hisz a szim
bolista esztétikában. Ennek tételeit vetíti a múltba
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is, Shelleyről, Keatsről szólva többek között. Keats 
például „feltétlenebb költő, egészebb lírikus, mint 
Shelley. A Szép a főcélja. . .  A  mai modern em
ber . . .  egyre szívesebben olvassa . . .  Verseiben gyen
gédség, preraffaelita törékenység, nemes és tiszta líra 
van.” Az, hogy valaki a „forma feltétlen híve” , ép- 
penúgy dicséret, mint az, hogy újra tör. Swinburne- 
nél az új muzsikát, az új érték jelzetet, a cseh Vrch- 
lickynél az új zengést, Rimbaudnál az új szavakat, 
új megfigyeléséket és új muzsikát emeli ki. Riche- 
pin rímei ragyogóak, D’Annunzio verse tiszta mu
zsika, míg Dehmel lelke legmélyéig dekadens. Rilké
nél pedig, „ha megzendül a nyelv, fogalmak zenél
nek” , a „forma lényeggé válik” . Jean Moreas a „szim
bolizmus Ronsard-ja” , Verlaine pedig „intenzív életé
vel, intenzív verseivel sokak képzeletében reprezen
tálja a modern költőt” . Azt is tudja természetesen, 
hogy a belga Georg Rodenbach -közreműködésével 
született meg Rippl-Rónai József Les Vierges című 
„füzetkéje” , hiszen éppen 1913-ban Kosztolányi kí
séri el a Budapesten tartózkodó Thomas Mannt a 
magyar szecessziós művész műtermébe, de azt nem 
említi, hogy ezt az „első igazi modern könyvnek” tar
tották, mert benne a „szöveg, a betű, a rajz mind egy 
nagy harmónia” . Milán Rakictyal kapcsolatban pe
dig arról informál, hogy „jól beszél magyarul” , s 
hogy „sokat járt Dunántúl” . Ugyanakkor nem mu
lasztja el leszögezni, hogy Jules Laforgue a szabad 
vers híve, akárcsak Paul Fort, míg Liliencronról szól
va megemlíti, hogy a „vers libre” -t nem ismeri.

Műfordítói elvelit is a Modern költők verseinek for
dítása közben dolgozta ki, és ezek az elvek valójában 
a lehető legszorosabban tapadnak ugyancsak ahhoz 
az ízlés- és felfogásrendszerhez, amely a tolmácsolt 
verseknek is formát adott. Bevezetőjében, kinyilat
koztatja, hogy „ideálja a teljes formai, tartalmi hű
ség ós teljes szépség” , ám „ha — művészi célokért
— meg kellett alkudnia, akkor nem a szépséget ej
tette el” . Továbbá: „Olyan költőkkel állottam szem
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ben, akik alkotásuk közben az intuíciót jobban tisz
telték a szótárnál. Méltó, hogy az, aki megszólaltatja 
őket, hasonlóan gondolkozzék. Alkotásnak látom a 
műfordítást, nem reprodukálásnak. A  művész azzal 
a verssel, amelyet a nyelvén új formába önt, olyan 
kapcsolatban van, mint az életével, amelynek rez
zenéseit a saját verseiben rögzíti meg. Élmény a szá
mára egy idegen költő verse. . Az sem mellékes 
nyilvánvalóan, hogy a Modern költők programértékű 
bevezetője és A  „Holló” címmel közölt vitairata Poe 
Hollójának fordítása kapcsán egy időben készült. Eb
ben, amikor kijelenti, hogy „műfordítani annyi, mint 
gúzsbakötötten táncolni” , azt is állítja, hogy a „mű
fordítás művészi munka” , a végső célja pedig a „szép 
magyar vers” .

Valódi jelentősége az antológiának elsősorban 
Kosztolányi költői alakulástörténetében, valamint a 
magyar líra huszadik századi modern öntudatának 
megerősödésében játszott szerepében van, fegyver 
volt (már részleteiben) az „új líráért” folytatott küz
delemben: „Csiszoltuk a nyelvünket idegen verseken, 
hogy a saját bonyolult érzéseink kifejezésére gaz
dag és könnyed, tartalmas és nemes nyelvet kap
junk . . .  Azt se tagadjuk, hogy ezektől a költőktől 
tanultunk is, egy igazságot tanultunk, hogy hűnek 
kell lennünk önmagunkhoz. Amikor a modern líra 
még bitang jószág volt magyar földön, fémjelzett 
idegen verseket sorakoztattunk fel — érvként —, 
hogy az utunkat egyengesse. Csatasorban állottak 
ezek a versek az új lélekért.”

Mindennek kontextusában kell tehát néznünk 
Kosztolányi költő-ideálját is, most már abban a for
májában, ahogy e kori költészetéből előhívhatjuk. 
Látnok és mágus a költő ebben az interpretációban, 
bár egyik költői funkciójában sem annyira markáns, 
mint gondolhatnánk. Inkább elmosódó, bizonytalan
ságot sugalló, ami ellenben szimbolista lényegét te
szi, abban egészen egyértelmű. Az a Lótuszevők című 
1910-nes mesejátékának Homérosza, aki a lótuszevők
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szigetéről elmozdulni nem akaró Odüsszeusszal vi
tatkozva mondja a hőst marasztaló trójai lányok el
lenében: „Ne hallgass reájuk. Ezek csak a szemük
kel látnak. De én az igazságot látom . . . ” A költő ál
modozó, mégsem akarja azt a feledést, amit a ló
tuszevők virágeledele hoz — ahogyan az Odüsszeia 
egyik „legdekadensebb” szöveghelye a kilencedik 
énekben variálni engedte, és a szabad alakítás lehe
tőségét felkínálta a maga csalódását kiéneklő Kosz
tolányi Dezsőnek is, aki ismerte Tennyson versét 
(amely kardalos kompozíció, s formaemléke talán az 
őszi koncert formaelgondolásában is jelen volt), A 
lótusz-evők címűt, amelyet Babits Mihály fordít a 
„szimbolista poétika” felfogásában. Általános érvé
nyű tehát a mesejáték Homéroszának elkeseredett, 
csalódottságot eláruló három kérdése: „Az életed? 
Az életem? Az énekem?” Legkevésbé éppen ezért a 
konkrét életrajzi célzatok az érdekesek, amelyek 
mind a Lányi Hedda iránti szerelem végjátékához 
tartoznak, így az Euilália- „fecskelány” kitétel, vagy a 
hűtlen Pénelopé félemlegetése („Pénelopé, jaj, ő már 
régen másoké. . . ” ), az Itáliában „bolyongó” alakjával 
egyetemben.

A költő alakjának előhívásával, megrajzolásával 
pedig tovább kísérletezik 1911-ben az őszi koncert 
és a Kártya verskompozíciójában, majd 1912-ben a 
Mágia című verseskönyvében. Ideálképével ekkor van 
leginkább szinkronban: verse ismét „régi bútól vem
hes” . A költői én a „szépség betege” , s látjuk, amint 
,yrévedten álmodozva ballag” . Az őszi koncert ver
seiről mondhatta Sziauder József, hogy bennük „a de
kadens szépségektől beteg poéta” szól, „szimbolikus 
atmoszféra” veszi körül, versakkordjai pedig „tel
tebben zengők” , hiszen immár nem csupán nyelv
zene van bennük, hanem hangulatzene is: a „sza
vak szimbolikus írásjegyek, meghatározhatatlan han
gulatok hordozói” (Szegzárdy-Csengery József). Ha 
valahol, ezekben a versekben kétségtelenül pár ex- 
cellence „dekadens” költő, miként azt Rónay György
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bizonyítja. Kosztolányi költőjéről mondja a nő, mi
közben tökéletes alakrajzát adja misztikus típusának:

„Mert szép a lelked régi bánatoktól,
Oly édes és jó, mint a tiszta óbor.
Ó én tudom ki vagy te és mi vagy te,
A te dalod rezgő rezedaillat.
Pünkösd a kedved, templom a szived 
És hogyha szavad néha elijed 
Előtted szellemek és árnyak ingnak.
Én láttalak és nagy vagy és hatalmas,
Ha néha álomlátón hátra-hajlasz,
Én láttalak a kulcslyukon keresztül,
Hogy átölelt sok lenge látomány 
És egy tekintetedre 
Halványan és remegve 
Bús angyalok röpültek a szobán . . . ”

Ez a költőszív természetesen fátyolos és elátkozott, 
s ez merül gyönyörködve az ősz képeibe, ez megy 
abba a „cifra bálba” , melyet az ősz „pirossárga kar
neválja” produkál. Nem maradhat ki a versnyelv 
sem ebből a „dekadens”-szimbolista tobzódásból. Ze
nét akar kicsalni nemcsak a szavakból, hanem a rí
mek zengéséből is, rá jellemző fogással:

„Jóéjt virágok és jóéjt világok,
Lázas lányok, 'halotti húgaim . . . ”

Vagy:
„Itt egy hervadó kert,

Mely érzi már a gyilkoló októbert 
És sejtelmétől is oly halovány.
És fái közt olyan betegen illan 
Az őszi nap, a sárga őszi villany,
Bágyadt villanyfény haldokló szobán . . . ”

Vitathatatlanul igaza van Szegzárdy-Csengery Jó
zsefnek, amikor ezt a versciklust a következőképpen
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méltatja: „Az őszi koncert csodálatos színekben ki- 
bomló lírája szókeverő zeneiségében már a dekadens 
nyelvművészet túlérett ízeit kínálja.”

Ilyen rímzene hangzik fel a Kártya soraiban is:

„Ó élet, élet, roppant költemény,
Most láthatunk mezítelenül ragyogva-------

Mi kéj.
Mily őrjítő, mily szédítő-------

Mi mély . . . ”

Kevés figyelemre méltatott verskompozíció a Kár
tya, holott ez is, akárcsak párja, az őszi koncert, 
szimbolista sorsvers, s jelképi ereje is van akkora, 
mint amannak: ha abban a nő a sorsjelkép, itt a 
kártya a kihívás eszköze, és a „végzet rejtélyes jel
képe” (Szegzárdy-Csengery József) is. Laterna magi
ca és az „élet karneváli tánca” — ez a „borzongtató 
és édes iszonyat” az ihletője Kosztolányinak. Az ő 
költőalakja ezeknek a megszállottja és átélő-átérző 
szertartásmestere teljességgel az irodalom dimenziói 
kínálta térségeken, de telve zenei igénnyel, amit e 
kompozíciók formamegoldásai külön is hangsúlyoz
nak. Nem kardalok ezek és nem sors tragédiák, mint 
amilyeneket Füst Milán kedvelt éppen akkoriban. 
Kosztolányi elmosódottabb kontúrú formát keresett, 
s ezt találta meg a koncertformában, hogy megren
dezhesse szimbolista hangversenyeit. Mert zenei fo
gantatásuk kétségtelen, amikor egyik legszebb ha
sonlata az őszi koncert ben a dráma kérdésére irá
nyítja a figyelmet:

„Igen, ilyen volt: festék és hamis máz,
A szája egy kis rózsaszínű színház . . . ”

Mindezek után véletlen-e, hogy Komlós Aladár a 
magyar szimbolista líra antológia-darabját is az őszi 
koncert utolsó intermezzójában találta meg:
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„Gyümölcsös ősz -------
Te vérző, koszorús,
Én hódolója vagyok a gyümölcsnek. 
Szeretem a virágok táncait,
De az érett gyümölcs mély szava bölcsebb. 
Ö már a cél, a szín, a hervadás.
Nyarak alusznak benne s cukrok íze 
S remény, öröm, valóvá semmisítve, 
ő  már a vég, az állomás, a nász.
Én szeretem az égő-fiatalt,
De várva-várom a bús diadalt.
Az utolsó4ialálost, szomorút,
Mely lelkemet te hozzád igazítja 
Tedd, vérző ősz, nehéz fájdalmaimra 
Az életemre komoly koszorúd.”

Az sem mellékes, hogy éppen e versciklusok kap
csán mind Szabó Lőrinc, mind pedig Lengyel Béla 
Nietzsche nevét emlegeti. A Kártyáról szólva Szabó 
Lőrinc beszél az „elfinomult dekadencia viharos erő
mutogatásáról, nietzschei mámor érzéséről, színekről 
és misztikus pátoszról” , Lengyel Béla pedig, aki 
Nietzsche magyar utókorát itánta fel, e két ciklusban 
az „életérzés dionizoszi hatványozódását” találja 
meg. A halál, a fájdalom, a bánat, a szomorúság, a 
melankólia érzésében és hangulatában tobzódik te
hát. Ezeket látjuk különben az 1912-es Mágia című 
kötetének a verseiben is. Ez a szimbolista költő nem 
vigasztalhatatlan, hanem vigasztalódni nem akaró, 
mintha költői létalapját veszítené, ha elszakadna 
konkretizálódást nem igénylő bánataitól:

„Ügy félek, hogy ezt a homályos, ódon 
Vén bánatot egy éjjel elveszítem, 
és véle együtt életem s a szívem,
A szívem is és megvigasztalódom.

S csodálkozom a fáradt, furcsa szókon,
Melyek belőle szállottak szelíden . . . ”
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Űj kötetének bevezető, később Kösöntyű címet ka
pott versében találjuk ezeket a fölöttébb jellemző és 
igen vallomásos sorokat, a bennük rejtőzködő para
doxonnal egyetemben. Ez a szimbolikus bánat, 
amelynek 1910-ben áldoz (ekkor írja ezt a versét) 
„nehéz és mágikus kösöntyű” . Nem ékszer csupán, 
a régi irodalmi nyelvre apelláló szó inkább taliz
mánt jelent, amelynek bűvös, lenyűgöző, varázsos 
az ereje (miként az értelmező szótár magyarázza is). 
A nyílt és a legfőbb vallomás, az egész kötet „tónu
sát” és „tartalmait” is megszabó vers a Méz című, 
amely nyomban a cím nélküli bevezető verset kö
veti. A magyar szimbolizmus „ideológiája” minden 
jelentős elemében itt van ebben a versben:

„A fájdalmam oly érett, mint a méz már 
És bölcs és mély és terhes száz titokkal 
És minden kincseket magába foglal 
És hallgat és vár, sehova .se néz már.

Ezt szüreteltem, mert én csak röpültem 
És életem nehéz mézzé köpültem,
Bánattá, jajjá, könnyé, tiszta mézzé,
Egy csonk világban egy fájó egésszé.
Ó lankák, ó virágok messze tája,
Ti telt gyümölcsök korhadt rudakon,
S ó, könny, te élet mély esszenciája,
Megölt virágok méze, fájdalom.”

A jelképmagyarázatok szerint (mint amilyenek a 
francia J. Chevalier-é és A. Gheerbrant-é) a méz a 
misztikus megismerést, a megvilágosodást, a beava- 
tottságot jelképezi, egyben a lélek legmagasabbren- 
dű elrugaszkodását, s mi több, magát a nirvánát is 
idézi. A pszichoanalitikai elméletekben a fölöttes Én 
jelképe, az Én integrációjának a végső állomása, ma
ga a misztikus koncentráció. Nem véletlen rá találás
ról volt csupán szó Kosztolányinál e versben, amikor
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1912-ben költötte: szimbolikus értelmének egy köré
ről biztosan tudott, a pszichoanalitikában pedig be
avatottnak .is tarthatjuk részben Csáth Géza révén 
(Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa című 
könyve ugyancsak 1912^ben jelent meg), részben Fe- 
renczi Sándor közvetítésével (az ő Lelki problémák 
a pszichoanalízis megvilágításában című műve a Nyu
gat kiadásában is 1912nben jelent meg!). Tünetérté
kű lehet, hogy a Kosz tol ányi-irod alom az 1930-as 
évek második felében éppen a Mágia (kapcsán a 
„szomorúság tudatalatti indítékairól” beszél (Szeg- 
zárdy-Csengery József), mondván, hogy megmagya
rázhatatlan szomorúság a költőé, arra is rámutatva, 
hogy olyan költői ösztönzéseikkel kell számolni, ame
lyek a költői figyelmet a „tudatalattiság rétegeinek 
feltárására” irányítják (Baráth Ferenc). Érthető 
mindebből tehát, hogy miért van a nyelv- és kép
zenén a hangsúly, a Babits Mihály emlegette „pazar 
színezésű romanticizmusból kiinduló modem deka
dencián” , s hogy az élet valódi színeinek is miért 
kell „mágikus fényt” kapniok. Itt van a magyarázata 
a tükör nagy költői jelentőségének is Kosztolányi e 
korszakbeli verseiben: a költő tükörlátó is — és 
elsősorban önmagát akarja látni, a „tükör visszfényé
ben” az „álmok árnyát” :

„Űszó alak, szegény árnyékbarátom 
A mély tükör titokzatos taván,

Most eltemetlek, mostan elsiratlak.
Ne félj, ne félj. Ne légy oly halovány,

Hisz úgy sincs semmiid. Csak pár halk
szavad volt,

Elszállt az is ezüstös éjeken.
Nem hallanak, nem látnak, nem szeretnek. 

Magam se szeretem ..
(Arcom a tükörben)

Többször is ebbe a „tükörbe” néz, a vershelyzet 
gyakran erre utal. Így a Takarodó címűben:
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„Szemem kiégett a gyönyörtül 
Fáradt a szám, kezem, fülem 

És egyre lázad, égre hördül 
Sok vérpiros, isötét ütem . . . ”

Akkor is ezt érzékeljük, amikor Reviczky Gyula 
után a Jób-jelképhez fordul, és „sorsa szemétdomb
ján kiáltozik” :

„Nézd ajkamat, miily hervatag szegény, 
hisz benne senki sem találja sorsát.
Micsoda gúnyfolt üres arcomon 
e ragadozó, gazdátlan pirosság.
A végzetek piros pecsétje ez 
és értelmetlen disszonancia, 
mely csak beszél és szótlanul eszik, 
és nem lehet senkit csókolnia . . . ”

(Fohász csillagtalan éjjel)

Mindenütt bánat és fájdalom, s mind a kettőnek 
minősítései, amelyek azt mutatják, hogy a költő 
messzire került a hétköznapi jelentéskonvencióktól. 
A bánat „mint a beteg gyerek” , ugyanakkor homá
lyos, ódon és vén is, a fájdalom (akárcsak egy vers 
alapján is) érett, mint a méz, bölcs, mély és száz 
titokkal terhes. Szerepek és pózok nagy karneváli 
felvonulása ez a kötet, s a versekben hibátlanul vi
szi a végszóig a felvett szerepeket, amelyek ugyan
csak messze vannak a hétköznapi ember viselkedés
normáitól. Látjuk fekete palástban (Köd előttem, 
köd utánam), vakon, bénán, haloványan (Rózsaszü
ret), véres ruhában (Boszorkányos este), fázó lélek
ként (Ó, a rémséges, őszi éjszakák), és „öreg baba
ként” is :

„Némán lefekszem a fehér, nagy ágyba, 
én, szólni nem tudó öreg baba 
és a szívemből ajakamra reszket 
az életem eltűnő dallama . . . ”

(Koporsó és bölcső közt)
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A költő-alakot szélsőséges változataiban szemlél
hetjük a Mágia verseiben. A „vágy utasa’’ a Pipacsos, 
alföldi út, forró délutánon című vers-e szerint, s a 
másvilággal korrespondeáló, ahogyan a kötet máso
dik ciklusának bevezető, később Az ihlet perce cím
mel szereplő verse mutatja:

„Szegény szobám ijesztően kitágul, 
dalok suhannak át a másvilágául, 
a gyertya bordó napként néz reám ..

Hogy e Kosztolányi^kötetet milyen mértékben jár
ták át a szimbolista eszmék, s a velük érintkező né
zetek, az is mutatja, hogy nem csupán a „csonk 
világ” — „fájó egész” képzetpárját találjuk a ver
sekben, hanem a „meghaltak az istenek” gondolatát 
is, a látszat és valóság konfliktusainak felismerésével 
egyetemben, mindezekhez pedig odacsatlakozik az is
meretlennek és idegennek a képzete is. összefoglaló 
igényű versek is születtek az élmények és eszmék 
eme körében — romantikus felhangokkal dúsítottan. 
Ilyen a Köd előttem , köd utánam című még 1907-ből. 
Benne a valóság „titkáról” beszél a költő. Ebben 
mintegy ott van a szimbolizmus minden tétele, az 
ihletforrások megjelölésével. Mi egyetlen szakaszát 
idézzük:

„Én felzokogtam, felnevettem, 
kitárult a ködös titok: 
ott voltak a fán kusza rendben 
az elkopott arany diók, 
a bús, üres ezüst diók, 
színes gyertyák tüzes bele, 
rút sárga lánc, kígyófarok, 
mind oly kopott, olyan balog.
És fekete . . . ”

Kitetszik az elmondottakból, hogy a Mágia is le
záró jellegű könyve Kosztolányinak, alibije pedig
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ott volt a Modern költők akkor már alakuló, szerve
ződő gyűjteményében. Felfoikozoittsága éppenúgy ezt 
jelezte, mint a szemléletválság éppen akkor nyílttá 
váló jellege, hiszen 1912-<bein új korszak kezdődött 
a magyar irodalomban. Ezért van az, hogy Szabó 
Lőrinc és nyomában Szauder József a költői zűrza
varon aratott győzelemként tartja számon a Mágiát, 
míg Baráth Ferenc azt az állítást is megkockáztatja, 
hogy Kosztolányi „az életet is — ha szabad ezt mon
dani — metaforákban, hasonlatokban szerette volna 
leélni” . Erre is találunk példát, nem is keveset. A 
költő „fiatal, szemérmes szerzetes” , aki a női test 
dicséretét képírja „örök iniciáléjában” :

„Lefesteném őt korareggel, este, 
az ágyban, hogy fehéren gömbölyűi, 
kék árnyait a szemei körül 
s a kandalló mellett, mint puha macskát 
huncut mosollyal, lustán, álmodon, 
a vánkosok között két gyönge mellét, 
két illatos és langyos vánkoson.
És olyan lenne fáradt ajaka, 
mint szirupédes, barna malaga, 
és karja, mint egy kóbor villanás 
és dereka, mint egy meleg kalács, 
és hangja álmos, bágyadt rezdülettel, 
mint enyhe fürdő és mint meleg tej . . . ” 

(Arany-alapra arannyal)

Azután egy egészen nyers, de a Mágia képkörébe 
jól illeszkedő hasonlat — ez a „látás” másik pólu
sán, a kötet záróversében:

)yNincs semmim . . .  Így megyek magamban — 
tip-top — szelíden, csendesen.
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A rablók sírnak velem együtt, 
olyan-olyan szegény vagyok, 

mint kisded első fürdetőjén 
és mint a teknőn a halott..

(Csöndes, tiszta vers)

S hogy a nyelvvarázsnak is hódolt, arra is csupán 
egy példát hozunk fe l:

„fekete álarc — 
sötét halálarc —
fönn még álmos csillag se reszketett 
és sebbel-lobbal 
és síppal, dobbal
kísértek el aprócska szellemek . . . ” 

(Síppal, dobbal, nádi hegedűvel)

Köd, „beteg képek” , „zakatoló arabeszkek” — ez 
a Mágia, szimbólumokká varázsolt világ verstükre, 
amely azonban nem hétköznapi módon tükrözi a 
költői lélek tájait és hangulatait.
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VÁLSÁGOK TÍZ ESZTENDEJE

Kosztolányi Dezső válságokkal teli tíz esztendeje 
az 1914 és 1924 közötti évtized. Emberi és írói pró
bák egymásutánját hozták az idők, és Kosztolányi 
nem minden próbát állt ki egyforma elszántsággal 
és erkölcsi tisztasággal — elbukott és megbukott 
nem is egyszer, amikor felelnie kellett a világhábo
rú, a forradalmak és az ellenforradalom feladta kér
désekre. Nem nagy korszaka ez — dicsérni alig le
het, mentegetni és magyarázni kell megnyilatkozá
sait, s nem is lehet mindig szemet hunyni tévedései, 
történelmi vaksága felett.

Az első nagy próbája a világháború első két esz
tendeje volt. Őt sem érte váratlanul a .sorsfordító 
esemény, hiszen írásai mutatják, hogy 19094)en már 
foglalkoztatta a „háború lesz” gondolata. 1909 már
ciusában Belgrádiban van, amikor „a szerb főváros 
a monarchia első ultimátumának átnyújtása előtt 
lázban égett” : a hadi készülődéseket Bosznia és Her
cegovina annexiójának ténye váltotta ki. Villanásnyi 
életképekben számol be benyomásairól és előítéle
teiről. Az utolsót már visszafelé, a vonatban éli meg: 
„Hajnali hat órakor a vonatból még egyszer látom 
Belgrádot. Az ablakon most cikázik át a hajnali nap
sugár. Közelebb megyek. Egy mondat van rajta. Va
lamelyik utas levette gyémántgyűrűjét és az üvegre 
nagy, értelmes betűkkel — magyarul — rákarcolta:
— Háború lesz” 1912^ben Háborús strófák címmel 
írja cikkét az Élet című lapba azzal kapcsolatban, 
hogy a hadsereg bejelentette igényét a galambok
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szolgálataira, s „odasorakoztathatja őket az acélkar
valyok, a bombák és halált hozó aeroplánok mellé” . 
Majd felkiált: „Ó, háború galambjai, ti jelentetek 
meg először a sötét horizonton.” 1913 tavaszán a 
„történelemvárásról” ír cikket, míg 1914. június 21-én 
megjelent tárcáját, Az idegen falu címűt, a követ
kező képpel vezeti be: „Estefelé — fél hét tájt — 
feltűnt a tenger kékje. Akkor már tíz órája utaz
hattam. A mályvaszínű plüss, amin hevertem, hason
lított egy csatatérhez . . . ”

Pár hét múlva pedig Európa népei találják magu
kat a csataterek poklában, s az lesz véres valóságuk. 
Kosztolányi Dezső a háború első hónapjainak fel
szított mámorában, háborús hisztériájában él, akár
csak majdnem mindenki. Józanodása fokozatosan kö
vetkezik be, 1915 januárjában már bevallja, „meg
döbbentő, hogy milyen keveset tudott” az előző év 
nyarán a világról (Kalendárium), fél esztendővel ké
sőbb pedig, amikor Az a nap címmel írja cikkét A 
Hétbe, történelmi tapasztalatlanságokra hivatkozik: 
„Mindnyájan kisgyermekek voltunk. Európa a béke 
selyemágyából riadt föl, boldog, elkényeztetett gyer
mek, aki reggelenként aranyszélű findzsában kapta 
a csokoládét és a jó bizonyítványa ellenére rendkívül 
tapasztalatlan volt.” Ugyanebben az írásában meg
festi az „első háborús képet” is: „Később aztán lát
tuk az első igazi háborús képet: ment az egyfogatún 
egy anya, a magy^nagy fiával, szárította a kezét, ölelte 
és majdnem ölébe vette, végigfektette a térdein a 
háborúba induló gyermekét, mint régi szentképeken 
a fájdalmas anya az ő egyszülött fiát.”

Koszolányinak a háborúhoz való viszonyulása ter
mészetesen nem egyértelmű és egysíkú, hiszen vi
lágnézetének is voltak egészen retrográd elemei, s 
a polgári haladás tekintetében sem voltak határozott 
elképzelései, éppen ezért szemléletében befolyásol- 
hatóbb volt, mint kortársai közül egy Ady Endre, 
Kassák Lajos vagy még Babits Mihály is. Kiss Ferenc 
tett kísérletet Kosztolányi „háborús világnézetének”

103



rekonstruálására, ö  mutatta ki, hogy váltig hangoz
tatta az antanthatalmak felelősségét a háborúért, tá
madta az „angol tőkét” , vitatkozott az antantországok 
„írástudóival” : „A háború első hónapjaiban bizonyá
ra teljesen spontán módon találja meg a magához 
való hűség és közszereplés konfliktus nélküli for
máit. Az érvek (bősége, az áradó, sodró dikció arra 
vall, hogy kétely nélkül azonosult a központi hatal
makkal.” Az ilyen szemléletű írásainak zömét maga 
Kosztolányi is semmissé szerette volna tenni már 
1916-ban, amikor a Tinta című kötetét sajtó alá ren
dezte. Ezek különben nem kaptak helyet a legújabb 
Kosztolányi-gyűjteményekben sem. De hogy valójá
ban hogyan gondolkodott, arról mégis képet alkot
hatunk, többek között Miroslav Krleza emlékezései- 
naplóf öl jegyzései alapján. Egy 1942-es, nem keltezett 
naplófel jegyzésében beszél Kosztolányival való talál
kozásairól 19154>en és 1916-ban:

„A  pesti kirándulásom (1915) benyomásait soha 
nem rögzítettem. A Világ szerkesztőségében zöld fé
nyek, Kosztolányi rezignált. . .  Jajgat, hogy a ma
gyar civilizáció még mindig mennyire kompromittá- 
lóan nyomorúságos.

»Senki sem olvas, senkit nem érdekel semmi az 
operetteken és a legvulgáiisahb vígjátékokon kívül. 
Semmi! Ha nem léteznének a pesti széplelkek (leg
inkább izraelita hitvallásúak), nem lenne egyáltalán 
senki sem. A magyar zsidók a magyar irodalom 
egzisztenciájának egyetlen garanciái. Ki teremtette 
meg az Ady-kultuszt? Ki olvassa Babitsot? Két-há- 
rom utcalány, ez a magyar líra publikuma.**

Így beszélt 191 önben Kosztolányi, egy esztendővel 
később pedig, Galíciából hazatérőben, a költő budai 
lakásán beszélgettünk, amikor pedig arról meséltem, 
hogy mi történik a fronton, hogyan folyik a háború 
a rutén polgárok ellen, akiket hazaárulóknak tartanak, 
társalgásunk ideges dialógussá változott. Az én ad hoc 
helyzetjelentésemre, mély szerint Galíciában az 
akasztófák sétányán jár az ember, Kosztolányi ide
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gesen reagált: »Ha valakinek ebben a háborúban 
győzni kell, akkor inkább győzzön a saját hazám!« 
Szinte durván hangzottak ezek a szavak ..

Lényegében jól őrizte meg Krleza emlékezete a 
Kosztolányival való találkozás benyomásait. Cikkei 
bizonyítják, hogy Kosztolányi akkoriban azt hirdet
te, hogy a háború a Monarchia népeit „szoros közel
ségbe” forrasztotta, és hogy valójában a „zsidóság 
problémáját dobta fel” .

Ugyanebben az időben nem is egy írásában az olasz 
futuristák eszméit visszhangozta. Kiss Ferenc ezt fo
galmazta meg a következőképpen: „Eleinte diadal
mas tornának, óriási .színjátéknak, véres kovásznak 
remélte, melyben újjászületik, durvábbá, de őszin
tébbé, nemesebbé és egészségesebbé edződik az em
ber.” A cikkek ennél szélsőségesebb szemlél étről val
lanak. „Ma a férfi — írta — a legnagyobb férfi-ma
gaslatokig emelkedik: hős lehet . . . ” (Levél egy pu
ritánhoz). Vagy: „Most, mikor az emberiség úgy
szólván tiszta oxigént lélegzik, és egy napon száza
dokra való élményt raktároz magába, közvetlen ta
pasztalatunk van, hogy milyen nyúlfarknyi az em
lékezet . . . ” (Az élet tánca). Még 1916 decemberében 
is azt tartja a korról, az „cselekedetre rendelődött, 
az akciót, a küzdelmet, a mozgalmasságot, a drámát 
kívánja minden ízével” (Vörös karácsony). Ne feled
jük, egészen közeli volt még a Modern költők meg
fogalmazása a futuristákról: „Hitük szerint. . .  az új 
ember kemény és hősi. Szereti az erőszakot. Meg
veti a múltat, amely minden tettét elvánnyasztja. 
Nem szégyelli az ösztöneit se. A futuristák reakció
sak. Túlzottan patrióták, a háború, a vérontás pré- 
diíkálói, hívei mindannak, ami erő, tett, bátorság . . . ” 
S most figyeljük Kosztolányit 1914 novemberében, 
hogyan ír a nőkről a Levél egy puritánhoz című 
cikkében: „Virágozni akarnak, mint tavasszal a fák. 
A forró ösztönök, amelyek a háború hatalmas erő
kifejtésében fölszabadulnak, azok az energiák, ame
lyek minden pillanatban villamos zengéssel robban
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nak szét, delejesen sugároznak belőlük is, az ujjaik 
hegyéből szikrázik az öntudatlan életmámor..

Ám 1915-ben már arról is ír, hogy bizony a cseléd
bálon a rokkant katonákkal nem akarnak tánoolni a 
lányok, s hogy a társadalmi nyomor is ott van a 
hadigazdagság árnyékában, és költ egy háborús Krisz
tuslegendát, mely szól arról, hogy Krisztus 1915 
húsvétján „egy szegény proletár” képében érkezák 
meg Pestre, és senki sem ismeri meg, csak egy fél
lábú, rokkant katona. S most már azt is tudja, hogy 
a háború mindent megbuktatott, ami humanista ér
téknek számított.

1916-ban már kész az új, a háború második felére 
szabott magatartásmodellje, amelynek a Tinta című 
kötete tulajdonképpen a talapzata. E könyve első 
oldalán olvashatjuk a „Kis történelem” fejezetcím 
alatt: „Itt egy ma élő ember, ki nem ért a magas 
politikához és egyéb hasznos tudományhoz, elmond
ja, mit látott maga körül abban a korban, melyet 
a hozzáértők nagynak tartottak.” Kivonulni szeretne 
a forgatagból, szerényen félreállni. A remete című 
A Hétben 1915. február 28-án megjelent Írásában is 
erről beszél, noha ebben az angolok ellen is van 
vádirat. A sarkutazó Shackleton apokrif levelét fo
galmazza: „Vannak pillanatok, mikor nagyon örülök 
ennek. Én vagyok ma az egyetlen ember, az egyet
len sziget, az egyetlen remete. Olyan egyedülvaló, 
mint egy igazi költő. Nem tudom, mi történik, de 
nem is vagyok kíváncsi rá. Mostanában semmi pén
zért sem lehet ilyen magányt vásárolni. Nincs talpa
latnyi hely a mappán. A föld piros, az ég kékje 
szürke a füstgomolytól, a tenger fekete. Mondhatom, 
alaposan összekevertétek a színeket a föld palettáján, 
mióta nem vagyok köztetek. Megmérgeztétek a ten
ger vizét is — az igazi kék vért — aknákkal, mikro
bákkal, spirochetákkal, teleköptétek beteg nyálatok
kal, szifilisszel fertőztétek meg. A szűz tenger vér
bajos . . . ”

Ekkoriban kezdi érdekelni, mi lesz a költő sorsa,
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hol lesz a helye, s van-e jövője? Nem optimista a 
következtetéseiben: a jövőben sem lesz „jó üzlet 
költőnek lenni” — a világ újrafelosztása korában, 
írja, neki adják újra az eget. Magánemberi léte felet
ti töprengéseinek ezek csupán halvány párhuzamai. 
1915. április 18-án megszületik fia, Ádám — „csak
nem pontosan kilenc hónapra a háború kitörésétől” 
(így írja a feleség a költőről szóló könyvében), 1916- 
ban házat vásárol, ugyanebben az évben szabadkő
műves lesz, megválik a Világtól, és a Pesti Naplóhoz 
szegődik, amely Hatvany Lajos lapja, aki már tervezi 
Esztendő című folyóiratának megindítását is. Ennek 
Kosztolányi lesz az egyik szerkesztője.

A tisztánlátás hónapjai következnék Kosztolányi 
életében és közírói gondolkodásában. Most már „négy 
év történelmi álmatlanságáról” .is beszél, és amikor 
születésnapján előveszi a Pesti Napló 1885. évi már
ciusi kötetét, és átolvassa, hogy mi történt akkor, 
„mikor csak négy és fél kilóval volt több a semmi
nél” , a következő következtetésre jut: „Ezen az éj
szakán el kell temetnem egyetlen kincsemet, a fáj
dalmat, hogy a békét elvesztettük, azt a bús jogot, 
hogy mi, kik ma élünk, csalódottak lehetünk. Sem
mit se vesztettünk, mert semmit se kaptunk igaz 
értéket, csak aranyfátyollal takart rothadást, cukros 
keserűséget, hazugságot. Jaj nekünk, hogy nem vol
tak őszinték a nevelőink. A mi korunk régen, na
gyon régen a háború kora volt, csak éppen nem 
vettük észre. . . ”

S már ott van a szeme előtt a forradalom: előbb 
a Károlyi Mihályé, majd a Kun Béláé. S még előbb 
az „orosz forradalom titáni fáklyája” , ahogy azok
nak a rokkant katonáknak a szemében felfedezi, akik 
„fogságuk utolsó hónapjaiban szemtől szembe szem
lélhették az orosz forradalmat” . A forradalom té
májára írott cikkei közül az orosz forradalomról 
szól a legtöbb. Egy cikkben „forradalmi naplót” ve
zet az 1918 novemberében Pesten történtekről is, 
1919. május elsején pedig a Vérmezőn nézi meg a

107



„vörös májust” , ahol Karinthy Frigyessel egyetem
ben Pogány József népbiztos társaságában fényké
pezik le „alattomban” , miként arról Kosztolányiné 
számol be. Ugyancsak a feleség idézi a következő 
szavakat is (a Kun Bélával folytatott beszélgetése 
után): „— Mi polgárok vagyunk. Amit mi csinálunk, 
az polgári művészet és az marad, ha a fejünk tete
jére állunk, akkor is, mert mi a polgárságban gyö
kerezünk. Ami most történik, az ellenünk törté
nik . . . ”

Történelmi lépésvesztésének a pillanata pedig a 
Tanácsköztársaság bukása után következik: Bangha 
Béla lapjához, az Űj Nemzedékhez szegődik, s abban 
1919. október 1-én megjelenik az első Pardon-cikk, 
abban a rovatban, amelynek Kosztolányi a szerkesz
tője. „Az Üj Nemzedék jellegzetes kurzus lap volt, 
ádáz ellensége mindkét forradalomnak. Szócsöve an
nak a ókeresztény-nemzeti« politikának, mely zászla
jából csak a nyél lehetőségeivel tudott élni, s ezt 
művelte is szívós szenvedéllyel, vezérlő elve, az an
tiszemitizmus hangos akusztikához jutván, a nem
zeti hűség álcájában tetszeleghetett” (Kiss Ferenc). 
Nincs irodalomtörténeti munka, amely védené ezt a 
szereplését, de mindenki, aki Kosztolányival foglal
kozott, pálcát tör ténykedése fölött, noha köztudott, 
hogy a „legnagyobb viharokat kiváltó Pardonokat 
nem ő írta” (Rónay László). „Tény — írja Rónay 
László — azonban, hogy ott volt, hogy nevét és te
kintélyét adta a kurzuslap mocskol ód ásai'hoz. S ezt 
az sem mentheti, hogy ekkor az egész magyar iro
dalom mély belső válságba zuhant vissza, s hogy az 
írók, akik őszinte és lelkes érzelmekkel fogadták a 
forradalmakat, a bukást követve pesszimizmusba 
hullottak.” Bóka László „szépíthetetlennek, menthe
tetlennek, szégyenteljesnek” mondja ezt az 1921 ok
tóberéig tartó szereplését az írónak. „Ma nem va
gyok népszerű. Mindenki engem támad, csoportok
ban fognak ellenem . . . ” — írja 1920 novemberében
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Halasi Andornak, régi barátjának, aki maga is el
ítélte a költőt.

Tettei, írásai, kezdeményezései gyanakvást szül
nek ebben a pár esztendőben, s nyilván nem vélet
len, hogy ellenszenv fogadja, amikor 19204>an Goethe 
Über allén Gipfeln . . .  című verséről ír tanulmányt 
a Nyugatban, s hogy költői-fordítói versenyt hirdet 
meg. Gábor Andor mintegy a bécsi emigráció nevé
ben írta: „1920 tavaszán, mikor az történt Magyar- 
országon, ami történt, a legjobb magyar költők köl
tői versenybe kezdettek, hogy Goethe csodálatos köl
teményét magyarra fordítsák. Egyik fordítás rosz- 
szabb volt, mint a másik. Nemcsak a vállalkozás volt 
szégyenteljes, hanem az eredmény is . . . ” Irritáló le
hetett a versnek a „jelentése” , amely Kosztolányi 
Dezső változatában így hangzott:

„A  szikla-tetőn 
Tompa csönd.
Elhal remegőn 
Odafönt
A szél lehellete is.
Madárka se rebben a fák bogára 
Várj, nemsokára 
Pihensz te is.”

Kosztolányinénak lenne igaza, aki szerint, mint 
Rába György interpretálja, ez a fordítás és fordítás
elemző munka tulajdonképpen „menekülést jelentett 
neki a restauráció féktelen első hónapjainak gond
jai elől” ? Kosztolányi a verssel foglalkozó tanulmá
nyában (Tanulmány egy versről) ezt írja: „Ez a vers 
mintája a nemes, szimbolikus költészetnek, mely 
egyszerű eszközökkel kelti a legbonyolultabb haitást 
és nem kész kifejezett valamit ad, csak vázlatot, 
melynek vonalait meg kell hosszabbítani, hangot, 
melyet a visszhang teljesít ki.” Egyértelmű választ 
nem lehet adni kérdésünkre, mert Kosztolányi mű
fordítói munkásságának egy egésiz korszakát kellene
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megvizsgálni, amely a háború utolsó éveilben és köz
vetlenül az 1920-as évek elején tetőzött. Itt találjuk 
két Byron-fordítását (a Mazeppát 1917-ben, a Beppót
1920-ban ültette át magyar nyelvre), ide soroljuk a 
Modern költők második, bővített kiadását 1921-ből, 
s a műfordítás kérdéseivel, valamint általában az 
esztétikai kérdéseket érintő, illetve taglaló tanulmá
nyait is. Célzatot nyilván bátran kereshetünk ezek
ben a vállalkozásokban — maga kereste, áldatlan 
,szituációjából” akarta feldobni magát az esztétikai 
tisztaság szilárdnak vélt talajára, a szépség vágyott 
platójára. Még akkor is így volt ez, ha ideírjuk Rába 
György alábbi véleményét: „Nyilván a vitázó kedv 
is ösztönözte és az elemzésből kikerekedő versesztéti
ka általános igazsága éppoly egyoldalú, mint a verset 
eszmékre korlátozó esztétikáé.”

Nem véletlen tehát, hogy érzelmileg csak 1924-ben, 
A bús férfi panaszai megkomponálásával tudja tíz 
éven át tartó eszmei-érzelmi válságát lezárni, amit 
freudista „gyónásként” is olvashatunk. Programsze
rűen énekli tehát:

„Már elmondtam, mint kezdtem el,
most elmondom, mint vesztem e l . . . ”

Ám nem 1924-ben, hanem már 1920-ban, amikor 
a Már elmondtam, mint kezdtem el kezdetű versét, 
a ciklus harmadik versét írta. Ha ugyan ezek sem 
panaszversek valójában, mint ahogy nem voltak azok 
A szegény kisgyermek panaszai sem, a panaszkodó 
költő magatartása jól kivehető e ciklus ötvenhárom 
versének zöméből.
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A REGÉNYEKHEZ VEZETŐ ÜTŐN

Az 1910-es évek második fele a novelláké — Kosz
tolányi Deziső életművének oly jellemző ritmusa sze
rint. Egymás után jelennek meg novelláskönyvei: a 
Bűbájosok (1916), a Káin (1918), a Páva (1919), a Bé
la, a buta (1920), valamint A rossz orvos (1921). Az 
utóbbi kötet címadó írása már kisregény, ennek mi
nősítette maga az író is. Ez nyitja meg a regények 
sorát, s ilyen módon a regény lesz az 1920-as évek 
első felének uralkodó műfaja. „Szabályos” novellás- 
könyve több már nem jelenik meg, mert az Esti 
Komél-novellákat nem soroljuk ide, az 1936-os Ten
gerszem pedig inkább gyűjtemény: kitűnő, de vegyes 
karakterű anyagot hoz, ezért nevezte őket az író is 
„történeteknek” .

E kötetek írásai s az előzőkben olvasható novellák 
között a különbségek szembeötlőek, bár az ekkor 
kötetekbe felvettek között akadnak koraibb kelte
zésűek is. Sőtér István szerint az első novellásköte- 
tekben az ötlet, a paradoxon, a rögtönzés, a játék 
volt az uralkodó. Ezek halványodnak el szerepükben 
az évtized második felében, mintha az író bevallaná, 
hogy a csodában való hitet, a különösben való gyö
nyörködés alkalmait veszítette el, s mintegy cserébe 
kapta a szeszélyes, a váratlanul az emberre törő sors 
uralkodó hajlamainak, bajt hozó kénye-kedvének az 
ismeretét. Ikonográfiái szempontból nézve egyszerű
södtek a novellák, a „rajz” azonban már biztos kézre 
vall: nézzük akár előadásmódját, akár történetveze
tését.
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Változik és új vonásokat kap felfogása az emberi 
sorsról: a lét állandóságának nem lehetséges immár 
illúziója, a bizonytalansági tényezők száma mind több 
és több, az emberi tettek pedig a kiszámíthatatlan
ság ismérveit öltik magukra. Ebből következik töb
bek között, hogy a novellahősök egy „bizonytalan 
kény szer állapotban lebegni” látszanak (Baráth Fe
renc), másfelől pedig minduntalan abszurd életmeg
oldások, groteszk helyzetek képződnek — az emberi 
védtelenség és kiszolgáltatottság heraldikai jeleiként. 
S mert a világháború volt mindennek a látható, s 
mi több, az 1910-es években már leghétköznapibb 
megjelenési formája, ha erről szól (feltűnően ritkán 
teszi közvetlen módon), akkor bábot léptet fel, és 
drámai játékformát teremt, s mi több (a különleges 
helyzetet hangsúlyozni) versbeszédet ír, hogy erről 
a „merev sötétségről, az újfajta Gorgóról” beszéljen, 
mint a Káin című kötetének A szörny című írása 
mutatja. Általában igaz az a megállapítás, hogy az 
ebben az időszakban született Kosztolányiinovellák 
hőseivel alig történik valami (Szegzárdy-Csengery 
József). Ügynevezett nagy események valóban nem 
lelhetők fel a novellákban, de az apró rendkívülisé
gek, váratlanságok, alig figyelemre méltatott törté
netek, esetek is kaphatnak sorsfordító jelentőséget 
és szerepet. De hogy melyik ilyen eset vagy esemény 
nő az emberi életvitel megszokott rendje fölé, azt 
lehetetlen kiszámítani. Az a törvényszerű, hogy egyik 
pillanatról a másikra olyan mérvű beavatkozás ját
szódik le, amely lehetetlenné teszi az élet megszokott 
ritmusát. „Tempót” és irányt vált az élet. Tulajdon
képpen az a viselkedésről alkotott felfogás formáló
dik ezekben az 1910-es évek második felében kelet
kezett Kosztolányi-novellákban, amely teljességében 
majd az Édes Anna sorsfonalán a konfliktusbogot ké
pezi.

E jelenség változatait akár tipologiizálíhatjuk is. A 
novellák egy körében például a váratlanul, az elő
jelek nélkül emberre törő rendellenesség a sorsbe
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folyásoló tényező, egyben pedig a novella megírásá
nak az „oka” is. Tragikus felhang kíséri Az első éj
szaka „esetét” , amikor is az esküvői vacsora idején 
fájdul meg a vőlegény foga. „Ekkor” — mondja itt 
az író, s adva van az ábrázolásra az alkalom, amiben 
bennfoglaltatik az ember és az emberi viszonyok 
fölöttébb konkrét meghatározása is. Ezt a fogfájást 
ugyanis már nem lehet „úri hidegséggel” tűrni, hát 
bemenekülnek a lányszobába, a lány „szentélyébe” . 
A fogfájás az alkalom tehát, hogy észrevegyük e lét 
milyenségét:

„Itt minden csupa pillangó és csipke, csupa ibrik és 
selyemfestés, csupa illat, aranyceruza, táncrend, csi
ricsáré, az asztal döcög, az ágy keskeny, a dívány 
szűk, a szék kicsiny. Aki megmozdul ebben a baba
szobában, az biztosan összetör valamit.

A bútorok a vidékj költészet őrületét lehelik.
Egy bronz házinyúl gyomrában keltetőóra ketyeg, 

a kefék hátán tükrök, az éjjeliszekrényen két síró 
angyal. . . ”

Szemügyre vehetjük a két hőst is:
„Tetszett neki a vőlegénye csíkos selyemgallérvé- 

dője meg az aranyórája, melyet csuklóján viselt, kar
kötővel.

ő  maga pedig szép volt, mint egy bábu. Mellei 
viaszsárgák, és fülei — két rubin láng — lobognak a 
türelmetlen ábrándoktól.”

A fogfájás felgyorsítja a hétközsnapivá válás folya
matát — egyetlen éjszaka alatt mind a ketten ön- 
magukká válnak: „Vidéki bérkocsi várakozik reájuk, 
két beteg gebével. Arra .szállanak fel, .rang szerint. 
Előbb a férfi, aki szenved, összetörve és ^használtan, 
a kenyérkereső, az úr. Utána az asszony, a cseléd.” 
Komikus a végkicsengése az Igen rejtélyes história 
című novellának: „Ügy történt, hogy a főfelügyelő 
az utcán sétálva egyszerre különös, elviselhetetlen, 
orrfacsaró bűzt érzett. . . ” Ám közben egy „lélekbon
coló” , egy Ferenczi Sándorra kacsintó produkciót is 
látunk — a hős társadalmi eredetére pillanthatunk
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vissza. Más koordináták között mozgunk a Szemetes, 
valamint a Jánoska betegsége című elbeszélésekben. 
Az elsőben tragikus mélységek nyílnak fel a novella 
első mondatai nyomán:

„Valamikor kemény, önérzetes ember volt.
Műhelyében sivalkodott a fűrész, mint a kismalac, 

s gyalupad járói, mint a táviratszalagok, hosszú, fehér 
forgácsok gombolyodtak.

Januárban ötéves, egyetlen kisfia lázat kapott, mel
lét apró piros pöttyök lepték el, s mire orvos érke
zett hozzá a szomszéd faluból, már meg is halt. . . ”

A másikban a kór következményei megnyugtatób- 
bak. Pedig a kezdés rokon amazéval: „Jánoska, aki 
hatéves koráig makkegészséges volt, egy júniusi dél
után hirtelen hányni kezdett. . Az asztalosmester 
élete kisfia halála után szinte megsemmisül, ő lesz 
a szemetes, a kisfia betegsége a hivatalnoknak kar
riert biztosít.

Az elbeszélések egy másik körében elég egy oda
vetett mondat, egy kijelentés, hogy sűrűsödni kezd
jen az életanyag a novellahős körül, s kezdődnek a 
kiszámíthatatlan következményekkel járó történések. 
Az egyikben elhangzik a mondat: „Ezt a gyereket is 
óvodába kellene adni . . . ” (Óvoda), a másikban elég 
egy ötletszerű, felelőtlen kijelentés: „Beteg a meny
asszonyom . . . ” (Mátyás menyasszonya) — s a sors 
kereke máris gyorsabban forog, készen áll a csapda, 
s az író kivárja, mikor esik bele hőse. E körbe so
rolhatók azok a novellák is, amelyekben egyetlen 
és végzetes tett a sorsfordító tényező. Egy tréfa 
(A szerb), egy ízléstelen ajándék (A gipszangyal), egy 
bírói ítéletmondás (A jó bíró), egy vélt megbántás 
(Bocsánatot!.. .),  és az ember mint a sors és sorsá
nak az áldozata mutatja magát. A bűnfogalom is át
értékelődik az évek folyamán. Nem is egy esetben 
a bűn egyet jelent a megszokottal való szakitásisal, 
s az örömszerzés egyik módjává is válik. A Káin a 
legbeszédesebb példája ennek az írói életfelfogásnak; 
a testvérgyilkos százéves korában is boldog és egész
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séges volt, életét „szépnek és tökéletesnek találta”
— ő talán az egyetlen Kosztolányi-hős ezekben a 
novellákban, aki „késő vénségében elégedetten halt 
meg” . Reakció is a vétkezés annak az elvnek az ér
vényesítése, amely szerint „aki boldogtalan, annak 
mindent szabad” , mert „bűn ezt kiáltja az árulás
nak: vigasztalódjunk” . Az Üvegszem című 1918-as 
novellájában találjuk ezeket a tételeket, s annak az 
utolsó nagyjelenetében a környezetrajz, az emberi 
gesztusok sora iskolapéldaként mutatja életszerűsé
gét, életbe ágyazottságát mindennek:

„ . . .  Ki tudja, hogy mi kelt szerelmet. Az átko
zottakat talán egy halványan panaszkodó hang ejti 
mámorba, mely egy nyomott és alacsony polgári szo
bát idéz, az asztalon az olajlámpával, és mellette egy 
leendő anyát, vagy egy vérszegény félkesztyűs ke
zecske, a hideg ujjaival, vagy egy letaposott cipősa
rok mártlriomsága. Ez annyira titokzatos, mint maga 
az élet és a halál, ö  is csak a békét akarná, semmi 
egyebet.

Már hazafelé járt.
Sáros, piszkos, rongyos egyfogatú döcögött el mel

lette, és a gázláng fényében lassított. Egy kis nő 
ült benne ázott kalapban, csatakos szoknyában, nyo
morult pincevirág, aki mosolyogni próbált a vértelen 
szájával. Sohase látott ilyen közönséges, vásott, meg
alázott és kéjes arcot. A nyakán — a gázláng fényé
ben észrevette — egy harapás halványpiros forradása 
látszott.

János hátramaradt, hogy a kocsi haladjon el, de 
messziről lassan követte. A nő intett feléje. Akkor 
minden vér a fejébe nyargalt. Nyugodtan és majd
nem boldogan, nagyon biztosan beszállt a kocsiba.

A kocsi egy sötét házig hajtott. Itt leszálltak. A 
rosszul világított kapualjból még három lépcsőt kel
lett lemenni, egy pinceszerű kis szobába, melyből 
émelygő parfőm érzett. . . ”

Ide viszi a hőst fél szemének elvesztése. A bíró, 
aki nem dohányzott, cigarettára gyűjt, s az addig
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nem ismert íz tette, hogy „testében villanyos izga
lom bizsergett” (A jó bíró). Ez különben olyan moz
dulat, amelyet más Kosztolányi-hősök is megismé
telnek létük válságos pillanatában. Minden esetben 
„egy helyzet lélektani elképzeléséről” van szó (Szabó 
Ede) valójában, és Kosztolányi, a „részletlátó” no
vellista, remekel, ám nem csupán a helyzetek elő
állításában és elemző feltárásában, hanem a hason
latokban, metaforikus definíciók költésében, jellem
zésekben is. Délután három óra az az időpont, ami
kor a „szegény emberek rájönnek, hogy nem övék 
az életük” (Jánoska betegsége); a férfi „sötét ruhát 
viselt — mintha a függönyös szoba feketeségét ma
gával hozná” (Üvegszem), a nő szája körül a fanyar 
vonás olyan, „mint az orgona keserű-édes illata” 
(uo.); a „bútorok a vidéki költészet őrületét lehelik” 
(Az első éjszaka); a bíró a „jó keménységhez” szokik 
(Fogoly); a feketekávé pedig „termékeny józanságot 
áraszt” a fejben (A fogoly). Nyilvánvalóan a novel
lák valóságtartalmainak gazdagságára nyitnak kilá
tást az ilyen kiragadott töredékek is, a részletek, 
amelyek az 1910-es évek második felében már a 
szintézist is sugallni látszanak.

S valóban, mind több az olyan novella, amelyet 
az író fejezetekre tagol, a Béla, a buta című 1918-as 
novelláját pedig már regényvázlatnak miinősíti, a ré
szeket pedig pillanatképeknek nevezi. Valójában csak 
az volt a kérdés, melyik ilyen szerkezetű novellája 
válik, alakul át regénnyé. Mert az lehetett volna már 
az említett Béla, a buta, vagy akár Az első éjszaka 
című novellája is. Ezért van azután, hogy a Koszto
lányival foglalkozókat A rossz orvos műfaji minősí
tése gondba ejti: regény-e már, vagy csupán hosz- 
szabb elbeszélés. Keresztury Dezső Kosztolányi-nek- 
rológjában állítja, hogy A rossz orvos „még nem 
volt több hosszúra nyúlt novellánál” , Baráth Ferenc 
pedig „regényszerű alkotásnak” tartja. Király György
1921-ben, éppen A rossz orvos című kötet kapcsán 
írta: „Gyakran csodálkoztam azon, hogy Kosztolá
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nyi miért nem ír regényt! Hisz akd annyi tarka jele
netet tud elénk varázsolni, annyi furcsa ember,bogárt, 
annyi különös és megdöbbentő sorsot, annyi fantasz
tikus ötletet, annak csak fel kellene fűznie egy csomó 
ilyen gyöngyöt (mindegy, igazat-e vagy hamisat), 
összekovácsolni egy csomó láncszemet (mindegy, 
aranyból-e vagy vasból), és odailleszteni egy nő kar
csú nyakára vagy egy férfi csuklójára — s éppúgy 
magától adódnék a regény, mint a noveilláskötet.” 
Kosztolányi regénynek tartotta, 1927-ben külön, s 
regényként jelentette meg. Ám jól kivehető, hogy A 
rossz orvos írása közben úgy gondolkozott és dol
gozott, hogy megnövelte a rajz részletességével és 
részletek beiktatásával az életepizódokat, ám alap
vetően még novellista észjárásával komponál: például 
szorosabban tartja az elbeszélés szálait, holott a re
génykompozíció nem novellista fegyelmet igényel. A 
novellaépítkezés végső határait tehát nem tudta át
törni, ezért történt meg, hogy a kritika szigorúbb íté
lete szinte kiiktatta az irodalmi köztudatból, s ma sem 
a regények, hanem a novellák között adják ki.

„Igazi művei felé A rossz orvos (1921) vezet — írta 
Sőtér István kitűnő Kosztolányi-tanulmányában —, és 
ez a mű épp hibái miatt tanulságos számunkra. A 
►►mindennapi tragédiáké témakörét novelláiban sikere
sebben közelíti meg, mint itt. A kisfiiú halála után el
húzódó cselekmény a drámát érezhetően lanyhítja, s 
az addig még találóan megrajzolt portrékat is össze
zilálja. A férj alakja a huzamos bemutatás után bi
zonytalanabbá válik, mint aminő a cselekmény első 
felében volt. A lélektani ábrázolás felduzzasztása el
homályosítja az alapkérdést, s a volt házaspár szen
vedését, lelkiismeret-furdalásait végül is valószínűt
lennek mutatja . . . ”

Kosztolányi regényei vizsgálatának a szempontjá
ból viszont A rossz orvos elsőrangú fontosságú alko
tás: mintegy a regényíró megszületését érhetjük tet
ten benne, s jellegzetes „alaktalanságában” szinte 
egész regényvdlágát mozdulná láthatjuk, és úgy tetsz-
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hét, éppen ezért mintha ebben az első nekifutásban 
meg akarta volna ragadni mindazt az életanyagot, 
s érinteni azokat a létkérdéseket, amelyek már az
1910-es évek második felében foglalkoztatták, s any- 
nyira megértek, hogy szintézisük is elképzelhetővé 
vált, hogy majd az 1920-as évekre is rányomják bé
lyegüket. Mert a „rossz orvos” alakjára is előbb ta
lált. Ez az alak feltűnik az 1917-es Igen rejtélyes 
história záróepizódjában („Az orvos, akihez kalapos
tul és felöltőstül rontott be, kövér, kopasz bácsi, rossz 
orvos, de a legjobb gyermek, férj és apa . . . ” ), s bár 
A rossz orvosban is epizodikus a feltűnése, szerepe 
mégis naggyá növeszti: ő a sors megtestesülése immár.

Az emberi viszonyok, kapcsolatok devalválódásá
nak a drámáját akarta írni, ennek kérdése foglalkoz
tatta A rossz orvos írása közben, s arra tett kísér
letet, hogy immár ne csak a novellák villanataiban 
vagy a versek futamaiban, hanem a szerves élet ké
pében is felfedezze és megmutassa ezt a drámát, meg
rajzolja, az emberi és társadalmi viszonyok miképpen 
ürítik ki a hősök érzelmi világát, hogyan fosztogat
ják a lelket, és azt, hogy a hősök kapcsolata már ele
ve is formális lévén, ez a kiürülési-kiürítési folyamat 
sokkal gyorsabban játszódik le, mint gondolhatnánk. 
Mert az emberek is gyorsabban és könnyebben bele
fáradnak, ráunnak szerepük játszásába, ezért hama
rabb is mutatják meg, hogy szívük helyéin közömbös
ség és idegenség van. Ezért azután képtelenek is a 
tragédiára. Nem véletlen, hogy a hősnő, Vilma, ab
ból a világból származik, ahol Kosztolányi szerint 
nem lehetségesek a tragédiák, s ez az író szülőföldje. 
A tragikust a regényben már csak a gyermek élete 
hordozza, a felnőttek világa ellenben, éppen azért, 
mert kiürült és degradálódott, a közömbösség és a 
langy érzelmek egészen bizonytalan közegével telí
tődik. Élni ezzel és ebben éppen úgy nem lehet, mlint 
ahogy meghalni sem lehetséges: az élet fogalma fo
kozódik le, válik tengődéssé, és lepleződik le a szerep
játszó emberben a közhely, a jeientésnelküiliiség.
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Szemmel láthatólag Kosztolányit ennek nem fo
lyamata, hanem ténye érdekelte, nem az okokat 
akarta vizsgálni, hanem a következményeket akarta 
számba venni. Elég neki éppen ezért három rövid 
fejezet a két ember elidegenülésének rajzához, az 
ezzel kapcsolatos tények közléséhez.

Az elsőben:
„A pap, aki Vilmát és Istvánt eskette, ezt mondta:
— Szeressétek egymást — és kitárta a karját. . .
Vőlegény és menny asszony felszállt 'kocsijába. Nem

értek rá gondolkodni se azon, ami történt, se azon, 
amit hallottak . . . ”

A másodikban:
„ . . .  Házasságuk igazi varázsa abban volt, hogy 

nem ismerték egymást, s az idegen környezetben 
napról napra felfedeztek valamit. . . ”

A harmadik fejezetben:
„Lassan hidegedtek el egymás iránt, úgy, hogy alig 

vették észre.
Mint mikor valaki a forró fürdőben sokáig ül, és 

egy óra múltán érzi, csodálkozva, hogy didereg, csak 
akkor eszmél magára, keresi az okot, miért fázik, és 
aztán siet kikelni a vízből, mely már nem melegít 
többé.

ő k  is csak éltek egymás mellett, a régi módon, s 
nem egészen tudták, hogy már nem szeretik egymást, 
nem merték bevallani, hogy vége annak, amit egy
kor örökkévalónak gondoltak . . .

— És . . .  — mondta az asszony, s megakadt.
— Mit akartál mondani?
— Semmit — tette hozzá.
Ez a kis szó, mint utolsó csöpp szivárgott a szájá

ból: teljesen üres volt már, akárcsak az ura. Semmi 
újat se adhattak többé egymásnak . . . ”

Két ember kapcsolatának az agóniája — ez le
hetne a címe annak a történetnek, amelynek első há
rom felvonását fentebb vázoltuk. Két idegenség ke
rült össze ugyanis Vilma és István házasságában, és 
Kosztolányi lényegében abból a felismerésből indult
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ki, hogy az ún. polgári létet ugyanaz a kór pusztítja, 
mint amelyik a dzsentrit pusztította a századvégen: a 
szeretetre képtelenség, a kapcsolatok formális jel
lege, az ezzel együtt járó közömbösség, amely köny- 
nyebben alakul át gyűlöletté és elviselhetetlenséggé, 
mint szerelemmé. Mert mi hozta valójában össze a 
két embert? A férfi rádöbben egy magányos éjsza
kán, hogy kikopott a világból, a nő pedig azért mon
dott igent a fővárosi kérőnek, mert félt a vénlány- 
ságtól, rettegett szülei szemrehányó tekintetétől, hi
szen vénlányként megszegi a kisváros íratlan, ám 
annál kegyetlenebb törvényeit. A két idegenség te
hát fokozatosan távolodni kezd egymástól, el is vál
nak, mert az „elválás halál, de jobb, mint ez az élet” , 
találkozásaik során, a vádaskodó önanalízisek szeán
szain már a szeretetet a szánalommal is készek fel
cserélni, hogy a kisregény utolsó mondataiban kitel
jesedjék a helyzetfelmérésük, nevezetesen az, hogy 
valójában a „pokolban vannak, hogy a kárhozat láng
jai között vannak” .

Kosztolányi nem elégedett meg az idegenség első 
és lényegében felszíni körének a rajzával: gyerme
kük tragédiájának elmondásával ezt az idegenséget 
egészen a szélsőségekig feszíti. Istvánka, a kisfiúk, 
hamarosan kilép az élők köréből, a szülői nemtörő
dömség a „rossz orvost” hozza betegágyához. Meta
fora is Istvánka alakja ebben a regényben — nem 
a hirtelen rátörő gyermekbetegség, hanem a szülők 
egymáshoz való viszonyában bekövetkezett változások 
ölik meg:

„— Az Isten vette el szegénykét.
— Minek mond ilyeneket? — szólt István. — Hiszen 

maga se hiszi.
— Maga nem hisz Istenben — támadott az asz- 

szony —, sohase is hitt. Mindig istentelen volt.
— Az Isten — mondta István —, az Isten nem öl 

meg ártatlan gyereket.
— Hát ki ölte meg?
— Mi — felelte, nyugodtan ós határozottan.
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— Én? — suttogott az asszony, az önkívület fakó 
hangján, magából kikelve.

— Nem mondtam, hogy maga, hanem azt mond
tam, hogy mi. Mi ketten. Én meg maga, akik nem 
szerettük egymást eléggé, összebeszélés nélkül, de 
nagyon ravaszul. . . ”

Itt visszhangzanak azok a mondatok is, amelyek 
az esküvő során hangzottak el a szeretetről. A férfi 
mondja:

„— . . .  Látja, például sokat gondolok a papra. Ar
ra az egyszerű papra, aki összeeskedtetett bennünket, 
és kért, hogy szeressük egymást. Szegény öreg, talán 
maga se tudta, milyen nagy szót ejtett ki. Azt mond
ta, hogy a szeretet az élet. És azt gondolhatta, hogy 
a szeretetlenség a halál. Aki nem szeret, az öl. Az 
mindig ö l . . . ”

A kisfiúval az „emberinek” az utolsó lehetősége 
tűnik el a regénybeli életből. „Hároméves lett. Már 
azt mondta: én. Ember v o l t . . . ” — írta le Koszto
lányi az ugyancsak fontos mondatokat. Az egymástól 
el idegemül t szülők, egy magyarul nem tudó cseléd
lány és a „rossz orvos” , a Gasparek háromszögében 
kell meghalnia, hogy példázza az embertelenül em
beri kapcsolatok valódi természetét. A szülők ilyen 
módon a viszonyulásukkal lepleződnek le. Kosztolá
nyi ironikus is lehet, iáimkor a kisfiú temetése után 
a nagyszülőkkel így sóhajt fel: „Pedig mennyire sze
rették . . . ” Itt mutatja magát, ami az írónak együk 
tendenciája volt: moralizáló hajlama, amely az Édes 
Anna szövegében is jelt ad majd magáról.

A hétköznapi élet nagy ambíciójú kritikai felmé
résének az igényét jelenti be tehát Kosztolányi A 
rossz orvos megírásával 1920-ban, ennek embertelen
ségeit, szerepek mögé bújt igazi arculatát akarja le
leplezni. A látszatokról az írónak ekkor már nincse
nek illúziói — a regény atmoszférájában ott van az 
érzelmes dezilluzionizmus is! A szülők „rossz szü
lők” , mint ahogy Gasparek kontár, „rossz orvos” — 
akinek sorsát is végigkísérhetjük és halála híréről is
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értesülhetünk, ö  volt az eszköze a gyilkoló szeretet- 
leaségnek ebben a kisregényben. Mert ezt a rossz 
orvost a gyerekhez hívó szülők olyanok, mint a cse
csem őgyilkos cselédlány, a Vera, akiinek históriája a 
tetemrehívó beszélgetéseik során eszükbe jut, a ma
guk ártatlansága kérdésének kontextusában, ök  azon
ban nagyobb bűnösök: a sírás kegyelmét is alig tud
ják megszerezni (előbb kapja meg a férfi, s majd 
csak azután a nő), a tettük (ez valójában nem-tett) 
miatt azonban hiába várják a felmentést:

„— De hát nincs bocsánat? — rimánkodott a nő.
— Nincsen.
— Annyit szenvedtem én is, te is. Senki se könyö

rül rajtunk?
Az a csönd, mely a nő szavaiit követte, olyan volt, 

mintha mind a ketten várták volna valaki feleletét. 
Senki se szólt.

Évről évre így koptak, fáradtak, 'és mentek a biz
tos halál felé.

De nem bocsátott meg nekik senki.”
A csattanós zárógondolat azonban nem újkeletű 

szerzeménye. Hatását kipróbálta már 19134>an a Bo
csánatot ! . . .  című elbeszélésében, amelyben a gaval
lér megsérti a népköltőt tréfájával (ha az sértés
számba ment is egyáltalán). Ez a novella, amely szer
kezetében már valójában A rossz orvos előképe, árul
kodó Kosztolányi gondolkodása szempontjából. „Ott
hon leroskadt egy székbe. Töprengve harapdálta a 
száját. Az ember veszedelmes portéka: robban! Nem 
szabad vele kísérletezni. Nincsen és nincsen és ezer
szer nincsen bocsánat. . . ” — olvashatjuk ebben. A 
gavallér ezután jut el az „egyetlen, az igazi, a legegy
szerűbb” megoldáshoz. Irómappájára nagy betűkkel 
felírja: „Nem bocsátott meg.” Azután felakasztja ma
gát. A rossz orvos hőseinek nincs módjuk már ehhez 
a hősiesen pateükus gesztushoz sem. NekriJk élniök 
kell. S ez amolyan „ibánki” büntetés. . .

A rossz orvos más tekintetben is az összegezés igé
nyével íródott mű. Be-befutják szövegét Kosztolányi
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lírai és noveliisztikus élményeinek az emlékei. Ifjú
kori versére kell gondolná például a következő kis 
részletben:

„Két hét múlva gyorsvonaton robogott vdssza, végig 
az Alföldön, melyet annyiszor látott a vonatablakból, 
hogy minden jelzőoszlopot és mérföldkövet ismert raj
ta. Mezők suhantak el, gémeskutak, gulyák, mocsa
rak, szamártövisek, kék mezei virágok, pipacsok. A 
kövér nyár dinnyék és tökök sárga koszorújában 
aludt. . . ”

Más képek a rajz tisztaságában tündökölnek, így 
a vidéki kisváros „híres portájának” rajzában Ls, az 
életmód bemutatása miniatűr remeklés.
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A „REJTÉLYES” REGÉNY

Kosztolányi Dezső „rejtélyes” regénye a Nero, a 
véres költő. Annak k,ell neveznünk, mert ugyan na- 
gyobbára mindenki dicsérte, értelmezése kérdésében 
megoszlanak a vélemények, ezért megnyugtató ér
tékelését mindeddig tulajdonképpen nem végezte el 
a Kosztolányi-kutatás. Koszt olányiné nyomán min
denki leírja Szabó Dezső nevét, újabban a dekadencia 
fogalma is fel-felbukkan az értelmezésekben, de azok
ra az élményekre is hivatkozni szoktak, amelyek 
Kosztolányit a forradalmak és az ellenforradalom 
idején, az 1919—1921 közötti években befolyásolták 
pozitív vagy negatív értelemben. Kitetszik az is az 
aránylag gazdag, e regénnyel foglalkozó írásokból, 
hogy nehezen illeszthető a Kosztolányi-művek sorába
— az effajta művészregénynek nem találna szinte 
semmiféle alibijét a Kosztolányi-művekben, noha töb
ben is megkísérelték ezt felderíteni. Zavarba ejtő a 
személyessége és vélt kozmopolitizmusa, de érzékel
hető, ám nehezen kimutatható aktualitása is ilyen 
tényezőnek tűnik. Az eredetmagyarázatok és a jelen
tésfejtések ugyanakkor szinte nem tudnak ellenállni 
a leegyszerűsítéseik csábításának. Ilyen leegyszerűsí
tésnek látszik a Szabó Dezsővel 1920 novemberében 
folytatott vitája hatására hivatkozni (elsőként alig
hanem Fenyő Miksa tette már a regény könyvbeli 
megjelenése alkalmából írott kritikájában), de ide 
sorolható magának az írónak a nyilatkozata is, amely
ben azt állítja, hogy „Nero császárról regényt írt, 
anélkül, hogy tudta volna, melyik korban él t ..
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Nyilvánvalóan nehezen lehet feltételezni Huysmans 
regényének, A  különcnek, illetve Oscar Wilde Dorian 
Gray arcképe című művének a befolyását, bár Huys
mans művét a Nero-regény írásának idején (több mint 
valószínű) fordította, a Wildenregényt utána, mert 
1923-ban jelent meg, habár Wilde--ért az egyetemista 
is rajongott már.

Ha éppen szükséges közvetlen életmozzanatra hi
vatkozni, amikor Kosztolányi egyetlen történelmi re
gényének ihletforrásait kell felfedni, akkor az írónak 
az Üj Nemzedék szerkesztőségében való kalandjára 
mutathatunk, amely a Pardon^rovatban öltött látható 
és visszatetszést kiváltó formát. Az időrendbelli egye
zések is szembeötlőek: akkor írja a regényét, amikor 
a laptól már távozóban van, s éppen ezzel a művével 
tesz pontot az után a „történelmi” szereplés után. A 
maga mentsége akar lenni ez a mű, s nyilván önmaga 
számára is a megértés és a magyarázat eszköze; azok
ra a lelki és eszmei rugókra lelni, amelyek odahatot
tak, hogy úgy viselkedjék, ahogyan viselkedett 1918- 
ban Hatvany Lajos árnyékában, 1919-ben és az ellen- 
forradalom eLső esztendejében.

Elfogadhatjuk tehát azoknak a nézetét, akik a Ne
ro-regény megszületésének a körülményei közé sorol
ják Kosztolányinak a Trimalchio lakomája kapcsán 
megjelent cikkét is, s idézik: „Olvasás közben gyak
ran elmosolyodom a hasonlóságon, és megismerem a 
Nero-korabeli kérkedőkben, pazarlókban, őrjöngőkben 
a mai hadigazdagokat. Aztán végiglúdbőrzik hátamon 
a hideg. Mégis egy óriási műveltség romlását látom 
itt. Arra gondolok, hogy a mai, európai kultúra is 
épp így bomladozik ezekben a napokban. Nem le
hetetlen, hogy egykor, ezer év múlva, majd ugyanígy 
olvassák a mi dekadenseinket, akik egy élfinomult 
világ tündérszépségeiről számolnak b e . . .  Igen, ije- 
delmesen hasonlít egymáshoz ez a két kor. Mind a 
kettőben egy tőkés osztály ért meg az elpusztulásra. 
Trimalchio úr pedig, a latin verseket szavaló, bizo
nyára nem is sejtette a végét, és lenézően beszélt
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azokról a sápkóros, mosdatlan szegénylegényekről, 
kik már közvetlen az ajtai előtt álltak és hirdették 
az első nagy forradalmat, a kereszténységet..

Ide kell sorolni a Nero-regénynek azt a részletét is, 
amelyet még 1957-ben Heller Ágnes ragadott ki, s 
idézett Kosztolányi-köny vének abban a fejezetében, 
amelyben azt tárgyalta, hogy van-e erkölcs és igazság 
az író eszmevilága rendszerének törvényei szerint. 
Ugyanezt a részletet idézi Kiss Ferenc i ís , olyan mó
don, hogy az egyes mondatokat nyomban kommen
tálja. Mi csak a regényszövegre hivatkozunk: „Leg
jobban szerettem volna emberek nélkül élni, mezte
lenül, gőgösen, ahogy születtem. Csakhogy ez nem volt 
lehetséges. Mert hogy közéjük kerültem, körülvettek, 
és nyomban azt firtatták, mi a véleményem erről 
vagy arról a politikai kérdésről. Költő voltam és 
bölcs. Közönyös, mint a természet. Csak az örökké
való dolgokról volt véleményem, de erre nem voltak 
kíváncsiak. Az ő hitvány, unalmas életharcukról pe
dig egyáltalán nem volt véleményem . . .  Mikor gon
dolkozni kényszerítettek, mert számomra se volt ke
gyelem, rájöttem, hogy az ő ügyükről, melyekről 
nekik csak egy véleményük volt, nekem legalább két 
véleményem van, hol ez, hol az, amilyen öldalról szem
lélem . . .  Nem is az a bűnöm, hogy változott a véle
ményem és csupa ellentmondás voltam, mint maga 
az élet, hanem az, hogy egyáltalán színt vallottam . . .  
Jobb is vagyok, tisztább, mint azok a korlátoltak, 
akiket jellemeseknek, azok a képzelethíjas durvák, 
akiket férfiaknak, azok az esztelenek, akiket hősök- 
ne neveznek. De látod, mégis hova jutottam. Lerok
kantam, mert közösséget vállaltam az emberekkel. 
Hibát követtem el, tudom. Akkor a legnagyobbat, 
mikor odaadtam magamat Nerónak, én, aki költő 
vagyok, őneki, aki csak császár. . . ”

Hogy a választás kérdése Kosztolányi Dezső sze
mében milyen fontossággal bírt, Füst Milán vissza
emlékezése is bizonyítja. Nem datálta az elmondot
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takat, így sejthetjük, hogy jóval a Nero-regény írása 
előtt lejátszódott eseményről van szó:

„Egyszer Kosztolányi Dezső bizalmas közlésre hí
vott félre engem, s így szólt ravaszdi mosolyok közt:

— Megtisztelő ajánlatokat kapóik mostanában, de 
ne szólj senkinek. Rákosi Jenő is érdeklődik irántam, 
és képzeld, Herczeg Ferenc is. Mind a kettő magához 
akarna édesgetni, no mit szólsz?

— És te? — kérdezem én. — Szereted az édeset, 
vagy nem szereted? No mondd, no mondd, kötélnek 
állsz?

— Hova gondolsz! Adjam el magam az Akadémiá
nak, vagy a reakciónak? Azért születtem én erre a 
világra?

— Hanem? kinek akarod eladni magad? A nők
nek? Szó sincs róla, elég csinos fiú vagy.

— Azoknak sem, senkinek. Saját magamnak . . . ”
Ha önigazolásként fogjuk fél a Nero, a véres költő

című Kosztolányi-regényt, valószínűleg megközelítet
tük az író fontos, a személyesség keserűségével át
itatott problémáját, ám ilyen vonatkozású irányre
gényként mégsem értelmezhető teljes mértékben: 
több ez a mű, mint egy nagyszabású „Pardon-gesz- 
tus” , vagy annak bevallása, hogy jól megtanulta azt 
a bizonyos „politikai leckét” , amelynek a regényben 
egy egész fejezetet szentelt. Mert végeredményben 
feltehető a kérdés: ha Kosztolányi oly szabadon és 
szuverén módon tudta azt a történelmi anyagot inter
pretálni, amiit Tacitusnál és Suetoniusnál talált, miért 
ne tudta volna ugyanilyen szabadon írni variációit a 
világháborút követő esztendők eszmei-történelmi-em- 
beri témáira is? Egészen addig a pontig feszítve az 
eszmei húrt, amely ott van a II. világháború utolsó 
esztendejében, 1945^ben, ahol már Camus Caligulá
jának rálismerései mondják tovább Kosztolányi Né
rójának szavait, miként arra Kőszeg Ferenc párhu
zama figyelmeztet. Suetonius egyetlen mondata is 
elég volt neki, hogy hősének gondolkodásában ezt 
megtalálja: „Büszkén és felfuvalkodottan óriási
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kereitől^, azt mondta: egyetlen princeps sem tudta 
eddig, mi mindent megtehet. . És meg .is fogal
mazza Nérójának imigyen: „Csak most ízlelem az 
életet, csak most tudom, mit szabad nekem, amit még 
egy császár se tudott igazán. Semmi sem tilos .. ” 
Mintha Nero és Kosztolányi Nerója valamiféle ős- 
egzisztencialista lett volna!

A fentiek alapján, ha igazolni nem iis tudjuk Kosz
tolányi regényének kortárskritikusait, érteni véljük 
aggályaiilkat, amelyeket fennen hangoztattak. Így tett 
Fenyő Miksa a Nyugat lapjain. Többek között a kö
vetkezőket írta: „Hogy van az, hogy költők, az emberi 
kultúrának egy, az évszázadok folyamán mindinkább 
elmélyülő humanizmusnak a termékei, akik a háborút 
e kultúra és humanizmus elleni legszömyűbb me
rényletnek érezték . . .  hogy van az, hogy még ezek 
közül is egyik-másik megtévesztve és megfélemlítve
— micsoda emberektől és micsoda jelszavaktól! — 
hanyatt4iomlok menekül a demagógia zászlaja alá, 
odaadja rímeit a szörnyű szavakhoz, igyekszik szép
nek látni a csúfságokat, hogy aztán új meg új zava
rok közepette tovább munkáljon s bezárkózni pró
báljon művészete elefántcsonttomyába, anélkül, hogy 
ez sikerülne neki. Kosztolányi Dezső is — így gon
dolom — valami ilyen nagy belső zavarból, meg- 
hasonlásból menekült a múlthoz ..

Ugyanabban az évben pedig Laczkó Géza vág egyet 
Kosztolányin Suetoniius Nérójának bevezetőjében:

„Az utókor megegyezett egy ábrázolatban, amely 
Nérót vérengzőnek, gyávának, kéjelgőnek, költőnek 
és komédiásnak mutatja s a művészet, hol Nero fák
lyáiét festi meg Siemiraczky ecsetjével, hol szörnye
teggé fordulása határát, dőzsöléseit, oktalanságait, 
hiú művészkedését Racine, Hamer ling, Sienkiewitz 
és Kosztolányi Dezső tollával. . .

Azzal, hogy szörnyetegnek, azzal, hogy perverz
nek, azzal, hogy véres költő-inek, a császári trónon 
ágáló tehetségtelenségnek nevezzük és látjuk, csak 
a nemesi elfogultságot képviselő Tacitus, a sikamlós
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és undok részleteket kedvelő Suetonius, az inkább 
szellemes, mint mélyen járó magyar író részletgon
dolatát általánosítjuk egész ítéletté, de a rejtélyt még 
nem fejtettük meg ..

Legtekintélyesebb olvasója ós értője, Thomas Mann, 
1923-ban egyértelműen császár- és művészregénynek 
minősíti, s ilyen módon e regény karakteréneik lénye
ges vonásaira mutat. Természetesen e kettősség elle
nére is egységes regényről van szó, s úgy is olvasható 
csupán, hiszen e két szféra határai egymásba mosód
nak: ami az egyik szférában lejátszódik, annak köz
vetlen következményeit a másik szférában figyelhet
jük meg. Nero, a főhős például akkor válik patologi
kussá, amikor mintegy egész lényével felfogja, hogy 
ő nem művész. Rádöbbenóse az őrületének kezdete 
is egyúttal, akkor válik minden mássá, ellenkező elő
jelűvé — tükörképpé, méghozzá abban az értelemben, 
ahogyan szeretője, Poppaea fogta fel a tükör funk
cióját a regény 21. fejezetében: „A  tükör nemcsak 
tükröz, hanem meg is változtat.” Itt jelezzük, hogy 
azután majd bizonyítsuk ás: a Nero-:regóny egyete
mes elve ez az egy mondat; Kosztolányi Dezső művé
szi-ábrázolási, általában képi-jelentésbeli konzekven
ciáival is szüntelenül él.

A  regény első tizenhárom fejezete egységes egész. 
Kezdődik Nero trónralépésével, amikor az „isteni 
Claudius” után számára anyja, Agrippina, megszerzi 
a trónt, s véget ér Britannicus meggyilkolásával, a 
nagyon is idézőjeles „győzelemmel” , amikor fordul 
a „császár és költő” élete, s ami még jelentősebb: 
egész emberi valója, lelki struktúrája is. Németh 
László 1928-ban úgy látta, s nem alaptalanul, hogy 
itt ér véget valójában Nero regénye. Mert a 14. feje
zet a következő rövid bekezdéssel kezdődik: „— Vég
re — kiáltott Nero, hogy egyedül maradt —, végre, 
végre — és fölkacagott és jajgatott, és ment és jött, 
és állt és ült, és mosolygott és sírt, és azt érezte, 
hogy szabad, hogy többé senki se árthat neki, hogy 
mindenkit legyőzött. . . ”
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Hogy itt van egy határvonal a regényben, számos 
részlet is bizonyítja. A fejezetek ezek után felesel- 
nek-rímelnek az előzőkkel, mi'ként a disznóhasonla
tok is bizonyítják. A Britannicus meggyilkolására 
készülő Nerónak a méregkeverő asszony egy disznón 
szemlélteti mérge erejét és hatékonyságát, majd pe
dig amikor Britannicus megissza a mérget, Nero 
használja a disznóhasonlatot:

„Britannicus egyet nyelt. Feje az előtte levő arany 
tányérba bukott.

— Mint a disznó — gondolta a császár —, akár a 
disznó. És elégedetten nézte, milyen sápadt. . . ”

A fejezet végén újra az olvasó szeme elé hozza 
Kosztolányi a tragikus, riasztó asztali csendéletet em
berfővel :

„— Meghalt — kiabáltak és kirohantak a teremből. 
Octavia kővé meredve nézte. Bátyja feje csendesen 

hevert az asztalon, és nem mozdult többet. . . ”
A regény utolsó előtti, 32. fejezetében Nero hal 

meg, félig önlkezével vetve véget életének, menekülés 
közben. Az üldözött császár Phaon kertjében nem 
mer a felkínált vízből inni, mert fél, hogy az meg 
van mérgezve:

, , . . .  Lefeküdt a földre, s ott az öntözéstől maradt 
pocsolyába hajolt, abból ivott, mohón és hosszan.

— Álmos vagyok — dadogta és föl se kelt. 
Végignyúlt a földön s sáros szájjal, fején a vastag

bőrkalappal, elaludt.
Szagos füvek, sárga vadkaprok között, indák kacs

karingóin pihent Nero szörnyű feje . . . ”
A Britanriicus és Nero halála közötti párhuzam tel

jessé válik. Színpadi karddal (ez sem mellékes kel
lék!) akarja átdöfni torkát: „Ráereszkedett a kardra, 
teljes súlyával, de az nem akart belehatolni a gégé
be. Erre Epaphroditus, szánalomból, rányomta a fe
jét. Nero visongott egyet, élesen, mint a disznó, 
melyet ölnek, aztán vér hörgött torkán . . .”

A két „mint a disznót” a párhuzamok, s mi több, 
az azonosság ellenére sem érzékeljük egyformán, ho-
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lőtt mind a kettő osak Nérót jellemzi — az első 
gondolatát, a második emberi mivoltát, nem beszélve 
a szelíd Britannicus kedves és a véres Nero „szörnyű” 
feje közti oly jól kivehető különbségekről.

Az első tizenhárom fejezet birkózás Britannicus 
pusztán költői létével, ami egyúttal Nérónak nagyon 
is intim dilemmájával való küzdelmét is jelentette. 
Ezekben a fejezetekben dönti el jobb meggyőződése 
ellenére is, hogy ő .nagy költő, nagy művész. Britan
nicus, a költő azonban elsősorban fantomalak, aki
nek híre van, de műve .nincs, pár költemény csupán, 
amit legszűkebb baráti köre ismer. S ezek egyszerűen 
megszülettek, „szinte akarata ellenére jöttek létre 
a fájdalom napjaiban, miikor már sí mi tudott, és át
adta magát a bánatnak, mely pihegő és zengő mély
ségek fölé ringatta” . Ám ugyanakkor ő az „isteni 
hallgató” , a „beszédes néma” , aki ezzel a némaságá
val szerzi feje köré a dicsfényt, és hipnotizálja Nérót, 
hiszen féltékennyé teszi, dührohamokiba kergeti, vé
gül gyilkosságra gerjeszti — így maga lesz áldozata 
néma kihívásának. Magatartásának alapvető jellem
zője ez, akkor is a „száján a csönd varázsa” , amikor 
Senecával és Lucanusszal van. Akkor is csak egy 
mondatot mond, az is Néróról szól: „— Hagyjátok, 
gyenge költő” . Nero azonban azt hiszi, hogy az iránta 
érzett megvetése van hallgatásába csomagolva. Egy 
majdnem tíz szöveg oldalnyi részben, a Nero-Britan- 
nicus nagy jelenetben .is mindössze huszonöt mondatot 
mond, Nero szózáporaira feleletként (— Császár. — 
Mit akarsz? — Mit akarsz te tőlem? — Ó. — Igen.
— Nem. — Beteg vagyok. — Nincs időm. — Hogyne.
— Igen. — Nem, dehogy. — Semmit. — Nem gyű
löllek. — Csalódol. — Alig ismerem. — Nem járok 
emberek közé. — Elmondták egyszer. — Lehet. — 
Semmi. — Hallgatok. — Nem értem. — Ez? — Se
hogy . . .  azaz valahogy. — Nem tudom. — Jó . . .  
rossz). Annál hangosabb Nero tehetségtelenségé, s 
annál erőszakosabb, mind patologikusabb költői akti
vitása : az ő kényszerképzete az írni.
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De ennek az írni-nak rettenetes és messzemenő kö
vetkezményei vannak. Ennek az árnyéka vetítődik 
már a kezdő fejezetekre is. Ezekben pedig még Seneca 
ós Nero eszmecseréit figyelhetjük:

„— Igazam van? — ujjongott Seneca.
— Igen.
— Megígéred, hogy nem leszel többé kishitű?
— Meg — rebegte Nero lelkendezve. — De értsd 

meg, miért szenvedtem. Én tudom, megtudtam, hogy 
ez a legjobb és legtöbb: írni. Csak ezt érdemes. Mást 
nem. Ha pedig nem lehet, vagy nem tudok, akkor — 
és tanácstalanul körülnézett — mit tehetek .itten?”

Amikor ez a párbeszéd elhangzik, Nero már túl 
van az első nagy lázakon és az első nagy álmon is, 
amelyet bizonyos korok betegsége, az unalom vagy 
a céltalanság oszlat szét, semmisít meg. Nero, a fiatál 
császár, ez a kamaszfiú, nem költő akar lenni, ha
nem építő, aki Rómát „új Athénná” varázsolja. De 
„csakhamar azonban ebbe ás belefáradt” , ugyanis 
„amint a tervrajzok fölé hajolt, hirtelenül érezte 
minden dolog céltalanságát” . „Fájdalma valamit tom
pult — olvassuk a továbbiakban. — De elfogta helyet
te egy új szenvedés, az előbbinél még tűrhetetlenebb 
és alaktalanabb: az unalom. Ennek nem volt se ele
je, se vége. Szinte meg se lehetett ragadni, azt se 
lehetett tudni, jelen van-e vagy nincs. A semmi volt 
ez, mely mindig sajgott.” Ilyen hangulatban kínálja 
mintegy utolsó szalmaszálként — vesztére — az iro
dalmat Nerónak: „Olvasd talán a görög tragédiákat
— tanácsolja. — Ezekben gyász van. A vérző sebre 
fekete orvosság. Azt mondják, az írás gyógyít. . . ” S 
még aznap a „vajúdó éjjel” megszüli a dilettáns-vé- 
res költőt — az új Nérót, a maga elszabadult szen
vedélyeivel: „Az, amit szenvedett eddig, a közeli idő
ben és valamikor régen, mind áthullámzott rajta, s 
csodálatos, eddig ismeretlen érzékenység fogta el. 
Reszketett, szeme könnyel telt meg. Sírt az érzékeny
ségtől meg a bortól, s a két részegség összeolvadt. 
Fájt, ezerszeresen fájt, amitől szenvedett, és aztán
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nem fájt többé semmi. Egyszerre, maga se tudta, 
hogyan, írni kezdett. Egymás után rótta a görög 
sorokat, a hexametereket, melyek pontosan gördül
tek. Majd bizalmatlanul fogadta, amit hallott. Mérle
gelte, latra vetette, javított. Sötét volt, leírhatatlanul 
sötét, mint gyilkos, aki végzetes tettre készül — ha 
nem sikerül — életével fizet.”

Nero „hajnali részegsége” ez, az íirás mámorában 
megélt. Csak még nem tudta, hogy irodalmi pályáján 
semmi sem sikerül neki, s hogy éppen ezért fizet 
majd életével is. Mert a mámor elszállt, a tehetet
lenség és tehetségtelenség csömörében kezdett ful
dokolni, s már hallja is, mennyire „kongó és üres 
minden sora” . S most kellene kiütni kezéből a tollat. 
Seneca azonban, a nevelője, inkább hízeleg neki, 
szítja tanítványában, mit csillapítania s feledtetnie 
kellene. A bölcs Seneca későn ismerte volna fel, hogy 
Nero tehetségtelen? A regény hetedik, majd főképpen 
nyolcadik fejezetében Seneca a művészet valóságos 
problémáiba avatta (pontosabban akarta avatni), aki 
süket és vak volt és maradt e problémák lényegét 
illetően. Néha mintha Flaubert-t hallanánk, amint 
Maupassant-t ,/neveli” íróvá, de sejtésként feldereng 
a Babits Mihály—Szabó Lőrinc tanító-tanítvány ba
rátságának a „szituációja” is. A Maupassant-jelkép 
talán a kézzelfoghatóbb — összes versét éppen a re
gény írója fordította magyarra. Seneca is a valóság 
megfigyelésére biztatja költőtanítványát, „a leckék 
után sétálni vitte, megmutogatott neki mindent, fel
hívta a figyelmét olyan dolgokra, melyekre eddig 
nem gondolt” . A kamasz Nero (hogy kamasz volt, 
Devecseri Gábor hangsúlyozza), gyakorlatában azon
ban nyomban mintegy visszájára is fordul a tanítás. 
Kiviteti magát a külvárosokba, ahol a „nyílt csator
nán szennyes lé folydogál” , és figyeli az embereket: 
„A  rákényszerített lecke második természetévé vált. 
Izgatta a sok ismeretlen, ki idegen kincset, súlyos 
életet hordoz magában, gyötrelmes kíváncsiság kí
nozta, mi lehet bennük. . De amikor szemügyre
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veszi egy öregasszony sebekkel borított lábát, fel
szabadul rejtőzködő igazibb természete ás, „csalafin- 
tán” azzal vigasztalja, hogy ne /sírjon, ő maga is 
azért jár gyaloghdntón, mert fáj a lába. Senecától 
hallja azt is, hogy „művészet nélkül csonka a való
ság” , hogy a költő az igazán felsőbbrendű ember, a 
költemény pedig a megtörtént rosszat „kedvessé va
rázsolni” képes.

Seneca „gyógyító” tevékenységére Nero gyorsan 
ráun, és Kosztolányi nem tandíjnak minősíti az ok
tatást, hanem „orvosi díjnak” . Közben újabb gyógy
módot talál ki — most tehetségtelen tanítványát az 
irodalom kórjából szeretné kimenteni, s éppen ezért 
Néróban a „császárösztönt” ébresztgeti: „Seneca egy 
tanácskozáson megpendítette, jó lenne belevonná kis
sé a munkába a császárt is, aki egészen elmerül ta
nulmányaiban, s azt javasolta, válasszák meg konzul
nak. De Nero aztán is csak ritkán jelent meg a sze
nátus ülésein.” Ekkor azonban már minden késő, 
szinte napok kérdése, hogy mikor szabadulnak ki 
Nero ösztönei korlátanlk közül. Mert már ott van a 
császárnál Zodicus és Fannius, a „római csatornának 
ez a két szemétbogara” , mind a kettő „költő” , fésület
len és koszos ingyenélő, a „külvárosi irodalmi nyel
ven” beszélnek, „melynek minden 6zava rothadt záp
tojás” . Nincs tovább szüksége Senecára, unja az 
Erkölcsi levelek íróját, aki mellékesen Nero szerint 
„epés, gonosz és fontoskodó öregűr” . Ki lis gúnyolja 
részegségében, amikor is kérdezi oktatójától: ,yMért 
van úgy minden, amint van? Az ég mért nem piros 
és a csillagok mért nem zöldek? A tenger mért nem 
sárga? Az oroszlánok mért nem tudnak röpülni? 
Mindenekelőtt pedig mért nem szülnek a férfiak is? 
A férfiak férfiakat, a nők pedig nőket?” Fiatal ba
rátainak hisz — közli is velük, miközben közös erővel 
ócsárolják az öregeket és az ifjúságot, magukat ün
nepelik. Zodicusék természetesen minden tekintet
ben visszaélnek Nero hitével. Zodicus árulja be Brá- 
tannicus, Seneca és Lucanus lesújtó véleményét Ne-
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róról Nerónak, s ezzel megtörténtek az előkészületek 
az első gyilkosságra, Britannicus megmérgezésére. 
Nero már kór eset: előbb Britannicust (rendeli magá
hoz, akivel beszélni szeretne, de az csak hallgat, 
azután az orvosok vonulnak fel előtte gyógyjavasla- 
taikkal, míg végül megállapodik Athenaeusnál, a 
„pneumatikusnál” , ki pszichoanalitikus kezelés alá 
veszi, és szuggerálni kezdi neki a következő tételeket: 
„Nagyon nyugodt vagyok. — Enyém minden erő. — 
Gyönyörűen énekelek. — Apolló reám mosolygott. — 
Nagy költő vagyok.” Az utolsó tétel lesz Nero életé
nek végszava is, a „kiömlő vérrel kotyogja” majd 
szája: „— Nagy művész . . . ”

Az a furcsa, nagyon is egyoldalú dialógus, amibe 
Britannicus révén csöppent Nero, a többi fejezetben 
folytatódik majd. A császár hangosan bizonygatja és 
szereplésével dokumentálni akarja művészetének 
nagyságát, amikor mindenki magában, némán, az 
ellenkezőjét gondolja és mondja. Britannicus mondta 
ki először? Már egy utcai „irkafirka” is „versfaragó 
nyavalyásnak” kiáltotta ki! Poppaea Sabina, a meg
testesült szerelem is komédiásnak, csepűrágónak tart
ja, és két kegyence is leszólja egymás között. Azután 
a regény egyik nagyjelenetében, a 21. fejezetben, 
amikor a két féltékenykedő, egymást marcangoló 
szerelmes, Nero és Poppaea Baiaeba megy, hogy lelki- 
szerelmi sebeiket gyógyítsák, a hajnali világításban 
a tenger viharzását nézik, s amit látnak, Nero meddő 
művészetének jelképévé válik: „Nero bámulta ezt a 
látványt. A hajnali tenger egy bomlott hetérához ha
sonlított, aki reggel, fésülködés előtt, kócosán és 
keserűen őrjöng, drágagyönggyel ékesítve, titáni kék 
hajcsomókkal. Hentergett álmatlan ágyában és nem 
békéit el, sírt és jajgatott, és mint a meddő nő, ki a 
semmivel vajúdik és szülni sohasem tud, elájult, oda
vágta magát, görcsökben fetrengve.”

Egy „terméketlenül elmúlt éjszaka” végkifejlete a 
fenti kép, ami azt is jelzi, hogy Senecanalk nem volt 
bátorsága bevallani Nerónak, hogy hazudott neki,
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s nem ábrándította ki „abból a hiedelemből, melyet 
mesterségesen gerjesztett benne” tehetségét illetően. 
Inkább magával is elhitette, hogy Nero nem is olyan 
rossz költő. Éppen ezért igazolja ő is Britannicus meg
ölését, majd igazolni fogja Agrippina megöletését is: 
„— Gyilkosság? — szólt Seneca magasra vonva szem
öldökét. — Mondd inkább: államérdek, és akkor mo
solyogni fogsz. Nem szabad megijedned egy szótól. 
A szók önmagukban mindig borzasztóak, mint az 
üres koponyák. Hiányzik belőlük az élet, a vér mele
ge, emberi lüktetése, mely értelmet ad nekik/’

Seneca „politikai leckéjét” mondja tanítványának, 
aki szomjasan issza szavait. Ezekkel szerzi meg azt 
a rettenetes szabadságot, amelyben valóban mindent 
megtehet ez a császári hatalommal felruházott rossz 
költő:

„— Mi az igazság? — kérdezte Nero mohón.
— Az igazság? Jaj, nincs igazság. Azaz annyi igaz

ság van, ahány ember van. Mindegyiknek igazsága 
van . . .  És nincs erkölcs. Te vagy az erkölcs. A léleg
zésed szabja meg, hogy éljenek milliók, ne riadj 
vissza csip-csup kétségektől. Az nem méltó hozzád, 
aki uralkodni vagy hivatva. Főképpen pedig ne té
veszd össze a művészetet a politikával, mely az ér
dektelenséget nem erénynek, hanem becstelenségnek 
tartja. Ha azt kiabálom, hogy éhes vagyok és tele 
a bendőm, akkor jó költő lehetek, de rossz politi
kus . . .  te csak saját érdekednek és akaratodnak en
gedelmeskedj ..

De ez a tanítás a regény két utolsó harmadában 
hangzik már fel, amikor is minden a feje tetejére 
áll Nero tudatában és környezetében. Az a bizonyos 
aranykor, amelyről Nero álmodott még nem is olyan 
régen, értékét vesztette képzet: Róma népe mulat, és 
a táncból, Nero parancsa értelmében, senki sem von
hatta ki magát. „— Egyformák vagytok — kiálltotta 
Nero —, mint az aranykoriban. A művészet, a szent 
és halhatatlan művészet nevében. . . ” Ugyanez a sor
suk az antik tragédiáknak ás, illetve a római arany
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kor íróinak. Ezeket Seneca baráti köre devalválja. 
Vergiliust olvashatatlannak tartják: „Minden betűje 
halott. Kattogó versek, hivatalos állami költészet, 
lélek nélkül. Lejárta magát.” S irodalmi tolvaj, aki 
csak éjjel dolgozott. Horatius pedig „hideg nyárs
polgár” és „csipás” . Azok a bizonyos „erkölcsi nor
mák” , s azok, amelyek ezekből akár közvetve is kö
vetkeznek vagy velük kapcsolatba hozhatók, elsősor
ban itt, ebben a Seneca vezette körben mutatják 
magukat bomlásuk közben. Nero, még ha „véres köl
tő” is, csak ezeknek a tanítványa, aki korlátlan ha
talommal rendelkezik.

Nero életűtján ott állnak a görög tragédiák és 
mítoszok hősei. „Nero élete a lehető legnagyobb mér
tékben azonosul a klasszikus remekművekkel — írja 
Rugási Gyula. — Az őt örökbefogadó apa, Claudius 
halálakor — akit Nero anyja mérgez meg — írja 
Agamemnon című versét. Saját anyjának meggyil
koltatásakor Orestest alakítja a színházban, s a lako
mán, ahol Britannicust megöleti, az Átreida-dinasz- 
tia szörnyűséges és tragikus sorsáról beszél.” A 25. 
fejezetben pedig azonosul velük:

„— Énekeljünk — mondotta, és énekelni kezdett.
— Ö, anyám és apám Klytaimnestra-Agrippina és 
Agamemnon-Domitius, fiatok, az árva Orestes, az 
őrjöngő színész és vad költő mit is áldozhat tinéktek? 
íme, csak dalt és könnyet. . .  Hiszen én már nem is 
élek. Csak kísértet vagyok, vérrel táplálkozó és hold- 
fényen sunyító. Nem félek tőled. Te szörnyű vagy. 
De én még szörnyűbb. Áldásom reád, édes kígyó. 
Most pedig megyek. Jajgató sziklák, síró folyamok, 
lázomgó tüzek, fel éték megyek.

Indulni akart, de visszatorpant.
— Itt vannak ezek is? — mondta ámulva.
Minden úgy, ahogy ottan. Szóról szóra. Az ajtónál 

fogatlan fűriák, vénasszony szájjal. És az erinnysek. 
ősz, véres fürtökkel. Lekuksolnak a küszöbre. Csak
hogy ezek nem sivalkodnak, hanem kacagnak.

Ezt megtiltom. Ne nevessetek többet. Engedjetek
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innen, nős tényfarkas ok. Tragédia — szólt rekedten 
—, tragédia, tragédia ..

A regényszöveg e másodok, és terjedelem szem
pontjából legalább kétharmadot kitevő róstze a Kosz
tolányi „tükrében” megmutatkozó képe, amelyben 
ugyanakkor tovább is mozdul Nero sonsa, de már 
közel 6em olyan egységes ritmusban és zártságban: a 
szálak lazábbak. Ha az első részben kitűnő magán- 
számok együttesét észlelhettük, itt a csoportképek az 
uralkodók, illetve az „egész” ellenében a kitűnő rész
letek, s mindenütt nagy energiájú utalások, mintha 
oldalról oldalra haladva az író virágzó jelentésbok
rokat helyezett volna el.

Ikonográfiáiig a kertképek tűnnek ki a fentiek 
szempontjából, elannyira, hogy ezeknek fő jelentés
hordozó jellegét 'is hangsúlyoznunk kell. A kertlát
ványok kérdésével Rugási Gyula foglalkozott, s írta: 
„Az »örök Róma« pusztulásának színterén kívül he
lyezkedik el két szimbolikus világ: Seneca villájának 
kertje és Phaon kertje. A kert az a hely, amely — 
a regény értékrendjét tekintve — a történelem, te
hát a város lezüllésének folyamatán kívül reked.” 
Nem pusztán tér tehát a kert, s több is, mint csupán 
a rendnek, a megkomponáltságnak a jelképe, miként 
azt e kérdés feltárója mutatja, bár szecessziós voná
sainak hangsúlyozásával egyet lehet érteni, amikor 
Klimt, Gulácsy Lajos, Hofmannsthal, Csáth Géza és 
Hermann Broch nevére hivatkozik. Nero kertjében 
például terhes illatok szállongtak, a „-liliomok zsíros, 
majdnem emberi gőzeikkel megmérgezték a levegőt” , 
a csöndre pálmák, mirtuszok vigyáztak, írja Koszto
lányi, „egy rózsa (pedig) úgy világított, mint egy 
folyton égő piros lámpa” . Seneca kertjét kétszer is 
megnézhetjük. Az első képben a rendezettség ideális 
vonásait kínálja: ápolt, kavicsos utak, gondozott vi
rágok, két kutya az úton, a kert végében korintusi 
oszlopok, s mögöttük egy olvasó nő, „Paulina, az öreg 
költő fiatal felesége” . A második az őszi kert, amely
ben „borzongnak az őszi fák” , október végi szél tépi
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a leveleket. Phaon kertjében is „remegtek a fák a 
gyenge szélben, de már nem ősz és nem tél van” — 
ez a kert az „élet millió apró neszével zsongott” , s 
ebbe a zsongásba vegyül majd nem is sokára Nero 
utolsó hörgése. Ez az élet és a halál kertje egyszerre.

Nyilván nem véletlen, hogy virág- és természeti 
hasonlatok jönnek tolla alá, amikor szépséget kell 
ecsetelni. Octaviát imigyen láttatja: „Tőről levágott 
fehér bimbó, a pohár vízben. Régen halott, de azért 
szép.” Poppaeáról ugyanakkor „egy régi nyár sugara 
tekintett le” , s olyan volt, „mint a fiatal ősz, mely 
elájul izzó emlékek hatása alatt” . A leghevesebb val
lomása Nerónak is ebben a képzetkörben mozog: 
„— Madár vagy. Fecske. Könnyű fecske. Vagy kar
valy. Éles csőrrel és körmökkel. Nem más vagy. 
Gyümölcs vagy, rózsa vagy, gyümölcs vagy . . . ”

Részben összegező, részben sajátosan elhagyásos 
regény a Kosztolányié, összegező többek között 
azért, mert az előző esztendőben írt A rossz orvos 
című regénye megoldásait átmentette ebbe a művébe 
is. A kisfiú és Claudius tetemének „látványában” , 
Agnippina és Nero első dialógusában a gyilkosság 
után és az érzelmileg kihűlt házasipár „párbeszédé
ben” , azután A rossz orvos Istvánjának és a Nero-re- 
gény Othójának vallomásában (mind a ketten „új 
vággyal” gondolnak az elvesztett asszonyra) nagyon 
is kézenfekvőek a megfelelések. Kőszeg Ferenc fi
gyelmeztet arra is, amit a Nero-történetből Koszto
lányi Dezső nem használt fel, nem írt meg: „A  lát
ványosság különben is gyanús: Kosztolányi viszo- 
lyog mindentől, ami teátrális, magamutogató, gyűlöli 
a csinnadratát, a mindennapok érzékelhető, kis té- 
nyeiből akarja felépíteni világát. . .  Ezért marad ki 
a regényből — az írói tartózkodás már-már tüntető 
jelzéseképpen — a Nero-történet nagyjelenete: Róma 
égése. Micsoda expresszív, vad hasonlatözönt paza
rolt volna ekkora tűzvészre egy Szabó Dezső. . . ” 
Ezek a jellemzők magyarázzák a Kosztolányi regé
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nyére oly-jellemző bensőséget, melyet Thomas Mann 
is dicsér.

Kosztolányi regényének „nyugodt-hagyományos 
formáját” is Mann méltányolja, de azt már a modem 
Kosztolányi4rodalomnak kellene hirdetnie, hogy a 
magyar regényirodalom tulajdonképpen ebben a mű
ben sziakít a magyar történelmi regényirodalom ne
héz léptű modelljeivel, s nyit utat az olyan típusú 
történelmi regényeknek, mint amilyent nemsokára 
Krúdy Gyula ír meg Mohács című művében, évtize
deikkel később pedig Déry Tibor kamatoztatja a szer
zett alkotói szabadságot A kiközösítő írása közben. 
A Nero-alak maga is jó lelemény: Krúdy Gyula 
II. Lajosa éppenúgy kamasz-király, mint ahogy Mó
ricz Zsigmond Báthory Gábora is kamaszfejedelem. 
Hiba lenne azonban a századelő Monarchiájának 
történelmi allegóriáját látni benne, mint látta Rugási 
Gyula pár esztendővel ezelőtt.
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A „ H O N I ”  VILÁG KÉT REGÉNYE

A Nero-regény sikere (a közönségsiker, a „szak
ma” elismerése, de a „ibelső” siker, a művészi elége
dettség is) tartósan a regényműfajihoz kötötte Kosz
tolányi Dezső művészi figyelmét. Az eredmény: két 
esztendő alatt két regény: a Pacsirta (1924) és az 
Aranysárkány (1925). Látszólag hátat fordított ben
nük a Nero-regény problematikájának, mert mintha 
más, a jól ismert „honi” világ élete érdekelné. Való
jában azonban e két regény írása'közben sem lépett 
ki a már meghúzott, az emberi lelket kerítő körből: 
ezekben is az éppenúgy „ragyogott minden szörnyű
ség” , mint amabban. S nyilvánvalóan nem is olyan 
nagy távolság választja el a szörnyeteg Nérót a csúnya 
Pacsirtától vagy a ,^szörny” Novák Hildától. Csak 
ezekben a regényekben Kosztolányi Dezső mintegy 
hazatért — a szülőföld „helyi színeivel” dolgozott, 
érzelmi kötődéseinek engedelmeskedve nosztal
giáinak áldozott a Nero-regény inkább intellek
tuális lakomája ellenében, s az abban oly tüntető 
kozmopolitizmus elhagyásával. A líra felől közelí
tette meg a Pacsirta és az Aranysárkány életközegét, 
amikor a „bús férfi panaszait” komponálta kötetté, 
az „eltűnt időt” idézte, és a megszépítő messzeség 
gordonkahangjait szólaltatta meg. A nosztalgia azon
ban nem művészi látását befolyásolta, hanem élet
anyagának karakterét szabta meg — amit ebbe ágya
zottan (s ebből kibontva is) megmutat, ami már nem 
esetleges a regényekben, tehát ami „általánosan em
beri” , az egész regényvilágának közös nevezője: a
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„befelé kunkorodó lélek” . így azután mégsem olyan 
nagyok a differenciák a Nero, a véres költő történel
me és a Pacsirta s az Aranysárkány történelemmé 
vált Szabadkája között. Joggal tételezhetjük tehát 
fel, hogy a regények mélyén Kosztolányi Dezsőnek 
az a világélménye dolgozik, amely szerint az emberi 
világ pszichopatologikus jellegű, tudathasadásos, el
fojtásokkal teli, és lidércek uralják. Ám ő nem ride
gen leleplezni akarja a világnak ezt a természetét 
és jellegét, hiszen ahhoz olyan indulatok szükségel
tettek, amelyeknek híjával volt a Pacsirta és az 
Aranysárkány hőseinek megformálása idején. Ám 
Ferenczi Sándor barátja és tanítványa a lélek kér
déseiben tudta, hogy a lélek mélyét kell búvárlani, 
az érzésekbe és az érzések mögé kell nézni a lélek
látó írónak, miként azt a Ferenczi Sándorról írott 
nekrológjában fejtegeti is. Ott írta többek között: 
„Leálcázta azt, ami ott túlzott, fölpuffasztott, hamis. 
Sok »nagy« érzés valóban csak azért nagy, mert be
teg, mint a kórosan megnövekedett máj. Sok »szép« 
érzés pedig a gombáik szivárványos rothadásához 
hasonlít. . . ” A ritkábban használt leálcázni szóval 
jelzi, mit ő művészd szándékának tudott, s nyilván 
különbséget akart tenni a hőseihez való viszonya 
minőségében. A művész ugyanis távol tartotta ma
gát regényei világától, és őrizte is a szükséges distan- 
ciákat, az ember közel tudta magához Vajkay Áko
sokat és Novák Antalt, akik — szó szerint ás — 
„atyafiai” voltak. Lényegében erről beszél Kiss Fe
renc: „A Pacsirta és az Aranysárkány közös gyöke
rénél ez a megrendültség munkál: az általános le
romlás, a kietlenség miatti gyötrelem, összetett ér
zés ez a gyötrelem: bírálat és megértés, ingerültség 
és fájdalom, ítélet és részvét elegyül benne.”

Bizonyos természetesen, hogy a tételesség elve nem 
idegen az ilyen művészi szemlélettől, de ha abban a 
kérdésben kell dönteni, hogy a lelki-filozófiai cél
zatosság áll-e első helyen, vagy pedig a regényvilá- 
gok társadalmi meghatározottságának ábrázolása a
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művészi cél, akkor a lelki-bölcseleti felfogásnak kell 
az elsőbbséget adná. S ha igaz is, amit maga Koszto
lányi Dezső állított, tudniillik hogy a „Pacsirta ak
kor támadt benne, amikor megpillantotta egy sze
gény vénlány apró, feketében csillámló, romlott fo
gait” , akkor nyomban azt kell hozzátennünk, hogy 
elképzelte, milyen tehertétele a családnak az ilyen 
csúnyaság. Kosztolányi Mariska létezése nélkül is 
megszülethetett volna nyilván ez a regény, legfeljebb 
formája lett volna más, a szerkezeti megoldás válto
zott volna, ha az író húga nem csúnya, ha nincsenek 
arcán az „emberi ábrázattól szinte Notre Dameni to
ronyőrös vaskossággal eltérő jegyek” (Lévay Endre). 
Megülte a családi tudatot ez a csúnyaság, amely a 
hallgatásba fátyolozta magát, ahogyan Lévay Endré
től tudjuk? Bizonyára. De Kosztolányi Dezső regé
nye nem erről a családi gondról és bánatról szól, 
hiszen az író a geneológiai véget megelőző agóniát 
mutatja meg, szerencsés módon ötvözve a századvég 
magyar világának „érdeklődési” irányát a lélektani- 
filozófiai felismeréssel. Pacsirta csúnyasága valóság 
és jelkép is egyszerre — egy egész világ családfája 
mutatja utolsó hajtását Pacsirta rútságában, mint 
Jókai Mór regényében, A  Kráóban. S nem éppen ez 
a tragédiája a geneológiával foglalkozó Vajkay Ákos
nak, aki szakértői szemmel tudja nézni a családfák 
kilombosod ás át, majd lombjavesztését, s éppen ezért 
nőhet rájuk lányuk csúnyasága, s kerítheti be életü
ket áttörhetetlen kerítésekkel? Nincs mód megszaba
dulni — zárt a kör, amely definitív voltában áll 
előttünk a Pacsirta lapjain, s kialakulását kísérhet
jük az Aranysárkányban. Vajkayék „fogva vannak” , 
s a regényidő egy hetében éppen ennek a tudatára 
ébrednek: ami addig ösztöneik mélyén lappangott, 
és úgy befolyásolta életüket, s abban viselkedésüket 
lányukkal szemben és lányukkal együtt a világgal 
szemben, s mintegy csak álmukban üzent, az a 10. 
fejezetben a felszínre tör, megfogalmazódik. Vajkay 
Ákos álmának a harmadik fejezetben tehát nagy a
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jelentést hordozó szerepe, ám nem szürrealista álom 
az (ennek minősíti Mezei József), de nem is azt 
jelenti, amit Barabás Judit olvasott ki; nem a szo
rongás, a menekülés, a tehetetlenség üzen belőle, s 
nem is a gyilkosság puszta ténye. Az álomfejtés kul
csa a leírás első részében már adva van:

„Álmában ismét a Széchenyi utcán ment feleségé
vel meg Pacsirtával az állomás felé.

De most letértek a rendes útról és egy kevésbé 
ismerős utcába csaptak, aztán az alagúton át, min
denféle kerülőkkel, valami fatelepre jutottak.

Itt egyszerre észrevette, hogy leánya hiányzik. Fe
leségére pillantott, és ez egy tekintettel erősítette 
meg borzasztó sejtelmét. Az asszony tekintete pedig 
nemcsak azt jelezte, hogy eltűnt a leány, hanem azt 
is, hogy elrabolták, azok, akik már sokszor, azok a 
rejtélyes fickók, kik félig vaspáncélos, középkori lo
vagokhoz, félig feketeálarcos bohócokhoz hasonlítot
tak . . . ”

A következőkben egy palánk mellett vélte látni, 
mintha az ő kerítésük lenne, és Pacsirta „esdekelve 
emelte rá ferde szemét, mint csendes őrült” , kérve 
a  segítségét. Azután egy pinoeműhelybe ereszkedik 
le, ahol a „homályos benyílóban valóban meglelte 
lányát: Pacsirta a földön hevert, rettenetesen meg
csonkítva, kopaszra nyírva, késszúrásokkal mezíte
len mellén, holtan” . Erre az álomra emlékezik majd 
Vajkay Ákos a tizedik fejezetben, ahová magával 
viszi a Gésák című operettből Vu-Csi dalát: „Csúf, 
csúf csakugyan. . . ” , és ahol az apa megfogalmazza, 
hogy szeretnék, ha lányuk nem lenne („— Azt akar
nánk, hogy ne ás legyen itt, úgy mint most. És azt 
se bánnánk, hogy ha szegény akár ebben a pillanat
ban m e g . . . ” ), s egyek lehetnének a „társasággal” , 
melyből kiszakadtak lányuk csúnyasága miatt. Mert 
az álom is ezt a jelentést hordozta: Ferenczi Sándor
nak éppen egy ilyen álomeset a példája az Avatat
lanok álmai című tanulmányában. A szülői kívánság 
tette tehát, hogy a „szegény, ki oly csöndesen él t . . .
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ily .drámai szörnyűségek középpontja” legyen. Rónay 
György elemezte értően ezt a szituációt, megmutat
va, hogy mi is van a szeretet látszata mögött: „A 
pszichológiai probléma: a szülők szorgos szeretete 
mélyén lappangó gyűlölet-érzés, mely az élet egy hir
telen pillanatában kitör, hogy azután újra rárakód
jék, s ismét eltemesse a megszokás, a megalkuvás, 
a hazugság. Hazugság a lélekbúvár szemén át nézve, 
de erény erkölcsileg; a tudat alján rejtegetett ösz
tönöket és indulatokat a keresztény szenvedés-válla- 
lás és áldozat szorítja vissza a lélek alvilágába . . . ” 
Rónay György is, mások is idézik a regény újságíró- 
költőhősének, Ijas Miklósnak a Vajkayék háza előtti 
tűnődésében megfogalmazott gondolatát arról, hogy 
Sárszegen nincsenek tragédiák, mert el sem kezdőd
hetnek a tragédiák. Valójában Ijas megfogalmazza, 
milyen is az az új típusú tragédia, amelyre még rá 
kell ismerni. Ezt gondolja többek között: „Ezek mind 
hozzáférhetetlenek. Mintha mindnyájan szigeten len
nének, távol az emberektől, távol az emberi törvé
nyektől. Ha volna oda út. A szigetihez, ehhez a biz
tonsághoz, a festékhez. De nincs oda út. Nem lehet 
elkomédiázni az életet, nem lehet felöltöztetni. Van
nak, akiknek csak a fájdalom marad, a kegyetlen, 
alaktalan fájdalom, mely semmire sem jó, semmire 
sem használható, csak arra, hogy fájjon, ebbe aztán 
beleássák magukat, mindig mélyebben hatolnak bá
natukba, mely csak az övék, a végeérhetetlen tárná
ba, a sötét bányába, mely végül összeomlik fölöttük 
és akkor ott maradnak, nincs mentség. . . ”

Vajkayék tragédiája vitathatatlan tehát, az „fo
lyik” , s érthetően, nem látványosak megoldásaik. Az 
a tragédiájuk, hogy visszasimulnak az életnek abba 
a rendjébe, amelyből lányuk elutazása után kisza
kadtak, és újra megízlelték a már feledett életízeket. 
Megadják ismét magukat sorsuknak, s az ő sorsuk 
Pacsirta, s vállalják a csúnyaságnak kiszolgáltatott 
helyzetüket. Költőnek kell megfogalmaznia ezt az új 
tragédia konoepciót, és Ijas Miklósnak Kosztolányi
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a művészszerepet osztja ki — mintegy régi mesterek 
módjára a háttérbe állítva önnön művész-énjét is. 
Szegzárdy-Csengery József ezért apellálhat rá, ki 
„►►meztelenre vetkőztetve, hústól és tesittől« átérzi 
mások sorsát — a fölszínes formák mögött a mély
séget, az ismeretlen életek rejtélyét fürkészi” . Ter
mészetesen az ő kettőssége is realitás, hiszen Sár
szegen „csak azt tudták róla, hogy szerkesztő, de 
nem tudták, hogy micsoda költő” , miként azt Bara
bás Judit jelzi. Az élet képeit is csak ez a huszon
négy éves költő látja. A legszebbet, a Kosztolányi- 
versekkel vetekedőt is: „Zsibongot a piac a ragadó 
hőségben, minden színben, minden lármával. Kofák 
zsákjában vörösen virított a paprika, mint a szem
ben lévő festékesbolt ajtajában a dnóberfesték. Ká
poszták teregették ki világoszöld selyemfodraikat, 
szőlők fürtje lilult, tök fehéredett, túlérett dinnyék 
sárgultak Lőrinc-nap után, kolerás, émelyítő szaggal 
s távolabb a Petőé utca elé, a mészárosok során, 
féldisznók lógtak vaskampókról a nyershús barbár 
pompájával és tornaingben bajnokmellű székállóle- 
gények csontokat törtek bárddal. Alább, hol a geren
csérek tanyáztak, a Bolyai utca felé, az edénypiac 
csörömpölt. Baromfiak csipegtek, cselédek nyelvel
tek, úriasszonyok .sopánkodtak a drágaság miatt. 
Föl éj ük pedig szürke ezüstfátyolt vont a por, Sár
szeg gyilkos pora, mely megtizedelte az itteni gyer
mekeket s a felnőtteket korai halállal sújtotta. . . ” 

A regény tengelye az Ijas Miklós—Viajkayék talál
kozását elbeszélő rész. Ez tagolja két egyenlő számú 
fejezettömbre a regényt, ahogyan azt Barabás Judit 
szerkezeti vizsgálódásai megmutatják. Kosztolányi
— jól kivehetően — tovább építette a Nero-regény- 
ben megismert és sikerrel alkalmazott tükrös meg
oldást. Itt az első résznek tükörképe a második rész: 
1., 2., 3. (az elutazás péntekje), majd 4., 5., 6. (szom
bat, vasárnap és hétfő), azután 7. fejezet (kedd) a 
fordulat, amit a 8., 9. és 10. fejezet követ (szerda, 
csütörtök), végül a 11. és 12—13. fejezet (mind a há
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rom az érkezés péntekje) zár le. Valóban kitér velt-ki- 
számított, egyben feszes szerkezete van a Pacsirtá
nak, s így biztos keretet kapnak azok a metamorfó
zisok, amelyek Vajkayékkal és Vajkayékban leját
szódnak péntektől péntekig. Viisszaváltozások sora 
következik be — azokká lesznek, akik voltak lányuk 
megszületése előtt, s míg kislány volt, pontosabban 
ötéves koráig, amikor leesett a padlás följárójáról 
és bezúzta a koponyáját. Nem különbek tehát Vaj- 
kayék, mint amilyen Sárszeg „úri” társadalma, csak
hogy ők lányuk csúnyaságának kényszere miatt van
nak távol a társasági élettől, s elég egy nap, hogy 
újra megtalálják régi modorukat és életmódjukat. 
Szükségszerűen kell a fejezetek nagyobbik hányadát 
éppen ennek a kivirulási folyamatnak szentelni, amely 
folyamat egyúttal lélekelemző remeklése is Kosztolá
nyinak, mint aki ugyanakkor tudja, hogy az igazi 
írók az „ösztönükkel, a természettel cimboráinak” , 
mint Krúdy Gyula is — ahogyan Ferenczi Sándor 
ízlésével kapcsolatban maga magyarázza. Másként nem 
lenne szükség az örökké a Figarót olvasó Sárcsevits 
véleményére sem, aki a Vajkayak tobzódását kom
mentálja: „Micsoda pazarlás .is, micsoda nábobi té
kozlás, szétszórni azt, amit átélünk, kiloccsantani a 
borral együtt a padlóra. Valahol a Szajna partján 
ennyi jószándékból, ennyi színből és érzésből épít
mények emelkednének, könyvek íródnának. Ha el
mondanák az urak, mi jár ilyenkor a fejükben, ab
ból több könyvet lehetne írni, mint amennyi a sár
szegi kaszinó könyvtárában van.” S ha van, ami krú- 
dyas ebben a Kosztolányi-regényben, akkor éppen 
Sárcsevitsnek fentebbi gondolata az.

Az Aranysárkány lapjain is találunk egy kulcs
mondatot, amely más megfogalmazásban ugyan, de 
továbbmondja a Pacsirta Sárcsevitsének a gondola
tát. Most az áldozati hős, Novák Antal tanár űr vere
sége és megveretése után, lelke Walpurgis-éjszaká- 
ján, mondja: „Mekkora a világ. Sárszeg ezen csak 
kis pont. Vannak fővárosok, hol az ilyen gyötrődés
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érthetetlen volna. . . ” Mert, fűzhetjük tovább a gon
dolatot, másutt nem torzultak volna így el az ese
mények következményei, s nem vitték volna el az 
érintettet oda, ahova Sárszegen elviszik. Kosztolányi 
Dezső jelzései ezzel kapcsolatban arra is figyelmez
tetnek, hogy itt sajátos körülmények közrejátszását 
is számba kell venni. Az író ugyanis íregónyeinek 
sorsképeit, a tragédiák „formáit” , a hősök életvite
lének sajátos karakterét a helyi színekkel, a helyi 
körülményekkel, a „hely szellemével” látja összefüg
gésben. Nyilvánvalóan nem a lényegről van itt szó
— az egyetemes a jelentésében —, hanem megjelené
si formája az, ami Sárszeg „kis világára” mutat, s 
arról vall.

Egy tehát a Pacsirta és az Aranysárkány világa, 
csak éppen a Kosztolányi Sárszegének nem abban 
az utcájában lakik Novák Antal gimnáziumi tanár, 
mint amelyben Vajkay Ákos, a nyugalmazott megyei 
levéltáros lakott. S egy (csak formája más) a két 
férfi lelki terhének .is a „valósága” : ahogy Vajkay 
Ákosban lánya csúnyasága a geneológust alázta meg, 
úgy alázza meg Novák Antalban a lánya a pedagó
gust. Itt ennek a lelki sérülésnek halálosak lesznek 
a következményei, mert Novák Antal szerint a vi
lágegyetemen esett sérelem lánya szökésével s tanít
ványai ellene elkövetett merényletével, amit a helyi 
lap szennyes híradása tetőz be. Nem elég tehát egy 
hét, hogy megtörténjék, aminek meg kell történnie: 
a vész első jelképének (a majális aranysárkányának) 
feltűnése s a pisztolylövés fenyegető hangja meg- 
hallásától két és fél hónapnak kell eltelnie, hogy 
Novák Antal végezzen magával. Ismét egy holtpont
helyzet, csakhogy ebből a hőst csupán a halál tudja 
kibillenteni.

Kosztolányi biztos kézzel rendezi a jeleket regé
nyének már első fejezeteiben, és hőseire (valamint 
olvasóira) bízza megfejtésüket. Egy egész csokorra 
való jel kerül együvé például a II. fejezetben, ami
kor a tanárok a sárkányt nézik:
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„— Olyan az alakja — szólt Tálas —, mint egy 
szívé.

— Igen — mondta Novák —, azért tud úgy repül
ni. A madarak is ilyen elv szerint repülnek.

— Hej — sóhajított az öreg Tálas —, de siók sár
kányt eregettem én is a városerdőn.

Elbeszélgettek ezekről a csip-csup dolgokról, s ma
guk se vették észre, mosolyogtak. Fórás azonban 
nem. Őt izgatta a sárkány. Mindenekelőtt a neve. 
Szárnyas kígyókra, mérges leheletű szörnyekre gon
dolt, mélyek halált okoznak. Fejében mitológiai ron
csok kavarogtak. . .

Most a sárkány megállt egy ponton.
Tálas Béla megjegyezte, Novák felé:
— Épp a te házad fölött van, Tóni.
— Az ám — szólt Novák. — Milyen mozdulatlan. 

Ott fönn, úgy látszik, nem fúj a szél . . . ”
Aztán a sárkány útját kísérhetjük egészen a gim

náziumig; a madzagját szinte egymás kezébe adja 
Liszner Vilmos és Csajkás Tibor, azok, akik közvet
lenül előidézői lesznek Novák Antal tragédiájának. 
Balsejtelmeket ébresztőek ezek a jelek, csak nincs, 
aki olvasni tudná őket. Gyanútlan az öreg tanár is, 
el annyira, hogy nem tudja, viselkedése otthon és a 
tanteremben szinte provokálja lányát a szökésre és 
Liszner Vilmost a bosszúra. Végül majd a két tény 
a megzavarodott ember tudatában elegyedik is egy
mással, amikor képzeleg, és elképzeli felelősségre 
vonó találkozását diákjával. Képzelt dialógust gon
dol el, amely — mint Kosztolányi .regényeiben leg
inkább — monológ valójában: „— Van-e fogalma, 
hogy mit tett, szerencsétlen? ön  megalázott egy fel
nőtt embert, aki barátja volt, és szerette, meggya
lázta őt — így mondja majd, ez jobb lesz —, meg
gyalázta őt, nem mások, hanem önmaga előtt, ami 
még fájdalmasabb. Szenvedést okozott neki. Testi és 
lelki szenvedést. Megbántott valakit, aki ezt nem

149



érdemelte. Tönkretett engem, Tibor. Azaz mit be
szélek? Tönkretett Liszner. Látja, összevissza forog
nak számban a szók. Nem csoda. Azóta beteg va
gyok . . . ”

Még a jelentéktelen, de végzetes erejű történések 
előtt, amikor csak készülődőbein volt minden „rossz” , 
Csajkás Tiborinak magyarázza, hogy szerelme Novák 
Hilda iránt háromszorosan ,is bűn: vét önmaga, a 
lány és a tanár ellen. Csak hát Hilda keményebb 
és dacosabb anyagból gyúrt lény, s a maga érzelmi 
élethez való jogán hajszolja a szerelmet, s teremt 
holtponthelyzetet már szökése előtt lis: „Novák kime
rült ebben a meddő körfutásban, mely mindig egy 
pontra tért vissza. Gondolatai, máskor oly rendezett, 
tiszta gondolatai összegubancolódtak, mint hosszú női 
hajszálak, s nem tudta kibogozni őket. Maga sem 
értette, mit akar már, halálos fáradtság borult el
méjére. Férfiesze, férfilogikája csődöt mondott. Ügy 
rémlett, hogy egy szörnnyel birkózik, mely erősebb 
nála, s kijátssza őt, elsiklik ujjai közül. . . ”

Feltűnő, hogy milyen nehezen találja meg a re
gény Novák Antalja a rajta esett sérelemnek a de
finícióját, keresi a nevét egészen halála pillanatáig, 
mert mintha még lenne egy mozzanat a vélt meg
határozások mögött, amely további kutatásra, elem
zésre és önelemzésre sarkallja. Lánya szökése után 
tudata abba a felismerésbe kap, hogy ő tanárként 
„felelős tanintézetének” , ezért gondolja, hogy folt 
ez a szökés becsületén, s hogy „lehetetlen állapot” 
az, amibe került. Ez a különleges lelki és testi álla
pot pedig a tetszhalottéhoz hasonlatos. Mert össze
keveredik a test és a lélek fájdalma Novák Antal
ban. Ezért megy a rendőrség és az ügyvéd után Ba
rabáshoz, az orvoshoz is, akit „állati mivoltunk lelki- 
atyjának” nevez, de neki sem tudja elmondani a 
kérését, hogy „segítsen, nem bírja tovább” . Megérteni 
akarná mindazt, ami történt vele. „Nem értette
— tűnődik Liszner Vilmossal kapcsolatban. — Meg 
akarta érteni. Tudta, hogy a legnagyobb fájdalmak
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a meg nem értésből származnak, csak attól szenve
dünk, amit magunk se tudunk felfogni vagy elkép
zelni.” A vélt megértés pedig a halállal egyszerre 
érkezik hozzá:

„Az életet csak lázzal lehet élni, mint Hilda és 
Tibor, vagy erőszakkal, mint Liszner Vilmos. Akár
milyen fájó belátni, ez a rend. A nő, kit szépségnek 
hisznek, alattomosság, a férfi, kit az erőnek hisz
nek, a durvaság. Hilda utolsó pillanatig kedveske
dett vele, mielőtt elhagyta. Liszner Vilmos előzően 
legalább fenyegette. Melyik a szebb, melyik a jobb? 
Kár ezen töprengeni. Kígyó vagy farkas, mindegy. 
Háládatlanoik, de ez az életrevalóság háládatlan. A 
háládatlanság a törvény. Nem haragudott már rájuk, 
lelkében megbocsátott mindhármuknak. Hibásnak is 
csak magát tartotta, hogy nagyobb föladatot tűzött 
ki, mint ereje bírta, s birkózni akart a természettel. 
Föladta a hairoot. Gyönge volt hozzá.

Mindezt alaposan megértette, egyszer és minden
korra. Csalódásai lábánál hevertek, s többre becsülte 
őket, mint mindazt, amit valaha tanult. . . ”

A vég volt ez Novák Antal számára. Nem látszott 
már az aranysárkány, s nem volt ő maga sem immár 
az a tanár, aki „frissen és derűsen” ballagott május 
elsején az iskolába. Nyár volt, de milyen! „Az ég 
fehér izzásig hevítve világított. . .  A kocsiúton, pör
költ fák, kiloccsantott tökbelek, eltiport uborkahé
jak közt nyargalt a nyár, egyre növelve tüzét, meg
ölte azt, amit életre hívott, s a fénye már sűrűn, 
sárgán csurgott alá, mint a genny. Minden megérett, 
a földeken learattak, betakarították a termést. Kö
vér dongók zúgtak a tanári szobában, belepve az ab
lakot, élelmet keresve még a tintatartó keserű ká
váján is. Egyik dongó az aiblakdeszkán petéit tojta. 
Novák az életet közönségesnek érezte és utálatos
nak.” Ennek a Novák Antalnak nincs is rokona a 
kor magyar regényirodalmában: már-már azt kell 
mondanunk, hogy Sartrennak és Camus-neík kell ösz- 
szefognia, hogy az undornak és a bukás előhívta
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filozófiai viszolygásnak nevet adjanak Novák Antal 
szempontjából ás. Mert ha az undor filozófiájára és 
fiziológiájáira gondolunk, akkor Sairtre-iiia kell hi
vatkoznunk, ha a „bukás” a problémája, akkor Ca- 
mus-t kell idéznünk. Az Aranysárkány „filozófiájára” 
ugyanis az egzisztenrialásta regényirodalomban lel
hetünk, s legközvetlenebbül Camus Bukás című re
gényére hivatkozhatunk. Nem formális hasonlósá
gokról van természetesen szó, az élethelyzetek felfo
gásának hasonlósága lehet a rokoni tás alapja. Camus 
is azt hirdeti, hogy az „igazság elviselhetetlen” . Ezt 
nem tudja elviselni Novák Antal sem, de az ő szá
mára még kiút sincs, őt nem várja a kisváros, Sár- 
szeg után Amszterdam, amelynek „rondabugyrában” 
még élhetne. Neki meg kell halnia!

Egy holtponthelyzet, amely már a Pacsirta lapjain 
is adva volt, itt, az Aranysárkányban teljessé lesz. 
A világ megmerevedik, a megoldások és lehetőségek 
körét egészen szűkre vonja, a megoldások elé pedig 
elháríthatatlan akadályokat gördít az élet. Ellenben 
sorra kelepcék nyílnak fel, s a lég jelentéktelenebb 
tény is messzemenő következményeket rejteget. Mint 
a lavina, úgy képződnek a lelki jelenségek nyomán 
a borzalmas, életet elsodró tragédiák. S talán az sem 
véletlen, hogy Novák Antal a „hosszú női hajszálak” 
gubancával azonosítja helyzetét. Mert ezek a hajszá
lak lányát, Novák Hildát idézik meg, aki az Arany- 
sárkány, de a XX. századi magyar regényirodalom 
egyik lég vibrál óbb egyénisége.

Titkos bűntudattal, fejét lehajtva látjuk a regény 
nyitójelenetében, amint légyottra siet, s közben szün
telenül résen kell lennie, nehogy meglássák őket. 
„Széles karimájú florentinkalapja árnyat vetett ar
cára, mely egyébként is sötétlett gesztenyeszín hajá
tól, mély szemétől. Kislányos b a tiszt ruhát hordott, 
magas szárú, fekete cipőt, melynek kissé elkopott a 
sarka.” „Tépettnek” és egyúttal gyönyörűnek látja 
Csajkás Tibor, amikor először úgy pillantja meg a 
lányt, hogy látása szíven üti a fiút. Az a bizonyos
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tépettség pedig nem azért látszott rajta, mert nem 
volt anyja, ki öltöztette volna: erotikus indulatainak 
rejtegetése okozta a félreismerést, hiszen második 
találkozásuk alkalmából nemcsak hogy engedte, hogy 
a fiú ölelje, de „odanyújtotta ajkát, kétségbeesetten, 
mint egy harmincéves asszony” : „Tibor ekkor csó
kolt először leányt. A többi csók, a társasjátékoknál 
meg egyebütt, ostobaság volt, unalom. Azok rövid 
ideig tartottak, s nem értették meg, hogy az emberek 
miért csókolóznak. E félperces csókok mindenről fel
világosították a tizenhét éves fiút, ki utánuk úgy 
tántorgott ki a kerten, mintha nem látná az utat.”

Fokozatosan bontakozik ki testének szépsége. „Egy 
pillanatra fölvillant térdéből egy fehér foltocska. 
Majd szép alakú lábikráján kifeszült a harisnya, 
szoborrá formálva a kecses húst. . . ” Elég azonban 
ennyi is a látványból, hogy kitessék, mennyire meg 
tudta babonázni a fiú érzékeit, s mennyire önmagára 
figyelő ez a lányos és mégis érett magatartás. Ciga
rettázik is: „Elszívott egy aranyvégű cigarettát. Alsó- 
ajkára rátapadt az aranypor. Belenézett a tükörbe. 
Olyan volt, mint egy egyiptomi falfestmény.” Egyéb
ként, jellemzi Kosztolányi, „egy kis bohém színész
nőhöz hasonlított” . Általában nyugtalan, képzelgő és 
hisztérikus teremtés — „modem” nő, akinek alakja 
a századforduló idején tűnik fel életben és irodalom
ban egyaránt, hiszen a regény Novák Hildáját „be
lül izzó démoniság” jellemezte, amely majd csak a 
zárójelenetben látszik csillapulni.

A regény, amelyet a Pesti Hirlap 1924 szeptembe
rében kezdett közölni, még nem kapta meg megnyug
tató értékelését, s nincs kijelölve helye sem a ma
gyar regény történetében. Rónay György A regény 
és az élet (1947) című könyvében a Pacsirta mellett 
az Aranysárkányt tárgyalja csak, Bóka László a leg
halványabb Kosztolányinregényhek tartja, Kiss Fe
renc az író legkiábrándultabb műveként emlegeti, 
Sőtér István egyszerre tairtja talányosnak és „Kosz
tolányi leginkább költői regényének” , Devecseri Gá
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bor szerint pedig szimbolista regénye ez az írónak. 
Heller Ágnes nem méltatja különösebb figyelemre, 
Király István viszont egészen frissen „anti-nevelés- 
regényként” is tárgyalja. Mi Herceg János jellem
zését írjuk ide: „Talán mélyebben jár a sivár élet 
viszontagságai között, talán szabadabb és felszabadul
tabban áradó, mint többi regényében és nem él ben
ne annyira a lelki Ikórbonctan lehetőségeivel, mint 
az előbbi két munkájában. Itt több a szín, a hangu
lat, a költői elem . . . ”
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A „PÉLDÁS CSELÉD” LEGENDÁJA

Az utolsó, még regényszerű regényét, az Édes An
nát, 1926. július 1-jén kezdte közölni a Nyugat, mi
után Kosztolányi Dezső a szerkesztőknek, Qsvát Er
nőnek és Gellért Oszkárnak egy napon reggeltől estig 
tartó felolvasás során bemutatta, méghozzá — mint 
Gellért Oszkár írja emlékezéseiben — „harsányan s 
elfúlva, olykor-olykor a zokogással küzdve” , ki-ki- 
futva a szobából, hogy lecsillapodjék, a hallgatók 
pedig „szótlanul és megihatottan várták” a felolvasás 
folytatását. Az elkövetkező tíz esztendőben az író és 
felesége megköltik a regény legendáját is, amely azó
ta is növekszik, duzzad, most már vélt vagy valódi 
irodalomtörténeti adalékokkal is gazdagodik. Nem 
nehéz a legendaképződés fázisait tehát számba ven
ni: a regénnyel foglalkozók rendre fel is sorakoztat
ják a keletkezésére, ihletére vonatkozó nyilatkozato
kat. Ezek között nyomban egy 1927-es keltezésű 
Kosztolányi-állításra kell felfigyelni: „Édes Anna
cselédkönyvét íróasztalom fiókjában őrzöm” . Majd 
újabb írói kijelentések következnek, „indiszkréciók” 
vezetik és vezetik félre az olvasót, még a Nyugat 
hasábjain is, ahol Kosztolányinak egy körkérdésre 
adott válasza megjelent az indiszkréció ügyében. Ak
kor regényeinek valóságalapját hangsúlyozta még: 
„Képzeletünk a valóság tudatos vagy tudattalan ele
meit rakosgatja ide-oda, amint ke l l . . . ” — mondja, 
s folytatja: „Sohase lehet szabadulni a valóságtól, 
az szolgáltatja — legalább számomra — a legvadabb 
ingert, a legősibb varázst, a legtúlvilágájbb ihletet.”

155



Ugyanitt a regényíró meghatározását is megadja: 
„Aki ismeri az embereket s irgalom nélkül megraj
zolja őket, az regényíró.” Ám 1931 tavaszán a Pesti 
Hírlap Vasárnapjában arra a kérdésre, hogy „hogyan 
születik a vers és a regény” , már a következőket 
vallja és válaszolja előbb az Édes Anna névről: „Édes 
Anna neve is ilyen hallucináció. Jólesett mondogat
nom, leírnom. Talán azért tudtam vele annyi szere
tettel foglalkozni. Én az Anna nevet régóta szeret
tem. Mindig a mannát hozta eszembe, azonkívül egy 
kacér ós nagyon nőies feltételes módot is. A  veze
téknév, mely ösztönösen társult melléje, nem egyéb, 
mint e hódolatom kifejezése. A kettő együtt — ve
zeték és keresztnév — a maga lágy zeneiségében egy 
másik, ősi és végzetes szókapcsolatot idézett föl ben
nem: az édesanyát. Most, miután időben eltávolod
tam regényemtől, így elemzem a szóvarázst, mely 
mingyárt a kezdetben megbabonázott, de amíg dol
goztam, nem is sejtettem, hogy mi tart rabul.”

Majd az ihlet-magról próbál tájékoztatni: „Az él
mény, mely ennek a munkámnak alapja, szintén tisz
tázatlan előttem. Nyilván én is sokszor olvastam az 
újságokban megjelenő kis napihírt, mely arról szól, 
hogy egy jó cseléd ^minden ok nélkül« agyonverte 
jó gazdáit. Regényem megjelenése után tényleg le
velet kaptam egy budapesti ügyvédtől, aki nem kis 
ámulatomra azt közölte velem, hogy Édes Anna tény
leg él, ő védte azt a cselédlányt, aki gazdáját baltá
val ölte meg, ezt is Annának hívják, Sdhmidt Anná
nak, s most a márianosztrai fegyházban raboskodik, 
akár az én hősnőm.”

Tudni véli a konkrétumokat is: „Arcát az első pil
lanattól fogva határozottan láttam. iSzöghajú volt, 
kékes-szürke szemű. Talán egy falusi cselédlány le
hetett mintája, akit évekkel ezelőtt egy nyári dél
előtt lestem meg az utcán, valami budai ház kapu
jában, amint fehér fogával beleharapott egy zöld 
almába. Akkor önkéntelenül eltűnődtem, milyen le
het ennek az élete és sorsa. Ez az almába harapó
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lány gyakran kísértett. Valószínűleg ez a kristályo
sodási pont..

Informál az írás „hangulatáról” is: „Azt is meg
említhetem, hogy én az Édes Anna írása alatt — nem 
tudom miért — mindig a temetési szertartás latin 
verseit mondogattam és énekeltem. Ez azonnal visz- 
szazökkentett hangulatomba. Ez volt az alaphang
ja . • ”

Kosztolányi Dezsőné 1938-ban írta le a saját ver
zióját, s magának tulajdonítja az alapötletet. Hangu
latos képet fest családi idilljükiről, amely ihlettele- 
vénye volt a regénynek. Ott a téli vasárnap délután 
dolgozó íróférj s a férjet kiszolgáló, álmodozó feleség, 
aki merengésében elgondolja a tökéletes cseléd alak
ját, a szolgálatkészségnek a csodáját, akitől azonban 
mégis félni kellene, nem lenne szabad együtt lenni 
vele a lakásban, mert aki „ennyire öntudatlan, az 
éppen öntudatlamságában valami rémült cselekedetre 
képes. Majd folytatja:

„— Te, egy novellatéma jutott az eszembe — szól
tam. — Egy tökéletes cselédlány, aki végül is meg
gyilkolja a gazdáit.

— Nagyszerű — mondja rá Dide, azon nyomban.
— Nagyszerű novellatéma. Mindjárt fel is jegyzem
— és fogta az előtte levő naptárát, arra írt gyors
írással néhány jelet . . .

Én félve, bizonytalanul pendítettem meg az ötletet 
s magam is elcsodálkoztam, milyen elragadtatással 
fogadta. Nyilván szunnyadó hangok pendültek meg 
benne. . . ”

Természetesen Kosztolányimé is előadja a maga 
elképzelését a regény címadó hősnőjének ősmintájá
ról. Emlegeti a náluk szolgált dajkát, Bözsit, akinek 
bája „balatoni” volt, szép kék szeme és karcsú alak
ja. Egyben ő az első, aki önéletrajzi mozzanatot is 
felemlít, amikor „annak a hajdani, szabadkakörnyé- 
ki tanyai lánynak az öntudatlanságáról” beszél, aki 
Kosztolányiéknál szolgált, s akihez a diák többször 
is kilopódzott éjszakánként, harisnyában. De más re
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génybeli vonatkozásokat is családi tónyekhez cso
móz. Említi például, hogy Vizyné modellje az író ke
resztanyja volt, a Moviszter és a Drurna név pedig 
Kosztolányi Ádám kisgyermekkori leleménye.

Az éppen magáról jelt adó Kosztolányi-filológia el
lenben a művekben nyomoz vissza az „ősforrásokig” . 
Az 1921-iben írott Egy pohár víz című tárcája „filo
lógiai bizonyosság, milyen indulat munkál a regény 
objektív mondatai, hűvös-harmonikus építménye mö
gött” (Kőszeg Ferenc). Ugyanígy az „ Együtt, mindig 
együtt s a Boris könyve — s az 1924-ben írott Kanári 
című színmű pedig már olyan közelről (mutatnak az 
Édes Anna felé), hogy némely részletük, például a 
sváb cselédlányok otthonos kollektivitásának az An
na magányát hangsúlyozó képei az Édes Annában is 
helyet kaptak” (Kiss Ferenc). Rónay László az 1925- 
ben írott Emberek című kis írására mutat. Ugyanő 
fejtegeti a következőket is: „Rendkívül gondosan ké
szült erre a regényre. Előzményei felsejlenek cikkei
ben, tárcáiban. Amikor foglalkoztatni kezdte a téma, 
szokása szerint először csak kis állóképeiket, rögtön
zéseket írt, egy-egy alakot, helyzetet ragadott meg, 
próbálgatta teherbírásukat, alakítgatta jellemüket.” 
Mint a filmrendezők, Kosztolányi Dezső is „próba- 
felvételeket” készített az irodalomtörténeti értelme
zések szerint tehát, ami jellemezheti alkotói módsze
rét, amikor a nagyobb távú munkáról, regényről van 
szó. Konkrétan az Édes Anna értéséhez mégsem visz
nek közelebb az ilyen részmegfigyelések, hiszen fő
képpen azt dokumentálják, hogy a Kosztolányi mű
vével foglalkozók elsősorban a regény címadó hős
nőjének alakjára összpontosították figyelmüket, az 
„úr^szolga viszonynak” , „egy tágabb érvényű, egye
temes érdekű lázadás drámájának” (Kiss Ferenc) fog
ták fel a regényt. Ám nem szabad, hogy a cím meg
tévesszen bennünket, ugyanis A rossz orvos sem a 
„rossz orvosról” szól, a Pacsirta sem magáról Pacsir
táról beszél. Édes Anna sem a cselédlány regénye 
nagyobbrészt: ő iis, akárcsak a „rossz orvos” vagy
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Pacsirta eszköz csupán a művészi gondviselés kezé
ben. Németh Andornak lehet igaza, aki 1927 tava
szán már a „kritika által sokszorosan félreértett” re
gényként említi. Hadd gondoljunk csak arra a kri
tika emlegette tényre, amely szerint éppen a főhős
sel van a magyarázóknak problémájuk, ő marad 
árnyékban akkor, amikor a többi regényalak éles 
fényben áll előttünk, ami arra ösztönözheti a kritikát, 
hogy a következőt írja: „az író nem érzi szükséges
nek teljes plaszticditásában kibontani azt a folyama
tot, mely végül is a gyilkossághoz vezet” , illetve hogy 
„Kosztolányi számára. . .  elsősorban nem a lélektani 
képlet volt a fontos — bár voltak kortárs kritikusai, 
akik e művét a beszűkült tudat regényének nevez
ték —, hanem az öntudatlan lázadás gesztusa” (Ró
nay László). Németh László 1928-ban joggal tette fel 
a kérdést ugyanis: „de szabad volt-e ennyire a sö
tétben hagyni azt a lelki réteget, amelyben a regény 
voltaképp történik, elhallgatni az összeadást s egy
szerre az összeggel robbanni ki” , mert „a lány lelké
nek csak baromi, sima homlokzatát mutatja s csak 
egy pillanatra merül fel a homlokzat mögül a gyil
kossá vált tudattalan” . Nem hihető, hogy Koszto
lányi alkotó ereje csappant meg, művészi tudatossá
ga hagyta cserben éppen e regény írása idején. Hogy 
Édes Anna rajza olyan, amilyennek a kritika látja, 
szerepének természetéből következik: a legenda alak
ját élesebben megvilágítani, aprólékosabban bemu
tatni, körültekintőbben „leírni” nincs szükség, tettei 
megokolása érdekében sem volt szükség nagyobb ap
parátust megmozdítania, holott a Kosztolányi-iroda- 
lom éppen ezt tekintette a regény kulcskérdésének, 
s tetszetős magyarázatokat sorakoztatott fel — nem 
egyszer — az író mentsége érdekében, többször is a 
bírálat zöngéinek felerősítésével. Az utóbbit a leg- 
maradéktalanabbul Heller Ágnes fogalmazta meg, 
amikor azt állította, hogy Kosztolányi nem tudta 
Édes Anna tettét művészileg megindokolni. Ebben 
pedig az is adva van, hogy lélektanilag sem tudta
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hihetővé tenni mindazt, ami a regény gyilkosságje
lenetében lejátszódott. E kérdésben Dóczy Jenő hin
tette el a gyanú magvát 1927-ben, amikor egyenesen 
a „csődöt” emlegette.

A gyilkos tett okának kérdésében elég Ferenczi 
Sándort konzultálnunk, ha a lélektani vonatkozások 
érdekelnek bennünket, mert tőle megtudhatjuk, mi
lyen mértékben lehetséges az ésszerű magyarázat, 
főképpen, hogy maga Kosztolányi Dezső sem ment 
tovább analízisében. Ferenczi Sándornak a pszicho
analízis és kriminológia összefüggéseit tárgyaló ta
nulmányában van szó a minket érdeklő jelenség
ről is: „A  bűntettesek tudatos bemondása és a bűn- 
cselekmények ténykörülményének még oly beható 
megállapítása sem fogja soha kielégítő magyarázatát 
adni annak, miért kellett annak az egyénnek az adott 
helyzetben azt a cselekedetet elkövetnie. A külső 
körülmények a tettet igen sokszor egyáltalán nem 
indokolják; a tettes pedig — ha őszinte — be kell 
hogy vallja, hogy tulajdonképpen maga sem tudja, 
hogy mi vitte rá a tett elkövetésére; legtöbbször 
azonban nem őszinte még önmagával szemben sem 
és utólagosan keres és talál magyarázatokat alapjá
ban érthetetlen és lelkileg indokolatlannak látszó vi
selkedésére, vagyis racionalizálja azt, ami irracioná
lis.”

Kosztolányi bírósági elnöke sem gondol mást: „Az 
elnök sejtette, hogy itt lehet valami, egy titok, ame
lyet közülük senki sem tud, talán maga a vádlott 
sem. De tovább haladt. Tudta, hogy egy tettet nem 
lehet megmagyarázni se egy okkal, se többel, ha
nem minden tett mögött ott az egész ember, a tel
jes életével, melyet az igazságszolgáltatás nem fejt
het f ö l . . . ”

A regényben az író ennél nem is akar messzebb 
jutni — ő mindenekelőtt azzal a „részeg kimerültség
gel’’ magyarázza Édes Anna tettét, amely azután vett 
erőt rajta, hogy bevette azt a négy port, amelyet 
Jancsitól kapott, hogy elvetélje megfogant gyerme
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két. Lelki-fiziológiai reakciók követik egymást: előbb 
hallucinációk vonulnak el a szem előtt, azután rend
ellenesen kezd viselkedni, így dúdolgatja a „Pénte
ken este, szombaton este, 'kimegyek a rózsámhoz a 
sötétbe. . . ” kezdetű dalt, azután egy délelőtt a kony
hakéssel belevágott a hüvelykujjába egészen a cson
tig, majd hullni kezdett a haja, „egyre több gubanc 
maradt a vas fésűben” , hogy megkezdődjenek érthe
tetlen bolyongásai ás. „Most érzett először fáradtsá
got, valami oly részeg kimerültséget, hogy esténként, 
mikor elvégezett, nem bírt mindjárt lefeküdni, ha
nem ide-oda járkált, karjait lóbálva, a vállára csap
kodva ment-ment a folyosóra, onnan vissza, benyir- 
tott a szobába, a szalonba. Vizyné egyszer már az 
ágyból rá ás szólt, hogy mit keres a sötétben. Anna 
összerezzent. Nem tudta, hogy mit keres, azt se tud
ta, hogy mi van vele.” Etel, a Moviszterék cselédje 
is azt vallja majd, hogy álmából ébredve a kirándu
láson nem tudta, mit csinál, mini; aki bóduitságába 
veszett. Így viselkedik a gyilkosság idején -is, s en
nek az író részletes koreográfiáját adja, felrajzolva 
Anna járkálásának a részletes térképét is, hogy az 
olvasókat meggyőzze a gyilkos tettének 'karakteré
ről, mindarról, amit a bíróság előtt nincs, aki Anna 
mentségére felhozzon. Mert úgy indult ez az életepi
zód, mint a többi, amikor a megzavart lelkű lány, 
a lelki holdkórosságban szenvedő, érthetetlen bo
lyongására indul a Vizy-lakásban, mintha bábként 
rejtélyes kéz mozgatná, s irányítaná lépteit. Előbb 
az ebédlőbe megy, ahol feldönt egy széket, amely 
akkora zajt ad, „mintha pisztollyal lőttek volna” , on
nan a konyhába megy, és falni kezd, „gyorsan és mo
hón” eszik és sokat, majd mintha menekülne, az 
előszoba ajtajára borul, hogy végül a fürdőszobán át 
a „sárga tapétaajtón a hálába” lépjen:

„Vizyné arra ébredt, hogy az ágya szélén valaki ül.
Kicsit fölemelkedett a párnáról, kinyitotta álomit- 

tas, nehéz pilláit, s bámulta ezt az alakot. A  kétes 
holdfényben olyan volt ez, mint valami szellem, ezüst
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párával körülvéve. Nem rettent meg tőle. Az illető 
a bal kezével megfogta az ő kezét.

Tágra nyílt szemeik egész közelről egymásra me
redtek.

— Mit akar? — suttogta Vizyné. — Anna? Maga 
az? Menjen aludni.

A jövevény nem felelt, csa'k ült, csak fogta a ke
zét, nem engedte el. Lassan mozgott, s pusztán ettől 
a furcsa lassúságtól borzadt meg, mert oly lassan 
mozgott, oly lassan, ihogy azt nem lehetett kivárni.

Vizyné a még -szabad karjával a leány nyakához 
kapott, hogy eltaszítsa, elleniben oly ügyetlenül lökte 
el, hogy csak még jobban magához szorította, való
sággal ölelte már ..

Árulkodó a jelenet a regény értelmezése szempont
jából. Kitetszik, hogy Annának nincs gondolata, bó
dult, öntudata híján van, s mozgását mintha néma
filmen rögzítette volna Kosztolányi. Vizyné reakciói
ról ellenben részletesen informál, benyomásait meg 
is fogalmazza, mert az ő nézőpontjával azonosul az 
író — nem művészi pártállásból, hanem azért, mert 
Vizyné valójában központi egyénisége az Édes Anna 
című Kosztolányi-regónynek. Nem is érdekli tehát, 
hogy Édes Anna „együgyű” és „ár,tatlan”-e, mint 
aminek 1927-foen Németh Andor látta, vagy pedig 
„szent” , miként róla 1985-ben Király István beszél. 
Kosztolányit, a művészt, a szóvarázs izgatta: a ose- 
lédnevekkel többet foglalkozott, mint a cselédsorsok 
részleteivel. Kosztolányiné idézi a jegyzőkönyvébe 
gyűjtött neveket, a „furcsákat” , egyben beszélőket 
is. Megragadta a figyelmét például a Keserű Zsu
zsanna, a Lassú Katalin, a Kása Ilona, a Csecs Bös- 
ke, a Nyers Szidónia, Eper Erzsiké név, a regényben 
Vizyné segítségével vonultatja fel a csélédneveket: 
Héring Lujza pesti iparoslány volt, és lopott, Varga 
örzsi parasztlány, aki a konyháról csent fűszereket 
küldözgette haza, Karolin buja volt (egyszerre két 
szeretője volt, egy gyalogos őrvezető és a „már nem 
fiatal, ismert novellaíró” ), Lidi „csúnya volt, mint
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az éjszaka” , s mégis talált szeretőt, hiszen tiltott mű
tétet hajtott végre magán, a Mennyei Margit „díszes 
firma” , s milyen lehetett Tulipán Ilona, Zakariás 
Emma vagy Rózsás Böske? Ökrös Mihálynéról pedig 
elhiihető, hogy mindössze két óráig maradt Vizyéknél. 
Az igazi telitalálat az Édes Anna név — a legalkal
masabb arra a szerepre, amire az író szánta. Az ő 
neve és lénye köré legendát lehetett szőni, s jelképpé 
is válhatott sorsa, a valami szépnek, „édesnek” a 
pusztulását hordozta nevében is. S történik ez sajá
tos, kivételesen embertelen történelmi körülmények 
közepette. Kosztolányit leplezetlenül ezek a körül
ményeik foglalkoztatták és érdekelték emberileg és 
művészileg egyaránt elsősorban. Édes Anna alakja 
ábrázolási szükségből jelenik meg, az író „emberba
ráti” gesztusáról nem látszik, hogy közvetlen művé
szi céljai között volt. Mindez természetesen nem zárja 
ki, hogy ne tartsa a kritikus akár „szociális alkotás
nak” , mint tartotta Kodolányi János, vagy minősítse 
végzetdrámának, mint minősítette Devecseri Gábor, 
s Kiss Ferenc elmondhatta erről a Kosztolányi-re- 
gényről azt is, hogy Jymás érdemei mellett elsősorban 
azért emelkedik ki az úr-cseléd viszonyt leleplező 
korabeli és későbbi művek közül, mert elevenebb, 
mélyebb, nemesebb Bródy Sándor Dadájánál, gazda
gabb Nagy Lajos vagy Veres Péter rokon jellegű no
velláinál, mert motivációja többágú, emberlátása szí
nesebb, találékonyabb, cselekményvezetése dinami
kusabb, érdekesebb” . De akkor járunk legközelebb 
a regény jellegének megítélése útján jelentésének kö
reihez, ha Kosztolányi Dezső „nagy szatírájaként” ol
vassuk, s abban a szatírában a kor dokumentumaként 
Édes Annát a győztes ellenforradalom névtelen, ám 
legendás áldozataként szemléljük.

A  cselédlány alakja, regénybeli sorsa a lakmusz
papír vagy a tükör szerepét tölti be: jelenléte nélkül 
az író nem tudná megoldani közvetlen művészi fel
adatát: a Tanácsköztársaság bukása után restauráló
dó „úri” világ fölöttébb kritikus irányultságú ábrá
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zolását, lényeges vonásainak művészi megörökítését, 
valóban „pályájának talán legizgalmasabb hadmoz
dulataként” — még mindig támadó éllel elegy vé
dekezése végjátékaként: amikor az Édes Annát írja, 
még mindig az Űj Nemzedék kötelékében eltöltött hó
napjainak problémái kísértenek fel, ezért védekezik 
még mindig azok ellen a híresztelések ellen is, ame
lyeket akkor főképpen a bécsi emigráció terjesztett, 
de odahaza szövetségesei is szívesen hangoztathattak. 
Ezért telepíti Vizy Kornél úri házát, az Attila utca 
238-̂ as számú házat, közvetlenül a Tábor utca szom
szédságába, ahol maga lakott, s a lakásából Annához 
hallatszott a kritikus éjszakán Hattyúnak, a „nagy, 
fehér kutyának” a vonítása. S ezért festi magát is 
a regény utolsó epizódjában kócosán, munkaruhá
ban, cigarettázva, kezében vizespohárnyi feketeká
véval.

Amikor Édes Anna színre lép, gazdáit s gazdáinak 
világát a történelmi eseményekkel egyetemben már 
megismerhettük, nincs okunk csodálkozni az irtózat- 
nak és az undornak, valamint az ezek keltette szoron
gásnak a tünetein sem: az a fiziológiai reakció figyel
hető meg az Annával készült első fejezetekben, 
amelynek nem egészen két évtizeddel később Jean 
Paul Sartre szenteli majd első regényét. Az Édes 
Anna expozíciójának jellemző természete (Kőszeg Fe
renc szerint itt Kosztolányi Moliére Tartuffe-jenek 
a mintáját követi) a művészi cél szolgálatában ala
kult tehát színpadivá: az első öt fejezetben játszódik 
le Vizyék visszaalakulása, amelynek során ismét 
azokká válnak, akik voltak a Tanácsköztársaság előt
ti időszakban. Az új cseléd szerepe ebben az, hogy 
két vonatkozásban is elősegítve befejezze ezt a csa
ládi-társadalmi restaurációt. Vizyék lélekben gyor
san visszanyerik önnön egykori lényüket és lénye
güket. Vizyné Anna megjelenésekor leveti „régi, lila 
pongyoláját, melyben a kommün idején szokott ki
járni az utcára, hogy proletárasszonynak tekintsék” , 
s „szekrénye előtt magára kapta fehér pongyoláját,
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pezsgőszín harisynáját, barna félcipőjét. . . ” S mi 
több: „Bőrét könnyedén érintette a rizsporos pamacs
csal. Az utolsó pillanatban fölcsatolta aranykarpere
cét.” A házirendet pedig éppen Annának kell majd 
helyreállítania. A cselédlány fiziológiai reakciója a 
Vizy ház lelkiségének a következménye, s már nem 
is érdekes, hogy az „éles, hideg szag” , amely annyira 
irritálta, csak a kámforé, s nem Vizyné leikéből árad 
közvetlenül. „Amikor ide belépett — rögzíti a kóros 
tünetet Kosztolányi — , a gyomra egyszerre föléme- 
lyedett, olyan rosszullét fogta el, hogy azt hitte, azon
nal összerogy. Valami kimondhatatlan büdösséget ér
zett, mint a patikában . . . ” Érthető, hogy míg zavar
tan és némán álldogál, káprázat és szédelgés keríti 
hatalmába, s hogy új asszonyát is átváltozva látja: 
„Most látta először Vizynét: egy sápadt, nagyon ma
gas, jéghideg nő meredt eléje, aki — nem tudta mi
ért — egy ismeretlen madárhoz hasonlított, szétbor
zolt, fényes dísztoliakkal.”

Az érzékelés két csatornája, a szaglásé és a látásé, 
a lehető legkellemetlenebb üzeneteket közvetíti a Vi- 
zyékhez kényszerített lányhoz. Három nap múltán is 
éles szaglása ösztönözte tiltakozásra, s elég volt mesz- 
sziről is megpillantani az Attila utca 283-as számú 
házat, máris összeborzongott. Jelentéktelen apróságok 
is zavarták és idegenítették gazdáitól: „Amikor pél
dául egy reggel véletlenül meghallotta, hogy az urat 
Kornélnak hívják, érezte, hogy ezen a helyen nem 
bírja ki sokáig.” Vagy:

„Maguk a bútorok .is valami névtelen rémülettel 
töltötték meg.

Amit zöldnek képzelt, a kályha, fehér volt, a sza
lon fala viszont zöld és nem fehér, az asztal nem 
gömbölyű, hanem hatszögletes és alacsony. Az egyik 
ajtó befelé nyílt, a másik kifelé. Ezek a kis, folyton 
ismétlődő meglepetések megbolygatták egész lényét. 
Egy Macquart-csokortól, melyből pávatollak nyúltak 
ki, egyenesen rettegett. Azt hitte, hogy a pávasze
mek őt nézik, s mikor elhaladt előtte, félretekintett.”
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Mintegy megnémítja a sok szokatlan és niasztó 
körülmény Vizyék lakásában Annát, s Kosztolányi a 
Ner ó-regényben kipróbált hallgatáslehetőséget ismét 
kiaknázza a Vizynével való első találkozás nagyjele
netében. Ott Nero küzdött Britannicus némaságával, 
szótlanságával, itt Vizyné vergődik /szüntelenül a né
maság falába ütközve egy kézcsók és egy „kezét csó
kolom” közötti időben. Az ellenállás gesztusa ez a 
némaság éppenúgy, mint az a ,ykönnyedén és szomo
rúan” véghezvitt váll vonás, amelyet különben Kosz
tolányi a „lázadás csöndes cselédmozdulatának” ne
vez. Mert Anna nem válaszol arra a kérdésre sem, 
hogy „van-e kedve a helyhez” , az egyetlen „vant” 
úgy kell nagybátyjának kierőszakolnia a lány ajká
ról. S a „van szeretője?” kérdésre is csak int, nem 
felel. A legtöbb, amit szól, a Vizyné kérdéssorára 
adott felelete:

„— Mi az édesapja?
— Cseléd.
— Hogy cseléd?
— Az uraságnál. Béres.
— Földmíves. És van valamije? Háza, földje, disz

naja?
— Semmi.
— De búzát azt kap? Ah, maguk ma jobban él

nek, mint mi. Az anyja?
— Nyanya — és itt elcsuklott a hangja.
— Mi az?
— Meghalt. Mostohám van — mondta elszoruló to

rokkal.
— Testvérei?
— Egy bátyám.
— Az is földmíves?
— Most jött haza.
— A háborúból?
— Nem. Francia fogságból — s vonogatta a vál

lát . . . ”
Amikor ezeket a nagyon is egyszerű mondatokat 

kimondja, már fogva van, s önnön léte csapdájából
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nem lesz számára többé kiút. Talán nem is az anyagi 
nyomorúság, a nincstelenség a nagyoibbik gond, ha
nem a lelki, a családból való kiűzetés következménye. 
Megtudjuk, hogy 1916^ban mostohája, a „szikár, fia
tal parasztasszony télen éjjel kergette el hazulról” , 
s azóta a cselédsors foglya. Emlékezhetünk, amikor 
Anna, az első hét után, a babaszoba aranycirádás tük
rét összetörte, s nagy volt a patália Vizyéknél, fel 
akart mondani, s azt tenni, amit az írói részvét su- 
gallt az undorodás első jelentkezésének regisztráció
jakor, nevezetesen, hogy hallgasson egészséges ösz
tönére, és „köszönés és istenhozzád nélkül rohanjon 
el, meneküljön, le a lépcsőkön, az utcákon s fusson, 
meg ne álljon hazáig, a kajári tarlóföldekig” , akkor 
Ficsor, a nagybácsi, „a mostohájával fenyegetőzött, 
hogy majd hiazaküldi, az úgyis nagyon szereti, alig 
várja” . Ennek az állapotnak tehát a rabja, ezzel szö
gezi a maga bőrét menteni igyekvő Ficsor Vizyék 
szolgálatába, s a mostohaszituáció teszi, nem csupán 
Vizyné lelki terrorja, hogy nem megy feleségül Bá
thory úrhoz, az özvegy kéményseprőmesterhez, aki
nek maradt egy „mogorva, tizennégy éves fruska” 
lánya. Így azután, mert nincs számára kiút, lesz „jó” 
cseléd, ami természetesen a gazdái szempontjából 
történő minősítés. Ficsor dicsérete, hogy ti. Annának 
nem kell pénz, szerető, ennivaló, mert ő csak a mun
kát szereti, végzetessé válik a számára: szentté és 
géppé kell válnia, hogy Vizyné megkölthesse a „pél
dás cseléd” legendáját, úri mivoltának ezt a pompás 
státusszimbólumát. Ügy, hogy maguk is hinni kezd
tek páratlan szerencséjükben: „Anna halkan járt kö
rülöttük. És amint kiment, ráterelődött a szó. Már 
egyesültek méltánylásában, egy kedves, közös érzés
ben. Föltétlenül bámulat volt ez, imádat, kritika nél
küli istenítés, hogy a beszerzett portéka ily hasznos, 
s némi büszkeség is, hogy ez az övék, csak az övék. 
Hálószobájukba vonulva suttogva mesélték el a nap 
eseményeit, melyek mind az ő kötelességtudásáról, 
áldozatkészségéről, emyedetlenségéről tanúskodtak.
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Egymást támogatva és kisegítve, egymás szavait tó- 
dítva és túllicitálva jellemezték és utánozták őt, oly
kor elnéző mosollyal gúnyolták is, mintha mulatsá
gos volna, hogy valaki ilyen jóságos és együgyű, 
ilyen példásan derék, ilyen példátlanul igénytelen, 
és nevettek hozzá, eleinte félénken, majd ökrendező 
hahotával. Ekkor kezdődött el számukra az az idill, 
melynek ízét folyton szájukban érezték. Nem káp- 
rázat játszott velük. Képzeletüket túlszárnyalva a 
lehetetlen valósult meg: rátaláltak az igazira, akiről 
annyit álmodoztak . . . ”

Most már tudjuk, milyen kiszolgáltatottság lapult 
ennyi erény mögött, mert nem született ő jó cseléd
nek! Erényei a menekülés állehetőségeit jelentették, 
s az volt vele mindig, amit az első Vizyéknél töltött 
éjszakán érzett: csönd, feketeség, a tűzfalra vetődő 
fények, a konyha, s abban az ágy, amelyen fekve a 
cselédlány „csak az üres éjszakát kaparássza” , mi
közben tisztességével nevetség tárgya urai és azok 
barátai szemében: félszegsége, kiaffogó cipői, rend
hagyó mentalitása vígjátéki figurára emlékeztetik 
Vizyék baráti körét. „Alighogy becsukódott mögötte 
az ajtó — írja Kosztolányi a bemutatási jelenet
ben —, oly nevetés harsant föl, mint mikor a színről 
egy hírneves komika távozik.” Különben a színpad- 
hasonlat felbukkan még a szövegben, az író „látá
sának” mélyben meghúzódó jellegéről tanúskodó mó
don.

Legendás, „szent” alakjában mártírsorsot kell lát
nunk — ezt sugallja a regényszöveg: „Egy példás 
cselédről .beszéltek. Sokan nem is látták még. Csak 
a keresztnevét tudták. Még határozott formát se öl
tött. Az, akihez eljutott, körülbelül azt érezte, mint 
a babonás tömeg egy csodaforrásnál, egy gyógyító 
szentképről hallván, melynek természetfölötti haté
konyságát ugyan nem képes fölfogni, ellenben mégis 
v an . . . ” S hogy ott van sorsa keresztjére feszítve, 
azt is metaforák és hasonlatok rögzítik: „Anna reg
geltől estig a por és szemét glóriájában állott. . .
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Keresztfákhoz kötözködve törölte az ablakokat. Már 
sikálta a padlót. . .  csúszkálva, görnyedezve, térde
pelve, mint egy templomban, valami hosszantartó 
öröklmádás közben.” Ha az író cselédmártímak tart
ja, Vizyék automaita gépnek látják és tartják: „Mint 
valami halk automata mozgott ide-oda. Mint egy 
gép, gondolták, mint egy gép.”

Hogy ennek a „szentnek” és „gépnek” érzelmi éle
te is van, azt csupán Báthory úr, a kéményseprő rea
gálta le, amikor is megérezte a csalódott lányból fe
léje áramló szenvedés és friss fájdalom, az alázat és 
a kiszolgáltatottság rejtjeleit. Jobban vonzották ezek, 
mint a lány szépsége. Vizyék ugyanakkor csak ero
tikus lényének sejtelemeit veszik tudomásul — azt, 
ami a cselédben emberileg felfogható számukra. Vizy
né első találkozásukkor „kellemes derengésként” ér
zékeli, hogy Anna pepita ruhája alatt „pihen, öntu
datlanul alszik a gyermekmelle” , s „játékosan, mint 
két kis gumilabda” , majd a cselédkönyv adatai alap
ján, de azok ellenőrzése során figyel fel a lány „lé
legző cimpáira” , amelyek az orrnak „különös és pi
káns kinézést kölcsönöznek. Majd az öcs, Patikárius 
Jancsi szeme akad meg a lány tartózkodó, de leplez- 
hetetlen testiségének látványán: a közönyösen, „kis
sé szétvetett combokkal” , mezítláb, a testéhez tapadt 
pepita ruhájában vasaló Anna vágyébresztő jelenség
— ott lebeg szüntelenül a fiú szeme előtt. S miköz
ben a szerelmi merényletre készülődik és gyűjti bá
torságát, nevezi magában jó kis ringyónak, édes kis 
szotykának, parasztszajhának. Taszítja és ellenállha
tatlanul vonzza a lány teste, úgy tartja, „mindinkább 
alkalmas arra a célra, melyre kiszemelte” . S való
ban, Anna is „cselédként” viszonyul a közeledéshez: 
„megtiszteltetésnek érezte az úrfi közeledését” , s a 
döntő mozdulatot ás ő teszi meg, ő kulcsolja át a 
fiú nyakát és vonja magához, „oly erősen, hogy szinte 
fájt” . „Rettenetes erős volt ez a kis parasztlány és 
még soványabb, mint gondolta — közli az író a fiú 
benyomását. — Ahogy ölelte, testén nem érzett sem-
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ml húst, csak inat és izmot, a csontokat, a csontváz 
finom körvonalait, s a medencecsontot, egészen, az 
olvasztótégelyt, a teremtés titokzatos kráterét. Több
ször meghaltak ezekben az ölelkezésekben és újra- 
újra föltámadtak. Alig beszéltek valamit.” Hogy Pa- 
tikárius Jancsi úgy távozik a lánytól, hogy „száján
— gondolatainak másául — egy fényes és ocsmány 
mosoly” lebegett, az szinte természetes. Mint az is, 
hogy már másnap mintegy patologikus jellegű for
dulatot vesz a fiú szerelmi viszonyulása — a mazo- 
chizmus egyik válfaja az, amit Patikárius Jancsi meg
kíván és gyakorol: abba merül, ami tulajdonképpen 
taszítja ebben a szerelmi kapcsolatban:

„Ekkor jutott eszébe Anna szája.
Anna száját még nem is csókolta meg.
Éjszaka, mikor tüzelő arcaik egymáshoz közeled

tek, Jancsi elfordította fejét, borzongott attól, hogy 
hozzáérjen ehhez a szájhoz, mely csak egy cseléd- 
száj.

Most egész teste birtoklásánál is izgalmasabb gyö
nyörűségnek tetszett a megaláztatás, hogy a halvány, 
cserepes ajkait megcsókolja, ajkaival széttolja őket, 
s ne engedje él mindaddig, míg leheletében ketté nem 
hasadnak, el nem olvadnak, el nem mállanak, mint 
ízes keleti gyümölcsök . . . ”

Anna keze lesz fétise egy következő stádiumként:
„Jancsi megkívánta Anna kezét, csak a kezét.
— Add ide — mondta.
— Miért?
— Csak.
— Piszkos — ós törölgetni kezdte kötényével.
Az úr fi máris elragadta. Gyengéden fogta meg, 

mint egy pillangót, simogatta a kezet, mely hivatá
sánál fogva minden undokságot megérintett, bele
csukta finom, ápolt tenyerébe, szorongatta. A hólya
gos kéz érdes karcolásában volt valami kimondha
tatlan édes ós mézes. Majd az ujjait egyenként elő
vette és csókolgatta, bámulta szerelmes zavarával, aki 
nem tudja, mit tegyen azzal, akit szeret.
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Egy pillanatban pedig a szájába kapta a kezét.
— Mit csinál? — kiáltott a lány fölháborodva. — 

Nem szégyerili magát? Hagyjon — és ujjait kitépte a 
fiú szájából.

Vérvörösen futott ki a konyhába, az ő várába, és 
ott duzzogott.

Anna ezt már nem értette . . . ”
Nem is érthette, mert őt ösztönei vezették, mert ő 

a „boldogságtól ájultan. . .  hagyta, 'hogy tegyen ve
le, amit akar” , s elhihető az is, félrebeszél a szere
lemben s hogy „kancsít, mikor csókolja” Jancsi. Ám 
újdonságíze elmúlt ennek a szerelemnek, s a szom
bat délutáni együttlét a hencseren az utolsó szerel
mes találkozásuk volt. Arról a szerepről, amelyet a 
Jancsival töltött négy napon játszott, neki sejtelme 
sem volt. A fiú ugyanis úgy látta, „operettprimadon
nákhoz hasonlított, a szubrettekhez, akik az ősi nőt, a 
szobacicust utánozzák*’. Pedig szabályos, klasszikus 
cselédhistóriaként zajlott le minden: az alázatosan 
bocsánatot kérő Anna, a mesterségesen előidézett 
terhességmegszakítás, a végkielégítésiként egy zacskó 
„apró, összeégett, megszenesedett magyar gesztenye” 
ennek a bizonysága.

Patologikus vonások és jelenségek mindenütt a 
Vizyék világában!

Anna és Patikárius Jancsi „kis regénye” a cseléd
lány lelkét mintegy belülről kezdi ki, rendíti meg, re
pedés támad tehát a legendájánlak a falán is — a gyil
kosság hajnalán s reggelén pedig egészen eföldivé, 
valóságos cseléddé válik, akinek rettenetes izgalmá
ban megjön a menstruációja is, amit a vizsgálatot 
végző férfiak „férfias szeméremmel” vesznek tudo
másul úgy, ihogy „félrepillantanak” . Nem véletlen, 
hogy nem a páratlan, a nagyon jó, az eszményi cse
léd legendája élt a környéken vele kapcsolatosan:

„Egy asszony állt meg egyszer az Attila utcai ház 
előtt, s így szólt az urához:

— Itt lakott. Nem -emlékszel rá? Olyan magas 
leány volt, erős, fekete szemű, nagy kezekkel.
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— Csúnya volt — mondta a férfi.
— Elég szép volt — szólt az asszony. — Szép volt. 

Amikor a románok itt táboroztak, egy román katona 
volt a szeretője. . . ”

Ugyanez a „kis regény” a magja annak a legen
dának is, amelyet Édes Anna letartóztatása pillanatá
ban, önlátása és tudatosodása pillanataként maga 
költ meg: a népmeseit. Ez a legtöbb s egyben a leg
mélyebb és a legigazabb is, amit a regényben ő egyál
talán gondolt az életről és önmagáról. Már bilincs
ben a keze, amikor a következőket gondolja: „A 
bilincs egészen új volt, még fényes is, vékonyka- 
hitvány lánc, de azért erős, nem lehetett szétszakí
tani. Vastagabbnak gondolta, meg rozsdásnak, valami 
ormótlan golyóbissal a végén. Mégis, úgy tetszett, 
hogy ismerte valahonnan, régi időktől fogva, talán a 
népmesékből, amelyekben a királyi palota mellett 
mindig ott a börtön. Már nem is csodálkozott rajta. 
Közönyösen szemlélte, s úgy állt ott, mint aki már 
régtől fogva viseli, és már régtől fogva megszokta.”

Vizyék világát nézve a patologikusnak Janus-arca 
mutatja magát. Patikáiius Jancsi az Annával megélt 
„kis regényben” a szexuálpatodógia elől lebbenti fel a 
fátylat, Vizyné ellenben a szociális patológia démona. 
Emberi arcú és emberi méreteket mutató démona — 
tehetjük megállapításunkhoz még hozzá. Kosztolányi is 
szánná, ha nem látná és nem láttatná annyira éles 
fényben alig menthető hibáit. Az életrajza a megható, 
a jellemrajza a riasztó. Vizyné Patikárius Angéla ka
tonacsaládból származott, a két nagyapja tiszt volt, 
az apja huszárezredes. Hatéves kislányát hirtelen ve
szítette el: „Piroska már első elemibe járt. Egy ápri
lisi délelőtt ön hazajött az iskolából, fejfájásról pa
naszkodott, ágyba fektette őt, s mire bealkonyodott, 
már kiterítették. A  fertőző vörheny pusztította el, 
hat óra alatt.” Lelke mélyéig megrázta kislányának 
a halála, úgyhogy éveket kellett szanatóriumban töl
tenie, s mint ahogyan történni szokott ilyen körül
mények között, férje elhidegült tőle, „azóta csalja őt,
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udvariasan és finoman” . Nemi életet már nem élnek, 
holott csak húszéves házasok még, a hitvesi ágy „már 
régóta csak az alvásra szolgál” . Vizyné, ha alszik, 
„viasz-halvány az arca” . Ideges gyomorbaja van, ez
ért ritkán vacsorázik, s gyakorlata volt, hogy „reg
gelente elsétált a budai gyógykúthoz, az Erzsébet híd
főhöz, egy pohár langyos, kénes vizet inni, ez — 
tapasztalta — jót tesz a gyomrának” . Ébren néha 
„eszelősek a mozdulatai” , hisztérikus, „érzelmi ki
törései vannak” , rögeszméje, hogy koldusbotra jut, 
hogy éhenhal, éppen ezért mindent gyűjt és elrak. 
Babonás: „minden jelent valamit” — hiszi. Spiritisz- 
ta szeánszokra is el-eljár a rózsadombi Áldás utca 
egyik „pompás rideg” villájába, ahol „egy gyalogsági 
tábornok volt a ^szellemi körvezető^, ö  halott kis
lányát hívta, s a kis Piroska szelleme a Jupiter csil
lagból jelentkezett: „A  médium keze által teleírt egy 
egész ív papírt az ő ákombákom betűivel: »anya, 
anya«. Egyszer materializálódott is a médium mel
lén, ködös párafényben, valami tejszerű köd alakjá
ban.” A szeretet koldusa tulajdonképpen, akinek 
egyetlen szép emléke egy balatoni nyár, amikor még 
kislánya élt. Az a nyár „csupa gyermekkacaj, hul
lámzaj és cigánymuzsika volt” . A Tanácsköztársaság 
idején le is tartóztatják, mert egy asztalkendőt rázott 
ki az erkélyen, s evvel azt a látszatot keltette, hogy 
jeleket ad az ellenforradalmároknak. A parlament 
épületébe kísérték, ahol éjfélig fogva tartották: „Test- 
ben-lélekben megtörve” ért haza. Idegessége foko
zódott tehát, betegsége rosszabbra fordult, aminek az 
is következménye, hogy a szélsőségek még inkább 
jellemzik, mint azelőtt, s velük a mértékvesztés is az 
élet kis és nagy dolgaiban. A kor is kedvezett az 
ilyenfajta torzulások keletkezésének. Vizyné is ol
vasta például az újságokban, „hogy az osztrák had
sereg egy teremtett ember életét a szívével és agy- 
velejével együtt mindössze harminchat aranykorára 
becsüli, sokkal kevesebbre, mint egy fölszerelt lovat” . 
Kérdezi tehát az író: „Miért ne veszítette volna el
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hát a szemmértékét éppen ő aziránt, hogy mi az ér
tékes és mi nem?” ö , aki mindenét, kislányát, férjét 
elveszítette, érthetően mindent (birtokolni akar, a cse
lédjét is kizárólagosan tulajdonává akarja tenni. Sa
játos társává is a „konyhai együttlétek alatt” , s be 
kellett vallania önmagának, hogy „nem is volt szá
mára kellemetlen társ ez a cselédlány” : „Ha lein
tette, háttérbe vonult. A cselédek társasága az úri
nőknek oly kényelmes, akár a férfiaknak az utcai 
lányok szerelme. Mihelyt nem szükséges, elküldhetik 
őket.”

Mindennek az érzékletes, s Kosztolányi szerint pom
pás példája az Édes Anna megszerzése és birtoklásá
nak folyamata. Eossz történelmi körülmények és rossz 
emberi szokások, jellembeli fogyatkozások összeját
szását érjük tetten attól a pillanattól kezdve, hogy 
Vizyné 1919. augusztus elsején, délelőtt tíz óra táj
ban „fékezve magát, de az izgalomtól reszketve” föl
mond cselédjének, Katicának, aki az éjszakát a Triesz
ti nőben mulatta át a hajóslegényével. Édes Anna 
végzete lesz ez a gesztus, hiszen most kap Vizyné 
abba a gondolatba, amelyet házmesterük, Ficsor, az 
előző nap vetett fel, mentve „forradalmi” szereplését, 
hogy van egy lány cselédlánynak nagyon alkalmas. 
Már akkor „fölizgatódott” , mert mindig „ilyen kéz 
alatt szerzett lányokról álmodozott, de ilyeneket eddig 
még soha senki sem ajánlott” . Ficsor bocsánatot nyert, 
de milyen áron! Két hét alatt hoznia kellett a beígért 
Édes Annát, mert az asszony a Katicának adott fel
mondás után úgy érezte, hogy „űr veszi körül” , s 
mert az interregnum soká tartott, Vizynében a ma
kacsság összeforrhatott idegességével, már azért is, 
mert úgy hitte, cseléd nélkül marad, s közeledik a 
tél, azután pedig az „ura még komorabb lesz, megint 
nem fogadhat vendégeket, nem járhatnak sehova” , 
holott ismét az ő idejük jött el, s élhetnek, mint 
éltek a forradalmak előtti időszakban. „Katonaener
giája” hajtja immár a cselédszerzésben. Meg is fáj
dul a feje: „Az a heves, féloldali fejgörcs jelentkezett,
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mely már rég nem gyötörte. Törülközővel kötötte 
körül homlokát, s a sötét szobában azon gondolko
zott, miért is izgatta föl magát annyira.” Közben 
képzeletében pótolhatatlanná és páratlanná, kivéte
lessé, eszményi cseléddé formálódik a várt Anna. Még 
nem is látta, de máris a számára hagyja meg a mun
kát, a régi cselédje „helyett, mellett, mögött” már 
Annát látta, „aki majd mindent helyrepótol és fürgén, 
csodálatosan mozog, mint egy tündér. Majd ő, aki 
csak a munkát szereti, a munkát. És egyes nehezebb 
munkákat egyenesen félrerakott számára, mint holmi 
becses ajándékot egy kedvesünknek, akit különösen 
ki akarunk tüntetni. Mindent tőle várt. Mikor le
hunyta a szemét, megjelent az, akiről csak azt tudta, 
hogy meg kellene aranyozni a kezét, az aranykezű 
cseléd, ez az aranykéz pedig, mely mintegy tömör, 
sárga aranyból volt, meg-megcsillant a homályban, 
s vezette őt, tovább-tovább.” Véletlenbe, hogy amikor 
testi mivoltában is színre lép, Vizyné egyszerre érez 
csalódást és ámulatot. Ez a két hétig tartó küzdel
mes várakozás növeszti meg tehát Anna értékét és 
duzzasztja legendássá cselédszerepét, amelyet a Jancsi 
úrfi megjelenéséig sikeresen alakított is. Láttuk, tör
ténelmi indoka éppenúgy megvan ennek a várako
zásnak, mint lélektani hitele, s éppen bennük kell a 
regény „tartuffe-i” szerkezetének értelmére lismer
nünk. Amikor azután Anna 1919. augusztus 14-én 
„csodálatos nyári napján” Vizyék lakásába lép, ott 
már az asszony torz, egyoldalúvá vált, csak rákon- 
centrálódó lelke néz vele szembe. „Nem hallotta, nem 
hallhatta — rögzíti Kosztolányi —, mert a vér erős 
lökéssel fejébe tódult, két füle körül zúgott, s egész 
leikével a lányt figyelte” , majd „belső sugallatot” 
hall, mint máskor, élete döntő fordulatainak idején, 
mert birtokolnia kell a cselédet, s „karját máris ki
nyújtotta feléje, mintha meg akarná ragadni, hogy 
többé sohase engedje el” . „Befogja” tehát, a konyha 
üvegbúrája alatt tartja (ez is a regénybeli meghatáro
zás), neveli, mind „szűkebbre fogja Anna körül a
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pórázt” , elszigeteli még a házjbeli másik két cseléd
től is. Amikor pedig Anna férjhez akar menni, ter
rorizálni kezdi, és a „gyűlölet légkörébe” burkolja, 
mely „hidegen veszi körül” a lányt. Komédiát játszik 
Vizy Kornél véleménye szerint, aki egy dühös pil
lanatában ki is mondja, hogy felesége nem normális 
a cselédkérdésben. Már-már irracionális síkokra jut: 
az ő „áldott védőszellemét” kérdezi, hogy mit tegyen 
azért, hogy Annát magánál tartsa. Ködben lejátszódik 
az a folyamat is, amelyet Édes Anna „identifikációjá
nak” lehet nevezni: „Mint a legtöbb cseléd — olvas
hatjuk —, ő is utánozni kezdte asszonyát. A haját 
már egészen úgy simította végig, mint Vizyné, s az 
ismerősök, mikor telefonoztak, gyakran nem tudták, 
hogy az ő hangját hallják-e vagy az asszonyáét.” Ki
rály István ezzel kapcsolatban írja, hogy itt végbe
ment a teljes hasonulás, „befejeződött a manipuláció: 
megszűnt az identitás” . Édes Anna ezt szerzi vissza 
a gyilkosság utáni reggelen, amikor a rendőr kezére 
csatolja a bilincset.

Így kerül egymás közelébe ebben a Kosztolányi- 
regónyben a kezdet ós a vég szinte minden vonatko
zásban. Vizyék „utolsó vacsorája” például beígérkezik 
már a regény harmadik fejezetének az elején. Vizy 
Kornélt látjuk: „Fejét tenyerébe temette, mint ami
kor valami nem volt rendben a háztartásban. Sokáig 
nem beszélt. Gondolatban már kívánta a fehér abroszt, 
a rózsás porcelántányérokat, az ezüstkéseket, a met
szett borosüvegeket, melyek hajdan ragyogtak ezzen 
az asztalon, hogy vacsorákat adtak minisztériumi ba
rátaiknak.” Vizynének viszont szinte a tudatalattija 
jelzi az Édes Annával a lakásba költözött veszedel
met. Az odaköltözése első éjszakáján történik a kö
vetkező mikroeset is :

„Katicát, bármennyire is ellenszenves volt, legalább 
ismerte. Ezt egyáltalában nem ismerte.

Amit eddig sohasem tett, kulccsal zárta be a sza
lonba s a fürdőszobába nyíló ajtókat.

— Félsz? — kérdezte Vizy.
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— Nem. De mégis. Az első éjszaka ..
Az első estének más motívuma is visszihangzik 

majd a gyilkosság éjszakáján:
„Sötétség hullt rájuk, árnyékok hullámoztak, a bú

torok körvonalai összeolvadtak a falakkal.
Vizy riadtan ült föl ágyában.
— Agyúznak — suttogta . . . ”
Az utolsó, a végzetes éjszakán pedig, amikor Anna 

feldönti a széket, „egyszerre oly zaj dördült végig a 
földúlt szobákon, mintha pisztollyal lőttek volna” .

S már a regény finomabb képrétegében ott a Vizy 
Kornél alvásának két, merőben különböző, ám mégis 
összetartozó vonásokat mutató látványa. 1919. július 
31-én éjszaka még „óvatosan aludt” , s „még álmában 
is taktikázott” , majd reggel, az ellenforradalom győ
zelmének első reggelén „csikorgó gomboscipője körül 
úgy szikrázott a verőfény, akár ,a kézigránát, melyet 
eléje dobtak, s az fölrobbant, belefröccsentve egész 
alakját vidám arany-tűzzel” . 1920. május 18-áról 19- 
ére virradó éjszaka ellenben vére fröccsen, s „hor
kolt az úr, mozgolódott, egyre halkabban morgott” , 
majd kiszenvedett.

Anna történetének állandó „tárgya” ugyanakkor a 
Vizyék szalonjában elhelyezett hencser. Anna első 
benyomása az, hogy a hencser torontáli szőnyegta
karója kápráztat és szédít, azon ugyanis a „délután 
lobogó máglyát gyújtott” . Több ízben felmerül a képe 
a történet folyamán. Látjuk majd takarójától meg- 
fosztottan, azután ahogy Jancsi úr az Annával töl
tött órák után „tomboló boldogsággal ráveti magát” . 
De ezen a hencseren tölti szombat délután utolsó 
szerelmi együttlétét is Anna és Jancsi, ugyanis a für
dőszobában kezdődött zarándokú tjük ott, a hencser- 
nél ér véget. S azon üldögél Anna a gyilkos tett 
után „térdére könyökölve” . S jelkép értékű, hogy a 
gyilkosság miatt házkutatást végző detektív „azonnal 
letépte a hencserről a térítőt, alája bújt, mintha ke
resne ott valakit” . Ám érzékelhettük, azon a bizonyos 
máglyán, amelyet a nyitókép hozott, Édes Anna ég el.
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Az Édes Anna valóságvilága, s a kornak, amelyről 
a regény szól, légköre a szöveg képanyagában a leg
konkrétabb és a legköltőiibb is egyszerre. Az írói 
nézőpont dis itt mutatja magát, s itt találjuk annak a 
bizonyítékait is, hogy Kosztolányi ironikus-szatirikus 
indulatokkal szemlélte a kort, melyről regénye be
szél, s hogy amikor írta, már nem vállalt közösséget 
vele semmilyen formában, mint tette a „történelmi 
időben” , a valóságos események idején, amikor az 
Űj Nemzedékhez szegődött el újságírónak.

A legkézelfoghatóbban és a leglátványosabban Vizy 
Kornél és Druma Szilárd, a fiatal ügyvéd alakjában 
materializálódik ez az írói felfogás és nézőpont. Vizy 
Koméi portréja művészi remeklés és lélektani teli
találat, s Kosztolányi leplezetlen élvezettel rakja fel 
a negatív vonásokat erre az emberképre. Nincs tar
tása, s gyáva ás. A Tanácsköztársaság hónapjaiban 
elhagyja magát, miként azt az 1919. július 31-i kiné
zése oly meggyőzően szemlélteti: „Az ebédlő díványán 
egy negyven év körüli férfi heverészett, oly elhanya
golt, mint egy csavargó. Gyűrött puhainget viselt, 
nyakkendő nélkül, kitérdelt, téli nadrágot, topron
gyos cipőt. Csak a sasorr meg az arcát keretező fe
kete pofaszakáll mutatta, hogy mégis valaki.” 

ö  a híres forradalmi plakátot, a Fegyverbe, fegy
verbe! jelszavát világba kiáltót „igazán sohase merte 
megnézni” , s még azon a napon is, amikor „táguló 
orrcimpával, a bosszú édes mámorával” gazemberezi 
le a kommunistákat, a dörömbölésre nemcsak elsá
padt, hanem a „levegőbe nézett, mintha a szót keres
né, melyet az előbb kimondott, és hogy eltüntesse 
nyomát, utánanyúlt, mint mikor cigarettafüstöt hes- 
segetünk” . Hogy „valami hideglelős, édeskés mosoly
kával” beszél a cseléddel, az éppenúgy érthető, mint 
az, hogy a Tanácsköztársaság bukásának hírére az 
„örömtől vicsorgott” . Náluk helytálló a nagymosás 
alábbi metaforikus képe: „Jött a nagymosás. Szürke- 
fehér dombokban magasodott előtte a szennyes, le
pedők, ingek, gatyák, melyekhez még a forradalom
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piszka, halálos izzadsága tapadt.” Vizy Koméi mi
nisztériumi barátai újra körülvették, „akik előbúj
tak a bécsi ellenforradalmi tanyákról, vidéki birto
kaikról, mind úriemberek testben és lélekben, mind 
kimosottan és szagosan, az eau de Cologne ás a 
puracsán-dohány illatát lehelve” , de már a náluk 
összeverődött alkalmi kompánia beszélgetésének so
rán „egy-egy ellenforradalmi éle nedves rakétáját 
próbálták fölengedni, de az már nem pukkant szét” . 
Rejtett lénye is hősünknek most mutatja meg magát 
leplezetlenül, amikor szónokolni kezd: „Most kellett 
volna őt látni mindenkinek. »Majd jövünk mi« — 
mondta, s kezét Tatár Gábor vállára helyezte, hogy 
a közösséget még inkább testivé tegye, mintegy fegy
verbarátot keresve a nagy küzdelemre. Szeméből pe
dig — mint ilyenkor mindig — egy furcsa oldalpil
lantást lövellt ki, egy sunyi kis tekintetet, amely ké
szenlétről, ragadozásról tanúskodott, s az önzés leg- 
szennyesebb gondolatától lelkesedett át, ő azonban 
ezt önfegyelme folytán abban a pillanatban el is tud
ta leplezni, át tudta alakítani a közérdekért való ra
jongássá . . . ”

Az azonban, hogy Patikárius Jancsi olyan fehér 
volt, „tetőtől talpig fehér, mint egy ellentengernagy” , 
az már nem Vizy Kornél baráti körét, hanem az írót 
jellemzi. Annál inkább kort jellemez, hogy a kar
rierista Druma Szilárd felesége, „ez a sótalan-ízetlen, 
tüneményesen műveletlen kis asszonyka” , aki ápoló- 
nő volt, s a sebesült Drumával elvetette magát, „cin- 
cogva beszélt” — ami jellemről árulkodó sajátossága 
egy embernek. Druma Szilárd, az ügyvéd, a céltuda
tos antikommunista, az ellenforradalom ideológiájá
nak a dogmatikus képviselője, akire szép karrier vár,, 
ő az egyetlen túlélője a regénynek: tudjuk, ország- 
gyűlési képviselő lesz. A Tanácsköztársaság idején 
túszként két hónapot ül a gyűjtőfogháziban, az ő 
szemében Moviszter Miklós polgári humanizmusa is 
„vörös” , s ő terjeszti az utolsó fejezetben Kosztolányi 
Dezső hírlapíróról, aki „írt egyszer valamit. . .  Valami
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verset. Egy beteg gyermek haláláról. Vagy egy árva 
gyermekről” , hogy „nagy kommunista volt” . „Nagy 
vörös volt — ismételte Druma. — Pogány népbiztos
sal dolgozott. Le is fotografálták őket együtt a Vér
mezőn.” ö  adja a következő jellemzést is a regény 
írójáról, amikor kortesének arra a kérdésére, hogy 
„kikkel tart ez” , így felel: „Egyszerű . . . Mindenkivel 
és senkivel. Ahogy a szél fúj. Azelőtt a zsidók fizet
ték meg, s az ő pártjukon volt, most meg a kereszté
nyek fizetik. Okos ember e z .. . Tudja, hogy mit 
csinál.”

Ezt a Vizy-világot jellemzi a regény szövegét át-meg 
átjáró, behálózó, színházi életből eredeztethető kép
zetsor. Kezdődik ez a sor azzal a jelenettel, amelyben 
Vizyné cselédjét, Katicát utánozza: „Az ura egy pil
lanatig döbbenten nézte feleségét, aki végigtánoolt 
a szobán, s dühében játszott, mint valami különös 
színésznő valami különös színpadon.” Azután Vizy- 
nét Ásta Nielsenhez hasonlítja az író, s mikor álmod
nak 1919. július 31-ének éjszakáján, „immár teljesen 
felöltözve mindenféle regényes színpadi jelmezekben” 
bolyongnak. Ügy készült Anna fogadására, mint „szí
nésznő, akinek nemsokára jelenése lesz” , Annának 
ugyanakkor lámpaláza van. Patikárius Jancsi fellép
te a „viszontlátási jelenetet” hozza, s amikor nem 
meri bevallani barátjának, hogy cseléd a szeretője, 
színésznőnek hazudj a. Vizyné komédiát játszik, ami
kor belebetegszik abba a gondolatba, hogy Anna fel
mond neki, s „szcénának” nevezi magát a felmondást. 
Moviszternének mindig a színházon jár az esze, Dru- 
máné főpróbára megy. A román hadsereg Budapestre 
„történelmi vendégszereplésre” vonult be, a vitatko
zók egy alkalommal Vizy éknél „történeilmli szerepcse
rét” emlegetnek, Moviszter Vizyéknél úgy érzi magát, 
„mint aki színfalak között téveiyegve véletlenül a 
színpadra botlik, egy ismeretlen darab zajos jelene
tébe” , Anna védője „Madách remekművéből, Az em
ber tragédiájából merített idézettel fejezte be beszé
dét” , ám ez a „türelmetleneket bosszúsággal, a hozzá
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értőket őszinte lenézéssel 'töltötte meg” . S ez éppen- 
úgy a regény jelentéskörét gazdagítja, miint az az 
írói megjegyzés, hogy a végzetes estén a kristálycsil- 
lár villanygömbjeire borított selyemsipkák „színpadi 
fényt szórtak az új tapétákra” : a nagy tragédia vég- 
jelenete következett.

Aki ezen a Vizyék képezte körön tulajdonképpen 
kívül van nézeteivel, de nem életmódjával is, az a 
klerikális orvos, Moviszter Miklós. Devecseri Gábor 
úgy tartotta, hogy ő és Druma az Édes Anna fősze
replői, „ők ennek a csendes, de hatalmas erővel vá
doló könyvnek titkai, kulcsai is” . Az mindenképpen 
feltűnő, hogy Kosztolányi különös, kiemelt feladatot 
rótt erre a hősére, s hogy viszonyulása is hozzá kü
lönbözik a többi hőshöz való viszonyától. Király 
István ebből a Devecseri Gábor-megfigyelésből ki
indulva veti fel a Varázshegy-analógiát, mondván, 
hogy miiként Hans Castorp körül ott van Settembrini 
és Naphta, „úgy áll ott Édes Anna sorsát magyará
zón két ellentípus: Moviszter és Druma. Kétfajta ér
tékrend fogalmazódott meg rajtuk keresztül.” Kosz
tolányit igazán a Moviszter Miklós konkrétságában is 
ezoterikus alakja foglalkoztatja, akinek az élete is 
csoda: a lélek tartja már csupán, a teste cserben
hagyta. ő , aki fiatalkorában tanársegéd volt Berlin
ben, s akit — nöha a szívbetegségek szakorvosa volt
— a pesti egyetemen nem habilitáltak és ezért nem 
lehetett magántanár, a közkórházak és a munkabiz
tosító rendelőiben ismerte meg az emberek testi és 
lelki bajait, sajátos, de mégis a korszak ideológiájá
ban és valóságában gyökerező világnézetet prédikál. 
Az esendő testben (rozoga fogak, gyulladt ínyhús, 
cukorbeteg a legvégső stádiumban, kopasz, csak a 
feje búbján van néhány moszatszerű hajszál) nagy 
lélek lakozik, s „vallásának” külső ismérve, jelvénye 
az óraláncáról lógó Mária-érem. ö  nem csupán kle
rikális orvos és a tételes katolicizmus híve azonban, 
aki feltételezhetően olvasta például Prohászka Otto
kár műveit. Kosztolányi Moviszter Miklósa krisztiánus
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— már-már abban az értelemben, amilyenben ezt a 
kifejezést a magyar irodalomban is megismerték az 
1910-es és főképpen az 1920-ias években. Dosztojevsz
kijtől is vezetnek ide szál/ak, miként azt Sinkó 
Ervinnek az Édes Anna megjelenése után, 1927-ben 
született Aegidius útra kelése című kisregénye pél
dázza. Maga Kosztolányi „bátor kathakumennek” szó
lítja, Druma Szilárd ugyanakkor így biztatja: „No, 
Isten éltessen! Igyál, öreg bolseviki.” Érthető, hiszen 
éppen azon tűnődött hangosan, hogy Moviszter a pa
pokat vagy a vörösöket szereti-e tulajdonképpen. Ab
ban, amit az irgalom kérdésében elmond ugyanis Mo
viszter, benne van a Tanácsköztársaság és bukásá
ból következő szubjektív tapasztalata is, s a gondo
lat a regényidőben nagyon is ismerősen hangzott: a 
forradalmi agitátorok is az egyenlőségről beszéltek. 
És Moviszter is prédikál, hiszen annyira emelkedett a 
hangja, s a mondanivalója: „Van egy ország, ahol 
mindenki szolga és úr egyszerre. És egyenlő. Mindig, 
az év minden napján. . .  Krisztus országa . . .  A lélek
ben van . . . ” Majd így folytatja, vitatkozva is köz
ben: „A  kommunistáknak is az volt a hibájuk, hogy 
egy ideált meg akartak valósítani. Egyetlen ideált se 
szabad megvalósítani. Akkor vége. Csak maradjon 
fönn, a felhők között. Ügy hat és úgy él.” Igazán 
azonban az ő krisztianizmusát a következő replika 
mutatja:

„— Bocsánat, ön, doktor úr, odaültetné az asztalá
hoz a cselédjét?

— Nem.
— Miért nem?
— Talán azért — gondolkozott —, mert nem tart 

rá számot. És ez csakugyan komédia lenne. Legalább 
egyelőre. Itt a földön.

— Akkor egy malomban őrölünk.
— Nem egészen, tanácsos úr. Mert lélekben min

dig az én asztalomnál ül az én cselédem. . . ”
Amikor pedig visszautasítja az emberiség-fogalmat, 

és csak az embert hajlandó elfogadni, akkor így érvel
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— a krisztianista ideológia szellemében bizonygatva, 
hogy „minden szélhámos az emberiséget szereti” : 
„Aki önző, aki a testvérének se ad egy falat kenye
ret, aki alattomos, annak az emberiség az ideálja. 
Embereket akasztanak és gyilkolnak, de szeretik az 
emberiséget. BepLszkoiják családi szentélyeiket, ki
rúgják feleségeiket, nem törődnék apjukkal, anyjuk
kal, gyermekeikkel, de szeretik az emberiséget. Nincs 
is ennél kényelmesebb valami.”

Édes Anna tárgyalásán, a bíróság előtt mondja el, 
az író és önmaga biztatására védőbeszédét az ember 
mellett. Előbb az író szólítja: „Hát hol vagy, öreg 
doktor, te haldokló, a gyógyíthatatlan betegséged
del . . . ” Majd önmagát szólítja: „Mit késlekedsz? Tel
jesítsd kötelességed. Csak ember vagy. De hát mi 
több, mint egy ember?” S tovább: „K iá lts ... kiálts 
úgy, mint a te igazi rokonaid, az ősikeresztények hő
si papjai. . . ” Mintha már az 19334>an keletkezett 
nagy versének, a Halotti beszédnek próbálgatná a 
hangját itt. S akkor, amikor már Annáról is szó esett, 
a szövegben felbukkan egy mondat, amely majd He
mingway egyik vezéreszméje lesz: „Kinek a lélek
harangja volt ez a rövid csöngetés, mondjátok?” Nem 
mellékes szempont természetesen az sem, hogy Kosz
tolányi Dezső Moviszter Miklós kedvéért írja regénye 
mottójába a Rituálé Romanum szavait, ezeket mondja 
az öreg orvos „mindennap magában” . S a folytatás 
Nero korára utal vissza, a keresztényüldözéseket idézi 
meg egy villanásnyi időre, amivel a regényeknek ab
ba a sorába válik besorolhatóvá az Édes Anna, amely
ben ott van Füst Milán Adventje is.

S aki íróként „kívül van” Moviszter mellett a re
gényvilágon, az maga Kosztolányi, s főképpen az az 
írói valóságszemlélet, amely segíti eligazodását a té
nyek között. Remeklései ezek a művészi megnyilat
kozások, s ismét a „költőinek” valóságot kifejező sze
repét láthatjuk. Így a második, A méltóságos úr, az 
elvtárs és a méltóságos asszony című fejezetben. 
Amely kezdődik csengettyűmotívummal (a Károlyi
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korszakiban romlott el, s a Tanácsköztársaság utolsó 
napjának délutánján szólal meg újra, Vizyékben „élet
kedvet, reménységet keltve” ), s folytatódik a Vörös 
Űjsággal kapcsolatos hasonlatban: „Ledobta a Vörös 
Üjságot, csörgött a hitvány szalm apa piros, mely bar
nás-füstös volt, mintha valami világégés pörkölte vol
na össze.” Hogy azután a történelmi változás bekö
vetkeztének csöndjét rögzítse impresszíven, költőien: 
„Felhő sehol. Álmos levegő nehezedett mindenre, mint 
nyári zivatarok kitörése előtt, mikor a szél vissza
tartja lélegzetét, és a természet egy óriási szobának, 
a fák játékszereknek, az emberek viaszbáboknak rém
lenek.” S a képzetek e körében van még az a kép is, 
amely mutatja, hogy Vizy először meri megnézni a 
„vad, őrült matrózt” világba mutató plakátot. Most 
úgy nézte, „ahogy a leáldozó napot nézzük meg, mely 
már nem sérti szemünket” . A másik oldala, a fo
nákja döbbent ugyanakkor a Ficsor szavaiban, aki 
hízeleg: „Lesz itt tánc, méltóságos uram, lesz most 
itt tánc. . . ” Ebben a történelmi táncban táncoltatják 
végül is a börtönbe Édes Annát — az ártatlan cseléd
lányt.

Karinthy Frigyes adta az Édes Annáról a máig 
érvényes meghatározást:

„Akárhogy forgatom, a mű mindenképpen hibátlan, 
mindazzal a jó  felével, amiből készült, s azzal, ami 
hiányzik belőle. . .  Tökéletes drámaiság a mesében, 
mesterien adagolt, lélektani aláfestés, s e mintaszerű 
erényeken túl, ami a legfontosabb, valami ingerlő, 
szinte illatos frisseség a környezetrajzban, ember
ábrázolásiban, amire hirtelenjében nem is tudnék pél
dát . . . ”
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KÖLTÖI VÁLSÁGOK ÉS VÁLTOZÁSOK

Az 1920-as évek Kos2tolányi-lírája az oly szemmel 
látható különbözőségek ellenére is egységes időszak
nak fogható fel: újjászerveződések egymásutánjából 
áll, egymással is feleselő változatok sorakoznak egy
más után, míg e líra mélyeiben ott van, mi össze
fogja a verseket — a költői ismerkedés és barátko- 
zás jelenével, a jelennel, s annak új minőségeket ígé
rő követelményeivel. Ezt figyelhetjük meg A bús fér
fi panaszai (1924) több darabjában, ezt látjuk tetőzni 
a Meztelenül (1928) verseiben, s ezt érzékeljük a Zsi- 
vajgó természet (1930) pillanatfelvételeiben.

A nyitány A bús férfi panaszai, a bizonytalanság, 
a tétovázás, az irány keresés ismérveivel. Mintha még 
megerősíteni látszana érzelmi-esztétikai kapcsolatait 
költői és életbeli múltjával. Ezt bizonyítja az a gesz
tusa is, amellyel a kötet megkomponálásakor a Má
gia, azután a Lánc, lánc eszterlánc, a Kenyér és bor 
és a Mák című kötetéből verseket vesz át ide, „majd
nem kivétel nélkül azokat. . .  melyekben az emlékező 
nosztalgia érzése a legerősebb” (Rónay László). Fő
képpen pedig az a szándék a bizonyság, amellyel if
júkori ragyogó és oly sikeres költői énjére játszik rá, 
nyilvánvalóan nem célzatosság nélkül, ha e versek 
fogantatása körülményeire gondolunk. Ez pedig je
lentősebb mozzanat, mint az az irodalomtörténeti köz- 
megegyezés, amely szerint valójában A szegény kis
gyermek panaszait akarta megismételni, főképpen, 
hogy „alig néhány évvel azelőtt készült el végleges 
formája” (Rónay László). Kosztolányi verses állítása
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szerint „élete édes regényét” akarta „űzni-fűzni to
vább” — tehát nem megismételni, hanem folytatni, 
amit 1910-ben elkezdett. Az 1921-es Nem tudtam én 
dalolni nektek az újról, csak a régiről kezdetű ver
sének első ihárom szakasza összefoglalása is ilyen 
szándékainak:

„Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak
a régiről,

nem tudtam én dalolni nektek a földről, csak az égiről, 
mert ami elmúlt, az csodásán kísért az én dalomba

jnég,
mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint

az ég.

Húsz éves voltam hajdanában, sápadt és vézna
kisdiák,

most túl a harmincon ijedten hallottam ezt az áriát. 
Húsz évesen arról daloltam, ki kisgyermekként égre

kelt,
most éneklem húsz éves másom, ki egykor erről

énekelt.

A férfikort, a vad kalandot, az ásítást, a férfibút, 
s téged öreg diákkaszárnya, ákáclombos Üllői út. 
A háborút, a forradalmat, a lázat, mely elégetett, 
mély bánatát az elbukónak, ki majdnem hogy

elégedett. . . ”

Majd a következő versében (a ciklus harmadik da
rabjában) tovább pontosít:

„Már elmondtam, mint kezdtem el, 
most elmondom, mint vesztem e l . . . ”

(Már elmondtam, mint kezdem el)

De igazán egykori lírai önmaga sem foglalkoztatja, 
s ha igen, az elsősorban alkalom az összevetésre, ép
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pen ezért szó szerint kell értenünk a cím sugallatát, 
nevezetesen, hogy valóban a „bús férfi” mondja most 
igencsak változatos karakterű panaszait és keserveit, 
de helyzetjelentéseit is. A csalódott és a megrettent, 
akinek észleleted rokon jellegűek például Babits Mi
hály éval. A beszédesebb nyilvánvalóan Kosztolányi, 
és ő nyíltabban fogalmazó is a kérdéses pár eszten
dőben. Dantei-drámai módon is ő fogja fel akkor a 
léte élményét és tényét, de nemsokára Babits Mihály 
is cikkezik és versel majd a nagy olaszra hivatkozva. 
Csak Kosztolányinál sorrendváltozás következik be: 
a Paradicsom (a gyermekkor), az „ég” elveszett:

„Ki énekeltem az eget, 
a gyermekkort, most rettegek,

Sár és tűz az én férfibúm, 
haragvó purgatórium.

Azt.án mi végül asarnokol, 
a vénség jő el, a pokol. . . ”

(uo.)

Rettegés, haragvás, lerokkanás, elmúlás — íme e 
vers fő fogalmai, hogy végül elénk varázsolja új ön
arcképét, amelyen „romok között és egyedül” lát
ható. A Ha volna egy kevés remény kezdetű versé
ben pedig kidalolja, mit a költő gondol s kiugrat a 
múltat szembesítve a jelennel:

„Mi volt valaha tiszta rend, 
énnekem fáj és bárha szent, 
hiszem most őrületnek . . . ”

Ismételten hirdeti ennél fogva, hogy a jelen vad, 
a jelen embere árva, s elsősorban „fájó gondolat” , 
az életnek pedig „roppant tébolya” riaszt (Ezek a 
fák), miközben a szemlélet horizontján ott remeg 
az emlék csalóka délibáb jaként a múlt idillinek gon-
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dőlt vágyképe. Már csak ő tudja, hogy van valahol 
egy méhes, „amelyre most a déli csönd alászáll” (A 
nagyvárosban éltem). Kísérletet tesz közben arra, 
hogy egészen magánember legyen a költői élményeik 
síkján is, hogy mintegy „privát” élete tényeivel bás
tyázza körül létét: verseinek hősnője felesége lesz, s 
kis hőse fia, Ádám, akinek torokgyíkja is költői szen
záció erejével bír, amikor „elbeszéli azt a hónapot” , 
a betegségét, rímtélen jambusokban (Most elbeszélem 
azt a hónapot). Fontosabb dokumentuma e kötet — e 
„verses regény” (Rónay László) — valódi kérdéseinek 
az 1918-as keltezésű Lecsuklik minden pilla most 
kezdetű verse, nem utolsósorban pedig az 1922-es 
„eposza” , a Lám, ma újólag az álom kezdetű nagy 
lélegzetű költeménye, amelynek formaihlete majd 
Radnóti Miklós ekíogáiban él tovább, s talán ezt a 
verset is eklogának kellene nevezni, és nem csupán 
jellegzetes zárlata jogán, amely a hosszú költemény 
(nagyapját idézi benne) végső értelmét beszéli ki, a 
költői sóhajt:

„Jaj, má az ember. — -------------”

Közben pedig egy új, addig nem ismert, vagy lé
nyegében fel nem ismert valósággal találkozik. Mond
ja tehát: „Kinyíló szemeimbe lidércek népe tusáz, 
amilyent nem lát az aludva-szorongó.” Ide torkollik 
az 1918-iban megismert élmény kifejezése, mert mind
végig a költőről van szó, aki éppen a „bús férfi.” álar
cát ölti magára:

„Egy árva költő tévelyeg 
s itt méri a mély éjeket, 
Egy görbe utcán remeigőn 
járkálok, mint a temetőn.
Ó, élet! sár! láz! csúnya út! 
A vége és a mélye rút.
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De jó itt, mert ez utca fáj 
és szép, mert téboly ez a táj 
s álarc alól mártír-szemek, 
testvér szemei rémlenek.
Festett az arcom nékem is 
és szenvedés 'ez ékem is.
Jaj, a költő gyomrába kóc, 
ő is beteg és torz bohóc.”

(Lecsuklik minden pilla most)

Az ilyen típusú versekre kell itt elsősorban hivat
koznunk, mert a hangsúlyozottan önéletrajzi-emlé- 
kező versek külsőleg, formális jegyeik révén korres- 
pondeálnak az éppen akkor egymás után készülő re
gényekkel, a Pacsirtával és az Aranysárkánnyal. Je
lentésszinteken ellenben ezek a kor lelki és szellemi- 
ideológiai kórjait diagnózisba foglaló versek találkoz
nak a regények életleleteivel. A verseskönyvön azon
ban az is jól látható, hogy a fontos mondanivalók 
nem versiben, hanem prózában fogalmazódtak meg. 
A versek, a „bús férfiéi” már nem teherbíróak, ez
ért nyomban megkezdi egy új típusú vers kimunká
lását, és új verseskönyv kialakításába és tervezésébe 
fog. Hogy mennyire ellentmondásos volt 1924-ben 
Kosztolányi költői „szituációja” , a ciklust nyitó öt
soros verse bizonyítja a legjobban. Itt a verset már 
a jövendő ígéretében és igényének szellemében kezdi:

„Csak hús vagyok. Csak csont vagyok.
Gép a fejem. Gép a kezem . . . ”

De eredeti, visszaminősítő intencióinak ihletében 
folytatja és fejezi be:

„De ami elmúlt, azt tudom.
Sírtam, nevettem az utón.
Én, ember, én. Emlékezem.”

Nem az emlékezés az, ami költői útja már ekkor is: 
ami megrázza költői valóját, az a találkozása a tár
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sadalommal. „Mint apa, mint férj és mint ember 
most már igazán a zsigereivel kapcsolódik a tár
sadalomba, noha változatlanul individualista . . — 
mondja róla Szabó Lőrinc. S valóban: az 1921-es Be
írtak engem mindenféle Könyvbe kezdetű versében 
jaj dúl fel a felismerés következtében, hogy ő is fo
goly, a társadalom születése óta a magáénak tudja: 
„Nem az enyém már a kezem, a lábam és a fejem, 
az is csak egy adat. . . ” József Attila egyik kései 
n-agy vádversében nyúl vissza ehhez a Kosztolányi- 
tételhez, mintegy igazolva elődje észleletének költői 
igazságát. Ám e kötet legmagasabb pontján a „sem
mit” találjuk, az „integet” , ahogyan A lelkem oly 
kihalt, üres kezdetű versében Írja. Oj távlatot kap 
most a múlt és a jelen is. Az olyan típusú összeha
sonlításira s az olyan veretű és szövetű végkövetkez
tetések levonására, miint amiilyeneket itt találunk, előbb 
nem is volt módja. Ezt írta:

„Türelmetlen vér nyargalt ereinkben, 
szerettünk volna mindig menni, menni, 
mit is sejtettük, hogy ezt itt a minden 
s ami aztán jön, a semmi, semmii..

(Sakkoztunk egyszer három nagydiákok)

Ezt a Kosztolányi Dezsőt, József Attila olvassa majd 
megértéssel, és magyarázza érvényesen. A fenti verset 
író Kosztolányit már jellemzik a következő monda
tok: „Kosztolányi egész költészete egy kicsit ének 
a semmiről. Kissé e szociális nihilizmus fejlődésének 
filmje összegyűjtött költeményeinek vaskos kötete, 
s azt hiszem, költeményeinek álomszerűségét végső 
fokon ez a szociális nihilizmus határozza meg, mely 
képalkotását is szabályozza. Kezdetben még az imp
resszionizmus virágzó fájaként tűnik elénk, a végén 
már egy öntudatos felfogás emelvényeként áll előt
tünk.” Innen már csak egy lépés volt versben is meg
ismerni azt az 'embervilágot, amelyhez regényei írása 
közben férkőzött oly közel. Az 1921-es A kalauz kez
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detű ennek a legfőbb dokumentuma — e versével 
indul el a Meztelenül lírai világa felé:

„A  kalauz.

Ha este fáradt 
s már nincsenek sokan a kocsiban, 
leül a padra, mig a villamos fut 
a téli fák közt gyorsan és vigan.
Bámul a földre ingó otthonában, 
az életére gondol tán, lyukas 
emlékeit csörgetve a kezében 
s olyan, mint egy ember, mint egy utas.”

Ez már valóságvers, s benne a jelen iránt növeke
dőben lévő nosztalgiája kap formát, az, ami ennek 
az évtizednek legfontosabb Kosztolányi-versesköny- 
vét ihleti majd. A  fent idézett versen kívül néhány 
„tengerszem” (Szabó Lőrinc nevezte ezeket így!) van 
tele még hasonló sejtelemmel, is ezek majdnem mind 
A bús férfi panaszai megjelenésének évében keletkez
tek, abban az évben, amikor megírja az első verse
ket azok közül, amelyek a Meztelenül törzsanyagát 
képezik majd.

A Meztelenül verseinek jelzései szerint nem csu
pán korrespondenciákról van szó a Kosztolányi-re- 
gényekkel az 1920-as évek második felében, hanem 
a regények révén megismert tapasztalatokról is: most 
már az élet olyan tényeit is felfedezte, amelyek a 
lírikus figyelmébe addig nem férték, ami által relatív 
szemléleti teljességet érhetett el. Fenntartásokkal fo
gadhatjuk tehát Kiss Ferencnek azt a véleményét, 
amely szerint Kosztolányinál az „újítás eltökélt szán
déka a regényekben látott kiábrándultság ege alatt 
keres teret és lehetőséget” , s „amit talál, minden 
ízében magában hordja szándék és szemlélet ellent
mondását” . Habár éppen ez a kötet a kritikusi véle
ményeket polarizáló, fölöttébb jellemző is. Legtöbben 
tétovázással, tanácstalanságról tanúskodó módon
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nyilatkoznak: inkább mentegetni és magyarázni
akarják a költő gesztusát, mint értékelni az itt meg
szerzett költői eredményeket. Ám érdekes módon a 
kortársak mintha jobban és igazabban értették volna 
a Meztelenül Kosztolányiját, mint ahogy értékeli ós 
érti immár az utókor. Füst Milán, a kötet kritikusa 
a Nyugat 1928. január 16-i számában, ezt írta pél
dául: „Kosztolányi lerázta magáról mindazt, amibe 
belefáradt, amit várnak tőle, összes nyűgeit, eddigi 
formáit, rímeit, a kikerekítés kötelességét, az indu
lati egység követelményeit, — igyekezett teljesen sza
baddá lenni, — s megpróbálta, vájjon művész lesz-e 
még akkor is? S amit így írt, költészete legszebbjei 
közé tartozik.” Ennyire egyértelműen még majd Ha
lász Gábor beszél erről a Koszt olányi-k öt étről: „Ez
ért értékesebbek az alkotás szempontjából a szegény 
kisgyermek, mint a bús férfi panaszai, ezért jobbak 
a Meztelenül látszólag elvonatkoztatott képei, mint 
az egyébként szívbemarkoló és néhány nagyszerű ver
set felmutató Számadás .”  Harmadikul Turóczi-Trost- 
ler József nevét lehet említeni, aki ugyancsak a Nyu
gat már jelzett számában Kosztolányi „formaváltá
sának” kérdését világította meg, amikor a költőnek a 
„valósáig új lényegszemléletét” emlegette, amelyet 
akkor megmutatott.

A kritika ugyan a szabad vers kérdésében tört kop- 
ját, valójában nem értelmezte Kosztolányinak azokat 
az új művészeti veretű igényeit, amelyek megkíván- 
tatták vele a zárt költői formákkal való szakítás kí
sérletét, és ezért inkább szeszélynek, mint szükség- 
szerűségnek tartotta formaváltását. Ezért van, hogy 
ha a kötet bevezető, vallomásos versét, a Csomagold 
be mind . . .  címűt idézik, akkor az első versszaknál 
állapodnak meg, amely arról beszél, amit el akar 
hagyni (már 19254>en!): a „régi szavát” , a „csengő 
rímeket” , az „ékes igéket” , noha mindez a szemében 
„több mint játék, szerelem, több, mint élet is” , és — 
mint a második versszakban írja — „ifjúi parádé”
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volt mindaz. Kétrészes, a részeket egymással felesel- 
tető költeményének második szakaszában írja:

„Nyugtalanok az én reggeleim és éjjel 
hatalmas hang kiabál újra belőlem.
Ruhátlan és hústalan zúg el a lelkem, 
nem illik hozzá az ifjúi parádé.
Ügyse soká tart már számomra e földi 
vándorlás, tíz évig vagy húsz évig, aztán 
elromlik a test, mely zárja hüvelyében 
lekemet és egészen lélek leszek. Adj hát 
vetkőzni most erőt, érezni e kevés 
időre magamat s a világot, te nagy 
igazság, szeretet is még nagyobb igazság, 
fájdalom. Te adj szemeimre könnyet, 
mert könny nélkül én csak nem-látó, 

vak vagyok.”

Mindenekelőtt halálsejtelmeire mutat, amikor új 
vágyai ébredésének okait sorolja, mert úgy érzi és 
hiszi, hogy a halál, a pontosan megérzett, még tíz 
esztendőnyi lét tudata őszinteségre kötelezi. Nem já
ték ez már a halálgondolattal, hanem ihaláltudat, 
amely nélkül a „számadás” pillanata sem következ
hetne be, mint ahogy Kosztolányinál valójában be
következett. S most már nem mások halálát nézi a 
gyermek, hanem a maga „egészen lélekké válásának” 
eljöttét érző felnőtt szól, s aki volt az „elmúlás köl
tője” költői kezdeteitől fogva, mint ahogy Szirmai 
Károly elemezte ki, most a „halotti beszédre” élőké- 
szülővé vált. Tudja tehát:

„Ám most nincs csoda már. Csak a régi van,
csak a régvolt, 

csak a bánat van s az higgadtan, de
keményen

fújja goromba dalát. . . ”
(Elégia)
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Nem kell hát más emberi és költői ok, hogy a 
Csomagold be mind . . .  felfohászkodását leírja: „adj 
hát vetkőzni most erőt, érezni e kevés időre maga
mat s a világot” . Vetkőzni és meztelenül lenni. . .  E 
vers sokat idézett pár sora így lesz jelentésében tel
jes:

„egyszerű ember az egyszerű földön 
s meztelenül legyek, amint megszülettem, 
meztelenül legyek, amint meghalok . . . ”

Távold példaképe is van, amikor így gondolkodik és 
érez: Carducci. Annak volt egy olyan típusú meta
morfózisa, mint amilyent Kosztolányinál látunk, s 
éppen ő nevezte a „barbár” olasz költőt már 1907-ben 
„pogánynak és őszintének” ! És tárgyiasnak is — te
hetjük most már Kosztolányira vonatkoztatva a jel
lemzéshez. Feltűnő ez, de csak a kortól független 
szemlélet szerint meglepő és kivételes: amit Koszto
lányi a Meztelenül verseiben akar, az korigény is: 
az 1920-as évek irodalmi jelenségei között ott látjuk 
számos változatban. Ideálja az „úgy, amint van” — 
elve — ahogyan a kötet központi (a helye tekinteté
ben is) versében, a Költő címűben olvashatjuk. Költői 
önéletrajza, következésképpen ars poeticájának meg
fogalmazása is ez a költemény. Költői metamorfózi
sának két szakasza felesel egymással, mint ahogyan 
a múlttal áll szemben a jelen. Íme:

„Most emlékezem az út kezdetére, 
melynek kanyargóján rejtélyesen idejutottam 
s kutatom fürkészve azt a gyermeket, 
kinek fejében még rendezetlenül hevernek 

össze-vissza a képek, 
a célok, okok és szándékok.
Mily zűrzavaros az élet ilyenkor 
s milyen sötét.
Láttam feketét, fehéret, 
éreztem keserűt, édeset, 
s nem tudtam menni se jobbra se balra..
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Ez az a költői korszaka, amelyet Kiss Ferenc a 
„bravúros-játékos szépség kultuszának” jegyében lát, 
s amely, a költői utalás és rámutatás szerint ,is A  
szegény kisgyermek panaszai művészi világát jelenti. 
Erre mutat a folytatás is — a „mint aki a sínek közé 
esett” kép megfejtésével egyetemben:

„Azt hittem, hogy csak én estem így a világra 
élet halál közé
•és senki más nem érzi azt, amit ón érzek. 
Sajnáltam magamat, az embereket és az 
állatokat is, melyek velünk együtt haladnak. 
Játszottam én ekkor ezer játékot, 
olyan kimondhatatlant, hogy most mondom

ki először. . . ”

Üjabb periódusa az Őszi koncerté, még inkább a 
Mágiáé és a pszichoanalízisé: „Akkor daloltam, mint 
az eső-bűvölő pap, aki az őskorban karjait kitár
ta . . . ” — mondta, s e képre két esztendő múltán, 
1927nben Illyés Gyula reflektál, amikor Sub spécié 
aeternitatis című, Kassák Lajos Dokumentumabán 
megjelent, a szürrealizmus költői programjával fog
lalkozó tanulmányában kijelenti: „a költő nem énekel 
az esőről, esőt csinál” . Kosztolányi már ezen a fel
fogáson is túl van, s most elérte eredendő célját-:

„szerettem volna, hogy ez ne múljék el,
hanem maradjon meg,
nem úgy, mint a festmény, melyet

képíró alkot, 
egymás mellé téve világost, sötétet, 
de úgy, amint van,
változva csodásán, mozogva az időben, 
s élve egészen. . . ”

Érthetővé válik e vers nyomán az is, miért vallja 
és vállalja a „homo aestheticus” , pontosabban a költői 
szó kultuszát: hogy a szüntelen változásban azt mond
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hassa magáénak, ami hite szerint nem változik, s ha 
változik is, más törvények szerint játszódik le annak 
változása:

„Most ezt vallom utolszor: csak a betű, csak a tinta, 
nincs semmi más, csak a szó, mely elzeng 
s visszhangot ver az időben, csak a szó, mely 
példázza az időt, s úgy múlik el, hogyha beszéljük, 
mint ütőereink gyors kopogása s ha látjuk, 
olvasva szemünkkel, akkép tűnik tova, miinit az 
emlékeink az élet ütemére.
De belőle ébred meg minden, ami elmúlt, 
ő rakja egészbe azt, amii csonka, 
föltámasztva a holtakat, egybefűzve őket

akik élnek . . . ”

A szó új funkciói sorakoznak idézetünkben, s ezek 
már nemcsak abban a körben vannak, amelyet a 
szimbolista költő tulajdonított neki és rajzolt köréje. 
Hagyományosan mágikus erejébe vetett hitét háttérbe 
szorítja most, s a teljesség hordozójaként akarja ér
telmezni, és közlő szerepét hangsúlyozzák a versek, 
amelyek a Költő címűt körülveszik. „Újak” ezek a 
szavak a „régiek” ellenében, s a költemények most 
„prózának Írottak” (Szabó Lőrinc), s közülük nem 
is egy mintha Kassák Lajos versmondataival kelne 
versenyre, mintegy birtokba véve az „expresszionista 
formanyelvet” is, hogy tapasztalatainak „egyetlen le
hetséges formáját” szerezze meg, s az „élet-ütemek” 
adják zenéjét, s „pezsgését” a Piac című költeménye 
definíciója szerint: '

„Ó, mily vad lihegés. Mily ájulata a sok törtető
eletakanaitnak 

s mily zenebona a nyár ünnepén. Lábatlan katona 
fönn a gyöpön, szinte lógva az égben, 

cimbalmot üt, vattás, beteg cimbalomverővel, 
mely halovány, jodoformszagú, kórházi bánatot 
permetez szét, megvallva egy dalban, lami néki minden, 
de a nép csak táncol és hahotáz, izzadt örömökkel. . . ”

(Tömeg)
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Mindez már a szabad vers kérdése. Ebből a szem
pontból a Meztelenül programkötete Kosztolányinak. 
„A szándék határozott és feltűnő fordulat látszatát 
erőlteti — írja Kiss Ferenc. — Nemcsak a versek 
megfontolt válogatása — a külsőre is kötött, rímes 
költemények mellőzése —, az absztrakt ábrával hi
valkodó címlap s az imént idézett programvers (ti. a 
Csomagold be m ind. . . )  hangsúlyozza a radikális for
dulatot: az expresszionizmussal való azonosulás szán
déka a versek eszmevilágára és alkatára is hathat.” 
Ám nem annyira az expresszionizm/usról van Koszto
lányinál szó, mint inkább éppen a szabad versről, 
amelynek 1927^ben és 1928-ban elszánt védelmezője. 
Az expresszi onizmus visszfényeit is látni a verseken, 
és 1915-ös Kassák-kritikája mutatja, milyen jól értet
te az expresszionista verset: „a versek végtelen, for
radalmas, káotikusan vajúdó, tűzben és füstben te
kergő sorai a mai lelket zengetdk meg, és a szavak, 
amelyeket mintha felrobbantott volna a viliág kataszt
rófája, új pályákon keringenek” . Üj érzések, új 
képek, új szavak — ezek hármasságát emeli ki a 
KaSiSák-kritikában Kosztolányi Dezső, hogy 1927-ben 
Pintér Jenőnek magyarázhassa: „A  szabad vershez én 
is, mások is szükségszerűen jutottunk el, a fejlődés 
végzetes törvényei alapján. . .  Elérkeztünk a fejlődés 
végső határáig. Mi következhet ezután? Az, ami az 
irodalomtörténetben mindig: a -romanticizmustól
visszamenekülünk a klasszicizmushoz, hogy tovább 
fejlődhessünk és ne legyünk önmagunk majmai, után
zóink már úgy kezelik a nyelvet, mint mi. Hagyjuk 
nekik ezt a játékot. Menni akarunk a magunk út
ján. A rímek egyelőre az operettekéi. Egyelőre, írom, 
mert nem hiszek a szabadvers egyedül üdvözítő vol
tában, amint a zártforma egyedül üdvözítő voltában 
sem hiszek. De a zárt forma lebontása számomra és 
társaim számára lelki szükség v o lt . . . ” A „lelki szük
ség” azonban, amelyről a költő beszél, nem csupán 
formai konzekvenciái miatt jelentős, hanem a „tar
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talmi” hozadéka okán is. Miként Turóczi-Trostler Jó
zsef már idézett meghatározása mutatja, a költőnek 
a valóság megéneklóse kérdéséhez való viszonya is 
adott: a „jelenségek mögé, a rejtett összefüggések 
mélyére és hátterébe pillantani” , éppen ezért a sza
vaknak elsősorban értelmi jelentőségét hozni előtér
be az addig inkább pikturális ellenében. Szauder Jó
zsef írta Turóczir-Trostler Józsefre figyelő módon, 
hogy a „hallható festőiség” — ez jellemezte még A 
bús férfi panaszainak verseit, a Meztelenül-ben „va
lami hallhatóvá, hallva tapinthatóvá, tárgyiassággá, 
plaszticitássá” alakul át. Mindez pedig a „valóhoz” 
való közeledés feltétele egyúttal. Mindahhoz egyben, 
mit „megvet az ünnepi szónok s a nyavalyás költő, 
míg ő szépnek látja (Piac), s megörül olyan össze
találkozásoknak, mint amilyeneket Lautréamont ne
vezett „szépnek” , mondván, hogy „szép, mint a var
rógép és az esernyő véletlen találkozása a boncaszta
lon” . Kosztolányi 1926-ban énekli meg ezt a „szépet” :

„Mégis gyönyörű ez, mégis ez az élet 
s hallgatom, hogy dalol keserűt, édeset. 
Hallom én a dalát: »alma és ibolya*.
Egy falusi kislány árulja áruját, 
véletlen áruját: »alma és ibolya*.
Népszínmű szoknyáját aszfaltra terítve 
kiabál az égbe szoprán nevetéssel:
»alma és ibolya*.
Mint mikor a költő véletlen szavait 
összezendíti a szeszélyes szerencse, 
csodás találkozón, a szívben, az agyiban, 
én is kiabálok: »alma és ibolya*.
Ibolya és alma. Alma és ibolya.”

(Piac)

„Ez az élet. . . ” — mondja Kosztolányi a Meztele
nül verseiben, s ha az élet tombolását akarja festeni, 
beszél a piac látványáról, „mindenről, ami jó, szép,
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a szájnak, a szemnek, kánaáni bőség” . Az össze nem 
illések „rendje” az, amit felfedeztet olvasóival — 
ezeket és az ezekhez hasonló képeket viszi végig a 
versen. Látunk tehát „eleven tojásokat rózsaszínű 
héjjal” , látjuk a „fémtisztító porok rozsdaszín raká
sát” , azután az „ordító paprikát” , hoigy eljussunk a 
„véres bódéig” , hol a „vörös húst, a rózsálló tüdőt és 
a barna májat, a szívet, a csontot” árulják, majd a 
gyilkolásra asszodáltat, ott látja a „shakespeare-i or
gyilkost” is. Miért e piros színek? — tesszük fel a 
kérdést, s feleljünk is nyomban Kosztolányi szavával: 
mert a „vér bíborában” született emberről beszél 
fáradhatatlanul, a Meztelenül legnagyobb vívmánya
ként. Hétköznapi emberekről beszél, hétköznapi meg
határozottságukban, de éppen ezért dicsfénnyel fe
jük fölött. Ezt a költő sajnálata és részvéte szálaiból 
szőtte, mert alapvető érzelmességétől nem tud az 
1920-as évek második felében sem megszabadulni. 
Nem is lehet, hiszen az önsajnálat hangulatai is szün
telenül kísérik. Ebben lesz egy a világgal, amely
ben él.

A Meztelenül arcképcsarnokának rapszódiák a ké
pei. Űj, s már „kassáki” szerzeménye ez a költői 
forma a magyar lírának, és Kosztolányi bátran ós 
szabadon gazdálkodik lehetőségeivel, alakítja, ós sa
játjává teszi azzal, hogy ennek a rapiszodikus vers
formának a felhasználásával készíti el a borzas hisz- 
térika, a francia pincérlány, a villamoson utazó öz
vegy, a gépírókisasszony, a kalauz, a színésznő port
réját izgatott ecsetkezeléssel, hangos kommentárok 
kíséretóben, mintha a költő is beállna a képbe, ame
lyet fest. A leíró versnek egy másik változatát mintha 
a parnasszista szonettből csalta volna elő, fejlesztette 
volna ki. Zártabb ez a veris, de Kosztolányi ,belső 
izgatottságával feszíti és nyugalmát zavarja: rövid 
mondatok sorozatával éri el azt, amit a rapszódia 
szeszélyével is elért. „Lankadt ibolya forró délelőt- 
tön ez a lány . . . ” — kezdi a Lankadt ibolya című
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versét. A hatodik sorban gyorsítani kezdi a vers 
iramát:

„ . . .  Kopott és megdicsőült. 
Szórakozottan megy az utcán. Otthon 
sír. Nevetése zavart, mikit a szegény 
lányok, kik félnek, hogy megsértik, 
vagy lenézik őket. Nyúlszőr-boáját is 
azért viseli, hogy alkalomadtán 
legyen mivel védekezni, formálni 
fejét s maga elé tarthassa, vagy belé- 
harapjon. Sokat szenvedett nagyon.
Kevés öröme volt. Megcsalták, félrelökték. 
Harminchárom éves. Mint Krisztus 
abban az időben, mikor keresztre feszítették.”

Rapszódiarajzaiban ritkán él a fent tapasztalt mon- 
datsorakoztatás alkalmaival. Azokban inkább felsorol 
és ismétel. Így a Francia lány címűben is:

„már az ajtóban azonnal tizenöt különböző
kis mosoly

indult meg, habozva,
az orrodról, a homlokodról, a füledről,
a hajadról, az álladról,
a két halvány-rózsaszínre festett arcodról,
a szájad, a szájad,
a szájad felé . . . ”

A  szárnyaló, a nagy lélegzetvételű vers azonban 
a Repülő ifjúság, 1926-ból: ebben ott van szinte min
den frissen szerzett költői tapasztalat. Ezt egy tizen
öt-húsz esztendős költőiséggel megírni már nem le
hetett, s szinte érzékelhető, hogyan mámorosodik meg 
a költő a szabad vers „szabadságától” , hogyan sza
badul fel a képzelet, hogyan válik nyerssé és ken
dőzetlenné a költői látás, szókimondóvá is, naturalista 
indulattal már-már, ugyanakkor érzékelhető, milyen
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merészséggel ugrik a repülőhasonlatba, s diadalmas
kodik célba érve. Mámoros a dialógus lehetősége lát
tán — magával és a világgal is itt ért és vált szót:

„Méirt mozdul meg bennem még egyszer ily zölden, 
ily vad zokogással e homályos tavasz? . . . ”

Így, ezzel a lélegzetvétellel kezdődik a költemény, 
hogy a harmadik „mért” a következő „vad” képet 
hozza:

„Mért látom a nőket, az alvó lányokat
s a már

rég-fölóbredt, mindentudó, éber bölcsős és 
koporsós asszonyokat sovány 

combjaikkal, boros kupáknál kacagni 
kétesen, táncolni, oseresznyevirággal, 

virrasztó szemükkel és fehér 
'koszorúval, mézes mellükön egy hosszú

harapással. . . ”

Itt nem fél a retorikus gesztusoktól sem már, és 
mer fenséges, ünnepélyes lenni, és Ibizailmaskodóan 
kedélyes, ahogyan a Hetedhét ország címűben mondja: 
„Ámde, bevallhatom, végső benyomásom fölöttébb 
leverő.” Előbb sem egyiket, sem másikat nem tudta 
vállalni azzal az egyértelmű biztonsággal, amellyel a 
Meztelenül soraiban nem is egyszer tette.

Űj formatára készült a Meztelenül egyszeri alkal
mára a kötet eredetileg harmincnyolc versében. A 
morzsák bekerülnek a Zsivajgó természet „pársoro
saiba” , ahonnan majd „pillanatképei” eredeztethetőek. 
A legjelentősebb tapasztalatok, a szabad versben 
megismert szárnyalás pedig a Hajnali részegség dal
lamívébe kerül át. A  Meztelenül azonban az utolsó, 
még valóban megtervezett kötete, olyan, amely kom
pozíciójával is mondanivalót hordoz. Érthetetlen azon
ban, hogy jeles iKosztolányi-értők is józannak mond
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ják a Meztelenül című kötetet. Pedig Kosztolányi val
lomása Pintér Jenőhöz írott levelében betű szerint 
csak megerősíti, amit a versek kibeszélnek, neveze
tesen, hogy itt is számolnunk kell az „önkívület hő
fokával” , az ihlettél, a világot „érzékien megragadni 
akarás” vágyával.
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A REGÉNYHÖS VÁLSÁGA — REGÉNYVÁLSÁG

Az Esti Kornél-kérdés a magyar irodalom „mo
dem ” vonulatának a kérdése, ós Kosztolányi Dezső 
írásművészete korszerűségének a próbaköve. Igaz, a 
Kosztolányi-irodalom lényegében nem ebből az esz
tétikai-eszmei szempontból indul ki és vizsgálódik, 
hanem más források után kutat az Esti Kornél-jelen- 
ség magyarázatában. Rónay György fogalmazta meg 
legnyíltabban az írónak és hősének azonosságát, 
mondván, hogy ugyanarról a személyről van szó: 
„Esti Kornél — Kosztolányi. És Kosztolányi — Esti 
Kornél.” Előbb pedig a következőket írta: „Koszto
lányi tehát elindul megkeresni —  magában — Esti 
Koméit, hogy »f ölújítsa vele a régi barátságot**. Elő
szólítja magából azt — énjének azt a felét —, akivel 
►►kiegészül ve« megmaradhat annak, aki. »Társaságcé- 
get« alapít azzal, aki nélkül menthetetlenül csonka 
lenne, csonkának érezné magát. Azzal teszi egésszé, 
hogy kettébontja önmagát.” E tétel számtalan meg
válaszolatlan kérdést vet fel, éppen azért ettől és 
a vele rokon feltételezések taglalásától el is tekin
tünk, mert nem látjuk indokoltnak feltenni a kér
dést, milyen veszélyek fenyegették Kosztolányi iden
titását az 1930-as évek elején, hogy csak ilyen mű
vészi csellel maradhatott annak, ami volt. A művé
szinek a körében s önkörében a problémák nyíltab
ban és egyértelműbben azokra a művészi felismeré
sekre mutatnak, amelyek végeredményiben odahatot
tak, hogy Kosztolányi revízió alá kényszerült venni 
regényírói praxisát az Édes Anna megírása /utáni idő
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szakban. Feltűnő ugyanis, hogy az 1922 és 1926 kö
zött írott négy regény után nem haladt ezen az úton, 
holott éppen arról győződhetett meg, hogy mennyire 
neki való műfaj a regény, is milyen emberi-társa
dalmi tapasztalatok kaphatnak éppen az ő keze nyo
mán formát ebben a műfajban. Abban Babits Mi
hálynak volt mindenképpen igaza, hogy az Esti Kor
nélt, az 1933-ast, „atelier-regénynek” mondja, re
génynek, amely „egy író életéről és leikéről” szól. 
Mert lehetett-e csábítóbb az Ady-vita árnyékában 
művészregényt írni, még ha az nem is „szabályos” , 
hanem szabálytalanságaival követi a korízlést és a 
kor művészparancsát. S Kosztolányi, aki a maga kora 
annyi művészi követelményének meghallója és meg- 
hallgatója volt, 1926-ban Pirandello-esszéjében a re
gényválság kapcsán másként nem is rezonálhat, csak 
a következőképpen: „Valaha a regény a gazdag ösz
tönéletet ábrázolta, mozgalmas eseménysorozattal 
osigázta az olvasó képzeletét. A régi dráma, mely 
a vallásiból sarjadt, s később egy általános erkölcsre 
alapult, a kérdésekre, melyeket föltett, akár az ural
kodó fölfogás mellett tört lándzsát, akár ellene for
dult, mindig határozott igennel vagy nemmel fe
lelt . . .  Mi is történt azóta? Érdeklődésünk majdnem 
teljesen áttevődött a lelki életre. Ma már nem ké
pesek lekötni bennünket a történések könnyen ki
meríthető variációi, permutációi, kombinációi. Inkább 
az izgat, hogy e történések miképp tükröződnek szel
lemünk hullámos, mozgó fölszínén, mely a lehető
ségek végtelenségét ígéri. Másrészt hitünk megren
dült mindenben, az emberi erkölcsben is, melynek 
viszonylagos volta napról napra jobban felötlik. 
Hiányzik jótékony elfogultságunk. Nincsenek korlá- 
taink, melyekbe megfogózhatnánk.” 

ö t  esztendő alatt Kosztolányi a fentebbi felismerést 
végső pontjának közelébe vitte él, amikor az Esti 
Kornél hatodik fejezetének a végén, öröksége el
kótyavetyélése történetét lezárva kérdezteti a mesélő 
Esti Kornéllal: „— Szóval nem unalm as?... Eléggé
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érdekes? Eléggé képtelen, valószínűtlen és hihetet
len? Eléggé föl fogja bőszítená azokat, akik az iro
dalomban lélektani megokolást, értelmet, erkölcsi ta
nulságot keresnek?..

A  kezdetek tehát egyértelműen az 1920-as évek 
derekán voltak, amikor Kosztolányi írásaiban fel-fel- 
tűnnek olyan jellemző fordulatok, amelyeket az Esti 
Kornél-szövegekben ismerünk fél. „Az a barátom, 
aki havonta egyszer fülembe duruzsol mindenféle 
szamárságokat, híreket, melyek érdekelnek és nem 
érdekelnek, s elém önti a pletykákat, melyeket ki
szedeget a város szemeteskosarából, minap azt me
sélte . . . ” (Ütszéli pletyka). Az ugyancsak 1926-os, na
gyon „estikornélos” című Pincér és halálbán is ugyan
ezt a szituációt találjuk: „Barátom, akinek már de- 
resedik a 'halántéka, most ezt mesélte. . . ” Majd az 
évtized végén megjelennek az Esti Kornél-följ egyzé- 
sek, az Esti Komél-gondolatok, az Esti Komél-napló- 
jegyzetek, 'hogy 1933-ban, az Esti Kornél első feje
zetében határozott megjelölést kapjanak az Esti Kor
nél műfajai, így az útirajz (ebben azt meséli el, hol 
szeretett volna utazni), a regényes életrajz (az ilye
nekben arról beszél, hogy hőse hányszor halt meg 
álmában), illetve a regényfejezet az „életből” . 1932- 
ben nyelvészeti monológot mond (Kagyló és tenger), 
és Arany János nevét bámulja, „mondogatja sokszor 
egymás után, halkan és hangosan, különböző hang
nemekben, megmárosodva tulajdon mámorától” , va
lóban „cikázva ez áldott név körül” (Arany János 
neve).

Ami megtévesztő és zavart keltő, az az Esti Kornél 
első fejezete, „melyben az író bemutatja és leleplezi 
Esti Kornélt, e könyv egyetlen hősét” . Dátum szerint 
az Esti-novellák utolsó hullámában, 19334>an született 
írás ez, bevezetője annak a tizenhét novellának, amely 
Esti Kornél cím alatt az évben jelent meg. Minősítő, 
magyarázó, egyben „estikornélos” cselekkel teli novel
la ez, méltó hőséhez a tévútra vezető gesztusok miatt. 
Ez az egyetlen írás, amely az alakmássugallatot tar
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talmazza abban a „titokzatos véletlenben” , hogy mind 
a ketten percre pontosan ugyanabban az évben, hó
napban, napon és órában születtek, s így lett Esti 
Kornél az író „testvére és ellentéte” , aki „minden
ben egy és mindenben más” . Ebből vontak le már 
kortársai és első kritikusai is messzemenő következ
tetéseket. Már Schöpflin Aladár leírta, hogy Koszto
lányi Esti Kornél alakját önmagából vetítette ki, 
olyan módon választva el önmagától, hogy a közös
séget ne kelljen megtagadnia véle. Szegzárdy-Csen- 
gery József azt állítja, hogy Kosztolányi „mintegy 
kettébontja egyéniségét” , ám elemzés nélkül leplezi 
le a másik embert és írót, „ki benne él” . Baráth Fe
renc az Esti Kornél önéletrajziságát hangsúlyozza, s 
mondja, hogy „Esti alakja keret, burok, álarc” — 
mögöttük a szerep játszó író lapul meg. Ugyanezt 
mondja 1985-ben Király István, amikor Egy maga
tartás anatómiája című Esti Kornél-elemzésében kér
dezi, „mi késztette Kosztolányit ennek a maszknak a 
felvételére” . De nem fordítottak kellő figyelmet az 
Esti Kornél legendáját megköltő első fejezet másik 
vonatkozására, amelyben Esti Kornél megszületése 
históriája után a novellák fogantatásának körülmé
nyeiről értesülünk. Ezek is szerepjátszásra mutatnak 
természetesen, egyúttal pedig az 1930-as évek elejére 
jellemző művészeti törekvésekre is utalnak, azokra, 
amelyek Móricz Z&igmondot is befolyásolták, amikor 
A boldog ember történetét szövegezte. Már-már tit
kos korrespondenciára gyanakodhatunk az Esti Kor
nél és A boldog ember között. Részben azért, mert 
mind a kettőben a hős diktálja, beszéli, tollba mond
ja életének epizódjait, részben a magyarázó fejezet
címek hasonlósága miatt. Nem feleselnek-e egymás
sal ezek a címek? „ötödik beszélgetés arról, hogy 
verekedik a nyúl a menyéttel, a kocsis meg az élet
tel.” Így A boldog emberben, az Esti Kornél bán pe
dig: „Tizenötödik fejezet, melyben Pataki a kisfiá
ért aggódik, ő pedig új verséért.” Egy időben kelet
kezett két műről van szó, s feltételezhetően az írói
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fogás kínál analógiát, nem pedig a végeredmény, bár 
érintkezési pontokat az Esti Kornél és a Jóó György 
lelkében is felfedezhetnénk, függetlenül a fikció fo
kától a két „regényben” .

Mert mind a kettő a szabályostól és a megszokott 
regényformától való eltérést szemlélteti. Nem elbe
szélt, de beszélt és lejegyzett történetek sorozata az 
Esti Kornél is, és döntő módon ' ez szabta meg a 
történetek karakterét: a beszéd a narrációnak új le
hetőségeit villantotta fel, s Kosztolányi Dezső bátran 
élt a lehetőségeivel, akárcsak Móricz Zsigmond is: 
a modern magyar „beszélt” széppróza határeseteit 
alkotva meg. Kosztolányinál lelki indokát is találjuk 
az efféle közlésnek a következő párbeszédvillanat- 
ban:

„— Én már nem tudok írni ■— mondta.
— Én pedig csak írni tudok — mondtam.
— No lásd — felelte, és keményen rám pillan

tott.”
S a beszéd tartalma?
„— Csak magamról beszélhetek. Arról, ami történt 

velem. Mi is történt? Várj csak. Voltaképp semmi. 
A legtöbb emberrel alig történik valami. De sokat 
képzelődtem. Ez is az életünkhöz tartozik. Nemcsak 
az az igazság, hogy megcsókoltunk egy nőt, hanem 
az is, hogy titokban vágyakoztunk rá, s meg akartuk 
csókolni. Sokszor maga a nő a hazugság, és a vágy 
az igazság. Egy álom is valóság. Ha arról álmodom, 
hogy Egyiptomban jártam, útirajzot írhatok róla . . . ”

Ebben az esztétikai szemléletrendszerben nyilván
valóan nincs helye a mesének, legalábbis annak, ami
vel a regényírók művüket össze szokták csirizezni. 
Esti Kornél 'kifejezése ez, akárcsak a bárgyú minő
sítés. Ami a költőhöz illik — állítja —, az a töredék. 
Akkor, amikor ez az apokrif beszélgetés elhangzik 
az író és hős-e között, tehát 1933-ban, föltétlenül ér
vényesnek tudhatta Esti Kornél. Ám közel sem olyan 
okoból, mint amilyenek miatt hat évvel később Rad
nóti Miklós 1939. január 1-jén Nyugtalan órán című
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költeményében („Némuljak én is el? má izgat versre 
ma, mondd! a halál? — ki kérdi? ki kéri. tőled szá
mon az életed, s e költeményt itt, hogy töredék ma
radt?” ). Kosztolányi Dezső hősének akkor még iro
dalmi okai voltak, s azok között ott találhatók az 
ember világhelyzetét megszabó egyetemes okok is — 
a költői-lég már megéltek és kiénekeltek, mert a 
szimbolista költő létalapját is a darabokra tört világ 
és világkép látványa ihlette. Itt a végső konzekven
ciákat próbálja levonni és műfaji problémákként vet
ni fel. Annak az írónak és annak a hősnek, akinek 
a véleménye szerint a „forma a lényeg” , mert „csak 
az az érdekes és tartalmas, aminek formája is van” 
(a Barkochba, illetve az Esti Kornél tizenhatodik fe
jezete, „melyben Elimger kihúzza őt a vízből, ő vi
szont Elingert belöki a vízbe” ), a töredékről is formai 
lehet az elvárása és nézete, a „műegész” egy válfa
jának a tagadását is jelentette. A jobb megértés ked
véért André Gide-hez kell visszatérnünk, akinek 
prózaművészetét már az 1920-as években magyar nyel
ven is olvasható méltatások népszerűsítették, az 1930- 
as években pedig Szerb Antal dicséri a Hétköznapok 
és csodák megfelelő helyén. Mi is hivatkozhatunk 
Szegedy-Maszák Mihály megállapítására, hogy az Es
ti Komél-szövegek a „hagyományos összefüggések” , 
a „»jól megformált történet* eszményének a megta
gadását” jelentik. E. R. Curtius A Vatikán titka 
jellemzésében nevezi korregénynek, melyben ott a 
„motiválatlan, az erők szabad játéka fölött érzett 
sportszerű örömből véghezvitt felelőtlen tett” is, 
Szerb Antal pedig 1935-ben magyarázza, hogy „az 
emberek cselekedeteit nemcsak hogy nem lehet ki
elégítően megmagyarázni, hanem vannak olyan cse
lekedetek is, amelyeket egyáltalán nem lehet meg
magyarázni” . Gide erre vállalkozik, félretéve a ra
cionális lélektan szempontjait. Gide regényének hőse 
indokolatlan tettével, „lélektani csodájával” a szok
ványos valószínűnek a felségterületét elhagyja, az 
„nem szokott megtörténni abban a túlzóan mánden-
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napi világiban, amelyet a realisztikus regény ábrázol” , 
de „a valóság világában még esetleg megtörténik, 
mert a valóság sosem olyan valószínű, mint a realista 
irodalom” . Gide a „lelki realitások” földjén jár, 
mondja Szerb Antal. S ott járt Kosztolányi Dezső is, 
amikor Esti Kornél-könyvét megszerkesztette, és az 
Esti Kornél kalandjai tizenhét elbeszélését a Ten
gerszemben megkomponálta. Esti Koméiról már nem 
lehetett „szabályos” regényt írni, de szabályos elbe
szélést sem költeni, a Mostoha címmel tervezett re
gényt (majd drámát) abba kellett hagyni, talán első
sorban azért, mert Kosztolányi Dezső ragaszkodott 
Esti Koméi szerepeltetéséhez. Különben pedig Szent- 
kuthy Miklós is 1934nben dokumentálja, hogy a világ 
műfaji szempontból is „szétesett” a Prae megírásá
val! A lényeges változások a szövegszervezésben fi
gyelhetők meg: másképpen vezetett, esetleg le nem 
zárt, a XIX. századra esetleg még jellemző harmónia- 
felfogástól különböző elbeszélések az Esti Komél- 
novellák. Így kellett lenni, mert bennük egyik síkon 
ott a beszéd, a másikon a szabad ötlet, amely mint- 
egy a gesztusban materializálódik. Ezen pedig nem 
is egyszer a céltalanság a pír, belsejében pedig ott 
lapul a „vak erő” — a szeszély, amelyet ha tovább 
bontunk, a véletlent és a játékot találjuk. Nem sokra 
megyünk tehát, ha lélektani, logikai, jellembeli mo
tiváltságot keresünk, mint tette legújabban is Király 
István, aki végeredményben ia „nihil műfajára” vélt 
ismerni az Esti Kornélról írott Kosztolányi-szövegek- 
ben.

Kosztolányi szabad ötleteinek megadta a minősíté
sét is. „Fanyar-gyerekesnek” , ,,ördögien-kotnyelesnek’’ 
nevezte a Margitka című, az Esti Kornél kalandjai kö
zé sorolt írásában. Az ilyenekhez, olvashatjuk, „an
nál inkább ragaszkodott, minél kevesebb céljuk volt” . 
Tovább segít értelmezni a Pofon szövegében: „Esti 
társaságában, mely csupa hasonszőrű, húszéves fic
kóból állott, nemegyszer előfordult az is, hogy va
lakit hirtelen, minden ok nélkül pofon akartak vágni,
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csak azért, hogy élvezzék a gyorsan támadt drámai 
helyzetet, s mintegy kísérletezzenek vele.” Majd így 
folytatja: „Mindig az volt a cél, hogy a támadás az 
ő számukra teljesen indokolatlan legyen, az illető 
számára pedig teljesen érthetetlen, megmagyarázha
tatlan, úgyhogy az első másodpercben egy irtózatos 
félreértést gondoljon. . . ” Az indokolatlan tett kétar
cúságának a tényére figyelhetünk tehát — a célról 
éppenúgy nem szabad megfeledkeznünk, mint a ha
tásról, amelyet kiváltott a tett. Az „ésszerű regé
nyesség” nyílt visszautasítása is benne van a Pofon 
szövegében, s vallomástevés az „igazi rejtélyek” mel
lett. Az ilyenekre nyomban példát is felhoz: „Tudod, 
mitől szoktam én félni? Például attól, hogy éjszaka, 
amikor aludni megyek, a paplanom alatt egy fekete 
kost találok, természetesen heverészve, mintha min
dig ott lett volna, csak most venném észre először. 
Vagy, hogy amint hazatérek és elkattintom a vil
lanyt, szobám közepén egy parasztlegény áll, borjú- 
szájú ingben, pántlikás lakodalmas kalapban, bam
bán mosolygó, kedélyes arccal, s azon csodálkozik, 
hogy én csodálkoztam rajta” (Sakálok).

Fölöttébb jellemző a tett is, amikor indokolatlan: 
„Bejött Berta, a kenyereslány. Vettem tőle egy csá
szárzsemlét lés szájon csókoltam. Egy másodperccel 
azelőtt nem sejtettem, hogy így fogok cselekedni, ö  
se sejtette. Azért volt szép. Ezt a csókot nem szer
vezte meg senki” (Esti Kornél. Tizenkettedik feje
zet).

Három ismérvét sorolja itt fel annak, ami ebben 
a csókban is kifejeződött: a szervezetlenséget, a vé
letlent és a szeszélyt. Az elsőre kevesebb példát talá
lunk, a másik kettő „filozófiája” befutotta repké- 
nyével az Esti Kornél ezövegvilágát. Vak erőnek ne
vezi a szeszélyt, egyben amikor azt mondja, hogy 
szeszélyesen, akkor azt gondolja, hogy a „természet 
nagyobb, titokzatosabb igazsága szerint” . Hogy egy 
különc megnyilvánulásaiként is fel lehet fogni a sze
szélyre valló tetteket, arról is meggyőzi az író az
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olvasóját. „Följegyzi” ugyanis Esti Koméi 1929 feb
ruárjában: „Ezen a csikorgó februári reggelen, mi
kor a hőmérőm huszonöt fok fagyot mutat, korán 
kelek, s egy áruházba hajtatok, hogy mindjárt a 
nyitásnál ott lehessek. A  kereskedőtől lihegve rende
lem meg a következőket: öt jégszekrény, tizenhárom 
sörhűtő, négy papíron: napsütés ellen, huszonegy 
fürdőnadrág, három fagylaltgép, hetven fekete szem
üveg. Megkérem a kereskedőt, hogy az árukat azon
nal küldje a lakásomra, mert sürgős, s kívánságomat 
ő előzékenyen teljesíti is. Szeretek felebarátaimnak 
váratlan örömöket okozni.”

Esti Kornél egyik napló jegyzetéből idézhetjük 
mindezzel kapcsolatban a következő mondatot is, 
hogy jobban értsük Esti Kornél gondolkodásmódját: 
„Lépten-nyomon szeretnék buta, minden értelem nél
kül való meglepetéseket okozni, akár a Sors.” Az 
Esti Kornél tizenharmadik fejezetének mikroepizód- 
ja, nevezetesen az, amelyben Esti Koméi megveri az 
özvegyet, egyenesen az indokolatlan tettek lírai ős
forrására, Baudelaire prózaversszövegeire, a „kis köl
temények prózában”-ra utal.

A véletlen is szeszély ebben a szemléleti rendszer
ben. Ennek is a „vad” a jelzője az Esti és a hálál 
címűben, az Esti Kornél ötödik fejezetében pedig a 
véletlen cselvetéseiről és halálos szeszélyeiről beszél, 
és sorsfordító szerepüket emeli ki, ám amikor ebben 
mutatkoznak, akkor már végzet a nevük. Amikor a 
véletlenbe vetett hitről beszél, Esti Kornél hangja 
már-már ünnepélyes: „Én, mióta élek, a véletlent 
bámulom. Nem hiszek a végzetben. Ellenkezője va
gyok a fatalitásnak. Véletlen, hogy megszülettünk, 
és véletlen, hogy meghalunk. Ha a létezés maga rej
tély, s a föld a titkok színpada — az ég kék zsinór- 
padlásával és a csillagok lámpásaival —, akkor a 
véletlen a drámai csattanója annak az ismeretlen 
színjátéknak, melyet játszunk” (Tanú).

Ugyanebben a novellában típusait is előszámlálja. 
Tud következetesnek látszóról, szeszélyesről, mint
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egy fricska, kedvesről, elképesztően pimaszról, föl
emelőről, megalázóról, okosról, őrültről, könnyekig 
megnevettetőről ós könnyekig elszomorítóról. Lép- 
ten-nyomon valamelyik változatára bukkanunk az 
Esti Kornél-történeteknek, hol a részletekben, hol a 
véletlent méltató elbeszélésben. Ilyen például az Esti 
Kornél hatodik fejezete. Zárt körré akkor válik ez 
a szemlélet, amikor leszögezi, hogy „csak a valószí
nűtlen igazán valószínű, csak a hihetetlen igazán hi
hető” (Hazugság), mert még a hazugság is az „él
mény ós valóság fényében ragyog” . A  játék pedig 
a meg nem elégedésről küldött híradás, és Esti Kor
nél és társasága játszik. Schöpflin Aladár az Esti 
Kornél-kötet legnagyobb jelentőségét is ebben ke
resi: „Az Esti Kornél esetében a játék az élet és világ 
gyökérkérdéseivel folyik. A játszó ember grimasz
mosolya, néha ideges kacagása mögött egy új bánat 
vonaglását érezni. . .  A forma bravúrján, a stílus ra
gyogásán túl ez az új bánat, igazi Kosztolányi-bánat 
teszi az Esti Kornél könyvét feledhetetlenné.” Az 
Esti Kornél ötödik fejezetében gyakorlatban is lát
juk az ifjú költők „játékát” , s játékuk, a játék értel
méről is szó esik: „Amikor a pincér gyümölcsöket 
vitt előttük, keresztneveket adtak a gyümölcsöknek. 
Az alma: Károly, a szőlő: Ilona, a szilva: föltétlenül 
Ödön, a körte: a puhasága, élvetegsége miatt Jolán 
stb. Valami nyugtalanság viszketett bennük. Társas
játékot játszottak a betűkkel, színekkel, hangokkal, 
összekeverve, tódítva-foldozgatva mindent. Fölvetet
ték a legfurcsább kérdéseket, mi lenne, ha valami 
nem úgy volna, amint van? Nem, ők nem voltak meg
elégedve a teremtéssel.”

Egy fiatal költő érzékeli a világot 1909. szeptem
ber 10-én ebben a fejezetben: Esti Kornél. Abban 
különbözik kávéházi társaitól, hogy ő intenzívebben 
éli át és következetesebben gondolja végig a helyze
tükből adódó kérdéseket — az indokolatlan tett moz
zanatán túl az indokolatlan szabadság lehetőségét is: 
„Ott ült közöttük, hallgatta szavaik zsongását. Von
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zódott hozzájuk. Ebben a zűrzavarban minden hang 
egy-egy billentyűt ütött meg lelkében, rokon volt 
mindenkivel és mindennel, ö  nem értette az életet. 
Fogalma se volt, miért született erre a világra. Ügy 
gondolkozott, hogy akinek részévé jutott ez az isme
retlen célú kaland, melynek vége a megsemmisülés, 
az minden felelősség alól föl van mentve, s jogában 
áll, hogy azt tegye, amit akar, például végigfeküdhet 
a kocsiúton, és minden ok nélkül elkezdhet jajgatni 
anélkül, hogy különösebb megrovást érdemelne..

Közben vágyódott a fontosra és lényegesre, s küz
dött a sok mellékessel és esetlegessel, fel-feldobva 
fejét az élet „vad összevisszaságából” . S hozzátehet
jük: a dolgok viszonylagosságának élményeiből is. 
A dolgok, vallotta Esti Kornél, igencsak viszonyla
gosak, éppen ezért nincs eszköz mérésükre (Esti Kor
nél. Tizenkettedik fejezet), mert nincsenek egyér
telmű igazságok sem, azoknak ellenkezője is igaz, 
„mint minden dolognak a világon” (i. m. Kilencedik 
fejezet). „Az igen legtöbbször nem i s . . . ” — vonja 
le a végkövetkeztetését, miközben a bolgár kalauzzal 
folytatott csevegésiét oly „édes rémülettel” élvezi, 
hogy azt is vallhassa: „ölelni majdnem annyit je 
lent, mint ölni” (Vér). Esti Kornél „világnézetéből”  
fakad tehát, hogy nem akar közösséget vállalni az 
„úgynevezett társadalommal” , s úgy tartja, hogy az 
„esztelen, zabolátlan és élő természet az ő atyafia” 
(Esti Kornél. Hetedik fejezet). Konokul pesszimista 
mindebből következően: ő a sztoikus és szkeptikus 
„írástudó” , akivel a Jónás-modellt már formálgató 
Babits Mihály száll vitába több jegyzetében is 1933- 
foan. Kosztolányi pedig mintha Babits Mihály téte
leire válaszolna 1933. szeptember tizedikén írott, El
lenvélemények című, a két Esti Kornél-kompozícióba 
nem épített írásában. S teszi ezt szeptember 10-én, 
amely az Esti Kornél sors-dátuma immár kétszeri 
felbukkanásával. Itt olvashatjuk:

„Csak eszközeink vannak, céljaink nincsenek. 
Minthogy pedig céljaink nincsenek, az eszközöket tö
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kéletesítjük, azokat emeljük céllá, öncéllá. Repülünk, 
de nem tudjuk, h ova . . .  A  gépek a szellem hajtó
ereje nélkül működnek. Ezt a gépiességet tagadom és 
megvetem. Ha maradiság ez, büszkén vállalom a ma- 
radiságot is. Én csak a szellem belső hangját, moz
gását, képét, eszméjét tartom haladásnak. Ez itt nem 
haladás. Csak zakatolás. Közben frappáns, kétszáz 
kilométeres sebességgel.

— Ma az a nagy rálátó, szenvedeknesen ostoba jeli
ge valósult meg, melyet a század elején hirdettek: 
Navigare necesse est, vivere non necesse. Csak hajóz
ni szükséges, élni nem szükséges. Hát most aztán 
hajózhatunk, a semmiben. Talán meg kellene fordí
tani a jeligét: Vivere necesse est, navigare non ne
cesse. Nem kell hajózni, egyáltalában nem kell ha
józni. Csak élni kell — lélekben ós szellemben —, 
csak élni kellene.”

Ez a „kell” és „kellene” az élni problematikus vol
tát is hangsúlyozza, s mentségét ennek az Esti Kor- 
nél-szemléletnek József Attila találta meg két esz
tendővel később, amikor Kosztolányi összegyűjtött 
költeményeinek kötete megjelent. Kritikájában írta: 
„a szociális törekvések mögött megiiapul a társadal
mi üresség érzése is” . S ha a költő el is veti a konk
rét világot, a „lehető világhoz” ragaszkodik, mert 
a „nihilizmus, ha tudatossá lett, nem folytatható” . 
Esti Kornél nem szereti az emberiséget, a Mostoha 
című tervezett regényéhez készített egyik vázlatá
ban definiálja a következőképpen: „Az emberiség a 
boldogtalanok családja.” Nem véletlen, hogy 1925- 
ben Kosztolányi már szatírát írt az „emberiség ba
rátjáról” . Elutasítja a társadalmat is, de nem az 
embert! „Ne érts félre. Én nem gyűlöltem az embe
reket. Csak bizonyos szomorú lemondással tekintet
tem rájuk, érzem az élet céltalanságát, s minden do
log viszonylagos voltát.” Az Esti Kornél hatodik fe
jezetében találjuk ezt a nyilatkozatot, a harmadik
ban pedig már megismertük az Itáliába utazó érett
ségizett diák Terentius-idézetét: „Homo sum, humani
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nihil a me alienum puto.” Marxszal találkozik eb
ben a citátumban Kosztolányi Esti Kornélja, annak 
volt kedvenc életszabálya ugyanez a mondás: „Nihil 
humani a me alienum puto.” Vonzza is a szánalom, 
amikor a „szegény Mogyoróssy P a li. . .  a tébolydába 
csukatik” az Esti Kornél nyolcadik fejezetében, s azt 
is vallja, hogy az emberek jobbak, mint gondoljuk 
róluk, Esti Koméi „híres magánya, elvonultsága is 
merő káprázat” (Zár), hiszen az életben „afféle sze
mélytelen területenkívüliséget, közönyt és érdekte
lenséget” csak az élvez, aki „még nem szeret senkit 
és semmit” (Vér). Az életet az emberek „türelmes 
közönye” teszi elviselhetővé — amikor ezt Esti Kor
nél a Zár című novella tanúsága szerint felismeri, 
fohászkodva jelenti ki: „mint testvér akarok élni, 
akinek csak egy széllel bélelt sátra van, más sem
mije” . Van természetesen pántja is ennek az Esti 
Kornél vallotta ,szkeptikus és sztoikus ideológiának: 
az életről és a halálról képviselt nézete. „Csak az 
él — hirdette —, aki minden pillanatban kész a 
halálra. Aki elkészült a halálra, az elkészült az élet
re is” (Esti és a hálál). Továbbfűzi és le is zárja a 
Világ vége című elbeszélésében, mondván, hogy „mi, 
ostobák, azért halunk meg, mert csak az életre ké
szültünk el, és mindenáron élni akarunk” . Majd to
vább: „A  rend, melyet magad körül látsz, voltaképp 
rendetlenség, s a rendetlenség az igazi rend. A világ 
vége pedig a világ igazi kezdete.”

A kérdés az Esti Kornél „filozófiája” tételeivel 
kapcsolatban az, hogy gyökereit hol is kell valójá
ban keresnünk. A hős indulásának időszakában-e, 
tehát a XX. század első évtizedeiben, vagy az Esti 
Kornél-szövegek keletkezése korában, az 1920-as és 
1930-as években, végső fokon pedig az, hogy az író 
nézetei milyen mértékben fogalmazódnak meg hősé
nek művészi-emberi „hitvallásában” . Babits Mihály 
nyilatkozataira kell e kérdésekkel kapcsolatban utal
nunk, aki Könyvről, könyvre című rovatában a Nyu
gat hasábjain glosszázta Kosztolányinak papírra ke-
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rült vagy elhangzott véleményeit. Nemzedéki dolgok
ról van szó — sugallta Babits, s a Morál nélkül című 
„megjegyzésében” és széljegyzetében joggal hivatko
zik arra a nemzedékre, amely a „művészet szabadsá
gának nevében vívta meg (nem is oly régen m ég)« 
» ifjonti harcait^” . Ideálalak az Esti Kornél, egy men
talitás öltött benne testet, s több „árnyból” is szőtte: 
a magáéból azt adta neki, amit barátai Euphorion- 
nak tulajdonítottak, fél szemmel Jean des Esseintes- 
re is figyelt, HuysmaTis híres hősére (éppen Koszto
lányi Dezső fordította a róla szóló regényt 1921nben), 
s ha Karinthy Frigyesnek nem is keresihetjük arc
vonásait Esti Kornél portréján, gesztusait Kosztolá
nyi tőle is kölcsönözte. Ha pedig apológiának tart
juk az Esti Kornél alakját, akkor kétségtelenül a 
„modern” , a XX. századi költőalak védelmét szol
gálja — 1929-ben Ady Endre ellenében is védelmére 
kelt! Ez az a költő aki az I. világháború után szem
be találja magát az új, a merőben más irányú és 
MkLségű nemzedékkel is. Ezzel hadakozik a Világ 
vége című novellájában (1935-ben!), amikor Esti Kor
nél a falára kényszerített Kompozíció című futurista 
festményt „metéli szíjakká” , s erről beszél megren
dült együttérzéssel a Barkochba című elbeszélésében, 
amikor meghúzza a demarkációs vonalat a két nem
zedék között: „Mi a korszak sivár eseménytelenségé- 
ben fölnagyítottuk a kis eseményeket, hogy meg ne 
semmisüljenek. Ök szegények a nagy eseményeket 
voltak kénytelenek lekicsinyíteni ugyanabból a cél
ból. Mi folyton cigarettáztunk, rontottuk magunkat, 
szép <és rút szerelmek lázában éltünk. Ök nem do
hányoznak, tornáznak, korán megnősülnék. Mi na
ponta ötször4iatszor meg akartunk halni. Ök inkább 
élni szeretnének, ha lehetne.” Esti Kornél az érett
ségizett diák vágyálmaként is az íróságnak erről az 
I. világháború előtti jelenségéről beszél: „Én írónak 
készülök. Ha egyszer majd megtanulom ezt a nehéz 
mesterséget — mert méltóztassék elhinni, ezt tanulni 
is kell: folyton virrasztani, szenvedni, megérteni ön-
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magunkat ós másokat, kegyetlennek lenni önmagunk
hoz és másokhoz —, szóval akkor, egyszer talán meg 
is írom e z t . . .  Olyan iró akarok lenni, aki a lét ka
puin dörömböl, s a lehetetlent kísérli meg. Ami 
ezen alul van, azt lenézem ..

Beteges lelkű poéta lesz Esti Kornél (A patikus meg 
o), aki előbb a „sehonnai ifjú költő” , majd az „örök
ké kíváncsi, mohó és játszi szellem” minősítést kap
ja, s akiről az Esti Kornél tizedik fejezetében az író 
vélekedik úgy, hogy „azelőtt sokszor csak afféle ká
kabélű, nemzetközi világjáró, afféle félnótás irodalmi 
csodabogár” — különc, akin rajta van szülőföldje, 
Bácska pecsétje, s lesz amolyan modem gasoogne-i 
legény, aki az írást mindig komolyan, odaadóan ér
telmezte. ő  írt, „gyötrődve, az arcát fintorgatva” , s 
pokoli hőségben is, amikor „csak töltőtolla volt raj
ta” , semmi más. Az írói elismerés teljességével 
mondja róla Kosztolányi: „ ő  nem rablógyilkosságok- 
ról, bankcsalásokról, letartóztatásokról írt újságcik
keket, hanem önmagáról és embertársairól olyan 
történeteket, melyek talán nem történtek meg, csak 
megtörténhettek, verseket, regényeket, szóval a szo
rosabb írói mesterséget gyakorolta” (Esti Kornél. 
Nyolcadik fejezet). S ha igaza volt, amikor azt val
lotta, hogy „minden igazi szenvedély nem öl, hanem 
éltet” , akkor ő a szavak művészetének szenvedélyes 
megszállottja („Költő vagyok, a szavak szerelmes 
bolondja”), aki ha lefekvés előtt dolgozott, álmában 
is „szavakkal bíbelődik, alvás köziben is szavakat 
mintáz és csoportosít, az álom laza ellenőrzésével, 
gépiesen ós oktondian” (Esti megtudja a halálhírt), 
és hangos tirádákban értekezik Arany János nevé
ről: „Puha, olvatag és mégse szétfolyó, megejtő, igé
ző és mégis valóságos. Próbáljátok kiejteni. Észreve- 
szitek-e, hogy nyílt ajakkal lehelitek, mint egy fo
hászt, mely a lélek mélyéből fakad? Ajkatok közben 
nem mozog, nem csücsörödik el, nem gömbölyödik 
meg tréfásan. Torkotokból se hördül kehes, rút zö
rej. Ínyhangok uralkodnak rajta. Ott, ahol a veze
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téknév érintkezik a keresztnévvel, két ínyihang simul 
egymás mellé, testvérien: az ny és a j, s ezek alkot
ják jellegét, végtelen lágyságát. Nincs ebben a névben 
egyetlen robbanó ajakhang sem, egyetlen zörgő to
rokhang sem. Csak egy gyönge sziszegő mássalhang
zó: az s a végén és egy erélyes foghang az elején: 
az r, az is csak azért, hogy ezt az égi dallamot ott 
tartsa a földön, összefogja, s a hétköznapi haszná
latra alkalmassá téve megkeményítse, mint sárara
nyat a rézötvözet. . . ”

Költő tehát Esti Kornél, aki „régi, tiszta érzéseit” 
már csak „egyedül és kizárólag a kifejezés céljaira” 
őrizte meg, gyönyörködik és szüntelenül játszik a 
szavakkal — ahogyan a kor, amelyben született, el 
is várta költőitől. Távol áll tőle a nyugalom, az egy
szerűség, a „kevés dísz, kevés szó” elve, s nem pél
daképei a klasszikusok. Maga közli az Esti Kornél 
első fejezetében: „Az én stílusom ... még mindig 
nyugtalan, kócos, zsúfolt, cifra, regényes. Javítha
tatlan romantikus maradtam. Sok jelző, sok hason
lat.” Egy-egy szárnyalása a prózáját is versbe viszi 
át tehát, mint a Pilla című Esti-novella zárórészében, 
amelyben egy órásmesternek az óralap alá került 
szempillájáról zeng:

„Nézd, itt van. Valahányszor rápillantok, itt van 
ez a pilla. Ez a pilla minden pillanatban itt van.

Elém villan, az óraüveg fényében csillan, csillan 
ez a pilla.

Illan ez a pilla, mint egy pille. Villan ez a pilla, 
mint egy pupilla.

Ó, az a nap, az a nap, mikor ide hullott. Ó, dies 
illa. Ó ez a pilla . . . ”

Kosztolányi Dezső bepillantani enged Esti Kornél 
költői műhelyébe is. Megtudjuk, hogy van egy „köz
vetlenségről és forró ösztönösségről méltán híres sze
relmi dalfüzére” , melynek címe: Gátlások és átvi
telek”  (Tizenegyedik fejezet), s hogy „pár óra alatt. . .  
megírta egyik legfőbb művét, egy kétsoros költe
ményét, mely Elinornak, legutóbbi kedvesének irán
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ta érzett tudatellőttes gyűlöletéről szál” (uo.). Ter
mészetesen vannak Esti Kornélnak „rímei” is. ö n 
magukban jelentéktelen versek az Esti Kornél köl
tészetét alkotó játékok — a városnevekre talált rí
mekkel. Érdekes azonban a hozzájuk fűzött jegyzet. 
Ebben azt írta Kosztolányi, hogy Esti Kornél úti- 
naplójában találta a verseket, melyekben „egy-egy 
város nevét foglalja keretbe” . Majd így folytatja: 
„Miután egész nap életre-balálra viaskodott a sza
vakkal, esténként, a fáradtság óráiban, mint egy 
gyermek, vagy inkább mint egy csecsemő, elszóra
kozott a rímek csörgőivel, melyeket már rég sutba 
vetett a többi gyermekjátékaival együtt. A költő ha
sonlít az alkimistához, aki lombikjában folyton főz, 
kotyvaszt, forral valamit, hogy aranyat találjon, s 
rendszerint akkor talál aranyat, amikor a legkevésbé 
reméli, amikor teljesen felelőtlen.” Nem mondható 
más el az Esti Kornél újabb versei cím alá fogott 
három kis versről sem. Ám 1930-ban megírja Esti 
Kornél számára a tengert imádó „ditirambot” az Esti 
Kornél harmadik fejezetében — prózaversben, 
ahogyan a nagy tehetségű érettségizett diák írta 
volna meg abban a pillanatban szinte, amikor meg
tanulja, hogy „nem a ballada és románc a fontos” , 
hanem „csak az élet” : „Thalatta, thalatta. Nem-vál
tozó, örök-egy, egész te, hegyláncok székesegyházá
ban, bércek templompillérei között, te szenteltvize a 
földnek, a szirtek ki vájt szenteltvíz-tartójában, ke- 
resztelő-kútja minden nagyságnak, mely valaha élt 
ezen a világon, te anyaföld teje. Szoptass engem, 
válts meg, távoztasd el tőlem a rémeket. Tégy azzá, 
aminek születtem.”

Mintegy erre felel a Horatius-ldézet az Ódák I. 
könyvének 14. verséből: „O navis referent in maré 
te novis fluctus. . . ” Azaz: „Ó gályám! visz az ár 
újra a tengernek vad hulláma felé?” (Erdődy János). 
Mert mi juthat eszébe egy frissen érett fiatalember
nek, ha nem éppen ez a Horatiusnsor. Ezt fordítja
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Móricz Zsigmond Az Isten háta mögött című regé
nyében Veres Laci, s van itt egy suhintás Ady Endre 
felé is a „repülj, hajóm .. ."-képzetre való rájátszás
sal.

Fő „műve” azonban verse a versről, ars poeticája, 
az Esti Kornél éneke, amely a legvitatottabb Kosz- 
tolányi-vers mindmáig. Heller Ágnes szerint az Esti 
Kornél éneke a „dekadens öntetszelgés igazolása” , 
Szauder József a „megfegyelmezett játékosság ars 
poeticájaként” olvassa, Rónay György „nagyszerű, 
bátor éneknek” nevezi, és „játékos-keserű ars poeticá
nak” minősíti, Kiss Ferenc véleménye az, hogy ebben 
a versben a „legfontosabbat mondja magáról” , és hogy 
„elszámolásnak tekinthető az Esti Kornél éneké ben 
előadott ars poetica” . Király István pedlig a „legszebb 
Esti Kornél-írásnak” tartja.

Nem lehet vitás, hogy ars poetica ez a költemény, s 
mindenekelőtt Esti Kornél ars poeticája: azt mondja 
el benne, milyen legyen a vers, ha már a „költő” , 
amikor a költészet és a valóság között választania 
kellett, a költészetet választotta, mint ahogy meg- 
költője is az Ady-kérdés felvetésével ezt deklarálta. 
Az Esti Kornél-szövegekben reflektálódik a válasz
tásnak a ténye. Kücsüknek, a török lánynak Esti Kor
nél azért vall szerelmet, mert a török nyelvből került 
a magyarba a gyöngy, a tükör, a koporsó, gyűrű, gyű
szű, búza, bor („Gyűrűm te, gyűszűm te, tápláló bú
zám, részegítő borom te. Háromszázharminc legéke
sebb szavunkat nektek köszönhetem. . . ” ), s a költő 
a szavak bolondja. Az Esti Kornél tizenötödik feje
zetében pedig a versbe veszettség szélsőséges jelensé
gét rögzíti Kosztolányi, amikor ír. Itt már-már sza
tíra, ahogy Esti Kornél viselkedését rajzolja. Egy téli 
estén verset kezd írni:

„Mért nézek az éjbe? Mért hallom a vándor 
bolygók robogását, mért látom a csillag 
messze, kalandor fényét. . . ! ”
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Lázában észreveszi, hogy vendégét, Patakit, nem 
érdekli az ő „nagyívű” , „biztosan, egyenletesen emel
kedő, lassan, szelíden lehanyatló” költeménye, mert 
Lacika fiát egy óra múlva operálják vakbélgyulladás 
miatt. Esti Kornél fel sem fogja barátja tragédiáját, 
zaklatottságát, s rákényszeríti, hogy éppen Pataki 
dicsérje versének végét, ismételgetve az „Élni, élni” 
sort. Amikor pedig beülnek a ház előtt a kocsiba, 
következik a legjellemzőbb epizód:

„Havas, sötét utcákon vágtattak. Az apa arra gon
dolt, hogy megmarad-e a fia. A költő arra gondolt, 
hogy megmarad-e a verse.

Egy fordulónál Pataki azt mondta:
— Ha gennyes is, eltokolódhat.
Esti bólintott.
Később ő szólalt m eg:
— A közepén mégis kitörlöm azt a három sort, úgy 

egyszerűbb.
Pataki helyeselte ezt.
Aztán többet nem beszéltek.”
Az Esti Kornél éneke is az élet ós az irodalom el

különítésének gondolatára esküszik: a vers legyen 
vers, az élet maradjon az, ami: élet. Éppen ezért Esti 
Kornél az egyéni fájdalom kifejezése előtt engedi le 
a sorompókat:

„ne mondd, mi fáj tenéked, 
ne kérj vigaszt se

s a béna, megvetett test 
bukásait a szellem 
tornáival feledtesd” .

Ezt gondolta különben Esti Kornél a Patakival való 
találkozás során is, amikor azt fejtegeti, hogy a köl
tői mesterség dögrováson van, mert „ki a fenét ér
dekel, hogy fáj a fejünk, mikor mindenkinek fáj a 
feje” . A költő vállalja a tettetést („azt, ami vagy te,
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tettesd”), tegyen arcára álarcot, hogy a „bohóc-üres
ség” és a „víg álarc” lásisék, ne pedig az, ami mö
göttük van, mint ahogy a „hörgő kínokat” is fedje el 
a zsongás, a jajra pedig a szép rím legyen a takaró 
zene. Tehát:

„Ó, szent bohóc-üresség, 
szíven a hetyke festék, 
hogy a sebet nevessék, 
mikor vérző^heges még, 
ó, hős, kit a halál-arc 
rémétől elföd egy víg 
álarc,
ó, jó zene a hörgő 
kínokra egy kalandor 
csörgő,
mely zsongít, úgy csitít el, 
tréfázva mímel 
s a jajra csap a legszebb 
rímmel.”

Okkal költötte ezeket a sorokat Esti Kornélja szá
mára Kosztolányi 1933-ban. S költőhőse be is tudta 
tartani önparancsát, Kosztolányi a maga költészeti 
gyakorlatában nem — a testi fájdalmak nagy éneke
se lesz élete utolsó éveiben, annyira, hogy felesel is 
verseiben az Esti Kornél ars poeticájának tételével. 
Nyilvánvalóan Esti Kornélnak a maga fiatalkori fel
fogását ajándékozta: „A  versben csak dalnak, játék
nak, édességnek, rímnek kell lennie. . . ” — írta Ba
bits Mihálynak 1906-ban már, s egy mozzanatban 
egészen közel kerül József Attila ama képéhez, amely
ben a költészetet az „éji folyó csillagával” jellemzi. 
Esti Kornél pedig így:

„Légy az, ami a bölcs kéj 
fölhámja, a gyümölcshéj, 
remek ruhája, zöld szín 
fán, tengeren a fölszín: 
mélységek látszata.”
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A Kosztolányival perlekedő szemléletek rendre az 
e képbokorból kifeslő eszmére mutatnak, s azt Esti 
Kornél nihilizmusának fényes példájának tartják. 
Üj abban a Kosztolányi-kutatók megtalálták e felfo
gásnak prózai megfelelőit is a Kotsztolányi-szövegek- 
ben. Itt van a búvárlhasonlat, amely — mint Heller 
Ágnes állította — végigkísérte Kosztolányit pályá
ján a Babits Mihállyal folytatott, s nem mindig azo
nos előjelű dialógusaiban. S benne van a versben az 
a paradoxon, amely szerint a mélység nagyon is 
sekély, s a sekélységnek mélysége van. Rónay László 
az 1930 májusában írt Műhelytitkok egyik „titkát” 
idézte, hogy bevilágítson az Esti Kornél vallotta dal- 
felfogás rejtelmeibe. Nyomban leegyszerűsödik a bo
nyolultnak látszó Esti Kornél-kérdés e szövegek fé
nyében. Kosztolányi nyíltan utasítja el a mélység 
szó irodalmi felhasználásának a lehetőségét: „A mély
ség az irodalmi tolvajnyelv legsekélyebb szava. Ne 
is higgy annak az írónak, aki állandóan mélységből 
papol, s ezen a címen zavaros. Vajon csakugyan lenn 
járt-e mélyen? Lehet, hogy nem is volt ott, s csak 
azért hordja bú várisisakját, hogy ne tekinthess sze
mébe . . .  Lehet azonban, hogy tényleg a tenger fe
nekén kotorászott, onnan fölhozott egy marék isza
pot, bemaszatolta magát ve le . . .  Az első esetben 
csaló, akit megvetek, a második esetben szerencsét
len flótás, akit. . .  szánni tudok.” Azután a remek
mű „melységéről” értekezik: „Minden remekmű mély
sége hasonlatos a tengeréhez, melyet csak a felüle
ten észlelünk, vagy inkább sejtünk, a ragyogó föl- 
színen, a türemlő, játékosan-állanó hullámokon, me
lyek roppant titkok fölött könnyedén gördülnek tova 
és dalolnak.” 1933. január 15-én — erre Király István 
hivatkozik — az Ember és világ cím alá fogott glosz- 
szái egyikében, címe Mélység, tovább fűzi ezt a gon
dolatát: „Sohase feledd, költő, hogy az a tenger, 
ahol a mélységek mélységére kell ereszkedned, a szín
padi tengerhez hasonlít, mely legföljebb másfél mé
ter mély. Ebből kell az igazgyöngyöt felhoznod. Se
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kély vizek, csillogó fölületek gyöngyhalásza vagy. 
Igazságod: káprázat. . .  Ne vágyakozzál az igazi ten
gerre. Ott is csak a fölszín a szép.” A búvárhasonlat 
a verssel vetekedő részletességgel is ebben találha
tó : „Ha mélyebbre bukói, mint tested magassága, már 
nem tudsz lélegzeni, már nem lehetsz természetes. 
Nem is érdemes oda leszállnod s eldiosekedned, hogy 
lenn jártál és fölhoztál — bizonyítékul — egy marék 
sarat. . .  Búvárruhát se olts. Nem vetted-e észre, 
hogy a búvár a vaskos öltözékében milyen kevéssé 
emberi, s roppant sisakjával, tág üvegszemével, szé
les pofájával milyen nagyképű? Minden búvár nagy- 
képű.” S a vers:

„Mit hoz neked a búvár, 
ha fölbukik a habból?
Kezébe szomorú sár, 
ezt hozza néked abból.
Semmit se lát, ha táncol 
fényes vizek varázsa, 
lenn nyög, botol a lánctól, 
kesztyűje, mint a mázsa, 
fontoskodó-komoly fagy 
dagadt üvegszemébe.
Minden búvárnak oly nagy 
a képe.”

Ugyanaz év októberében Szép címmel ír cikket, s 
abban ott vannak a következők is: „Csak annyit 
meríthetünk a tengerből, amennyi belefér a forma- 
edénybe. Kár erőlködni. A többi, ami kicsorran be
lőle, úgysem a miénk. Aki túlontúl mély igyekszik 
lenni, mint általában a meddők és kontárok, szükség
szerűen sekélyessé és elcsépeltté válik, mert semmi 
sem oly sekélyes és elcsépelt, mint az akarat erőfe
szítése.” De figyelhetjük utórezgését iis egy 1935 ja
nuárjában írott „ákombákomában” , amelyben a költő 
így fohászkodik: „Hadd gyönyörködjem ezután is az 
emberek és dolgok külső megjelenésében, a héj, a
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falhám éis fölszín mély csillogásában. Jaj annak, aki 
nem boldog és nem elégedett a forma dallamos bör
tönében, melyben Mozart és Bach oly jól érezte ma
gát, és kifelé vágyakozik onnan, mert ezen túl csak 
az elméletek vannak, a meddő gondolatok, az ér
telem és a megsemmisülés.” ősforrása ennek az Esti 
Kornélnak ajándékozott gondolatnak mégsem Koszto
lányi valamelyik prózai szövege. Ifjúkori bálványá
hoz, Niietzschéhez kell folyamodnunk magyarázatért. 
A vidám tudomány bevezetőjében Nietzsche azért 
ünnepli a görögöket, mert mertek a „mélységekig” 
felszínesek lenni. Ó, a görögök, kiáltja, azok tudták, 
mi az élet: ahhoz pedig bátran meg kell állni a fel
színnél, a redőknél, a bőrnél, imádni kell a látszatot, 
hinná kell a formában, a tónusokban, a szavakban, 
a látszatok Olümposzában! E sorok révén Esti Kornél 
nietzschei lelket kap, „az ének” bölcseleti távlatot, a 
vélt szeszély szilárd vázat. S talán ahol sztoicizmust 
látunk, ott is nietzscheanizmust kell feltételeznünk!

Az Esti Kornél költőparanosa mindössze néhány 
tételből áll, s ezek sem lépnek ki az esztétikai néze
teknek abból a köréből, amelyet Kosztolányi húzott 
meg, amikor a l ’art pour l’art-ra esküdött. Egyik 
alapkövetelménye, hogy a költő legyen „atyjafia” a 
természetnek, ahogyan azt az Esti Kornél hatodik 
fejezetében nyilatkozza ki Esti Kornél. Ott az „esz
telen, zabolátlan és élő természetire való hivatkozás, 
itt ennek képi változata:

„Légy mint a fű-fa, élő, 
csoda és megcsodáló, 
titkát ki-nem^beiszélő, 
röpülő, meg-nem-álló.”

Esti Kornél az objektív líra igényével az énről a 
világra irányítja a figyelmet: „a céda életet fesd . . . ”
— biztatja a verset, de akkor is csak az „életen, a 
szinten” kell maradni, s a „fényben kell kerengni” . 
Esti Kornél „dalának” röpülnie kell, könnyednek kell
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lennie, színesnek és hajlékonynak, cikázónak és min- 
denekfelett játékosnak-„játszónak” — „semminek” , 
mert „mily nehéz a könnyű” . A vers a semmi Esti 
Kornél koordináta-rendszerében:

„légy mint a minden, 
te semmi”

és:
„Menj mély fölé derengni, 
burkolva, játszi /színben, 
légy mint a semmi, 
te minden.”

Itt már különben túllépte „fáradt nihilista” önma
gát az 1920-as évekből. Akkor is a „minden” és a 
„semmi” fogalmait játszotta ki, de akkor a „minden” 
az ifjúság idejét jelentette, a „semmi” pedig a fér
fikort, ahogyan a Sakkoztunk egyszer három nagy
diákok megfogalmazta. Az egzisztencialiista filozófiá
ra hangolt érzékelés, vagy a vele szembeni gyanakvás 
a semmi hallatára-láttára kész filozófiai kategóriát 
keresni az Esti Kornél éneke semmijében is. Ezt tette 
Rónay László, aki Heádegger-párhuzamot is talált. 
S ha ez igaz lenne, az Esti Kornél lehetne az első 
egzisztencialista hőse a magyar és a világirodalom
nak. Hogyisne, mikor Heidegger szerint a „semmi 
a létező egyetemességének teljes tagadása” ! Király 
István pedig azt fejtegeti, hogy Kosztolányi versében 
a semmi van a középpontban, hogy a „nihilt idéző 
tagadó szavak feltűnően magas aránya” is jellemző, 
de a szerkezet is erre mutat: az Esti Kornél éneké
nek „visszahajló, körmozgásszerű” a kompozíciója: 
„Megismétlődött nyitásban és zárásban ugyanaz a két 
sor, csak épp grammatikai khiazmusként, mint anti- 
metabolé, paradox módon. A semmi a nyitásban még 
állítmányi részben áll (» . . .  légy mint a minden — 
te semmi*), a befejezésiben már ő volt az alany, a 
szubsztancia, a lényeg: »légy mint a semmi — te 
minden* — hangzott.” Értelemszerűen is a vers a
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semmi Esti Kornél szótárában, de a Számadás kom
pozíciójában dis az Esti Kornél éneke után nyomban 
a Negyven pillanatkép első darabjában is ezt erősíti 
meg Kosztolányi, amikor azt írja, hogy a vers „sár 
és virág, kavargó semmi ség” . Hogy ne legyen két
ségünk, a cím árulkodóan beszél, jelezve, hogy Vers 
a költemény címe. A próza nyelvére fordítva nem 
mond mást ez az ars poetica, mint azt, hogy a vers
nek valósággá kell válnia, a valóságnak pedig költé
szetté. Hogy hogyan, ezt mondja el az utolsó előtti 
(nyolcadik) szakaszban Esti Kornél:

„Hát légy üres te s könnyű, 
könnyű, örökre-játszó, 
látó, de messze-látszó, 
tarkán lobogva száz szó, 
selymével, mint a zászló, 
vagy szappanbuborék fenn, 
szelek között, az égben, 
s élj addig, míg a lélek, 
szépség vagy a szeszélyek, 
mert — isten engem — én is, 
én is csak addig élek.”

Nyilvánvalóan az ezt kibeszélő, követelményként 
felállító költeményben a verszenének jelentős a sze
repe — annak is azt kell kimuzsikálnia, amit érte
lemszerűen is hirdet, hogy milyen súlyos a könnyű, 
hogy a vers valóban „örökre-játszó” , s hogy a rím 
hallhatóan ós láthatóan is tréfázva a „jajra csap” . 
A Kosztolányi-irodalom egyenesen „estikomélos” rí
meket emleget. Rónay György a groteszk, a harsá
nyan rikoltó és ellenprogramszerű rímeket tartja jel
legzetesen estikomólosoknak, Vas István a „léha, túl
zó” rímet, Király István provokatív rímekről beszél
— a „hononiim jellegű önrímek” szerinte az ilyenek 
—, s azt állítja, hogy ellentét feszül a logikai-gram- 
matikai és a zenei-képi szervezettség között. Esti 
Kornél a maga énekében az ő verszenéjét könnyű
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nek, örökre-játszónak, tarkán lobogónak mondja, s 
ezek rímeit is minősítik. Elgondolkodtató ugyan
akkor, hogy Devecseri Gábor éppen az Esti Kornél 
éneke rímeiről azt tartja, hogy a harmóniát szolgál
ják, „egyensúlyozó szerepük” van, s hatásuk gyó
gyító: „akkor lis vigasztalni kívánnak, mikor a hír, 
amelyet belengnek, lesújtó” , mert a szavak varázs
ereje szabadul fel a nyelvi-zenei játék közben, s Esti 
Kornél ott lehet, ahol jól érzi maigát, a költészet ön
körében.

Mindezzel összhangban van a fiatal Esti Kornél 
vallomása az Esti Kornél harmadik fejezetében: 
„Hogy honnan származom?. . .  Onnan, ahonnan min
den ember. Egy anyaméh bíbor barlangjából. Én is 
onnan indultam egy (bizonytalan utazásra, melynek 
sem rendeltetése, sem utolsó állomása nincs feltün
tetve az útlevélben. Kéjutazás? Remélem, az lesz, 
mert roppant szeretek élvezni mindent. Vagy tanul
mányút? Bár tudhatnék mindent, amit eddig tudtak. 
Vagy csak af fairé famíliáié? Azt se ibánnám, mert 
imádom a gyermekeket. Szóval a föld férge vagyok, 
ember, mint te, kedves öreg talián, jó is, meg rossz 
is. Mindenekfölött azonban érzékeny és kíváncsi. Min
den és mindenki érdekel. Mindent és mindenkit sze
retek, minden népet és minden tájat. Mindenki va
gyok és senki. Vándormadár, átváltozó művész, bű
vész, angolna, amelyik folyton kisiklik az ujjak kö
zül. Megfoghatatlan és átfoghatatlan.”

Esti Kornél bácskai: ő is szabadkai, „földije” az 
írónak, hetvenkedő és különc, aki a Vörös Ökörbe 
járt elemibe (valóságos név ez, még ha paradoxitást 
is idéz), az érettségi után olaszországi jutalomutazás
ra indul, „fiatalon és tapasztalatlanul kerül ki Né
metországba” franciaországi tartózkodás után, ahon
nan apaii parancs mozdította ki és indította el Né
metországba. Külföldön „mint egy magyar lap al
kalmi tudósítója” élt, Budapesten pedig oly egyedül, 
„mintha Madagaszkárban vagy a Fidzsi-szigeteken 
lakna” . Életmódjáról információink bizonytalanabbak.
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Egyszer háromszobás lakáéiban él, s havi 500-at ke
resett tollával, amint ott ül íróasztalánál, ^borzas 
haját az állólámpa aranyfény óben, dohányfüsttől bok- 
rétázva, amint még mindig zongorázott írógépén, 
kedvtelése a komisz cigaretta és a komiisz nő” . Más
szor nyomorúságos lyukban találjuk: „Keskeny, roz
zant dívány, két szék, egy szekrény. Az asztalon 
ötnapos újság. Egy hervadt ibolyacsokor. Egy álarc 
is, ki tudja, mire való? Cigarettacsutkák a földön. A 
hegedűtokban sárga szemüveg és birsalmasajt. Nyi
tott bőröndök. Néhány könyv, főképp menetrendek. 
Toll, papír sehol. Rejtély, hogy hol dolgozik.” Egy 
adalék szerint zöld bőrpapucsban járt odahaza, sze
rette a világos sört, „melynek fanyar tajtékát, a fris
sen kisült rozscipóra emlékeztető, szinte tápláló kom- 
ióillatát gyermekkora óta imádta” . Néha fekete ke
ménykalapot tett fejére, amely arcvonásait meg
keményítette, amikor pedig az autó eltaposta kalap
ját, akkor estikornélosan hat hétig gyászolta. Szoká
sai közé tartozott egy időben, hogy nem mosakodott, 
csak arcát kissé megnedvesítette, mert „annyira ra
gaszkodott egyéniségéhez, hogy átallotta lemosni a 
napközben rárakódó rétegeket” . Nem vett a kezébe 
fésűt sem, s ujjaival rendezte el haját, hogy „más
képpen legyen zilált, mint éjjel” . Aranyfoga ellen
ben „költőd egyéniségéhez tartozott” már. Részletes a 
képünk testi valójáról: „Esti magas férfi volt, bajnoki 
termetű, látszatra erős, de belül gyönge és puha. 
Álmatlan-kék szeme állandóan valami riadalmat tük
rözött. Taglejtései lázasak, tétovák. Bizonytalanságá
ban mindig hajlandó lett volna ellenkezőjét tenni 
annak, amit szándékozott. Hirtelen lelke zavart volt. 
Érzékenysége oly fokú, hogy annak előtte bármelyik 
pillanatban sírva tudott volna fakadni akármin, egy 
rozoga gyufatartó vagy egy fáradt arc láttán, évek 
során azonban idegrendszerének e természetes rez- 
zenékenységét iskolázta, megkeményítette, egész a 
kegyetlenségig, s mint hajtóerőt, öntudatosan bele
kapcsolta művészetébe. Csak érezni akart, látni.
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Egyetlen dolog, ami éltette is némiképp az emberek 
közösségéhez fűzte, ez volt, meg az, hogy félt a 
meghalás utolsó kötelességétől.”

Magányosan halt meg egy szálloda labirintus-folyo- 
sóján, a tükör előtt, s mint ,yaf£óle művészember” hol
tában is nézte magát a tükörben, ahogyan azt Kosz
tolányi elmondja az Utolsó fölolvasás című 1933-as 
Esti-novellájában. Pedig volt írói társasága — fiatal
korában főképpen. Erről beszél az Esti Kornél ötö
dik fejezete, „melyben egyetlen hétköznapjának, 1909. 
szeptember 10-ének mozgalmas és tanulságos leírása 
foglaltatik, s megeleveníti az az idő, mikor még I. 
Ferenc József ült a trónon, ós Budapest kávéházai
ban csak különböző irányokhoz, iskolákhoz szító mo
dern költők tanyáztak” — köztük Esti Kornél is. Ké
sőbb a Toipedo kávéházban székel: „Körülötte a 
szokott, szedett-vedett társasága, nyolc-tíz íróféle, 
egy-két nő. Előtte egy pohár bikavér, egy ezüsttál, 
abban egy pisztráng mesésen lenge csontváza ós vala
mi halványzöld mártásmaradék.” Előbb a New York 
kávéházban, azután a Torpedóban esik szó iroda
lomról ebben a körben — Kosztolányi ugyanis nem 
lankadó kedvvel reprodukálta ismételten az írói tár
saság szituációját azóta, hogy a Nero-regényében oly 
sikeresen megoldotta ennek művészi ábrázolását, ós 
megtalálta funkcióját, rájött a szatirikusnak ós a „ko
molynak” vegyítósi arányára. Érzékletes és fölényes, 
amikor a kávéházi irodalmi szeánszokról beszél ő is, 
hőse, Esti Kornél ,is. A modern magyar irodalom 
egyik seregszámlája készült el például az Esti Kornél 
ötödik fejezetében — szinte egy kávéházi asztalhoz 
ültetve a művészeti irányojk .képviselőit, és maguk 
elé rakatva programjukat is. Köztük olyant is, amely 
akkor még az idő méhében pihent, mint az is, amely 
majd egy Beckett témája is lehetne: „Itt volt Kotra, 
a dramaturg, aki a tiszta irodáimat követelte a szín
padon is, a legtisztább irodalmat, s elő akarta adatni 
mellette ülő barátjának, Csáth Gézáinak Halálvár ás 
című készülő drámáját, mélyben emberek nem is
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szerepelnek, csak tárgyak, s a kulcs a kulcslyukkal 
hosszú és mély metafizikai vitát folytat..

A Torpedó-ibeli barátainak németországi tapaszta
latairól számolt be: azok között volt szintetikus-ezo
terikus regény, mely egyetlenegy illetlen, szemérem
sértő szóból állt, neoklasszákus-metapszichikus pár
beszéd, amelyet egy kukac folytat, egy „vérszomjas 
futurista” háborút dicsérő hangutánzó szavakkal, 
hangkapcsolatokkal előadott verse. Természetes te
hát ezek után, hogy a Momentumok és monumentu
mok című , ̂ eoaktivistanszimjultanista-expresszi onista- 
avantgardista folyóirat” legújabb, fölvágatlan számát 
a papírkosárból veszi ki és kölcsönzi Dani barátjá
nak az Esti Kornél tizenhetedik fejezetében.

A műfaj, az elbeszélés sajátos változata, teljesség
gel Kosztolányié — egészen abban a felfogásban, 
amelyről az Esti Kornél éneke is beszél: az ugyanis 
a prózának is ars poeticája. Ahogy Király István 
figyelte meg, Esti Kornél körül játszódnak le esemé
nyek, s ritkán történnek dolgok vele. Narrátor és 
nem vallomásitevő, pontosan úgy, ahogy az Esti Kor
nél első fejezetében megegyezik az író és hőse: a 
hős beszél, az író jegyez. Néhány Esti-^novella kivé
telével mindegyik Esti-történetnek van bevezető me
seformulája, amely végső fokon a műfaji karakterre 
is következtetni enged. Más elbeszélő műfaj az, 
amelynek kezdetén Esti Kornél elmélkedik, mint az, 
amelyet mesél, más az, amikor egy témára tereli a 
szót, s más, amikor hallgatói felé fordulva kérdezi: 
„ismeritek-e a szállodák költészetét” , s más ismét, 
amikor csak szól. Így van ez az Esti Kornél tizen
nyolc elbeszélése közül tízben, s az Esti Kornél ka
landjai zömében: kezdte; elmondta úgy, ahogy tör
tént; beszélte; úgy szólt; tűnődött; figyelmeztetett; 
szólt; mondotta; csodálkozva mered ránk; panaszko
dott; tűnődött; kérdezte. Az Esti Kornél vallomása 
címűben „biztatja” hallgatóit, a Vér címűben pedig 
„magyaráz” . A hagyományos és szabványos elbeszé
lés nem műfaja Esti Koméinak és a történeteit fel—
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jegyző írónak. Babits Mihály mindössze két „igazi 
novellát” talált az Esti Kornél tizennyolc írása kö
zött, a „könyv többi darabja tiszta líra vagy ötlet 
vagy csevegés vagy humoreszk vagy értekezés, no- 
vellaformában” , ezért „nem is ágazi novellák soro
zata” . Az elbeszélés, amely „szinte tökéletes” és a 
„legszebb új magyar prózaírások sorába emelhető” , 
az az ifjú Esti Kornél kalandja a vasúton az őrült 
lánnyal.

Bizonyos az is, hogy ha novellagyűjteményként ol
vassunk, megközelítése elé gördítünk akadályokat. 
Szegedy-Maszák Mihály jelentős tanulmányban bizo
nyítja, hogy mennyire egységes a két Esti Kornél- 
gyűjtemény anyaga, s a még köréjük szervezhető Esti 
Koméliszövegállomány. A két főrésze — magyarázza 
Szegedy-Maszák — „nemcsak a művészi jelrendszer, 
az elbeszélő és a címszereplő azonossága révén függ 
össze egymással, hanem igen tág értelemben egymás 
hasonmásaként is felfogható” . Az első nagy egység
ben több az életrajzi elem, az ifjú költőről szóló tör
ténet, de a halálát a második nagy szövegegységben 
találjuk meg. Ám — ez is Szegedy-Maszák felisme
rése — nem lehet a fejezeteket tetszőleges sorrend
ben olvasni — aki ezt teszi, megsérti az író rejtett 
kompozíciójának logikáját. Mert ebben még annak is 
fontos jelentést hordozó szerepe van, hogy az Esti 
Kornél fejezetei viszonylag hosszabb szövegek, az 
Esti Kornél kalandjai rövidebbek: „e^t — írta Sze
gedy-Maszák Mihály — a nagyobb szakadozottságot 
az indokolja, hogy Esti Kornél világa egyre töredé
kesebbé válik” . Kosztolányit, az újítót is itt lehet tet
ten érni akkor, amikor érzékeljük, hogy a töredék
jelleg előtérbe került, s hogy a „történet időtartama 
széttöredezett” (Szegedy-Maszák Mihály). Egy „új
formájú” regény körvonalai sejlenek fel az Esti Kor
nél neve egybehozta írásokból. Kosztolányi Dezső a 
legmerészebb formabontók egyike tehát, aki a regény 
és a novella szabályait kezdte ki, s ha látunk vissza- 
kanyarodást, az a Krúdy Gyula formavilágához veze
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tett. Az 1930-as évek elején arról a világképről, 
amelyről Kosztolányi beszólt, már csak úgy lehetett 
meggyőzően szólni, ahogy ő tette, miközben a polgári 
létezés egyik legmerészebb rajzát adta a magyar 
irodalomban. A nagy prózatervektől is itt és ekkor 
vett búcsút.

233



„A VALÓSÁG SZÉTHULLOTT SZILÁNKJAI”

Az Esti Kornél-szövegeket egy egész ember- és mű
fajvilág fogja körül. S mert lét- és eszmetalajuk is 
azonos, ugyanazok a jellemzők minősítik egyiket és 
másikat is. Ez teszi érthetővé különben, hogy az Esti 
Komél-szövegek egy része nem is szerveződött a hős 
nevét címként viselő „regénybe” , s nem kerültek 
Esti Kornél „kalandjai” közé sem. Változatos termé
szetű szövegállományról van szó — alapjában véve 
több mint tíz esztendő prózai produkciójáról, amely 
azonban mégis egységesnek látszik: mindenütt a 
„valóság széthullott szilánkjaival” találkozunk, mint
ha általános érvényűvé tette volna az író hősének, 
Esti Kornélnak azít a követelését, hogy hagyja a mese 
csirizét, s maradjon a „töredék” műfajánál, azaz a 
rövid prózai műfajok változatainál, amelyek egyál
talában nem nevezhetők töredékeknek, hiszen zárt 
formákat találunk, teljesek, csorbíthatatlanok és 
„egészek” . Joggal írta Illyés Gyula a Felebarátaim 
című Kosztolányi-kötetet kísérő esszéjében 1945nben: 
„Ebben a könyvben a regény ürügye, azaz meseszö- 
vés nélkül lépnek -elénk az új ismerősök, villannak 
elénk az ismeretlen sorsok. Egy marék gyöngyöt ka
punk felfűző fonal nélkül.” A műalkotás követel
ményeit kielégítő szövegek ezek a Kosztolányi-írások, 
„tengerszemek” , noha ezt a képet az író a költő jel
lemzésére használta fel, a költőére, aki kicsi, de mély 
akar lenni. A Kosztolányi-értelmezők elleniben lele
ményességüktől függően próbálták definiálni a sze
mük elé táruló műfaji változatosságot. Illyés Gyula

234



az „újságcikk álruhájában” elénk lépő műfajt lát 
bennük, Kiss Ferenc jegyzeteket, naplókat, rajzokat, 
hangulatképeket, gondolatsziporkákat, elmélkedéseket 
emleget. Kosztolányi 1921 után a legkülönbözőbb, 
műfajának lényegét kifejező meghatározást írja cím
ként, kezdve a kis napZóm-mal, a következőképpen: 
tanulmányfő, jegyzet, nyári panoráma, kis jegyzet, 
műhely, naplójegyzet, följegyzés, furcsa dolgok, 
ákombákom, csiricsáré, napló, sorok a naplóból, so
rok, arcélek és karook. 1928-tól kezdve új terminusok 
találhatók, így a terefere, papírszeletek, felebarátaim, 
fintorok, arcélek, mesék, lelki arcképek, titkok, kör
kép, jegyzőkönyv, ember és világ, vallomásaim, em
léksorok, tinta, arckép, igék, titkok, „én, te, ő” , em
berek, képeskönyvem, 1933 után pedig a pillanatké
pek, szürke rajzok, vasár,nap, képeskönyv, írás, pesti 
utca, különvélemények, napjaim múlása, mondatfosz
lányok, miközben az 1920-as évek folyamán kedvelt 
címek is újra és újra feltűnnék. Jellemzőek a kötetki
adásokban az alcímek a műfaji meghatározások szem
pontjából. Az első két gyűjtemény: a Tintaleves pa- 
pírgáluskávál (1927) és az Alakok (1929) az 1916-ban 
megjelent Tinta című kötetre utal vissza a „rajzok” 
alcímmel. Majd következett a Zsivajgó természet 
(1930) a „miniatűr portrék” jelzettel, a Bölcsőtől a 
koporsóig (1934) az „alakrajzok, portrék” , valamint a 
Tengerszem (1936) a „novellák, rajzok” meghatáro
zással. Találó természetesen a puritán Próza cím is, 
amely Kosztolányi Dezső összegyűjtött munkái egyik 
kötete címeként bukkan fel, amelyben körkép, há
rom történet, arcélek, mesék, képeskönyv és külön
vélemények jelölik az írások egy-egy csokrát. Akár
csak Illyés Gyula, Gyergyai Albert is Kosztolányi 
dicséretét zengi műfajai vizsgálatakor: „A  novellá
ban Kosztolányi valóságos egyeduralkodó: újságvágya 
és ismeretszomja, részvéte és formaérzéke, sűrítő vagy 
részletező kedve itt szabadon csaponghat száz irány
ban, s nincs olyan műfaji változat az anekdotától a 
kisregényig, a tollrajztól az életrajzig, az elvont al
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legóriától az aprólékos élettöredékig, amit, igazi ezer
mester, ne mívelne egyforma kedvvel és szerencsé
vel.” Műfaji tükör a Tengerszem is öt fejezetével 
(Végzet ós veszély; Esti Kornél kalandjai; Egy asz- 
szony beszél; Latin aroélek; Tollrajzok): a többé- 
kevósbé szabályos novellától a tollrajzig van benne 
összefogva és összefoglalva Kosztolányi Dezső utolsó 
pályaszakasza műfajainak egy sora.

A  gyökerek után kutatva Kosztolányi válságélmé- 
nyére bukkanunk már 1922-ben, amely az évtized 
végére mélyül el, hogy az arra következő esztendőik
ben tetőzzék, követve a világválság görbéjének nyom
vonalát. „Ma az európai műveltség rendszeres szét
bontása fo ly ik . . . ” — állapította meg a „Greatest of 
all destructive forces” című írásában, annak ürü
gyén, hogy egy angol tudós felfedezte a „destruktív 
sugarakat” , a „világ legnagyobb romboló erejét” , 
hogy 1928-ban további részleteket közöljön diagnó
zisából: „A XX. században az értelem ebek harmin- 
cadjára került. . .  A XIX. század értelmi bálványozása 
után bekövetkezett a csömör, a kiábrándulás. . .  
Apáink azonban csalódtak az értelemben, mellyel 
semmit sem tudtak megoldani, és mi most a sáros 
ösztönt, a lázat, az őrületet emeljük trónra” (Tinta). 
Messzemenő műfaji következményei, esztétikai kon
zekvenciái voltak ennek a Kosztolányi szerint is 
megrázó élménynek az eszmeiekkel egyetemben. A 
darabokra hullt, szilánkjaira szétesett világ, a lehe
tetlenné vált regényműfaj, az élet és a világ között 
támadt, s akkor áthidalhatatlannak látszó szakadék
— mindez ott hagyta nyomát Kosztolányi műfaj vá
lasztásán éppenúgy, minit mondatszerkezetén — amott 
a regény „eltűnése” , emitt a mondatszerkezetek fel
lazulása és szétzilálása, a cselekvés szintjeinek el
szegényedése következett be, mintha egy egyetemes 
érvényű szegmentálódás! folyamatot akartak volna a 
Kosztolányi-írások dokumentálni. „Aprózó” műfajai 
is ezt bizonyítják.

A világérzékelésben bekövetkező válság és válto
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zás jelképes megfogalmazást kapott az Ilonka című, 
1928-as elbeszélésben. A  hős, Vencel, a selyemnagy
kereskedő, kétéves kislányát viszi a kórházba, aggódó 
szívvel, lelki megrázkódtatások közepette. A pillanat 
rendkívüLisége magyarázhatja a kereskedő „látásá
ban” , érzékelésében bekövetkezett metamorfózist. Az 
úton a színek és fények válnak kiabálóvá, már-már 
felhevültté: „Zöld júliusi éjszaka volt, a közeli he
gyek és erdők zöld hajától. Sebesen rohantak az 
Andrássy úton. Egy nő a kávéház tornácán bordó 
málnafagylaltot kanalazott. Kivilágított hirdetőoszlo
pok ordítottak kéken, sárgán. Mozik hirdetővillámai 
cikáztak. Mindez oly színpadi volt, oly szokatlanul 
jelentős és részletes, s a képek, noha a kocsi vágta
tott, oly lassan tűntek eléje, hogy Vencel, mint akivel 
valami boszorkányság történt, megdörzsölte szemét.” 

Tovább folytatódik ez a boszorkányság a kórház
ban a Teakonyha feliratú ajtó előtt: „ . . .  Idegessége 
olyan fokra hágott, hogy menekülni szeretett volna 
valahová. Fölgyulladt képzelete, mely nem merte 
megvilágítani a riadalom gócát, éles sugárkévéket 
lövellt maga köré, s látott mindent, nem úgy, mánt 
azelőtt, hanem részletekben, elaprózva, mint a való
ság széthullott szilánkjait, és ezeket szemlélte, hogy 
ne legyen kénytelen fölfogni az egészet, melynek 
már nem volt értelme, ezekkel bíbelődött, hogy ne 
szögezze szemét arra, ami kibírhatatlan lett volna.” 

Majd a poénban a tanulság, a szimbolikus „jelen
tés” . Itt a kislány túl van már az életveszélyen, az 
apa megnyugodott, visszaállt a régi rend:

„A kapuban szétnézett. Már ismét egy volt minden, 
ami széttöredezett, a szilánkok összerakódtak, egész- 
szé váltak . . .

Hátradőlt az ülésre, úgy élvezte a tág, szabad ma
dártávlatot.

Visszakapta az életét. De a világot megint elvesz
tette.”

Kosztolányi Dezső a regények segítségével megszer
zett „világot” a maga széttöredezettségében, de tar
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tósan birtokolta élete utolsó tíz esztendejében. Róla 
alig vain már szó ezekben az írásokban, de mindig és 
kifogyhatatlanul a „világról” — a teljességigényről 
való lemondás árán is. Ami 'kiszámíthatatlan, milyen 
mértékben párosult Kosztolányinál a valóságvágy, a 
világnak igazi mivoltában való szemléletére törő mű
vészi akarata az elmúlás és a megöregedés gondola
tával. 1930 és 1933 között ugyanis két ízben szól er
ről. Először gyermekkori emlékidézése kapcsán írja, 
hogy „mire megöregszik, a világot való mivoltában 
látja” (Az utolsó csoda), majd a Tengerszem című 
novellájában mondja hőseiről, akik „átérezték” , hogy 
megöregedtek, ezért érzékelik, ,,nincs többé öncsa
lás, káprázat, mely megszépíti a dolgokat” . Bizonyos, 
hogy nem filozófiai elgondolásról van nála szó, ha
nem minden mondatában egy közérzet megfogalma
zásáról, s ez az, amivel kora lényeges jelenségeit 
látja. Majdnem egy időben írja, hogy „képzeljenek 
el egy kort, mikor mindenki az volt, ami, és nem 
más” (Félmúlt), és kiált fel imigyen: „Csodálatos, 
megunhatatlan, babonás valóság” (Nyolcvan ismeret
len arckép). Ám ő nem akart és nem is volt való- 
ságmáisoló a szó triviális értelmében, ezt nyíltan is el
utasította 19234jan, amikor Füst Milán Boldogtala
nok című drámája kapcsán különvéleményét jelen
tette be a naturalizmusról, mondván, hogy a művé
szetnek a „valóság káprázatát kell keltenie” , s előre
mutat, amikor fejtegeti, hogy „könnyebb elképzelni, 
jól lefesteni egy mesebeli sárkányt, mint egy részeg 
napszámost” , mert szinte lehetetlen csalni munka 
közben. Egy fényképalbum szemlélése ihleti majd tíz 
esztendővel később, s akkor fejtegeti: „A  valóságot 
nem lehet másolni. Aki megkísérli ezt, a végtelenbe 
vész. Alaktalan, megfoghatatlan, szétfolyó zűrzavar 
ez, melynek nincs partja, határa. Próbáljon valaki 
lefesteni egy fát, melyet maga előtt lát. Amennyiben 
előzőleg nem él benne a fa mint vízió, képtelen lesz 
r á . . .  A valóság újjáteremtéséhez nagyobb képzelőerő 
szükséges, mint bármely sohase létezett emberfajta
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vagy mesetáj leírásához, mert ez felelőtlen és ellen
őrizhetetlen, az előbbihez azonban van mértékünk 
és összehasonlítási alapunk. Minden művész munkája 
azon múlik, milyen nézőszögből tekinti a valóságot, 
mit hagy el belőle, mit tesz hozzá. Ez az alkotás.” 
A  valósággal, a világgal szembenéző, minden ideg- 
iszálával arra összpontosító író értekezik a fényké
pezésről és a fényképről 1931-^ben, s ahogy a fényké
pezőgép lencséje, úgy az író szeme is ^gyújtópontjá
ban összemarkolja a valóság ezerfelé cikázó sugarait” . 
„Világérdekű” korszaka ez Kosztolányinak, amikor 
prózájáról van szó: ezért beszél például Esti Kornél 
kalandjairól is, hogy ne beszéljen önmagáról! S ezért 
a „római novellák” — a Tengerszemben Latin arc
élek cím alá sorolt négy elbeszélés. írói elkötelezett
ségének egyetlen nyíltan deklarált hittételét is itt, a 
Paulina című, 1929-ben írottban találjuk. A bölccsel 
szemben a költő tartja fenségesnek a kiszolgáltatott, 
vérig sértett „kis maszatos konyhalánynak” , Pauli
nának a tiltakozását:

„— Mit ér vele? — kérdezte tűnődve a bölcs. — 
Az őrszobában majd agyba-főibe verik. Vagy el se 
jut odáig. Belelökik a Tiberisbe.

— Az mindegy — mondta a költő. — Az igazság 
az utcán ment és ordított. Mi pedig meghallottuk a 
szavát. Fölriadtunk ágyunkból, nem bírunk többé 
aludni, nem tudjuk folytatni előbbi vitánkat. Róla 
gondolkozunk. Az igazságról. Lásd, még mindig er
ről ibeszélünk. Ez is valami.”

Ennek a dokumentuma pedig az a sok-sok írás (kb. 
1600 könyvoldalnyi terjedelemben), amely mind az 
emberről és valóságáról beszél a mikroszociográfia 
„tengerszemnyi” terjedelmében. Ezek alapján Kosz
tolányit akár „városkutató” szépírónak is nevezhet
nénk — ez volt tapasztalati körében, ami természe
tesen nem jelenti, hogy a távolabbinak nevezhető 
falusi-paraszti világot nem nézte meg, ha alkalma 
adódott. De nem programszerűen írt a falusi ember
ről, ha az nem volt cseléd vagy más, városba sodró
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dott, beköltözött és kiszolgáltatott lelkiség. Az ő ka
tegóriája azonban az ember mindenekelőtt — polgári 
mivoltának legjellemzőbb „üzeneteként” . Volt pilla
nata, amikor társadalmi osztályokat is emlegetett. Az 
alábbi kitételt a Motorcsónak című, 1930-as elbeszé
lésében találjuk: „Segédkönyvelő lett valami szalá
migyárban . . .  Reggeltől estig olyan fizetésért robo
tolt, melyet leírni is veszedelmes, mert néhány mun
kaadó még vérszemet kaphatna tőle.” A Sárika cí
műben, 1931-foen, a szegénység fokozatairól értekezik: 
„Az uram azt szokta mondogatni, hogy a szegénység 
is megtenni a maga grófjait, báróit, akár a túloldal, 
aszerint, hogy kinek nagyobib az ínsége, és egy for
dított gothai almanachban bizonyára föl fogják -majd 
jegyezni az ő családfájukat is.” Nyomban példákat 
is kínál, mondván, hogy vannak, akik a szenet pa
pírzacskóban viszik haza, s akik azt szedik fel, amit 
ezek elhullattak. Tud egy öreg varrónőről, aki soha
sem fűt, a macskája hasán melegíti fázós lábát, s hal
lunk a „szegénység szürke polgárairól” , a „szegény 
szegényekről” , akiknek még a „szegénységet is má
soktól kellene koldulniok” . Közel sem lehet és sza
bad tehát leegyszerűsítésekkel értelmezni Kosztolányi 
emberképét. Lépten-^nyomon hitet tesz az „ember” 
mellett, magyaráz és patetikusan ünnepel is, ha al
kalma adódik. „Értsétek meg, ember vagyok. Nem 
akarok más lenni. Csak ember.” Ezt írja 1928-^ban 
A szegény kisgyermek karácsonyi panaszai című gon- 
dolatsorozatábapi, hogy nemsokára további adaléko
kat sorakoztasson fel az ember témájához. „Mióta el
vesztettem gyermekkori szemléletemet — írta a Tin
ta című ^tengerszem-sorozatában^, — gyakran fáj, 
hogy többé nem látok típusokat vagy egyéneket. . .  
Most mindegyikükről tudom, hogy föl van öltözve, 
is egy-egy szerepet játszik a földön. Tökintetem át
fújja jelmezüket. Előttem mindenki csak ember: mez
telen, mint a gőzfürdőben, egyenlő, mint a temető
ben.” Ilyen módon találja meg viszonyulásának, kom
munikációjának alapjait is: az emlberek testvérei és
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rokonai, nem pedig idegenek, egyszerűen azért, mert 
együttesen az emberiség családjához tartozónak tudja 
magát (Nyolcvan ismeretlen fénykép), én-kultúszá
nak végső következményeként. 1932^ben irta le: „Az 
ember azt jelenti, hogy: egy; százezer ember nincs 
is, mert ha ennyien vannak együtt, akkor nem em
berek többé” (Titkok). Ha az ember egy, akkor ki
vétel is, s olyannak kell elfogadni, amilyen. Az em
ber a természet szeszélyes alkotása (Szörnyeteg), de 
„nem lehet se jó, se rossz” (Pletyka), ám azért tele 
van ellentmondásokkal, „borzalmas zűrzavarral” (Er
zsébet). De minden esetben a lényegét képezi em
bervolta, bizonygatja Kosztolányi, s előbb megkölti 
az „idegen”-ről szóló példabeszéd-elbeszélését, hogy 
bizonygassa, mennyire össze van fonódva az ember 
és a testvér fogalma. Az „idegen” , aki egy hotelszo
bában meghalt, „ember volt, aki a földön járt, mint 
ők, és elment innen, amint majd ők is elmennek” (Az 
idegen). S megírja a Caligula című novelláját 1934- 
ben. Ennek a hőse ugyancsak „idegen” volt a világ
ban, álarc alatt élő, s aki a halálban mutatja meg 
ember voltát:

„Arca fehér volt, vértelen és egyszerű. Lehullott 
róla a téboly álarca. Csak az arc maradt ott.

Egy katona sokáig bámulta. Ügy tetszett neki, hogy 
most ismerte föl. Ezt gondolta magában:

»Emlber.«”
A ráismerés fontos, s legalább annyira az össze- 

tévesztés mozzanata az e korszakbeli novellákban: 
vagy a hős csapódik be, vagy ő csap be másokat az 
„az, aki” kérdésének a kijátszásával. Én-csapdák ezek 
Bodoloszki József jó  meghatározása szerint. Pirandel- 
lo szelleme természetesen ott lebeg e világ felett, s 
Kosztolányi Caligulája legalább olyan méretű Biran- 
dello-hős lehetne, amilyen az ő IV. Henrikje maszk
jában fellépő személy. S nyilván e sokat elemzett 
Kosztolányi-novellának ez lehetne a legpontosabb ol
vasata is.
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A Caligula szegmentáltsága (Karol Tomis), illetve 
„villámj elrendszere” (Baránszky-^Jób László) a Koszto- 
lányi-prózának ebben a korban egyetemes elvére mu
tat vissza, s jelzi, mennyire egyformán gondolkozott 
az 1920-as évek második felében és az 1930-̂ as évek 
első felében műfaji szempontból az emberről és a 
valóságról. S a Caligulábán sem elvont, csak kosztü
mös, ha világáról beszél, rendkívüli módon konkrét 
és precíz. Ez az a prózaeszmény, amelyet maga Kosz
tolányi nevez ,/nyugodt, értelmes prózának” (Kritika), 
amely „gondolkozó szívvel és hevesen dobogó, lük
tető aggyal” készül, létrehozva az értelem és az érze
lem annyira dicsért összhangját. „Hogy mi itt az 
értelem és érzés szerepe — írta a Kritika című írá
sában 1929-ben —, azt csak sejteni lehet. Az értelem 
nyilván megmunkálja az anyagot, az érzés pedig azt 
a titokzatos formát adja néki, mely minden maté
riát elfogadtat.” Nem is tesz különbséget úgynevezett 
újságműfajai és a szorosabban vett elbeszélései kö
zött. A Tengerszem kompozíciója a bizonyíték, amely
ben többek között harminchat „tollrajz” is helyet ka
pott, holott ezek az elbeszélés műfaji kritériumait 
aligha elégítik ki maradéktalanul. Valójában nehéz 
is határvonalat húzni a Kosztolányi-írások között, a 
terjedelmi szempontot pedig éppenséggel lehetetlen 
érvényesíteni. Alaki szempontból szinte nincs különb
ség a Mozi című tizenkét képből álló „novella” és a 
tizenegy képből álló Caligula között. S nem monu
mentális novella-e a Műhely című négy önálló kis 
részből álló írásának harmadik darabja?

„Paraszt áll a falusi temető 'kapujában, hóna alatt 
koporsóval, mély akkora, mint egy nagyobbacska 
szivardoboz. Benne a halott. A vad nyári verőfény
ben élesen kiáltanak a cifra betűk: ^Farkas Péter, 
élt egy napot.«

Farkas Péter apja fekete ruhát visel, vadonatúj 
kalapot, ragyogó, csikorgós csizmát. Arca vörös. 
Gyomrában az ebéd. Bort is ihatott. Most indul az 
emésztés folyamata.
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Nem szomorú és nem víg. Közönyösen várakozik, 
hogy sorra kerüljön, és földbe tegye gyermekét. Köz
ben beszélget az őrrel. Zsebéből kifityeg egy bőnszi- 
var, mellette szipka. Temetés után majd rágyújt.

Aki nem látta ezt, mint én, a lángoló napsütésben, 
mely a dolgokat a maguk valójában mutatta, és min
den titkot eloszlatott, az nem tudhatja, hogy mi az 
élet, és mi a halál: a baribár élet és a barbár halál.” 

Egy-egy ákomibákomja pedig amolyan „egyperces” 
novella már, s ha Kosztolányinak van bátorsága ön
állóan kezelni, mint teszi majd a kései íróutód, Ör
kény István a maga hasonló karakterű (közléseivel, 
őt kellene ősnek tekinteni. Íme egy 1935-ös ákom- 
foákom: „Cseléd sír. Kezében könnyeitől lucskos 
zsebkendő. Amint szeméhez emeli, hogy megtörölje 
arcát, azt hiszi, hogy ez a rongy az, melyet délután 
forró mosogató vízbe mártogatott. Megnézte. Nem, 
mégis a zsebkendője.”

Az újságműfaj óikról alkotott felfogás revízióját is 
elvégezte az évek folyamán, holott, mint Illyés Gyula 
jellemezte, „rendszeresen csak »mellékes« dolgokat 
írhatott” — méghozzá az emberről és mindenről ami 
„valóságosan él” , így a „zsivajgó természetről” is. A 
sok nevű műfaja tehát szabályos kispróza, s ha an
nak az a követelménye, hogy legyen poénje, s éljen 
„valahonnan valahová eljutásnak a kis terjedelem 
által meghatározott lehetőségével” (Kiss Endre), ak
kor Kosztolányi műfajai ilyenek. Ugyancsak Illyés 
Gyula állította, hogy illett ez a műfaj Kosztolányi 
írói természetéhez is, ebben is kiélhette azt a bonco
ló, „mindennek a mélyére hatolni akaró” szenvedé
lyét (Boncolás), és „mohó ámulattal” (Emberbőr) néz
hette a világot s a világban az embert. Módszeréről 
is maga vallott: „Olvasás közben el-eltűnődöm, s 
följegyzem szeszélyes ötleteimet, úgy, amint támad
nak . . . ” írásainak egy nagy csokrát minden bizony- 
nyal így alkotta meg. Másik „módszeréről” — a Lel
ki arcképek című sorozatának bevezetőjében vall.
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Itt elemző kedvéről beszél. Elmondja, hogy nyolc
van alakot vonultatott fel egy  alkalommal, s azt vizs
gálta, „milyen viszonyban vannak mesterségükkel, 
melyekkel kenyerüket keresik, mindennapi foglalko
zásukkal, melynek idejük, kedvük, erejük javát szen
telik” , majd az életkort tanulmányozta, „az idő fej
lesztő, romboló hatását az emberi szervezetre, vezet
ve alakjait a „bölcsőtől a koporsóig” , majd egy-egy 
egyénre „bocsátotta kíváncsisága fényszóróját” , hogy 
megtudja, mit gondol a világról. Ambícióiról iis itt 
vall egészen nyíltan:

„Tehát ez a sorozat afféle eszmei kalandozás lesz. 
A  tárgy elvont. De nem félek attól, hogy vértelenné 
válik. Végre a gondolat mozgatja a világot. Attól 
függ sorsunk. Egy gondolat van olyan kézzelfogható 
valóság, mint egy gép, vagy egy hegy.

Mi a célom? Az, hogy lássam és láttassam, kik kö
zött élünk, s meghúzzam köröttünk mozgó kortár
saink bölcseleti délköreit. Múltkor inkább a külső 
idom, a megjelenési forma, a test foglalkoztatott. 
Most inkább a szellem és lélek. Ezért nevezem ezeket 
az arcképeket lelki arcképeknek.”

Sok száz „tengerszeme” van; a benyomás, amit ezek 
olvasása után őriz az ember, az, hogy találkozott az 
„élet egyszerű és fönséges tragikumával” (Boncolás), 
ami abból a bizonyos kiszámíthatatlanságból fakad, 
amit Kosztolányi annyira jellemzőnek tartott. Beszél
hetett tehát az élet csodálatos, borzalmas, érdekes 
zűrzavaráról több ízben is. De ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy Kosztolányinak Freud könyve a 
mindennapi elet kórtanáról „régi kedves könyve” 
volt, miként azt 1923-ban közölte. S mintha az erre 
következő tíz esztendőben az lett volna a célja, hogy 
a mindennapi élet pszichopatológiájának a képes
könyvét készítse el, méghozzá jellegzetes mozaiktech
nikával, de a „nagy művek minden lényeges elemé
vel” : a jó  megfigyeléssel, a művészi érzékeltetéssel, 
a mellékesnek elhagyásával (Illyés Gyula).
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AZ ESSZÉISTA KRITIKUS

• „Életében nem számították fontosabb kritikusaink 
közé — irta Komlós Aladár a magyar irodalmi kri
tika hét évtizedéről beszámoló könyvében. — Post- 
humus könyveiből derült ki, hogy kritikai műve 
mennyiiségileg és minőségileg egyaránt jelentős.” S 
valóban, a Kosztolányi-esszéket, tanulmányokat, kri
tikákat az író halála után pár esztendővel kezdték 
méltatni és méltányolni, amikor Lenni vagy nem len
ni (1940), Lángelmék (1941), Ábécé (1942), és Ákom - 
bakom (1943) címmel megjelentek az írókról és az 
irodalomról addig össze nem gyűjtött írásainak első 
kötetei, hogy a háború utáni kiadások, főképpen pe
dig a Réz Pál gondozásában megjelent impozáns 
gyűjtemények kétségtelenné tegyék Kosztolányi De
zső kivételesen jelentős helyét a XX. századi magyar 
esztétikai gondolkodás történetében.

Az első reagálások a meglepetésről éppenúgy val
lanak, mint a fanyalgásról. A Nyugatban Illés Endre 
értekezik a Lenni vagy nem lenni kapcsán Koszto
lányiról, a tanulmányíróról: „Kosztolányi Dezső, aki 
oly könnyén írt, oly kíváncsian élt s oly folyama
tosan bírált, ahogyan más lélegzetet vesz . . .  az az író, 
ki csontok és izmok helyett sokkal inkább műfajok
ból, ihletből, kajánságból és révületből épült, csak 
élete s munkája végefetlé, negyvenöt—ötvenéves korá
ban jelentkezett néhány tanulmánnyal” — írta, s 
nyomban meg is rója a „lelkesség és a jelzők rang
jaiban a bőven szórt felsőfok” miatt. Kosztolányi is 
tudta, állítja, hogy ezért „alapjában kissé egyhangú
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muzsika” szól ezekből az írásokból. Azután pedig 
Kosztolányi felületes is, vagy ahogyan Illés Endre 
írta, „rögtön továbbsiet” , nincs ideje megterméke
nyülni : „már nincs is itt, tovább ragadta őt egy Cook- 
autóbusz; és a rohanás szelétől meglegyintett táj ár
ván néz utána” . Más megfogalmazásban ugyanez a 
megrovás: „Az élmény nem rakódott le mészként a 
csontjába, az idegen íz csak éppen végigrohant erein, 
mint az orvosiságként felszippantott mitroglieerin, 
amelynek ereket tágító hivatása van, s a bőrben- 
agyban enyhe részegséget, múló forróságot loccsant 
szét. Az olvasmány csak agysejtjeihez kötődött, s ez 
a leglazább kötés; a kábítószerek és a könnyű bó
dulatok kötése.” Sokallja Kosztolányi könnyűségét 
és könnyedségét, és a kötet tanulmányait írása utol
só mondataiban „könnyű és felelőtlen, remek aprósá
goknak” minősíti. A Kosztolányi^szövegek sajtó alá 
rendezője, Illyés Gyula, az egyes köteteket kísérő 
esszéiben másként vélekedett. S Illés Endre mintha 
éppen vele szállt volna vitába. Illyés Gyula ugyanis 
ugyanazokról a tanulmányokról, amelyeket Illés End
re könnyűnek talált, a következőket állította: „Az 
»anyagot« nézte, a készet. Látnivaló, hogy minden 
tanulmánya előtt alapos, tudósi kutatást végzett, il
letve ismételt, mert hisz kutatásait akkor kezdte, 
mikor eszmélni kezdett: művésznek eszmélt a világ
ra. Eszével is tudta, hogy ez mit jelent. A jó verset 
tartotta a legnagyobb egyéni hősiességnek, az igazi 
férfias tettnek nemzeti, emberi, sőt osztályszempont
ból is.”

Ugyanő „haszon- és értéklesőnek” nevezi, majd a 
Kortársak című kötete kapcsán Kosztolányit a „tu
datos alkotó példájaként” dicséri. Ami legfontosabb, 
s a mai vizsgálódásoknak is kiindulási pontul szol
gálhat, az Illyés Gyulának az a tétele, amely sze
rint az „egymástól függetlenül írt tanulmányok egy
séges, határozott irodalmi ízlésről és észjárásról ta
núskodnak” . Szinte egyértelműen az elmúlt négy év
tized során a Tart pour Tart jegyében látják ezt az
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ízlést konstruálódni. Réz Pál szerint „Kosztolányi 
Tart pour 1’art-ja (nemcsak esztétikájában, de írói 
gyakorlatában is, sőt: abban még inkább, mint kri
tikáiban) a művészet belső gazdagításával, kimélyí
tésével, intenzitásának és elevenségének növelésiével 
éppen az életet kívánja szolgálni, az élet jobb meg
ismerését és megismertetését” . Kiss Ferenc a homo 
aestheticus nézeteit vizsgálja, de elsiklik a lábjegyzetbe 
utalt Kosztolányi-defimíció felett, amely szerint a ho
mo aestheticus nem más, mint „szabad szemlélő” . 
Komlós Aladár pedig a •következőképpen fogalmazza 
meg Kosztolányi nézeteiről alkotott felfogását: „Kosz
tolányi jó  példa arra, hogy a híre szerint impresszio
nista kritika mennyire nem impresiszionista. Koszto
lányi a mű objektív leírására, megértésére törekszik. 
Vele megvalósult az a »descriptív kritika**, amelyet 
1890-ben Alexander Bernát sürgetett, valamint a 
►►művésznek mindent szabad, amit meg tud csinál
ni^ elv alkalmazása. Kosztolányi annyira nem értékel 
dogmák alapján, hogy úgyszólván egyáltalán nem 
értékel.”

Korán, már 1906-ban az „új célok felé” induló ifjú 
esztétikus programjában is megszólal a Tart pour 
Tart elve — új megfogalmazásban, ha arra gondo
lunk, hogy éppen Kosztolányi tesz különbséget az 
„utolsó évtizedek Tart pour l ’art költészete” , és a 
„ma művészete” között. Meglepő lehet Kosztolányi
nak a differenciálásra való törekvése, mert felszíne
sen nézve aligha látni jelentősebb különbséget a két
féle öncélúság között. Kosztolányi még érzékelte, 
hogy „Baudelaire hóbortja, Ibsen homálya, Vetrlaine 
züllöttsége” valójában a fejlődés produktuma, lépés 
az élet közelébe vivő úton, amely egyúttal a „költői 
szintézis” végcélja is lesz, ahol a „költészet sohasem 
változó tárgyai” is elérhetőkké válnak a költők szá
mára. „Dalolni magáért a dalért — hirdette tehát —, 
festeni a színek szivárványáért, szobrot faragni a 
lenge formák szűz táncáért, küzdeni, álmodni, élni 
semmiért és mindenért, a lélek nagy szenzációiért —
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szeretni a művészetet magáért a művészetért/’ Kiss 
Józsefről szóló 1922-es esszéjében mondja, hogy a 
századforduló idején a művészet öneélúságának elve 
forradalmi tantétel volt a magyar irodalmi köztudat
ban, s Kiss József volt az első, akinek költészetében 
a Tart pour Tart-iba vetett „föltétien hite” maradandó 
nyomot hagyott. Érthető tehát, hogy 1910-ben is a 
következőképpen nyilatkozik: „Mi esküszünk a Tart 
pour Tartóra, mint a kifejezés egyetlen lehető eszközé
re . . Ha ez a hiszekegy túlságosan általános, a Krú
dy Gyuláról szóló ugyancsak 1910-es írásában a kor 
magyar irodalmának „nyelvére” lefordítva .is meg
találjuk az ő alapvető nézetét: „Más irodalmat akar
tam, mint az eddigi. Egy magyar litera túrát, amely 
ment a programtól, az adománytól, a magyarság han
goztatásától, és akarata ellenére is magyar.” Ennyire 
konkrét nem is lesz többé, de akkor megmutatta, 
hogy mi is van a szimbolizmus mögött az ő szóhasz
nálatában. Legfeljebb a Schöpflin Aladár dicséretét 
zengő 1921-es soraiban halljuk visszhangját, amikor 
arról beszél, hogy Schöpflin olyan országban kény
telen dolgozni, amelyben „még mindig nem ismerik 
a szó becsületét és csip-csup csetepaték közepette 
politikai jelszavak nyomán tájékozódnak” , s ilyen 
áldatlan körülmények között keli a „tiszta művészetet 
hirdetni” . Az elkövetkező két évtizedben elsősorban 
Kosztolányi Dezső fogalmi nyelve változott meg, fel
fogása lényeges módosuláson nem ment át. Ha az 
1910-es években a modern művészről beszélt, az 1930- 
as évek elején a homo aestheticust dicsérte. A homo 
morálisszál „szemben nem a homo immorális áll, 
nem az erkölcstelen ember, mert nincs módunk el
dönteni, hogy a létharcban ki az erkölcsös és ki az 
erkölcstelen, hanem a homo aestheticus, aki a tiszta 
boldogságot már megtalálta a szemléletben, az a leg
magasabb rangú ember, aki a lélekben birtokolja a 
világot, akinek nincs szüksége közvetítőkre, aki magá
ban is teljes egész, akinek erkölcse a szépség” (Szép
ség).
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Tudjuk természetesen azt is, hogy mind a kettő
nek a szépség volt az erkölcse, csakhogy a modern 
művész, a szimbolista, irodalmi célkitűzéseinek él, 
a homo aestheticus már polemizál is, mert úgy látja, 
a magyar közgondolkodásban a valóságot túlbecsülik, 
a művészetet pedig lebecsülik. Ám a közhiedelmekkel 
ellentétben Kosztolányi Dezső esztétikai felfogása 
nem valóságellenes aiz 1910-es években sem. Petőfi
ről írta, hogy azért szerette a valóságot, mert „tud
ta, hogy ez minden, ebből sarjad a vérünk, a köny- 
nyünk, az izzadságunk, még a költészet is” . Az 1920- 
as években Rirandellóval ért egyet a valóság kérdé
sében, nevezetesen, hogy két valóság van, a rajtunk 
kívüli, a másik a benső, s hogy <ez a másik az „igazi 
valóság” . De nem idegenkedik a tárgyak és emberek 
„külső” valóságától sem. Móricz Zsigmonddal kap
csolatban mondja a következő önvallomással felérő 
gondolatokat: „A  valóság az írónak éppoly messze, 
idegen terület, mint Tündérország, vagy egy hold
béli táj. Előbib meg kell hódítani. Semmit sem lehet 
»leírni«, ami kívül van, és nincs bennünk . . . ” Ért
hető tehát, hogy Kosztolányit elsősoriban a művészi 
szabadság problémája érdekli, s nem a politikai sza
badságoké, s amikor a politikai megalkuvást nem 
ítéli el, a művészi felett pálcát tör. Azért kell meg
alkudni az élettel, hogy ne kelljen a művészettel 
alkut kötni: „Nem művész az, aki a ^mondanivalója^ 
tételéhez ragaszkodik, s nem a kifejezés eredetiségé
hez, izgalmához, a forma gyönyörűségéhez, a terem
tés lázához, melyben minden mondanivalóját hiány
talanul megérzékeltetheti.” Michelangelo is legna
gyobb remekét, a Sixtus-kápolna mennyezetét „kény
szerűségből” teremtette meg — érvel Kosztolányi, 
majd a „körömvers” példáját kínálja fel: „Ha pedig 
nem lelhet máshova verset írnod, csak a körmödre, 
teremts egy új műfajt, melyet körmöd területe hatá
rhoz meg, s ha a vágy, mely létrehozza, igaz és benső, 
biztosítalak, hogy a »körömvers« rövidesen halha
tatlanná fog válni, és te is halhatatlanná leszel ál
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tala.” Az őszinteség kategóriájának nyilván nem lehet 
helye ebben a nézetrendszerben, amelyet relativizált- 
áág jellemez: nincs igazság a maga egyértelműségé
ben, hiszen az ellenkezőjének igazsága is kézenfekvő. 
Ezt vallja ugyanis Kosztolányi, s okát a polgárosodás 
újabb alakulástörténeti szakaszában találja meg. Kó
bor Tamás akkor kezdett írni — mondja —, amikor 
Budapest nagyvárossá lett, tehát kiköltöztek belőle a 
„régi istenek” és „újak jöttek helyükre... a hazug
ság istenei” .

A Tart pour Tart elvének már-már „tiszta” állapo
tát látszik Kosztolányi Dezső képviselni. Nem ő az 
egyetlen a magyar irodalom e korszakában, hiszen 
egész tábora van a Nyugaton belül is, de talán ő 
a legkövetkezetesebb közöttük, aki makacsul sáfár
kodik a romantikának ezzel az örökségével — a pol
gári létezés művészi kifejezését és konzekvenciáit 
látva ebben a művészetszemléletben. Kosztolányiné 
idézi 1919-es vallomását polgár voltáról, s abban ar
ról, hogy amit csinál, az „polgári művészet és az 
marad” . Felerősödik tehát Kosztolányi elgondolásá
ban is az a Tart pour Tartóban kézenfekvő tenden
cia, hogy képviselje és védje a „művészet sajátossá
gát és spontaneitását” a XX. században oly erőtel
jes ellenvéleményektől. Kosztolányinak vállalnia kel
lett a Tart pour Tartóban létező ellentmondásokat is, 
főképpen, hogy olyan korban élt, amely a világban 
gyökeres társadalmi, politikai, tudományos változá
sokat hozott létre. Ám nem a művészet „órdeknélkü- 
liségének a tanát” képviselte, mint képviselték XIX. 
századi elődei Arnold Hauser interpretációjában. A 
művészet önérdekűségét írta fel lobogójára, ahogyan 
ez az elv a szimbolizmus esztétikájában és „világné
zetében” konstruálódott, ezeket pedig az új irány
zatok és törekvések pírja is befutotta már. Érthetően, 
ha Kosztolányi Dezső művészetét ós szemléletét XX. 
századi jelenségnek tudjuk. Ha tehát a Tart pour 
Tart jelensége összetett kérdés, Kosztolányi Dezső
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esztétikai nézeteinek egésze is az, is mi több, hat
ványozottan az.

Nem kétséges, a Baudelaire iskolájának volt a ta
nulója 1906-foan, amikor a művészi ihletről elmél
kedik: „Az élet és a művészet nagyon távol fekvő 
dolgok . . .  Az igazi művészi ihlet nem felhevülós, ha
nem lehűlés, a tárgy fölé helyezkedés, a tőle való 
hideg eltávolodás.” Intenzíven az 1910-es évek leg
elején foglalkoztatják ezek a művészi kérdések, ek
koriban sorjázza már-már tételesnek felfogható nyi
latkozatait az írás kérdéséről, a stílus mibenlétéről, 
az alkotás kínjairól. Szól a „fehér papír borzalmáról” 
(Az írás technikája), és a stílusról egy esztendőben 
két állítást is papírra vet. Az egyik szerint a stílus 
a véletlen következménye, a másik szerint a stílus 
maga a szükségesség, s mi több, eleve elrendeltség is 
(„Az örökkévalóságban előre meg vannak számlálva 
összes betűim, amiket valaha le fogok Imi, és ha 
kevesefoibet írok vagy többet, már kontár a nevem 
és nem művész” ). Az igazi stílus a lényeg, a kisebb 
egységekre fel nem bontható, meg nem változtatható. 
19134>an pedig leszögezi: „két magyar stílust isme
rünk: az egyik a prédikáció, a másik a pohárköszön
tő” (A magyar nyelv). Ugyanakkor a magyar stilisz
ták névsorát is felkínálja: Mikes Kelemen, Pázmány 
Péter, Faludi Ferenc, Tóth Béla, Cholnoky Viktor, 
Ambrus Zoltán, Lövik Károly, Babits Mihály. Ám 
az írás a leggyötreLmesebb gyötrelem, mondja: „Bir
kózunk az írással, futunk előle, akarjuk és egyben 
nem akarjuk. Kétségbeesés, a kétségbeesés utolsó fel
kiáltása minden formába gyötrött szó, és azt hiszem, 
mindnyájan szomorúak vagyunk, alázatosak és félén
kek, mikor leülünk az íróasztalhoz. Mi történik majd? 
Vajon sikerül-e megtalálnom az igazi szót, az egyet
len lehetőt?” A  József Attila megénekelte kínos vá
gyak fogalmazódnak meg ebben a Kosztolányi-idé- 
zettoen, egyúttal a Flaubert-ig vezethető gondolatok 
is, mert az „egyetlen kifejezés” megtalálásának igé
nyéről is szó van, miként azt Babits Dante-fordítá-
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sáról írott méltatásában rögzíti, hogy 1922nben le
írja: „Az igazi titok mégiis az élet, az igazi bűvészet 
csírát teremteni a semmiből, az igazi csoda: egy 
ember a papíron.” A vers, a poézis pedig „a földi 
lármában az utolsó szó” — így próbálja 1911-es Ba- 
bits-írásában körülhatárolni a költészetet, és elkülö
níteni minden mástól. „Addig, míg a próza is elég, 
nem mozdul a toll” — állítja. Ott kezdődik a költé
szet, ahol már ő az egyetlen lehetőség, s ennek ihlete 
hívja elő a „megváltó szavakat” , azokat, amelyek a 
világ teljességét képesek hordozni, és ők a „földi és 
az égi élet illata és bölcsessége” . Még egyértelműbb
1913-nban, amikor a költőnek a szavak iránti feltét
len tiszteletét magyarázza, a nyelv Tart pour Tárt
ját hirdeti: „A  mai nemzedék a nyelvet már magáért 
a nyelvért szereti. Szavait (boldogan rakosgatja egy
más mellé, mint a játékszereket, gyönyörködik ben
nük, megrészegedik egy mondat muzsikáján, csodál
kozik egy szó dalán, meg a betűkön is, amelyek hang
jegyekként sorakoznak egymás mellé, s ezeknek a 
hangjegyeknek az összessége, mint valami harang
játék, megzengeti a fogalmakat. . .  Minden betűnek 
zenei értéke van. Az új magyar nyelv: zene” (Az új 
magyar nyelv). Hogy itt a szimbolizmus nyelvfel
fogása szólalt meg, arra nem csiupán a szimbolizmus 
ars poeticái alapján következtethetünk, hanem Kosz
tolányi 1930-as Goethe-esszéjéből is, amikor feltette a 
kérdést: „Ki hangsúlyozta jobban a szavak öntör- 
vényszerűségót és öncélúságát, melyet ebben a szá
zadban forradalmi újításként hirdettek a szimbolis
ták?” Ennek a szemléletnek az ihletében definiálja a 
költészetet az I. világháború kitörésének esztendejé
ben a „szavak kultúrájaként” . Majd csak utolsó évei
ben foglalkozik ismét szenvedélyesen a költészet meg
határozásának a rejtélyével. Felbonthatatlan, részek
re nem tagolható az anyaga — állítja, lényegét órzék- 
letességében és érzékiségében jelöli ki, hogy 1933-as 
naplójának első, narancssárgával jelölt bejegyzésében 
végső formáját adja meg alapvető művészi kérdésé
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nek. Tette ezt imigyen: „Költészet? Szavak titokza
tos párzása. A fogalmak jelei elszakadnak a fogal
maktól, melyekkel születésük óta összetapadtak, s 
önálló életet élnek, önmagukért.”

A költőről alkotott felfogásának külömböző szaka
szai vannak. Egyik definíciója sem független termé
szetesen a költészetről vallott általánosabb nézeteitől. 
Ha a stílus véletlen, akkor a költőnek is „szüksége 
van a végzetes véletlenre” többek között, hogy vers
sorai „valami tömör és örökkévaló egészbe” álljanak 
össze. Az 1910-es évek derekán minden esztendőnek 
megvan a költődefiníciója — egyszer színházi kriti
kában, egyszer Füst Milánról szólva („Annyiban va
gyok, amennyiben különbözöm: — ez minden költő 
jelszava.” ), majd Karinthy Frigyesről beszélve, hogy 
az évtized végén Barta Sándor költészetének ürügyén 
reprodukálja Babits Mihály gondolatát A lírikus epi- 
lógjából: „A  költő pedig a világmindenséget akarja 
átölelni egy tág mozdulattal, kijelölni az ember he
lyét a csillagok és a terek között.” Az 1920-as évek 
végén Ady-cikkében részletezi és összegezi a költő
ről vallott véleményét, olyképpen, hogy szimbolista 
alapjait most sem adja fel: „A  költő a kifejezés mű
vésze. Hivatása az, hogy a benne alaktalanul forron
gó természeti erőket, melyeket értelemmel nem lehet 
megközelíteni, érzékletesen megformálja, mintegy lé
tezőt teremtve a megfoghatatlanból, s ezzel a rop
pant munkával véget is ér hivatása.”

Ismerős tételek lennének a Kosztolányiéi? Ha azt 
nézzük, hogy Komiás Aladár magyar nyelvű kézi
könyve a szimbolizmusról egymás után emlegeti őket, 
akkor azoknak kell tartanunk. De elsősorban az a 
nyilvánvaló, hogy a magyar irodalomtörténész a mo
dern esztétika általános tapasztalataira hivatkozik, 
nem pedig Kosztolányi nézeteire közvetlenül. Azokat 
a költő, bárhonnan vette is, a maga egyéniségének a 
védjegyével látta el, mint ahogy tette az 1930-as 
meghatározásával is. Arra a kérdésre, hogy „Ki a
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költő?” , így felelt: „Az az ember, akinek a szavak 
fontosabbak, mint az ólet.”

S a szavak? „Csak annyit tudunk — hirdette 1905- 
ben —, hogy a szó szimbólum.” 1933^ban pedig a tíz 
legszebb magyar szó jegyzékét készíti el jelentés és 
zened idom szerint. Tudjuk, melyek voltak ezek a 
szavak: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, 
vér, szív, sír. Közben a nő szó jelentésbeli átalaku
lása készteti töprengésre, mondván, hogy „évelgő, 
kedélyes és kissé cinikus szó lett belőle” , azután a 
„nagy éjszaka” és a „lázas ajak” kifejezések általá
nos elterjedtségét konstatálja, „fanyar banalitást” 
hall ki jelentésükből, figyeli a méla, a lenge, az eped 
szavak költői rehabilitálását, nemkülönben az „affek- 
tált félmúlt” feltámadását. Érthetően a Virág Bene
dek neve „dallam a fülben” , Arany János „áldott 
neve” pedig Esti Koméit ihleti meg „puha, olvatag 
és mégse szétfolyó, megejtő, igéző és mégis valósá
gos” . Megdicséri Gyöngyösi Istvánt, mert átadta ma
gát a nyelv varázsának, ami által felfedezi a nyelv
ben rejtőző művészi lehetőségeket is, Szomory Dezső 
nyelvét pedig századvégi „ékítgető, dús, görögtüzes 
nyelvnek” nevezi. Kóbor Tamás ürügyén a isizkieszté- 
zia dicséretét zengi 1910-ben, akkor tehát, amikor az 
már 'diadalmaskodott a magyar költői gyakorlatban. 
„Tetszett nekem a szavak pikáns vegyítése — írta.
— Néha azt hittem szinte, hogy egy világnézet van 
benne kifejezve. Valószínűleg egy érdekes és keserű 
ember az írója, akiiben harmóniává kavarodik min
den, ami iszép a földön: zene és illat, szivarfüst és 
ábránd, sár és selyem, egy új poéta, aki virágillatot 
érez, ha a zongorán megütnek egy akkordot, és mély
hegedűk hangját hallja a kertben a tearózsák között.” 
Nem lehet kétséges, hogy Kosztolányi Dezső cikkei
ben, tanulmányaiban, kritikáiban a .szimbolizmus 
„szószemlélete” fogalmazódik meg magyar nyelven. 
Ebben a szószemléletben is a zenei elvet találjuk 
középpontban — immár nem csupán a költői praxis 
velejárójaként, hanem elméleti „alapvetésként” is.
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1914-iben írta: „Két-három napig bujkáltam a szavak 
rengetegében. Azután gyönyörködtem külön-külön 
egy szó muzsikájában. Addig mondogattam magam 
előtt, addig zsongattam vele a figyelmem, amíg el
vált a fogalomtól, amelyet jelent, szabadon, testte- 
lenül, bátran önálló életre kelt — és ekkor kiszaba
dulva a szokott kapcsolatból — megnyilatkozott előt
tem rejtett, metafizikai és zenei értelme. Hipnotikus 
hatása van a szónak. A gyereknek mindegyik játék. 
A művész, aki jobban ismeri a szó és fogalom kap
csolatát, mint a gyakorlata ember, nagyon közeledik 
a gyerek szószemléletéhez. Amikor ír, ez a merev 
kapcsolat, és — a fantázia ellenőrzése mellett — 
minden lehetségessé válik. Itt kezdődik a szavak fö
lényes élete, a szavak kultúrája, a költészet” (A! — 
Aszó).

A hasonlatnak, az ütemnek, mindebből követke
zően, alig szentel figyelmet írásaiban, de ha beszél 
róluk, lényegükre vet fényt. A rím kérdésével, mint 
várná is lehetett, sokat és .szeretettel foglalkozott, 
elannyira, hogy ő aiz, alki az olyan „rímet, melyben az 
elindító heterogén magánhangzós szótagban magas és 
mély vokálisok kacsintanak mintegy egymásra” , kan
csal rímnek kereszteli el (László Zsigmond). A rímről 
szólva annak .szükségszerűségét hangsúlyozza több 
ízben is, és elutasítja azt a nézetet, amely a rím 
külsőséges jellegét tartja ismertető jegynek. Ha nincs 
rím a versben, akkor az a költemény „szükségszerűen 
rímtelen” , éppen ezért az „igazi rím nem díszítőeleme 
a versnek, hanem alkotóeleme” , s mi több, minden 
költőnek, ha rímes verset ír, megvan a maga eltu- 
lajdoníthatatlan ríme — ahogy nem lehet az utcán 
orrot vagy fület lopni, magyarázza, nem lehet rímet 
sem. Kosztolányit természetesen a rím fizikája és 
metafizikája egyaránt érdekli, és életelemében van, 
amikor konkrét versek rímeiről, e „mennyei zené
nek” elemeiről beszélhet, s átadhatja magát a rím 
varázsának. Ilyenkor páratlan megfigyelő és műér
tő. Petőfi-rímeket ízlelget, és köziben egy Petőfii-sza-
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kasz rímei ürügyén a rím mellőzésének bravúrjából 
hall ki „egy debussy-i disszonanciát” , s az Emlények 
című Arany János-vers egyik szakaszában „egy el
més csöpp t betű” búj ócskáját figyeli az elillant — 
visszacsillant összecsendítésével, s ugyancsak disszo
nanciára mutathat: a zengés azonos, az értelem azon
ban másképpen cseng! A rím kérdésével kapcsolatban 
is valójában a „belső formáról” van szó, amely a 
költői eredetiségnek kizárólagos kritériuma.

Van véleménye a versről, a vers és a próza viszo
nyáról és a próza természetéről is. A verset a „kife
jezés csodájának” nevezi 19344>en, mivoltát abban a 
módiban jelöli ki, „ahogy megalkotódott” . Azt is 
konstatálja Pázmány Péterről írott esszéjében, hogy 
a magyar nyelv eredendően „versnyelv” , a francia 
pediig — vele szemben — prózanyelv. Ezzel az állí
tásával összhangban fejtegeti majd évekkel később, 
hogy a vers és a próza közötti különbség nem az 
egyik dallamosságában, a másiknak pedig dallam
talanságában van, hanem abban, hogy a „vers az 
érzelmi élet zenéje, a próza pedig az értelmi életé” . 
De nem tartja a verset magasabbrendűnek a prózával 
szemben: aki prózát ír, fejtegeti, „nem gyalogosan 
jár, hanem egy másik lóra ül” , merít a „próza egy más
fajta repülés” . Ám a két kifejezési rendszer között 
harc ás dúl. Reviiczkyről szóló 1935-ös írásában ta
láljuk a következő mondatot: „Tudta, mint igazi köl
tő, hogy a költészet minden korban egy-egy új terü
letet ragad el a prózától, ami tegnap még hétköznapi 
volt, az ma már költőivé lesz, s ez a költészet leg
tartalmasabb hódítása.” Kézenfekvő lesiz tehát Kosz
tolányinak az az állítása, amely -szerint a „jó költők 
mindenütt a világon jó prózaírók is” . A lírikus pró
zája pediig azért „jó ” próza, mert költői tapasztalatai 
szabják meg viszonyulását a kifejezésihez. Az, aki a 
„forma börtönében” él, s „táncolni tud egy sakktáblá- 
nyi területen is” , annak kifejlődött az arányérzéke, 
s a prózában is tud mértéket tartani. Leszögezi ugyan
akkor: „Minden költő férfikori nyelve a próza.” S
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ez önvallomása, hiszen 19224>en írta, amiiikor már a 
regényműfaj tartotta bűvöletében. Fölöttébb jellemző, 
hogy 1920-ban nem a prózáról általában elmélkedik, 
hanem a magyar próza öntörvényednek meglétét kezdi 
firtatni: „Van-e magyar próza, mely tulajdon hagyo
mányai és törvényed szerint mozog, oly szigorúan, 
hogy minden írástól különbözik? Egyet-mást tudunk 
erről. Ha a magyar prózát ír, nem szerkeszt, mint a 
latin—francia, ősi szabályok alapján, de nem is épít 
csúcsíves székesegyházakat, mint a germán—német, 
hanem a nyers észre hallgatva egymás mellé rakja 
gondolatait. . .  Meglehetősen laza e próza szerkezete, 
hasonlít a verséhez (minden verséhez), mely ide-oda 
villan, szabadon, a felfokozott éberség tüzében kötő
szókat hagy el, s titkos és fontos kapcsolatokat csak 
egy raggal vagy dgekötővel érzékeltet. Hogy mi pró
zánk igazi volta — mert hogy van különváló magyar 
próza —, azt Pázmány, Mikes olvasásakor érzéklete
sen érzékeljük.,, Ebben a mondatában lenne-e őscsí- 
rája annak a koncepciónak, amely Karácsony Sándor 
nevéhez fűződik, s a mellérendelésben találja meg a 
magyarságra jellemző észjárás központi mozzanatát?

Kosztolányi esztétikai gondolkodásának lényeges 
elemed a századforduló esztétikai kultúrájából szár
maznak. A modern művészet ideálja készült akkor, 
s Kosztolányi a maga szempontjából joggal nevezte 
aiz 1905 körüld idősízakot, amelynek határait egészen 
1918-ig terjeszti majd ki 1919-iben, amiiikor Horvát 
Henrik antológiájáról ír cikket, az „új magyar iro
dalom aranykorának” . Ez a kor mindenkinek „újon
nan kevert, hálás színű dús palettát kínált’’ — bizony
gatta Gellért Oszkárral kapcsolatban. „Az a termé
keny és tegnap még gerjedő korszaík, mely 1904-től 
1918-ig zajlott le a magyar líra történetében, egyszerre 
valami egységet, kerekdedséget, szinte ünnepi lezárt
ságot kap, mrilhelyt a mai küszöbről tekintünk rá. Ek
kor emelkedett nálunk délszínre az impresszionista 
és szimbolista líra.” Ami e kort megelőzte, a líra 
századfordulós válsága volt, mert akkor az „újsze
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rűség minden lehetősége” éppen kimerült, nem lehe
tett egy új jelzőt, egy rímet sem találni, főképpen, 
hogy az „édes nem volt eléggé édes, és a keserű nem 
volt eléggé keserű” . Vajda Jánosról szólva 1927-ben 
szinte pontokba foglalhatóan sorolja a modern szel
lem külsőségeinek és „bensőségeimek” a jellemzőit: 
'kigyulladnak a gázlángok, fölragyog az aszfalt és a 
kávéház, s máind a kettő a „városiasság első jelképe” , 
majd a ritmus zakatolásából kihallatszák a repülőgép 
és a rádió zaja. Mindennek aiz lett a következménye
— olvashatjuk —, hogy a költő szinte mindent elve
szített, és „,pusztán az maradt övé, ami megillette: az 
élet fölbogozihatatlan rejtélye” . Nehéz eldönteni, ön- 
szemléletét jellemzi-e vagy a kort inkább alábbi so
raiban: „Egyetlen kincse az egyéniség lett, az, hogy 
teljesen különbözik másoktól. Ezt pedig, miután ki
kapcsolódott a társadalomból, öntudatosan érezte. 
Descartes megállapítása: »gondolkozom, tehát va
gyok^, rá vonatkoztatva így szól: ^Különbözöm, te
hát vagyok.^” 1906nban már megállapítja, hogy a 
„szűzi öntudatlanság kora letűnt” — nincsenek sem 
illúziók, sem eszmények, a „gondolatok valeurje” ép
pen olyan kiszámítottság eredménye, mint a „szavak 
és mondatok dinamikája” (Új célok felé). De ugyan
csak 1906^ban nyilatkoztatja ki a modern költő szin
tézisre törekvésének a tényét, az „egységesítő felfo
gás” szimbolista eszméjének szellemében, hogy ne
hezményezze, ninos, nem született meg a modern 
Faust, s a modem ember tragédiája még, de már 
hallani az első „gondolatszimfóniákat” Maeterűnek 
néhány drámájában és Baudelaire pár versében. Húsz 
esztendővel később, az 1920-as évek derekán is fel
kísért még a iszintézisvágy Kosztolányi Dezső gon
dolkodásában. Somlyó Zoltánnal kapcsolatban mond
ja: „ha a romantika azt jelenti, hogy az életet az író 
a maga teljességében akarja megmarkolni, akkor ro
mantikus is” . Vitathatatlanul éles szemű vizsgálója és 
kitűnő értője volt korának Kosztolányi Dezső, s meg
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bízható diagnózisokat ad korról és költői munkáról 
egyaránt.

Krúdy Gyuláról szólva kort fest: „Ez az angyali kor 
alapján romlott volt, a polgári szobákban merész 
kalandorok ostromolták a hölgyeket, a'kik a kényel
mes díványon hátradőlve szürcsölték sikamlós, isten
telen bókjaikat. Burkolt erotika szőtte át az idillt. 
Némely novella olvastán eszünkbe jutnak azok az 
egyáltalán nem iskoláskönyvekbe való képek, melye
ket kortörténetekben látunk. Az is kaján 'kedvvel 
aknázza ,ki az ellentétet, ami az ilyen álszent szépel- 
gés és az őszinte vágy között van.”

Vajda Jánosról beszélve a költő munkáját jellemzi 
1926-ban: „A  költő munkája öntudatlan. Nem keres
het úgy élményeket, mint az útiraj zíró, aki elutazik 
idegen országba, hogy azt, amit ott lát, leírja. Az ő 
élménye messzebb van, az öntudatlan országában. Ha 
megtalálta, már elvesztette, ha megértette, már nem 
érti, ha eszébe jut, már elfelejtette. Csak úgy buk
kanhat rá, hogy az emlékezés és önelemzés maga a 
művészet érzéki .beteljesülésévé válik, s voltaképp 
akkor tudja meg, hogy mire akart emlékezni, hogy 
mit akart magáról kideríteni, mikor verse már el
készült . . . Ha bűvös álomba merült, akkor álma 
igazán mély volt. Semmiségekért nem nyújtotta ki 
kezét. Művészete vallássá mélyült. Minden sorában 
a létezés tragikumát kereste . . . ”

Nem kevésbé érdékesek részletmegfigyelései sem. 
Egy HamletHbírálatában a verses drámák korabeli 
reneszánszát említi, 1912nben Szép Ernőt méltatva 
konstatálja, hogy eljött a naiv formák és együgyű 
refrének ideje: ezek a „legmaihb életünkhöz pikánsul 
illenek” , 1919-ben leszögezi: „a modern vers olyan, 
mint a librettó, csak a zenével együtt teljes” . Jellem
zően tér vissza ismételten az antiknak és a modem
nek a kapcsolatára. Felfedezi, hogy az Antigoné meny
nyire modernül ható tragédia. S ez természetes is, 
hisz Szophoklész „antik idegköltő” , aki egyszerre volt 
az egykori görög új nemzédek Sardouja és Ibsene,
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Aiisakhülosz lírája pedig „néhol parázsos színekkel 
ragyog, mint egy modem vers” , az angol Beardsley 
ihletője pedig Arisztophanész volt, míg Plautus 
ugyanaz, mint egy modem kabaréíró. Shakespeare 
több ízben is Strindberget juttatja eszébe, de eosetelá 
az Antonius és Kleopatra dekadenciáját is: „Ez az 
igazi szerelem. Nem líra már és nem fuldokló ábrán
dozás, de idegélet, harcoló vágyak küzdelme és a vér 
szava, a vér zenéje, a forró és bátor vér erotikája.” 

Hogy az irodalmi újítás kérdésével is szembenézett 
immár nem csupán a századforduló irodalmával kap
csolatban, hanem az 1910-es évek új irodalmi forra
dalmainak ismeretében is, érdeklődésének tágasságát 
példázza. Hevesy Ivánnal, amikor az a művészet agó
niájáról beszél, lényegében egyetért, csupán a jövő 
kérdésében talál vitatható ,pontokat, Kosztolányi a 
reinkarnáció ügyében tanácstalanabb, mint Hevesy 
Iván. Egyetért tehát abban, hogy a XIX. században 
keletkezett mai művészet, a „naturalista^impresszio- 
nista-szimbolista világszemlélet megbukott” , s hogy az 
ezekből sarjadt izmusok, a futurizmus, az expresz- 
szionizmus és dadaizmus a „világcsőd” igazolása. 
Előbb azonban már a következőket magyarázta: 
,yMert értsük meg az izmusok mai sokaságában, a 
futurizmus, expresszionizmus, szimultanizmus és da
daizmus korában, hogy az irodalom minden időben 
két végpont között mozgott, a klasszicizmus és ro- 
manticizmus között. . .  Aki pedig romantikus, az iro
dalmi forradalmár.” Vissza-visszapillant az elmúlt 
két-három évtized irodalmi fejleményeire, főképpen, 
hogy már Maeterlincket is „oly hűs irodalomtörténeti 
távolból tudja szemlélni, mint Klopstockot” . 1923-ban 
Hasenclever drámájáról szóló kritikájában a gyors 
egymásutánban jelentkező irodalmi irányokat jellem
zi, mondván, hogy a romanticizmus az egyéniség felé 
stilizál, a naturalizmus a valóságot utánozza, az imp
resszionizmus a véletlen végzetét érzékelteti, a szim
bolizmus pedig a tettek jelképiességét emeli ki, az 
expresszionizmus ugyanakkor a tömörséget akarja fo
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kozni. 1925-ös Kátéjában is ugyanezt teszi, de már 
19194>en Barta Sándor költészetének ürügyén az exp- 
resszionizmus tömör meghatározását adja: „expresz- 
sziionista, azaz a világot magából adó” , s majd 1929- 
ben Ibsen A kis Eyolf járói beszélve a szimbólum pon
tos leírását készíti el: „A  szimbólum széttört részei 
nem értelmünkben illesztődnek össze, hanem érzé
sünkben, öntudatunk alatt. Ezek egy érzésgóoot boly- 
gatnaik meg, s közvetett úton, kerülővel, bonyolult 
eszmetársítás által hatnak.” 1925-ben vitathatatlanul 
a szürrealizmusról beszél Csók Istvánt megszólaltató 
írásában. Itt is a jobban informált kétségtelenül Kosz
tolányi: „Most a realizmus a jelszó, főképp a fran
ciáknál, akik állandóan a surreaMsme-ről beszélnek. 
Egy magasabb valóságról, melyet erősebben stilizá
lunk, mint a régiek. De ismét a valóság az ugró
deszka.” Tíz esztendővel később már van terminus 
technicusa is: „szabad eszmefűzósről” beszél. Babits 
Mihálynak Anyám nevére című versét elemezve 1934- 
ben a szürrealista verset írja le: „A lélekbúvárok 
azokat, akikkel foglalkoznak, lefektetik egy pamlagra, 
megkérik őket, hogy »engedj ék el magúkat^, s beszél
jenek arról, ami eszükbe jut, minden mesterséges 
logikai és nyelvtani összefüggések nélkül képzelőd
jenek valamiről, egy tárgykörről, ha másként nem, 
indulat szavakkal vagy főnevekkel és igékkel. így tá
mad az a csapongás a világűrben, az a szeszélyesnek 
tetsző, de minden értelmi beszédnél következetesebb 
és jellemzőbb vallomás, a lélek ősi rengése ós piihe- 
gése, melyet szabad eszmefűzésnek neveznek. Ez a 
vers is eszmefűzések: sorozata. Fő varázsa ebben van, 
és abban, hogy művészi.”

Nyilvánvaló tehát, hogy a Meztelenül szabad ver
sei nem költői szeszély gyermekei — esztétikai indo
kuk is volt. 1915-ben Szász Menyhért költészetének 
jellemzésében írja le a szabad vers terminusát („For
rón (folynaík itt a színes patakok a szabad versek 
tekervényes — szeszélyes medrében . . . ” ), miután már 
a Modern költők írói arcképeiben is fel-fel emleget te
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ezt a versrendszert. Szép Ernőről készült 1922-as 
méltatásában a szabad versről a következőt írta: „A 
nyílt forma ércesebb, férfiasabb, keményebb termé
szet páncélzata, mely kötés nélkül is erős.” Emlegeti 
a Hevesy Iván-tanulmányt kommentáló írásában, s 
már túl a Meztelenül című kötetének költői praxisán, 
az 1930-as évek elején többször is nyilatkozik róla. 
Egyikben a szabad vers funkcióját így látta: „Há
ború előtti versműveltségünk csodálatosan megne
mesítette az anyagot, és magas fokra emelte a for
mát. Olyan érzések szólaltak meg akkor, melyek ele
ve csiszolt, művészi nyelvet követeltek . . .  Költésze
tünk egy villanyfénnyel világított, túlfűtött meleg
házhoz hasonlított, amelyben lankadtan himbálóztak 
a délszaki növények. Azok, akik onnan jöttek, itt 
többé nem kertészkedtek. Kápráztak a túlságos vilá
gosságiban, fuldokoltak a forró levegőben. Minthogy 
élni akartak és alkotni, ki kellett oltanáok a fény
forrásokat, be kellett törniök az üvegház ablakait. 
A forma e forradalmát maguk az impresszionista és 
jelképes költők hajtották végre, akik egyszerire min
den összebeszélés nélkül, ösztönösen sutba vetették 
ütemeiket és rímeiket, s áttértek a szabad versre” 
(Vojtina új levele egy fiatal költőhöz).

Amit eddig elmondtunk Kosztolányi Dezső iroda
lomlátásáról, az kritikai munkássága eszmei-esztéti
kai rácsát képezte. Tételeit rendre nem elvi alap
vetésekből, hanem irodalmi és színházi kritikáiból 
szűrtük ki: Kosztolányi ugyanis nem módszeres gon
dolkozó, hanem rendszeresen, évtizedeiken át folya
matosan kritikát író esztétikus, akinek mindig meg
volt az iránytűje, amely nem engedte, hogy lényeges 
irodalmi kérdésekben eltévedjen. Természetesen té
telein ott van korának a pecsétje, s ezeket Koszto
lányii nem leplezi, hanem lépten-nyomon bevallja 
őket, hitet tesz mellettük. Hovatartozása is lényegé
ben kijelölhető — a Tart pour Tart esztétikát vállal
ta minden konzekvenciájával, de lehetséges módosu
lásaival egyetemben is. írói pályájának a delelőjén,
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életútjának a felén, 1920^ban nyilatkoztatta ki: ,,a 
művészetnél a tárgy csak másodrendű az alkotó és 
teremtő (belső) formával szemben” . Ugyanabban az 
esztendőben írta a következőt is: „A művészet alap
jában nagyon egyszerű. Olyan egyszerű, mint egy 
búzaszem. Csakhogy van benne valami csoda is. Az 
a csoda, mely a búzaszemben is van. Hogy ól, és hogy 
egyszer kicsírázik.” Tizenöt esztendővel később sem 
mondott mást, amikor azt írta, hogy a „forma a 
szellem és a lélek megtestesülése” , éppen ezért, mint 
1921-ben közölte, a nagy költő szükségszerűen nagy 
formaművész is, s a kettőt nem lehet elválasztani 
egymástól. Jogos volt az ilyen szemléletből kiindulva 
a „formából haladni fölfelé” , mint tette és vallotta 
Kosztolányi 1920-ban, és nem meglepő, ha maga ezt 
a vizsgálódási irányt egyenesen a természettudomá
nyok rendszerével hozza kapcsolatba, mondván, hogy 
ilyen módon ki vannak zárva az „esztétikai hozzá
kötések” , hiszen a költemény verstani és hangtani 
vizsgálata feleletet adhat arra a kérdésre, hogy miért 
jó vagy rossz egy szépirodalmi szöveg. S csak az 
ályen vizsgálatok után következhetett a költői egyé
niség szemügyre vétele. Elsődleges, hogy kimutassa, 
a „verslábaknak hol a lúdtalpuk” . Egész kritikusi- 
szövegbemutató tevékenységére érvényes az, amit 
1934nben Babitsosai kapcsolatban ír: „Hadd beszéljek 
most Babits Mihálynak erről a verséről, mélyet pá
lyája kezdetén, nagyon fiatalon írt, s hadd mutassam 
ki, micsoda benne a szép. Módszerem ezúttal se lehet 
más, mint egyéib fejtegetéseámben. Csak a szövegről 
veszek tudomást, mely előttem van, és elhagyva min
den tárgyi magyarázatot, sorait, szavait, szerkezeti 
fogásait elemezve jutok majd el a héjtól a magig.” 

Kosztolányi közben a megismerés típusai felett is 
elgondolkodik. Az „empirikus-analitikus megisme
rést” nem vállalja, annál inkább a „szintetikust” , 
amelyhez intuíció kell és nem professzorom gondolko
dás. De ez az intuíció sem az általánosan elfogadott 
tartalmakat hordozza. Az jellemzi őt, ahogyan Móricz
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Barbárok című kötetét olvassa és méltányolja: „Ügy 
szóltunk, mint a mesterember a mesteremberekhez. 
Láttunk egyszer egy asztalost, akii kezébe vette tár
sának rózsafából remekelt rekeszes dobozát. Mustrál- 
gatta, simogatta, még meg is szagolta. El volt tőle 
ragadtatva. Tárgyilagos lelkesedése kizárólag abban 
nyilatkozott meg, hogy dúcokról, csapágyakról, csa
varolásról meg a kötés fecskefarkjairól beszélt. . .  Mi 
is ezrt műveljük.’’

Szövegközpontú szemlélet tehát Kosztolányié — ami 
természetesen nem akadályozza abban, hogy az író
ról is beszéljen, és nem csupán a paradoxon kedvé
ért. „Ha Révész Béla embereiről akarok írni — mond
ja —, Révész Béláról, az emberről kell írnom.” Vagy: 
„Nincs jogom szemére hányná egy forradalmárnak, 
hogy félrecsúszott a nyakkendője. Az újítók s»ohase 
tisztelték nagyon a nyelvtant.” Ezt Barta Sándorral 
kapcsolatban írta. Babits Mihály Dante-fordításáról 
beszélve nemcsak a költő íróasztalát írja le, hanem 
a vidéket is, ahol a fordító él: „Ez a rákospalotai 
vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, 
hanem szomorú, mint a főváros, és szegény, mint a 
falu . . .  Ablakából egy palánkra látok ki és egy fára, 
mely a szeles égbe mered fel, egyedül. Elhagyott 
ágain lebeg a magány és a meditáció.” Nem egy kri
tikájában a személyes emlék felidézése képezi az 
írás sarkpontját, gyakran vallomással indítja az írást, 
s nem mozdul az első benyomástól — ebben föltét
lenül hisz, mint mondja, legyen szó emberről vagy 
írásról. Ellentmondásos-e ez a Kosztolányi^hirdette 
szöveg- és mű'közpo,ntúság ezek szerint? Petőfiről 
írta 1915-ben: „Mennyiért nem adnám ma, ha tud
nám, hogy mit evett, és milyen kabátban járt, vagy 
mik voltak az írásban-maplóban be nem vallott szen
vedélyei, végre ezekből a kis földi komplexumokból 
tevődik össze az égi eredő.” Ezért van az, hogy Arany 
Jánost, a rémlátót, szemeiben akarja tetten érni. 
önmagával összhangban beszélhetett már 1912-ben 
tehát, amikor a kritikus feladatát fogalmazta meg
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Somlyó Zoltánról írott kritikájában: „A  kritikusnak 
nem lehet más feladata, mint hogy konstatálja a 
művészi egyéniséget, bemutassa a dolgozási rendsze
rét, latra vesse a mondanivaló súlyát, és ha az egyé
nisége erő, az írása karakterisztikus, új bátorságra 
kapassa.”

A színházban is a nézőtérre és a színpadra figyel, 
habár ott sem adja fél eredendően szöveg iránti ér
deklődését. Több ízben nyilatkozott színházi kriti
kusi feladatfelfogásáról, de mi most az 1928-ast idéz
zük — ekkor volt szemlélete teljében: „Vállalkozáso
mat tehát izgalmas kalandnak tekintem . . .  Arról írok, 
ami megkap. Néha talán csak a költőről, néha csak 
egy színészről, néha talán csak egy kellékiről. . .  Min
den poggyászom a szeretet meg egy látcső.”

Illés Eriidre szerint Kosztolányi, amikor kritikát ír, 
akkor boncol, s mi tötab, amikor már a mélybe vág, 
akkor éppenséggel demonstrál. Ha igaz, amit Illés 
Endre állít, akkor a Kosztolányi-kritikákat anatómiai 
leckéknek kell tartanunk, s ha a Móricz-kritikából 
idézett állítására gondolunk, a beavatott mester szem
léli ós vizsgálja a mások teljesítményét. S nem leplezi 
érzelmi hozzáállásának a tényét sem, azt, hogy köze 
van mindahhoz, amiről ír, legyen az vers, novella, 
dráma, író, színész vagy rendező.

Réz Pál számba vette Kosztolányi Dezső kritikai 
műfajait, és változatai között teremtett rendet. Sze
rinte írt portrékat, lírai, szabad asszociációs beszá
molókat, magáról valló emlékezéseket, riportokat, 
szövegelemzéseket ós nem utolsósorban szabályszerű 
kritikákat. A műfajoknak e sora ki is egészíthető 
például a ,^szellemiotográfiával” , amely — Kóbor Ta
másról szóló írásában találtuk — határozatlan ugyan, 
elmosódó és halvány, mégis hű és jellemző. De talál
hatunk „tárgyi jegyzetet” is — maga Kosztolányi ne
vezi annak a Juhász Gyuláról 1921-ben írott kriti
kájában —, „azt hiszem — írta —, a költőt csak ilyen 
módon becsülhetjük meg” . Illés Endre 1940-ben Kosz
tolányiban a „magyar irodalmi miniatűr” új műfa
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jának megteremtőjét ünnepelte, azét a „kecses for
máét, amit például Greguss Ákost írói arcképeiben 
csak ólommal tudott megtölteni és vaskaiapossággal 
szétrepeszteni” . Maga az író a portrékószítést az 
éremvésnök munkájához hasonlította, és beszélt e 
munka „boszorkányos nehézségeiről” is. Ne feledjük 
közben azt sem, hogy nem csupán írói portréi van
nak: írt szép színész- és rendezőarcfképeket is.

Ha szélsőséges pontjait kell kijelölnünk Kosztolá
nyi Dezső kritikusi-tanulmányírói műfajának, akkor 
az 1930-ban megtartott Osvát-émlékünnepólyen el
mondott beszédére hivatkozhatunk, a másik oldalon 
pedig az Ady Endrével kapcsolatos 1929-es vitairatá
ra mutathatunk. Réz Pál a portrékat novelláknak ne
vezné a legszívesebben, mert bennük az „elbeszélő 
Kosztolányi érett művészete” tesz mestervizsgát. S 
ez legalább annyira természetes folyománya Kosz
tolányi esztétikai-kritikai elképzelésének, mint 
amennyire az az Adyról vitatkozó, nagy vihart tá
masztott, mindmáig sokakat irritáló irodalompoliti
kai megnyilatkozás. Ami szembeötlő itt, az az, hogy 
keresnünk kell Kosztolányit, az irodalompolitikust 
is, nem csupán az esztétát. Mert amikor Ady Endre 
költészetének „felhasználása” a váta tárgya, akkor 
az elsőrendűen nem esztétikai, hanem mindenekelőtt 
irodalompolitikái kérdés. Ennék pedig „eszkalációja” 
is felrajzolható, mert „története” , s ma már „iroda
lomtörténete” van. Felesleges nyilván Kosztolányi 
Dezső és Babits Mihály 1906 februárjában támasztott 
Ady-ellenes kis levélpucesára hivatkozni, hogy ellen
szenvek ősátkát bizonyítsuk, noha az irodalompoliti
kában jelölhetjük már akkor ki azt, ami Kosztolá
nyit megbotránkoztatta („A modem irodalom trónu
sára egy kiállhatatlan és üres poseurt ültettek. . . ” ). 
De már hivatkozni kell Kosztolányi 1907-es és 1908- 
as megnyilatkozásaira — ezek képezik Kosztolányi 
véleményformálódásának első stádiumát. Jól látja 
Ady jellemző jegyeit, „egy született lázadó — mond
ja —, aki tettek hiányában verskatonákkal harool,
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s forrnák bilincsét töri” . Majd: „ . . . A  szimbolikus 
líráért való hosszú és szívós csatázás fejlesztette ki 
szinte betegesen nagy költői öntudatát, amellyel még 
a versírás pillanatában is látja magát. . .  Ady Endre 
új poéta, szimbolista költő. Nem az elsődleges érzést 
teljesen fedő legelső kifejezést keresi, hanem valami 
távolabbit, igazabbat, az érzelmet a szavak perspektí
vájába helyezőt.” Ugyancsak 1908-ban „igazi Rippl- 
Rónai-képnek” nevezi a Párisban járt az ősz  című 
Ady-verset, hogy 1919-ben már az Ady-legendával 
vegye fel a haroot. 1919-es megnyilatkozásaiban ben
ne van szinte mindaz, amiit 1929^ben mond el: „Ép
pen ezért fájónak és sértőnek találom, hogy a mai 
kor, amely éppannyira politikai, mint az, melyben 
indult, szereti bizonyos sallangokkal körülvenni nagy 
alakját, holott ő a pályája kezdetén az akkor jelent
kező írókkal és költőkkel együtt legszenvedélyeseb
ben azok ellen küzdött, akik az irodalmat politikával 
mérgezik el, és hazafias (tehát gyakorlatian4iasznos) 
szempontok szerint ítélnék meg egy-egy művészi ter
méket. Mindegy, hogy ez a politika fekete-e vagy 
fehér, az irodalomnak egyaránt ártalmas. Vallom, 
hogy jelentőségét csak a művészet mércéjén lehet 
megállapítani. Érdeme nem az, hogy »megérzett« va
lamit előre, de az, hogy érzett és hiánytalanul tudta 
kifejezni.”

Itt a politika ellen beszél Kosztolányi, s ha vádol, 
azért teszi, mert úgy látja, Ady cserbenhagyta ifjú
kori és szimbolista önmagát, valamikori nézeteinek 
fordított hátat a politika vállalásával. Űjabb szaka
sza ennek az „eszkalációnak” a Juhász Gyula vers
kéziratával kapcsolatos affér, s annak megállapítása, 
hogy az Ady-legenda immár ártalmas. De nem me
rev és nem konok még: Radó Antalnak a magyar 
rímről szóló könyvével vitázva Kosztolányi többek 
között Adyra is hivatkozik, aki — mint mondja — 
a Krónikás ének 1918-ból és a Levél-féle Móricz 
Zsigmondihoz című költeményeiben formát elevení
tett és „művelt sikerrel” . A továbbiakban azonban
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már nehéz eldönteni, hogy milyen mértékben vitat
kozik Ady Endre művészetével, s mennyire Ady ba
rátait és tisztelőit, az Ady-vallás híveit teszi meg 
céltáblának. Kiss Ferencnek azonban kétségtelenül 
igaza van, amikor a Kosztolányi-írásról azt mondja, 
hogy „nem egy ingerültség pőre és végletes, szándé
kosain torzító kirobbanása” az, hanem „taktikailag 
kimunkált” , „céltudatos” megnyilatkozás, egyben 
frontális támadás Ady Endre művészete és legendája 
ellen. Ha pamfletnek mondjuk, írja Kiss Ferenc, az 
írás jelentőségét valójában elkendőzzük. Réz Pál 
előbb viszont úgy minősítette Kosztolányi írás-gesz
tusát, hogy abban a „részletigazságok kedvéért fel
áldozta a teljes igazat” , ugyanis Ady költői nagysá
gát vitatta. Ugyancsak ő tette mérlegre az ellenira
tokat is, ezek jellemzésének érvénye kiterjeszthető 
nagyjából az utókor ilyen veretű produkciójára is. 
„Kevés akadt köztük — írta Réz Pál —, amely el
fogulatlanul és hitelesen, elemzőn és meggyőzőn irta 
volna meg, miért nincs igaza a pamfletnek.” Ám nem 
látszik az sem szükségesnek, hogy mérlegre tegyük, 
miben volt igaza Kosztolányinak és miben nem. Ezt 
megtette rész-ben Réz Pál, részben Rónay László. De 
hadd jelezzük, hogy Kosztolányi „igazságai” és „té
vedései” közel sem voltaik akkora horderejűek, mint 
ahogy akkoriban esetleg látszottak. Talán Szenteleky 
Kornélnak volt igaza (megközelítően természetesen), 
amikor Az írástudatlanok árulását kiváló alkotásnak, 
„gyönyörű, üde, megejtő gonoszságnak” nevezi, „bo
szorkányos bűvészmutatványnak” , amely azonban 
nem íródott hittel és belső szükségből. Ami pedig 
föltétlenül bizonyos: Kosztolányi Dezső nem tudott 
lényegesebb kérdésekben másképpen gondolkodni, 
mint ahogy gondolkodott, amikor irodalomról volt 
szó. Valójában Ady politikai elkötelezettségének el
fogadása kellett volna, hogy elgondolkoztassa az ol
vasókat és az érintetteket. Kosztolányi 1929^ben is 
hű volt önmagához.
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„KÉT SOR KÖZÖTT .. ”

Az 1936-os összegyűjtött költemények utolsó, Szá
madás című versgyűjteményéneik (valójában verses- 
könyvének) lehetne mottója az ablba foglalt Negy
ven pillanatkép első darabja, a Vers:

„Sár és virág, kavargó semmiség, 
de hirtelen, mint villám, hogyha lobban — 
két sor között — kinyíl nekünk az Ég.”

Ügy tetszik, hogy az ebben a gyűjteményben ol
vasható versek rendre a megvilágosodás örömét fe
jezik ki, s ha nem is arról beszélnek közvetlenül, 
jelentéstanilag, érzelmi szálak segítségével találjuk 
azt meg. Ebiben van annak a magyarázata, hogy a 
Kosztolányi-értelmezők legtöbbje miért éppen a Haj
nali részegség című versnél időzik sokat és szívesen, 
s miért éppen ezt a költeményt tartják Kosztolányi 
Dezső utolsó költői korszaka központjának, a gyűj
temény tengelyének, bár magának, a megvilágosodás 
motívumának nagyobb jelentőséget nem tulajdoní
tanak. Holott éppen ez a Számadás versei „üzeneté
nek” központi kategóriája, melynek neve lehetne 
„tündéri káprázat” is, alábbi „ákomibákomja” alap
ján: „Ha a lélek elborul, néha órák tompa egyhan
gúsága után tündéri káprázathain van része. Hirte- 
lenül észrevesz például egy pohár vizet a folyékony 
frisseségével, a tündökletes briliáns csöppjeivel vagy 
valami narancsszín fénykévét, mely egy karosszék 
barna bársonyán lobban föl az alkonyatban, s ezek
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ben fedezi föl az élet szépségét, örömét, ígéretét. 
Egyébként képtelen ilyen megfigyelésre. Csak az lát
hatja meg igazán a viilágot, aki távozni ‘készül.”

Ez az 1935-ben született följegyzés egy tapasztalat 
már-már végső megfogalmazása, egy folyamatnak, 
„ráocsúidásnak” (Kiss Ferenc) tulajdonképpen a vég
pontja, a költői tapasztalat prózai kifejezése, de egy
úttal nem tűs Kosztolányi akkor már elhatalmasodott 
betegségének „eszmei-érzelmi” lecsapódása, mert ak
kor már túl volt a testi és lelki döbbeneteken. Bizo
nyítja ezt az a Kosztolányi-kommentár, amelyet a 
„Tudom, hogy meg kell halnom. . kezdetű fel
jegyzéséhez fűzött újraolvasásakor: „Ekkor még tel
jesen egészséges voltam.” Nem szabad tehát a Szá
madás cím alá fogott versek „ősokániaJk” a költő 
betegségét, a rosszindulatú daganatot tartanunk: a 
versek Kosztolányi esetében is megelőzték az élet 
gyakorlatát (ez játszódott le két évtizeddel azelőtt 
Csáth Gézával is, aki előbb megírta, majd aztán meg
élte a kábítószerek „mesterséges paradicsomát” ), 
akárcsak az élmény is, amely a Hajnali részegségnél 
jóval korábbi fogantatású. Ezt Szauder József, majd 
Kiss Ferenc motívumkutatásai egyértelműen bizo
nyítják is. Az ő megfigyeléseiket a magunkéval ki
egészítve kísérhetjük Kosztolányii egyik döntő költői 
élményének a formálódását, amelyben a reggel vá- 
rásának szenvedélyességgel telített mozzanata a ter
mészettel való közvetlen és spirituális élmény meg
fogalmazásává alakul át, s ilyen módon a „reggel ér
kezése” motívumban a „megismerés” mozzanata ke
rekedik felül — a csoda tüneményének közreműködé
sével. E motívum metamorfózisának időszakában,
1928-ban ezért kiált fel: „Csodát nekem, a csodát ide 
a kezembe. Más nem kell” (A szegény kisgyermek 
karácsonyi panaszai), 1933-iban pedig a csoda fogal
mát a „művészet csodájával” azonosítja a Téli rege 
fordításáról írott tanulmányában. E korszak versei 
a természet és a létezés meg- és felismerésének ün
nepi pillanatairól beszélnek, olyan módon, hogy ben-
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műk általában a „telt égbolt” képzete a csoda ás az 
öröm forrása, mert az „üres égbolt” a „nihilizmus” 
szemléletével párosul. Erre hivatkozunk előbb, hogy 
azután annál gazdagabban bontakozhasson ki sze
münk előtt a „telt égbolt” látványa. A kötetekbe 
nem került, s az 1930-ias keltezésű Hang című versé
ben találjuk a következő sorokat, amelyek a hiányo
kat beszélik k i:

„Jaj, mért kiabál testemből a lélek?
Nem hiszek én már semmi csodában,
f öldindulás és szeUemidézós
nem hozza nekem koldusi reményét.
Üres az égbolt és a szívemre 
rácsaptam én rég, szürke csokorként, 
a nihilizmust. Üres a föld is, 
mászunk a kérgén elhagyatottan . . . ”

Ha ez a negatív világegyetem képe, a Hajnali részeg- 
ség „telt égboltja” a pozitív, s a költői megismerés 
éppen ezzel párosult Kosztolányi költőli művében. 
Kiss Ferenc A hídon című 1906-ban írott versiben ta
lálja ős jelét ennek az élménynek. A folytatása 1909- 
ben a Reggeli áldás című vers, amely a Kenyér és bor 
című kötetbe kerül. Az elsőben az álmodozás jellem
zi a költői magatartást, a másodikban az „ébredés 
lázas szavait” mondja a költő, s nevezi most már, 
mit érez és lát, „nagy megindulásnak” , mert a maj
dan állandónak bizonyuló motívumok (hajnal, a gye
rekkor emlékei, az öröm, alvó, illetve ébredező vá
rosképek) mellett megszólal a ráismerésé is: „világot 
gyújt” a költői szívben. Közben 1915nben elkészül az 
„ég kék bálterme” kép (a Fecskék című szövegében, 
mely a Tintábán jelent meg), hogy 1918-ban megírja 
az Égi riadalom című versét, amely címjevesztetten 
A bús férfi panaszai sorába került (Hajnal, éjfél közt 
ocsúdva mély sötétbe fölriadtam), mintegy szituációt 
teremtve a jövendő vershez:
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„Hajnal, éjfél közt ocsúdva mély sötétbe fölriadtam 
s az ablakból kihajolva bámultam, két óra tájt.
Mind aüudtak, langyos éj volt, nesztelen, haiLoffetá-csöndes 
s a gáz arany dzsidáival silbakolt az utakon..

1920-^ban, a Most elbeszélem azt a hónapot kezdetű 
versben feltűnik a „láthatatlan Ür” képe egy hajnal 
kulisszái között. A fordulópont a Róma című „úti
rajzban” látható. Itt már költői megismerésről van 
szó, s benne a világ, az élet és halál nem hétköznapi 
fogalmának alkalmazásáról. Két sor az egész, ami 
figyelemmel bír szempontunkból:

„Megrészegülök az örömtől, 
kinyíl a menny és újra látok . . . ”

Amii analógiája lehetne, az Miroslav Krleza Az ész 
határán című regényének kis epizódja a római Six- 
tus-kápolnában, amikor a főhős „hajlamossá válik 
arra a merész föltevésre, hogy életünknek mégiscsak 
van valami mélyebb értelme” . A „folytatás” az Izga
tott séták című, köteteken kívüli verse, amelyben 
új fent bevallja, mennyire lekötik a földi jelenségek, 
s hogy vágyik a természettel való találkozásra, a 
spirituális élményre, amelyben helyreáll az ősi egy
sége a világnak, s az én is megleli helyét, hiszen ép
pen a Házi bál című pillanatképében énekelte ki (en
nek az ötsoros versnek .is „története” van különben!): 
„Minden, mi szép volt, szétesett.” Az az „egész” 
ugyanis, amit kora kínál, nem kell neki, az kétség- 
beesést szül:

„Ezer darabra törtelek, te tág, 
elblrhatatlanul-zavart világ.
Jobb is nekem nem nézni az egészbe, 
ibeléfogózni egy-egy csonka részbe 
és állni ottan, 
jéggé fagyottan.
Mert idegen és őrült az egész, 
de nyájas és rokon velem a rész.”

(Kétségbeesés)
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A Hajnali részegség kifejezte élmény mutatja, a 
„világ újra színes ós tapintható zavar” (Szegzárdy- 
Csengery József) a költő számára: a megismerő köl
tői tevékenység megszerző jellegű is egyúttal immár, 
ós tudatosodás is, amelyben azonban a szerelemnek 
ós a halálnak karizmatikus karaktere képződik, hogy 
mind a kettő az „élet igazi mítoszának” ismérvét 
kapja meg.

Itt kell megemlíteni, hogy a Hajnali részegségben 
mintegy végső alakot kapott élményben felfedezhető 
a Goethe Faustjával való korrespandenűia is. Az 
1947-es Idegen költők című Kosztolányi-kötetben ott 
volt Napfölkelte címmel az oly jellemző részlet a 
Faust második részéből, majd Réz Pál 1984^ben ezt 
megtoldja egy több mint száz sornyi fordításszöveg
gel, olyan megjegyzés kíséretében, amely kétségte
lenné teszi, hogy Kosztolányi Dezső mintegy három- 
százötven sornyi Faust-fordítása kései, az 1920-as 
vagy 1930-as évekre datálható munkája volt. Nem 
egyszerű, Babits Mihálynál is kimutatott Goethe-re- 
miniszcenciáról van szó Kosztolányi esetében, hanem 
költői gondolkodására fényt vető analógiáról. Nem 
tapad a Hajnali részegség megfogalmazásakor szoro
san Faust nagy hajnalmonológjához, amelyben ott 
vannak különben a következő sorok is:

„Kedv gerjedez csüggedt szívemben lassan 
És tettre bátorítasz, mintha hívnál,
Nagy életet keresni a magasba, —
Kinyílik a világ, közelbe-távol, -  
Vágy, vagy harag pörzsöl-e ily gorombán? ..

De az ő költeményével, s az abban tetőző élmény
nyel kapcsolatban is el lehet mondani, amiit Lukács 
György mondott éppen a második rósz nyitó jelene
tével kapcsolatban Faust^kommentárj aiban, hogy itt 
Faustnak a magatartása „örömtelién megismerő” : 
Faust a hajnaliban a természettel találkozik, annak
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„gyógyító erejét” ismeri meg, s mentes lesz a tragi
kus konfliktustól is, ezért hozhatja egy másik haj
nal (a negyedik felvonás nyitóképében) Kálnoky 
László fordítása szerint az „ifjúság rég hiányzó fő 
javának” a káprázatát. Tulajdonképpen azokat az 
elemeket, amelyek Kosztolányi élményének is a leg
értékesebb és legjellemzőbb részét képezik. Tudjuk, 
hogy Kosztolányinál a Faust is az ifjúság „fő javai” 
közé sorolható. Maga is úgy tartotta, hogy jól áll 
neki az Euphoriionihoz hasonlítás, amellyel Babits Mi
hály kedveskedett neki 1904-ben, s viszonzásul ő is 
lelkesedik Goethe nagy drámai költeményének kü
lönösen második részéért. Réz Pál a Faust fordítás
töredékének közreadása bevezetőjében újra emléke
zetünkbe hozza Kosztolányinak Babitshoz írott, 1904. 
május 11-én keltezett levele alábbi részletét: „Jórészt 
latin és görög auktorokkal foglalkozom azóta, amió
ta Faust II. részét elolvastam, megértettem. Éz a 
könyv életem legnagyobb szenzációja volt, és azt 
hiszem, az fis marad. . . ” Éljünk tehát a párhuzam 
kínálta lehetőséggel, s mondjuk, hogy ha a Faust a 
megismerés költeménye, akkor a Hajnali részegség 
vers a megismerésről a teljességélmény megszerzésé
nek bevallásával, elmondásával egyetemben. Koszto
lányi Dezső — úgy tetszik — a Hajnali részegség 
tartalmazta motívumok korai megjelenése idején már 
felismerte értékes, kifejező, nagy belső jelentéstere
ket hordozó voltukat, s tért hozzájuk költői pályá
jának majdnem minden szakaszában, s elérte, hogy 
végül is megírja a maga „goethei” világversét a 
Hajnali részegségben: a vers hajnali pillanatában 
helyreáll az én és a világ oly régen megszűnt egy
sége a hétköznapi élet kicsinyességet sugalló képei
nek és a természeti lét nagyszerűségei látványának 
két pólusa között.

Töblbértelmű tehát a versbeli vekker sürgető csö
römpölésének a parancsa, az „ébredj a valóra” ! Eb
ben a világban ez az ébresztőóra a szegényes Logodi
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utca idejét méri, de ott van egy másik „idő” is, az 
égi jelenségek „tiszta békéjének” ideje, amelyet akár 
„örök békének” is nevezhetnénk, ha tovább fejlesz
tenék a Goethe—Kant analógiát, tehát az időtlen
séget. Ebben van a költői lét arasznyi ötven eszten
deje a gyermekkor emlékképeivel és a Hannibál ide
jét is magába foglaló történelmi idővel, s fölöttük, 
„kimondhatatlan messze s odaát” a természet, az 
„égbolt gazdag csodái” . S Kosztolányival mondjuk, 
amikor a Logodi utca doboz- és ketrecvilágát állítjuk 
párhuzamba a „mennyei kastély” tágasságával és 
térességével. S mint Faust, ő is a maga hajnali ide
jében nem istennel, hanem a természettel találkozik: 
a vers „azúrnak” hívószavára az „ismeretlen Ürnak” 
rím felel. A vers földszintjén, a „kis világban” a szem 
„kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó észnek” , 
ott a természeti „nagyvilágban” a „tiszta, fényes 
nagyszerűség” az ellenpont.

Kulcs vers tehát ez a nemcsak terjedelmére, hanem 
a karakterére nézve is „hosszú verse” (Kosztolányi 
nevezte ennek egyik, 19354>en készült, Réz Pál kö
zölte interjúban, amikor a Hajnali részegség a „leg
újabb verse” volt, s ennek minősíti Király István is), 
míg Vas István 1936^ban „lenyűgöző látomásnak” , 
1957-ben „kései .rapszódiának” nevezi, Szauder Jó
zsef — joggal — „nagy beteljesítő versnek” mondja, 
Király István pedig (a „magyar irodalom egyik leg
szebb bölcseleti versének” tartja, míg Rónay László 
„József Attila nagy verseinek lélegzetvételét” hallja 
ki belőle. Kihallható tehát a teljesség kifejezésére 
törő költői szándék ebből a nagy költeményből, s aki 
formai leírását adja, Király István, intellektuális ve
retét kénytelen hangsúlyozni, minthogy az ilyen tí
pusú vers, a megismerő funkciójából következően is, 
intellektuálisan meg- és belátó jellegű: „Szabályta
lanul, 4—21 sor között inogtak a strófák, s hasonló 
szeszéllyel, rendszertelenséggel, háromtól tizenegy 
szótagnyira nyúltak a sorok. Nem a verstani szabály.
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de a hullámzó gondolat szabott bennük törvényt, nem 
sztichikus, de intellektuális volt a strófaépítés. S a 
páros rímelés szabályosságát is minduntalan meg
szakította egy-egy kereszt- vagy ölelkező rím s egy- 
egy rímbokor.” Akár a parlagiság vádja árán is, 
amit Vas István emel ki éppen a Hajnali részegség
ből vett példa segítségével, mondván, hogy „meg
zavar néha a rímjáték parlagi nagy Világiassága” , s 
idézi:

„egy messze kéklő 
pazar belépő,
melyet magára ölt egy drága, szép nő 
és rajt egy ékkő ..

Nem ,ykétes formai elemekről” van szó, mert Vas 
István ilyeneknek nevezi Kosztolányi megoldásait, 
hanem a rím manierista kultuszáról, amelynek meg
ejtő tombol ás át éppen a Számadás cím alá vett köl
temények hozzák. A „rímillúzió” legszeibb példái kö
zött van (László Zsigmond véleménye szerint) a 
Hajnali részegség következő kancsal ríme:

„Én nem tudom, mi történt vélem akkor, 
de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem 
s felém hajol az, amit eltemettem 
rég, a gyerekkor ”

Kosztolányi egész kései költészetét besugározza a 
rímnek a manierista kultusza, mintha ezek az össze- 
csengések, amelyekkel nem tud betelni, hiszen négy
öt soron át is visz rímet, egész költői világának a 
pántjai lennének, hangharmóniájuk fogná össze, mi 
valóságosan immár összefoghatatlan, szétesett, részei
re hullott. Ebbe vegyül a kancsal rímeik finom disszo
nanciája sok helyütt e versekben, s ezzel együtt lesz 
teljessé, hogy megvalósulhasson, mit az Esti Kornél 
éneke közöl:
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„ó, jó  zene a hörgő 
kínokra egy kalandor 
csörgő,
mely zsongít, úgy csitít el, 
tréfázva mímel 
s a jajra csap a legszebb 
rímmel..

A Hajnali részegség a Számadás tervrajza szerint 
végpont, hiszen ami még utána következik, a záró- 
vers, az Ének a semmiről, a gyűjtemény eszmei kér
géhez tartozik — Kosztolányi oly jellegzetes sztoi- 
cizmusának alkotó része. A Hajnali részegség ezzel 
a bölcseleti burokkal közvetlenül is érintkezik — a 
szövegnek azzal a rétegével, amelyet Király István 
„lefokozott fényű, prózán iskolázott, a Neue Sachlich- 
keit tényszerűségére emlékeztető nyelvi attitűdnek” 
fog fel, s gyűjti csokorba az „élőbeszéd kereseti en- 
ségét” bizonyító példáit: a jelzők csökkent számát, 
a kötőszók sűrűségét, a „henye, elízliós formák gya
koriságát” , a rímelési monotóniát, legfőképpen pedig 
a gyakran töltelékszavakkal élő „nyelvi-mondatbeli 
közvetlenségek, megszólítások” sorát. így az „Elmon
danám ezt néked. Ha nem unnád” ; a „Várj csak, 
hogy is kezdjem, hogy magyarázzam” ; a „de — mond
hatom — ha így reá meredhetsz” ; a „Szóval beval
lom néked megtörötten” ; vagy a „Nézd csak, tudom, 
hogy nincs műbe hinnem” sorokat. Csupán „familia- 
rizmusok” lennének ezek a versmondatok, mint aho
gyan Király István, nem is ok nélkül, sugallja? Ha 
nem a vallomás, hanem a beszéd mozzanatára figye
lünk, akkor a beszélgetés, ahogyan itt egyszemélyes 
formáját látjuk, filozófiára mutató szerepében van 
jelen a Hajnali részegségben — a közlés sajátos mód
jaként, amelyet éppen a sztoikus filozófusok kedvel
tek, többek között Kosztolányi regényhőse, Seneca, 
a familáárisságra is igen következetesen rájátszva. 
Változatok természetesen itt is vannak: Epiktétosz 
dialógusaitól Marcus Aurelius „önmegszólításáig” .
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hiszen ő „önmagához” írta művét, miközben „elmél
kedett” . De talán arról sem szabad megfeledkezni, 
hogy a beszélgetés a lélek mentőöve, gyógyírja is, 
a vigasztalás megszerzésének egyik lehetséges for
mája.

Sztoikus szöveghármasa (Számadás; Marcus Aure- 
lius; Ének a semmiről) is ezt látszik bizonyítani. A 
Számadás hét szonettje az önmegszólító vers típusa, 
a Marcus Aurelius egyoldalú dialógus, és csak az 
Ének a semmiről a szabályos én-vers a .maga első- 
személyűségével, haibár Németh G. Béla ezt is a 
részben önmegszólító versek közé sorolja a Számadás 
(versgyűjtemény) más fontos verseivel együtt.

A Számadás, „e cím- és tónusvers” , a sztoikus 
szemlélettel talán leginkább átitatott műve Koszto
lányiinak, s Király István egyenesen kulcsköltemény
nek tartja a költő „értelmezése szempontjából” , s 
Vas István sem győzi dicsérni, nevezvén a „részvét 
nagy ódájának” , „megdöbbentően szenvedélyes és el
szabadult vallomásnak” és „mélységesen morális köl
teménynek” . A költő és műve mélyen valóságba gyö
kerező kérdését vizsgálja a szonettekben, és adja is 
meg rája a feleletet, háttérben azokkal a társadalmi 
tapasztalatokkal, amelyeket első fokon a regényíró 
gyűjtött magának, Moviszter doktor véleményéhez 
mintegy közvetlenül csatlakozó módon. Nem egy sza
maritánus, hanem egy „írástudó” , a Julién Benda fo
galmai szerinti., beszél ebben a hét szonettben — köl
tő, akinek szerepéről nyilvánít véleményt, miután 
alaptételét már 1929-ben, a Paulina című elbeszélé
sében leszögezte. A homo aestheticusról kialakult elő
ítélet az oka, hogy e kis ciklus jelentés világa elsik
kadt, holott a költői valóságtudat munkáját figyel
hetjük, a ráismerésnek és megismerésnek a Hajnali 
részegség soraiban elmondott születése fényében. 
Mert az elsődleges és sztoikusokra valló boldogta
lanságképzetből — ezen az úton érkezük el az embe
riség nagyobbik, szenvedő, kiszolgáltatott feléhez s 
az ezzel való azonosulás gondolatához — gyorsan lép
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át a költő körébe, hogy sorjázza meghatározásait, így 
a következőket:

„siess te is oda, igaz körödbe 
s — égő kanóc — lobogj velük örökre 
elégedetlenség szent olaján”

majd:

„Kellesz te még, vijjogni mint a vércse, 
nem kérdem, szabad-e, nem szabad, 
sosem kímélni a könnyet se, vért se, 
a semmibe nikoltaná szavad ..

(Számadás)

Amikor azonban azt gondolnánk, hogy végigmegy 
ezen a szociális kérdésekkel, tünetekkel és jelensé
gekkel szegélyezett úton, kimerítve ilyen módon a 
társadalmi érzékenysége kínálta gazdag élettartal
makat, az azonosulás fogalmát átértékelve a megér
tőből („számodra itt még munka is akad, mindig kell 
valaki, aki megértse az utcalányt s a tébolyultakat” ) 
megfigyelő lesz, kimondva, hogy „szemeidben éles 
fény legyen a részvét, úgy közeledj a szenvedők felé” , 
hogy egy fontos sztoikus tétel leszögezése után (s ne 
a törtet tekintsd és csonka részét, de az egész nem- 
osztható egészét: ki senkié sem, az mindenkié” ) pedig 
a megíró kerül előtérbe a hatodik szonett első két 
versszakában:

„No lásd, maradj, árvák között az árva, 
maradj közöttük, állj meg végre itt, 
nem kérve semmit és semmiit se várva: 
ezek a te igaz testvéreid,

idézd föl őket dolgozószobádba, 
adj villamosabb életet nekik 
s ha majd megéled a sok néma lárva, 
a te szavad ők még megérthetik . . . ”
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S a megíróval a megírtak világa, amely barátságo
sabb és megértőbb a költő iránt, mint a való világ, 
és Kosztolányi ágazü szolidaritása is az övék, és csak 
rajtuk keresztül teremt kapcsolatot az élők hétköz
napi világával. Sztoikus módjára az élőkhöz viszo
nyul, és az ő Írástudói elkötelezettségének alapvető 
kérdését veti fel az ötödik szonett első 'két szaka
szában :

„Borús e táj. Borzaszt a forradalmár, 
kinek a falba .koppan szelleme 
s fia holttestén az anya, ki barbár 
jaját okádja — iszonyú zene —,

aztán mát írsz, ha sorsuk írva van már, 
hol tiltakozhatsz és hogy ellene? 
de hát hova mehetnél? mit akarnál? 
mi érdekelne még? mi kellene?”

Gondolkodásának sztoddzmusria valló tételei fejle
nek ki ebből az írásművészetről vallott nézetre is 
kiható fátumfelfogásiból. Aulus Gellius (az ő nevét 
ezekben az években Móricz Zsigmond írja le a Forr 
a borban!) a sztoikus filozófusok véleményét közve
títi: „a fátum a dolgoknak örök és változhatatlan 
sorozata, és az őt implikáló következmények végte
len során át önmagába visszatérő és azokkal szoros 
összefüggésben álló láncolat” . Művészideált fest a 
szonettekben, amelynek más részleteit a Marcus Au- 
relius soraiban dolgozza ki. A világgal való törődés 
két változatáról beszél tulajdonképpen. Visszautasít
ja a „rögeszmén részegülve csüngést” , s mindenkit, 
aki „hívő, vértanú, eretnek” ebből következően, s aki 
forradalmár, tehát mándemkit, aM valamiilyen for
mában erőszakosan a'kar beleavatkozni a dolgok me
netébe. Ez természetesen nem elzárkózást jelent 
Kosztolányinál, de be nem avatkozó részvétet és 
azonosulást. Vége annak az időszaknak, amikor úgy 
dalolt, „mint az esőnbűvölő pap, aki az őskorban kar
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jait kitárta” (Költő) — hirdette már 19254>en, hogy
1929-ben Marcus Aurelius című versében, a római 
császár előtt állva tovább fűzze, miilyen az a költő- 
típus, amelyet elutasít:

„Nem kancsal apostol,
nem zagyva keletnek elmebetegbe

Semmü, ami baribár
nem kell soha nékem, semmi, ami bárgyú. 
Nem kellenek ők se, kik titkon az éggel 
rádión beszélnék, a jósok, a bonook, 
a ferde vajákos, ki cifra regéknek 
gőzébe botorkál, csürhe silányok, 
kik csalva, csalatva egy jelre lehullnak 
s úgy fintorog arcuk, 
mint a ibolondé.”

S még egy tétel:

„Messze vagyok már, messze röpültem, 
messze az olcsó, híg dudaszótól. . . ”

A sztoicizmus.— a programszerűen kidolgozott vagy 
a spontánul vallott egyaránt — értelmiségi „vallás” : 
az volt a Zénón és Epiktétosz műve határolta időben, 
s ez jellemzi „modern” visszhangját, nyilván már az 
egzisztencializmus határvidékén. Kosztolányinál szem
mel láthatóan intellektuális vonatkozások vannak 
előtérben: ezekről beszél önjellemzésében, mondvánr 
hogy neki „tiszta, hitetlen, kétkedve cikázó, emberi 
páralel'ke” van, s azt mutatja fel a sztoikus császár
nak, aki ott a Capitoliumon az „emberi nagyság, 
roppant pogányság örök igaza, bamiba tömegből visz- 
szahúzódó, trón magasában egyedül élő, koldus im- 
perátor” ideálszobra. Tőle tanulta volna, hogy úgy 
kell venni a dolgokat, „ahogyan azok a valóságban 
vannak” :
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„Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő kell, 
őt szeretem, ki érái a földet, 
tapintja merészen a görcsös, a szörnyű 
Medúza-valóság kő-iszonyatját 
s szól: »ez vian«, »ez nincsen-*,
»ez itt iaz igazsága, »ez itt a hamissága 
s végül odadobja férgeknek a testét.
Hős kell nekem, ő, ki 
déli verőben nézi a rémet,
•hull könnye a fényben
és koszorúja
izzó szomorúság. . . ”

A Számadás szonettjeiben ,yboldogtalan a hős” , itt 
a hőst laz „izzó szomorúság” koszorúzza — ezek a 
feltételed a valóságlátájsnák, és éppen ezért beszélhe
tünk, amikor a Számadás versei felett szemlélődünk, 
a valóság sztoikus módon való elfogadásának a köl
tői megismeréshez szorosan tapadó és Kosztolányit 
jellemző módjáról, amelyben meghaladni látszik azt 
is, arruit a sztoikusoknál az „egyén mikrokozmákus 
moráljának” neveznek (Steiger Kornél). Ez kapcsol
ja a versgyűjtemény zárókölteményét, az Ének a 
semmiről-X a másik két nagy lélegzetű és koncep
ciójú sztoikus vershez, amelybe a mélabú dallama 
is belevegyülve a már emlegetett egzisztencializmust 
is felrajzolja a szemhatárra. Nem lehet véletlen, hogy 
a melankóUiát történetében végignyomozó Földényi
F. László a semmi kérdéséhez jut el Schiller ismert 
versére, Az elfátyolozott saisi képre hivatkozva, 
amelyben az ifjú, aki az Igazságot akarta megpil
lantani a lepel mögött, a Semmit látta meg: „Az ifjú 
rájött, hogy a látszat mögött nincsen végső igazság, 
hogy nincsen olyan hely, ahol életünket tisztázhat
nánk: az élet a semmire vonatkozik, ami, más sza
vakkal, azt jelenti — és ezt már Heidegger mondja —, 
hogy a semmi magának a létezésnek kiiktathatatlan 
része.”

A való szinte teljes súlyával ott van a Kosztolá
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nyi-versekben. A Számadás első szonettjében már 
megmutatkozik a szenvedők menetéről szóló három 
sorban:

„Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve, 
templomiba, kórházakba, börtönökbe 
lassan vonul a roppant karaván ..

Majd folytatódik a Litánia felsorolásában, szati
rikus élt kap a Közéleti kitűnőség című portréjában:

„A gazdasági válság, »őt se hagyja 
közönyösen**. Sopánkodik miatta.
Közben meghízik és fölös kilóit 
Marienbadban adja le nyaranként..

A  Negyven pillanatkép több mozaikkockáján en
nek rajzolatát látjuk, majd a Marcus Aurelius már 
idézett valóságdefinídióját találjuk („a görcsös, a 
szörnyű Medúza-valóság kő-iszonyata”), azután a Haj
nali részegségben az éjszakai Logodi utca látványát 
•kapjuk, hogy kikerekedj ók Kosztolányi költői lété
nek társadalmi környezete s lényegében „háttere” is.

A  természetit a Számadás úgynevezett őszi versei 
rögzítik. Ősz a Kosztolányi vers világának az évsza
ka „fázó-zöld egével” (Szeptember elején), „vörös her- 
vadásával” (Vörös hervadás), sárga ós piros színeivel 
(Késő ősz a ludasi pusztán), de menekülő mivoltával 
is, ahogyan az Eletre-halálra egyik szakaszában ol
vassuk: a költő egykor látta „a hosszú őszt, mely 
visszanézve menekül” . A nagy és maradéktalan vers 
természetesen az őszi reggeli, amely már legalább 
annyira a mélánkólia verse, amennyire az őszé, amely
nek képeinél József Attila állt meg, és időzött hosz- 
szabiban is el jelentésének szépségeire mutató módon. 
Akár a Hajnali részegség, e „kis remeke” is évtize
deken át formálódott-csiszolódott, s a kezdetek után 
1911nben már „koncertje” is elkészült szimbolista 
hangszerelésiben. Az ékszer-csendélet impresszionista
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festők modorában született, mert főképpen szín- és 
hőérzetekre apellál benne a költő, nem pedig a drá
gakövek mértaniságára, amely esetleg kubistává for
málná a látványt. Az alapvető benyomás azonban 
megszületik — a részvétlen, derült pompáé, a )rma- 
gába-forduló tökéletességé” , amelybe az ember a ma
ga mélabújával már nem fér bele, kívülreked rajta. 
Pedig a két utolsó sor sóhajáért íródott a vers:

„Jobb volna élni. Ámde túl a fák már 
aranykezükkel intenek nekem.”

A hat esztendővel későbbi korrekciója ennek az 
őszi 'képnek általános érvénnyel már nem bír — egy 
fellángolás csalfa illúziója szülte, s benne az „érzéki 
gyönyörűség” (Kiss Ferenc) utámi vágy üzen egy idill 
szép ráfogásának keretében:

„Érett belét mutatja, lásd, a dinnye, 
fehér fogától villog vörös ínye, 
kövér virágba bújik a darázs ma, 
a hosszú út után selymes gairage-ba, 
méztől dagadva megreped a szőlő 
s a boldogságtól elnémúl a szóló . . . ”

A  boldogság ürömcseppje itt sem engedd a boldog
ság teljességét megteremteni: egy kancsal rím disz- 
szonanciája (szőlőnszóló) ezt bizonyítja. Devecseri Gá
bor írta: „Hátrahagyott csak rímeket is, csak játé
kokat, de kísérletei közül a legkülönöseibbet, amit 
sokáig leginkább puszta tréfának szánt, a ^kancsal 
rímék« alkalmazását, egy idő múltán művébe emelte. 
A Szeptemberi áhítat varázsos énekében olvassuk:

méztől dagadva megrepedt a szőlő 
s a boldogságtól elnémul a szóló

Lehet-e véletlen, hogy ez a kibticsaklás éppen az »el- 
némul« szó után következik? Nem érzékelteti valóban
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az elnémulást? A váratlan hangzómélyülés nem ér
zékelteti-e a költő elkomolyodását ? És nem zárja-e 
le az első hosszú szakasz lelkendezését, valóban szü
netet parancsolóan, mint végső zengés egy szimfónia 
egyik tételében?”

Itt is az elmúlásról van szó: még az a rejtett rím- 
tisztelgés is Tóth Árpád emléke előtt, amelyre László 
Zsigmond emlékeztet a Szeptemberi áhítat utolsó előt
ti szakaszában lévő parázsló-varázsló rímpárról szól
va: Kosztolányii Tóth Árpád Prospero szigetén című 
verséből vett át, és a halál témáját csendíti meg (van 
verse Tóth Árpád halotti maszkja címmel is!). Az 
ősz hangulat- és képvilága a Szeptemberi áhítatban 
is a költői alkalom, „állandósága valamiilyen lazább 
egységbe integrálja” a vers részleteinek sokféleségét 
(Tamás Attila). Kosztolányi Dezső „halotti beszédei”
— az ember és a maga fölött tartottak is — általá
ban az életről beszélnek, s összefoglaló jellegük is 
érzékelhető. Ezért állíthatta V.as István a Szeptemberi 
áhítatról a következőt: „Talán azért adatott meg 
neki, hogy a legeslegutolsó verse mégsem a halálról 
énekel, sem a szenvedésről, hanem az élet szépségé
ről és öröméről. A Szeptemberi áhítat Kosztolányi 
egész életének és költészetének összefoglalása és meg
dicsőülése.” Itt is azt a verstípust látjuk, amely a 
modern magyar költészetben is az ösjszefoglaló jel
legű mondanivalók kifejezésére a legalkalmasabbnak 
látszik. Kosztolányinál (utolsó költői korszakában) 
megszólító és önmegszólító versiként realizálódik és 
lesz a személyes érdekűség nyomatékos kifejezése. 
Tamás Attila ezért találhatta meg ebben a versben 
(mint ahogy benne van a Hajnali részegség soraiban 
is) a költő egész „múltját” — embenit és költőit egy
aránt: „Emberi nagysága abban a magatartásában 
mutatkozik meg, amely egyszerre tudja tudomásul 
venni az élettől válás kényszerének rideg tényét, és 
meglátni ebben az elbúcsúztatott életben is a nagy
szerűt. Ennek figyelembevételével mondható ki, hogy 
a Szeptemberi áhítatban a szecesszió pompázatossá-
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gának és az impresszionizmus könnyed színviillódzá- 
sának az elemei — a szimbolizmus ti tok-kultuszával 
és az új klasszidizálás emelkedettségével is érintkezés
be kerülve — a romantika merész szárnyalásán kívül 
a realizmus józan valóságlátásának egyes tényezőivel 
is tökéletes egységbe tudnak összeforrni.”

Nem ősz-, hanem halálversek vannak a Számadás 
versei között nagyobb számmal, a sztoikus szemlé
lettel teljesen összhangban, s válnak ezek a költé- 
mények mind az emberről szóló szép elégiákká. Ré
szei és részletei ezek a költemények annak a nagy 
ráismerési folyamatnak, amely a Hajnali részegség- 
ben kapott végérvényes formát. Ezekben az emberre 
ismerés drámái játszódnak — már^már olyan módon, 
ahogyan a Caligula című novellájában ,is elbeszélte. 
Prózában is megfogalmazta, és Kiss Ferenc idézi 
Kosztolányi Osvát-emlékbeszédének következő állí
tását: „Nincs teremtmény, bármely jelentéktelen is, 
aki ne válnék jelentőssé végső peroeliiben.” Vajida Er
nő figyelte meg, hogy Kosztolányi ilyenfajta versei
ben oldódik meg végeredményben az ember és a 
világ individualizmusban megfogalmazódó disszonan
ciája: a halálban találkozik Kosztolányiinál az ember 
az emberi közösséggel, és azonosul vele. Ebből a szem
pontból nem csupán a Halotti beszéd című verséről 
lehet állítani azt, amit Vas István állított, nevezete
sen, hogy ennél a versnél „aligha írtak demokrati- 
kusabbat” , hanem a többi, a fájdalomról, a „testi 
szenvedésről” , az elmúlásról és halálról, meghalásról 
szóló költeményéről is. Érvényes természetesen Kiss 
Ferenc megállapítása: „Az ember értékéről egy ember 
halálának ürügyén a Halotti beszéd foglalja össze 
Kosztolányi legfontosabb mondandóit.”

Ami e verseken kívül van, költői epizód ok Koszto
lányi utolsó pályaszakaszának versei között. Ezek a 
jellegzetes vallomás- ós vita versek (Életre-halálra; 
Európa; Költő a huszadik században), epizód az Éne
kek éneke, amely a „tiszta költészet példája” (Szeg- 
zárdy-Csengery József), azok a szerelmes versek —
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akár az Ilona című, mely a gyűjteményben van, s a 
Röpima, amely kívül maradt „Mária-Htánáájával” , a 
szatírái, az úrias&zonyrál készültnek kis betétje is az 
Édenről, amelyet a Kosztolányi-költészetbeli ritkasá
ga miatt kell idéznünk:

„Ó, Éva, Éva, régi, édes Éva, 
hányszor eszembe jutsz, ha látom őt, 
hosszú sörényed, langyos-lusta combod, 
mannás, meleg melled, tej ízű csókod, 
amint heversz, mindnyájunk édesanyja, 
a paradicsomban, Virágok és 
kígyók között, hajad szép sátorában ..

S azok útirajzai ás, akárcsak a Negyven pillanatkép, 
amelynek elgondolása nem független Kosztolányi 
Goethe-fordításafitól (ilyen Goethe-verseket tett közzé 
Rímek cím alatt).

S nem szabad felednünk, hogy ezeket a verseket — 
rendre mind — az a költő írta, aki rímekkel álmo
dik. 1933. IV. 10-én jegyezte fel „Ezt a rímet álmod
tam” cím alá a következő két sort:

„A szobámat méla hittel 
berakattam malachittal.”

Hímjáték ez, de árulkodó is „kancsalságával” egye
temben. A Számadás verseli csodálatos rímvilágot is 
hoztak, mintha a költő a Meztelenül rímtelenségét 
akarta volna pótolni a csengósekben-összecsendülések- 
ben tobzódva, feledve a „prózára szerelt verset” (Li- 
tánia). Kosztolányi rím tana költészetének élettana is 
ekkor — legértékesebb és legfontosabb mondanivalóit 
bízza rájuk, mindig „frissen-új . . .  számadásként” 
(Ébredés). Mintha a Számadás cím alá gyűjtött költe
mények esztétikai egységét biztosítanák a rímek bra
vúrjai — sokkal láthatóbban és érzékelhetőbben, mint 
az egyes körülményekben működő eszmed-érzelmá ko
héziós erők. E versek kivételes helyét többek között 
ezek az ismérvek is hitelesítik.
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JEGYZET

Kosztolányi Dezső műveinek három nagy gyűjte
ménye jelent meg eddig, összegyűjtött munkáinak 
12 kötete az 1930-as évek derekán, Illyés Gyula 1940 
és 1948 között adta ki a „hátrahagyott művek” ugyan
csak 12 kötetét, 1969-^ben pedig megiindult Réz Pál 
gondozásában a Kosztolányi-művek eddig legteljesebb 
kiadása. Munkánkban főképpen erre támaszkodtunk, 
és ahol módunk adódott, konzultáltuk az első kiadá
sokat, közöttük természetesen a Modern költők 1913- 
as, oly jelentős kötetét is. Hasznosítottuk a Babits*— 
Kosztolányi—Juhász levelezése című gyűjteményt 
(Bp., 1959), amelyet Belia György rendezett sajtó alá, 
nemkülönben Dér Zoltán közléseit, a Mostoha és 
egyéb kiadatlan művek (Űjvidék, 1965) és a Fecske
lány (Űjvidék, 1970) című köteteket. Használtuk Réz 
Pál Kosztolányi-mozaik című közleményét a Kor
társ, 1984. 9. számában, s mindazt, amit Vargha Ba
lázs tett közzé Szeptemberi áhítat című összeállítá
sában (Kritika, 1975. 8.). Felhasználtuk az alábbi le- 
vélpubldkációkat is: Kiiss Ferenc: Kosztolányi Dezső 
levelezéséből. Irodalomtörténeti Közlemények, 1972.
3.; Dér Zoltán: Levelek Kosztolányihoz. 7 Nap. 23 foly
tatás 1980. február 23-tól; Nemeskéni Erika: Vers-e 
a szabad vers? Hogyan magyarázta Kosztolányi a sza
bad verset Pintér Jenőnek. Kritika, 1985. 3.; Dér 
Zoltán: Kosztolányi hívei az Ady-pörben (Űjabb is
meretlen levelek). Üzenet, 1985. 6.

A meglepően gazdag Kosztolányii-irodalomból a kö
vetkező publikációkat használtuk fe l:
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Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi. Bp. 1938; Baráth 
Ferenc: Kosztolányi Dezső. Zalaegerszeg, 1938; Szeg- 
zárdy-Csengery József: Kosztolányi Dezső. Szeged, 
1938; Devecseri Gábor: Az élő Kosztolányi. Bp. 1945; 
Heller Ágnes: Az erkölcsi normák felbomlása. Bp. 
1957; Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén (Babits, Ju
hász és Kosztolányi ifjúkori barátsága). Bp. 1962; 
Rába György: A szép hűtlenek (Babits, Kosztolányi, 
Tóth Árpád versfordításai). Bp. 1969; Bencze László: 
Pázmány Péter és Kosztolányi Dezső prózastílusa. Bp. 
1973; Rónay László: Kosztolányi Dezső. Bp. 1977; 
Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp. 1979; Dér Zol
tán: Iker csillag ok. Újvidék, 1980; Kelemen Péter: 
Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korsza
kában. Bp. 1981; Rónay László: Szabálytalan arcké
pek. Bp. 1982; Rónay László: „Ki volt ez a varázsló?” . 
Bp. Ii985. A Kalangya Kosztolányi-száma. 1936. 3.; az 
Üzenet Kosztolányi-száma 1975. 2—3. és Kosztolányi- 
emlékszáma 1985. 2—3.; A Magyar Szó Kálátó című 
szombati magazinjának Kosztolányi-száma 1985. III. 
23.

Ady Endre Válogatott levelei. Bp. 1956; Ady Endre 
Az irodalomról. Bp. 1961; A novellaelemzés új mód
szerei. Bp. 1971; A szimbolizmus. Bp. 1965; 
Az egzisztencializmus. Bp. 1965; Babits Mihály: 
Könyvről könyvre. Bp. 1973; Babits Mihály: Esszék, 
tanulmányok I—II. Bp. 1978; Bálint György: A to
ronyőr visszapillant I. 1966; Barta János: Klassziku
sok nyomában. Bp. 1976; Belia György: Babits Mi
hály tanulóévei. Bp. 1983; Belohorszky Pál: A „szép” 
morálja. Irodalomtörténet, 1975. 3.; Bóka László: Vá
logatott tanulmányok. Bp. 1966; Bóka László: Arc
képvázlatok és tanulmányok. Bp. 1962; Bori Imre: 
A szecessziótól a dadáig. Űjvidék, 1969; Bori Imre: 
A szürrealizmus ideje. Űjvidék, 1970; Bori Imre: 
Miroslav Krleza naplói. Tiszatáj, 1973. 11.; Bori Imre: 
Fridolin és testvérei. Űjvidék, 1976; Bori Imre: Szö
veg értelemezések. Űjvidék, 1977; J. Chevalier—A. 
Gheebrant: Rjeönik simbola. Zgb. 1983; E. R. Cur-
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tius: Az új Franciaország irodalmi úttörői. Bp. 1925; 
G. F. Cushing: Babits és az angol klasszika-filológiai 
hagyomány. Irodalomtörténet, 1984. 3.; a Delo című 
belgrádi folyóiratnak a tükörképzettel foglalkozó te
matikus száma, 1982. 11— 12.; P. Dombi Erzsébet: ö t  
érzék ezer muzsikája. Bukarest, 1974; Elek Artúr: 
Poe Edgár. Két tanulmány. Bp. 1910; Epiktétosz Ké
zikönyvecskéje. Bp. 1978; Ferenczi Sándor: A pszi
choanalízis haladása. Bp. 1920; Fenyves Ferenc: Még 
egyszer elm ondom ... Szubotica, 1938; Gustav Flau
bert Levelei, év n.; Fónagy Iván: A költői nyelv hang
tana. Bp. 1959; Földényi F. László: Melankólia. Bp. 
1984; Fülep Lajos: A művészet forradalmától a nagy 
forradalomig II. Bp. 1974; Füst Milán: Emlékezések 
és tanulmányok. Bp. 1967; Füst Milán: Kosztolányi 
Dezső: Meztelenül. Nyugat, 1928. I. 150—153.; Gáti 
József: A versmondás. Bp. 1965; Gál István: Babits 
és az angol irodalom. Debrecen, 1942; Gellért Oszkár: 
Egy író a „ Nyugat” szerkesztőségében. II. 1962; Gre- 
zsa Ferenc: Juhász Gyula egyetemi évei 1902—1906. 
Bp. 1964; Gyergyai Albert: A Nyugat árnyékában. 
Bp. 1968; Hagyomány és újítás. Bp. 1966; Halasi An
dor: A jövő felé. Bp. 1964; Halász Gábor Válogatott 
írásai. Bp. 1977; Halász Gyula: Erős várunk, a nyelv. 
Nyugat, 1940. 284—287.; Arnold Hauser: A művészet 
és az irodalom társadalomtörténete. II. Bp. 1969; 
Herceg János előszó a Pacsirta újvidéki kiadásához, 
1954; Illés Endre: Kosztolányi, a tanulmányíró. Nyu
gat, 1940. 280—284.; Illés Endre: Krétarajzok. Bp. 
1957; Illyés Gyula: Iránytűvel. I. Bp. 1975; József 
Attila összes művei III. Bp. 1958; Kántor Lajos: A 
sólyom-elmélettől a Tamási-modéllig. Bukarest, 1981; 
Kardos László: Vázlatok, eszmék, kritikák. Bp. 1959; 
Kardos László: író, írás, irodalom. Bp. 1973; Ka
rinthy Frigyes: Miniatűrök. Bp. 1966; Kerecsényti. De
zső Válogatott írásai. Bp. 1979; Király György: A 
filológus kalandozásai. Bp. 1980; Király István: Val
lomás egy versről. Napjaink, 1983. 10.; Király István: 
Vers az emberi autonómiáról. Alföld, 1984. 1.; Király
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István: Egy Kosztolányi-vita. Valóság, 1984. 8.; Ung
vári Tamás: „ Tudni azt, amit nem tudni jo b b . . . ” 
Élet és Irodalom 1984. IX. 14.; Király István: Vála
szok és választások. Élet és Irodalom, 1984. IX. 21.; 
Király István: Evilági misztika-esztétikai létérzékelés. 
Kortárs, 1984. 9.; Király István: A vendéglét verse. 
Jelenkor, 1984. 10.; Kiirály István: Az emberválság 
regénye: Kosztolányi Édes Annája. Tiszatáj, 1985. 3.; 
Király István: Egy magatartás anatómiája. Kosztolányi 
és Esti Kornél. Kortárs, 1985. 3, 4, 5.; Kiss Endre: 
Á világnézet kora. Nietzsche abszolútumokat relati- 
vizáló hatása a századelőn. Bp. 1982; Kiss Ferenc: A 
Kínai kancsó. Tiszatáj, 1985. 3.; Komlós Aladár: 
Gyulaitól a marxista kritikáig. Bp. 1966; Komlós 
Aladár: Kritikus számadás. Bp. 1977; Komlós Ala
dár: A szimbolizmus és a magyar líra. Bp. 1965; 
Kőszeg Ferenc: A csendtől a kiáltásig. Kísérő tanul
mány a Nero, a véres költő és az Édes Anna 1974-es 
kiadásához; Krausz Magdolna: Kosztolányi Dezső: 
Édes Anna. Tanulmányok. Az újvidéki Bölcsészet
tudományi Kar Magyar Tanszékének kiadványa, 
1975; Lackó András: Ecset és toll. Rippl-Rónai József 
és az irodalom. Bp. 1983; Laczkó Géza előszava Sue- 
tonius: Nero című kötethez. Bp. 1922; László Zsig- 
mond: A rím varázsa. Bp. 1972; Lengyel Béla: 
Nietzshe magyar utókora. Bp. 1938; Lengyel Menyhért: 
A szegény kisgyermek panaszai. Nyugat, 1910. II. 
1008; Lukács Gyöfgy: Goethe és kora. Bp. 1946; Ma
jor Róbert: 25 ellenforradalmi sajtója 1919—1944. Bp. 
1945; Marcus Aurelius Elmélkedései. Bp. 1983; Már
kus László: Ellenforradalom és irodalom a húszas 
években. Történelmi Szemle, 1976. 1—2.; Mezei Jó
zsef: A magyar regény. Bp. 1977; Miért szép? Bp. 
1966; Miért szép? Bp. 1975; Műnk Artúr: Köszönöm 
addig is. Egy orvos életregénye. Üjvidék, 1953; Né
meth Andor: A szélén behajtva. Bp. 1973; Németh
G. Béla: Mű és személyiség. Bp. 1970; Németh László: 
Készülődés I. Bp. 1941; Németh László: Két nemze

dék. Bp. 1970; Ottliik Géza: Próza Bp. 1980; örley
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István: A Flocsek bukása. Bp. 1968; Edgár Allan Poe 
összes versei. Bp. 1959; Réz Pál: Karinthy Frigyes 
és Tamási Áron szerencsétlen vitája, Kosztolányi De
zső bölcs (és elfelejtett) cikke. Tiszatáj, 1984. 5.; Ró
nay György: A regény és az élet. Bevezetés a 19—20. 
századi magyar regényirodalomba. Bp. 1947; Rónay 
György: A nagy nemzedék. Bp. 1971; Rónay György: 
Fordítók és fordítások. Bp. 1973; Rónay László: 
Kosztolányi humanizmusa (a Meztelenül szabad ver
seli). Üzenet, 1982. 8—9.; Rugási Sándor: Az „ örök” 
Róma. Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő című 
regényéről. Irodalomtörténet, 1983. 3.; Schöpflin Ala
dár: Válogatott tanulmányok. Bp. 1967; Somlyó Zol
tán: Szabadkai karnevál. Szabadka, 1982; Sőtér Ist
ván: Tisztuló tükrök. Bp. 1966; Stilisztikai tanulmá
nyok. Bp. 1961; Szaibó Lőrinc: A költészet dicsérete. 
Bp. 1967; Szabó Zoltán: A szecesszió stiláris sajátos
ságai Kosztolányi prózájában. Irodalomtörténet, 1984. 
2.; Szana Tamás: Nagy szellemek. Pest, 1870; Szau- 
der József: A romantika útján. Bp. 1961; Szauder 
József: Kosztolányi Dezső költészete. Bevezető Kosz
tolányi Dezső Összegyűjtött versei I—II. Bp. 1962. 
kiadásához; Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és
stílus. Bp. 1980; Szerb Antal: Hétköznapok és cso
dák. Bp. 1935; Szőke György: „ Mostan színes tin
tákról álmodom. . . ”  Egy Kosztolányi-vers irodalom
lélektani elemzése. Irodalomtörténet, 1983. 1.; Sztoi
kus etikai antológia. Bp. 1983; Tamás Attila: Kosz
tolányi Dezső: Szeptemberi áhítat. Acta Literaria, 
Debrecen, 1981; Tanulmányok a magyar impresszio
nista stílusról. Bukarest, 1976; Tolnai Gábor: Vázla
tok és tanulmányok. Bp. 1955; Tolnai Gábor: Örök
ség és örökösök. Bp. 1974; Tóth Árpád összes művei.
4. Bp. 1969; Turóczi-Trostler József: Kosztolányi 
Dezső „új verseihez” . Nyugat, 1928. I. 153—156.; Ugart 
kell törni. Válogatás a Vajdasági írásból. Űjvidék, 
1983; Vass Éva: Effektusok és utalások Kosztolányi 
Dezső: Édes Anna című regényében. Tanulmányok. 
Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tan
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székének kiadványa, 1981; Vas István: Az ismeretlen 
Isten. Bp. 1974; Zágonyi Ervin: Kosztolányi, az orosz 
líra tolmácsa. Irodalomtörténeti Közlemények, 1983. 
6.; Zágonyi Ervin: Kosztolányi Csehov-élménye. Iro
dalomtörténet, 1984. 2.; Zágonyi Ervin: Kosztolányi 
és az orosz irodalom. Szovjet Irodalom, 1985. 3.; Zol- 
nai Béla: Kosztolányi, Nietzsche, Juhász. Irodalom
történet, 1958. 3—4.
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