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Dér Zoltán, ismert hagyománykutatónk, 
a Kosztolányi-életmű szakavatott ismerője 
legújabb könyvében, a Szülőföld és költője 
című, lényegre összpontosító válogatásában
— akárcsak előző művében, az öt évvel eze
lőtt megjelent Iker csillagokban — Szabadka 
és Kosztolányi Dezső költészetének terméke
nyítő kapcsolatát járja körül. Mégpedig sze
rencsés pillanatban: az író születésének szá
zadik és halálának közelgő ötvenedik évfor
dulója tájékán. Akkor, amikor itthon is, Ma
gyarországon is megélénkült az érdeklődés a 
szabadkai születésű nagy költő hatalmas élet
műve iránt. „Sajnos sok időnek kellett eltel
nie, amíg a körülötte támasztott ködből a ma
ga valós arányaiban és tiszta rejtelmeivel ki
bontakozhatott" — írja a szerző. Tudjuk jól: 
Dér Zoltán egész ténykedésével, írásaival és 
szenvedélyes kutatásaival hathatósan járult 
hozzá ehhez a kibontakozáshoz. Soha nem 
feledkezve meg róla, hogy a Kosztolányi-je
lenség titkát — az igazi hőforrásokat — el
sősorban itthon, Szabadkán kell keresnie. 
Eredményei egyértelműen cáfolni látszanak 
azoknak a véleményét, akik időszerűtlennek 
és „művészietlennek” tekintik a hagyomány- 
és valóságkutatást, visszahúzó koloncnak a 
szülőföld vonzását.

„Ha valaki szabadkai, s költészetértő 
emberek között forog — olvashatjuk az elő
szóban —, gyakran tapasztalja, hogy a város 
nevének hallatán fény villan a szemekben, 
mintha egy régi-régi ismeretség emlékképeit
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ELŐSZÓ

Szerencsés pillanatban szerveződhettek kötetté ezek az 
írások, tanulmányok: Kosztolányi születésének századik év
fordulóján. Olyan helyzetben, amikor ünneplésre és meg
értésre hangolt olvasókra lehet számítani, amikor nem kell 
a mű védelmezésének kisszerű műveleteivel vesződni. Arra 
figyelhetünk, ami földerítetlen, amiről úgy hisszük, van mon
danivalónk. Utóéletének ezzel az új periódusával voltakép
pen a róla való gondolkodás szabadságának ideje kezdődik 
el. S ez azt jelentheti, hogy becsülhető minden értéke, s 
mérhető bármilyen szigorral minden gyöngesége. Így kívánta 
ezt maga is, az élet cinkosának vallotta magát, s ehhez 
szabta mértékét is:

Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő kell, 
őt szeretem, ki érzi a földet, 
tapintja merészen a görcsös, a szörnyű 
Medúza-valóság kő-iszonyatját, 
s szól: „ez van”, „ez nincsen”,
„ez itt az igazság”, „ez itt a hamisság”, 
s végül odadobja férgeknek a testét.

Mintha tudta volna, hogy műve megállhat majid az 
igazmondás minden szigorával szemben is. Valójában nem 
ez volt a gondja, csak a hűség önmagához, s ezt a „csak”-ot 
nem érezhette soha lefokozónak, behatárolónak, mert egyé
niségének lényegéhez tartozott a sokarcúság, a vibráló ele
venség. Ezért kiimeríthetelten életműve is, meglepetések for
rása, állandó kihívás és jutalmazó reveláció.

Sajnos sok időnek kellett eltelnie, amíg a körülötte 
támasztott ködből a maga valós arányaiban és tiszta rej
telmeivel kibontakozhatott. Ezt a kibontakozást szinte egy
magában vitte véghez, mint egy el nem iszaposítható folyó 
ért ki a kultúra nagy tisztásaira. S most már nézheti benne 
arcát mindenki, akinek emberi ábrázata van.

A kép nem ötletszerűen merül föl bennünk. Sokasod
nak a mű fölé hajló arcok, sokasodik a szemekben a ráis- 
merés öröme, döbbenete. A történelmi csalódások, megráz
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kódtatások az emberi nem esendőségeinek kifeslő tünetei, 
a halállal való találkozások gyakorisága megérlelte bennünk 
a helyzetünkkel való illúziótlan szembenézés készségét, káp- 
rázatai iránt pedig csak sóvárgóbb lett a szomjúságunk.

Fölfedte értelmét Kosztolányi poétikája is: a homo 
aesteticus érveiben a művészet autonómiájáért küzdő alkotók 
ismernek saját érdekeikre. Játékosságában a súlyaival mér
kőző szellem csodálhatja a győzelem lehetőségét, ámulásai 
megszégyenítik a fásulásra hajlót, találékonysága a robot
tól iszonyodónak ad biztatást. Hatása a mai magyar iro
dalmat teljes szélességében és mélységében átjárja: Vas 
Istvántól Csoóri Sándoron és Brasnyó Istvánon át Ester
házy Péterig.

A rokonság, mely a jugoszláviai magyar irodalmat 
hozzá fűzi, része ennek a sokágú kapcsolatnak, de egyben- 
másban szorosabb, bensőségesebb is. Ha valaki szabadkai, 
s költészetértő emberek között forog, gyakran tapasztalja, 
hogy a város nevének hallatán fény villan a szemekben, 
mintha egy régi-régi ismeretség emlékképeit hívná elő a 
város nevének puszta említése. Aztán kiderül, hogy az is
meretségnek Kosztolányi a forrása. Általa létesült rejtelmes 
kapcsolat Szabadka és sok-sok ember között, ő a mi nem 
hivatalos nagykövetünk immár nemcsak a magyar nyelv- 
területen. Szerencsésebb képviseletet elképzelni is nehéz: 
romolhatatlan értékké alkotva adta tovább a világnak, amit 
ettől a várostól kapott. Amit a hirtelen nagyvárossá növő 
Szabadka századunk legelején magából kiforrhatott, legtel
jesebben a Kosztolányiimű őrzi. Ő is úgy tudta, s vallotta, 
hogy élete elhatározó élményeit itt élte meg, Szabadkán, 
alkotásainak ez az élményréteg a leggazdagabb forrása.

S így tudta ezt a Kosztolányi-irodalom is: a Kosztolá- 
nyirjelenség titkát elsősorban Szabadkán kell keresni. Ke
ressük mi is már jó ideje, csöndben, sokáig elszigetelten, 
s jobbára ismeretlen adatok, művek közlésére szorítkozva. 
Pedig ez a munka nem folyhat zárt körben, hiszen amit 
Kosztolányi alkotott, ami vele itt történt, sokaikat érdekel. 
Tapasztaltuk is, hogy ha késéssel is, de a Kosztolányi-iro
dalom észrevette és értékesítette azt, amivel a hézagok ki
töltéséhez mi itt hozzájárulhattunk.

Önelégültek nem lehetünk, de úgy érezzük: eddig is 
inspirált, emelt bennünket ez a szerep. Egy nagyarányú, 
gazdag életmű vonatkozásrendszerébe kapcsolt bennünket, 
önismeretre, mértékre nevelt. Ha ennek során mi is hoz
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zásegíthettünk élet és mű tájainak jobb megismeréséhez, 
nem érdemiként, munkánk értelmének bizonyságaként sze
retnénk hasznosítani.

E könyv szerzője legmagánosabb buzgólkodása idején 
is érezte, hogy van értelme ennek a szabadkai munkálko
dásnak. Pedig jó ideig inkább magánszorgalomból tette ezt, 
hiszen köztudott, hogy a hagyománykutatás nem mindig 
számított korszerű törekvésnek. Ember és világ teljes érvé
nyű szembesülésében sokan szigetelő közegnek érezték a 
bennünket övező valóságot, visszahúzó erőnek a szülőföld 
vonzását. S mert nem tartozom a vakmerő emberek közé, 
magam is némi szorongással lestem az itthoni táj, az itteni 
emberek élet jeleit, örültem, ha elnézték múltat fürkésző 
szenvedélyemet, s bírálataimban is csak szelíden, támadó 
él nélkül mertem számon kérni: ráismerhet-e a műben ön
magára a vajdasági ember? Becsesebb honoráriumot el
képzelni sem tudtam, mint hogy ma már intézményeink 
sürgetik és támogatják a hagyományőrzés munkáját, s hogy 
a valóságos emberi gondok, az egyszerű ember által is át
élhető érzések hiteles kifejezése szorongás nélkül avatható 
esztétikai normává.

Kosztolányi-kutatásaim eredményét előbb, húsz évvel 
ezelőtt, a Mostoha és egyéb kiadatlan művek című gyűjte
ményben tettem közzé. Ezt követte 1970-ben Az első műhely 
és a Fecskelány, a Negyvennégy levél (1972) és az Iker csilla
gok (1980). A Szülőföld és költője azokat az írásaimat, tanul
mányaimat tartalmazza, amelyeket az Ikercsillagok óta ír
tam, vagy előbb, de amelyek jellegük miatt abba nem ke
rültek be. A könyv törzsét ezúttal is a költő és szülővárosa 
kapcsolatát föltáró munkák alkotják. A többiek a mű utó
életének mai alakulását követik, mérlegelik azzal a céllal, 
hogy a mű életének tágasabb és szabadkai színterei, ese
ményei között termékeny viszony létesülhessen.
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A SZÜLŐFÖLD HŐFORRÁSAI

„ . . .  itt igazi »társadalmi élet« nincsen, legalább ily 
nagy és gazdag várost megillető társadalmi élet, és hogy 
a szellemi és közmívelődési törekvések, ha felszínre kerül
nek is, a csekély részvét és pártoláshiány miatt ritkán ké
pesek megvalósulni. Pedig a közmívelődési intézményekben 
éppen nem szenvedünk hiányt: vannak kaszinóink és egyéb 
mívelődési egyesületeink, színházunk, a női jótékonysági cél
lal egybekapcsolt mulatságaink, vannak hírlapjaink stb. és 
a közmíveltség tekintetében mégis még korántsem emelked
tünk az igazi városok magaslatára: kevés a szellemi élet és 
a társadalmi tevékenység/'

Iványi István Szabadkáról írt nagy monográfiájának 
második kötetéből való az előbbi idézet. Ez a könyv 1892- 
ben jelent meg, de egy szabadkai költő, Gál László még 
csaknem fél évszázad múltán is így summázta a városról 
való diagnózist:

Semmi
Ebben a városban csöndesen szólna 
a dán királyfi: 
nem lenni. . .

És középütt, a két kép között, szinte kontinuitást lé
tesítve, sötótlik a Pacsirtában ábrázolt Sárszeg: a sivárság, 
az olcsóság, a tehetetlenség boros-toros metropolisa. S ez a 
bontatlannak látszó kép beleette magát a köztudatba, s ha 
tudtuk is, hogy fényes tehetségeket röpített föl ez a város, 
a fölszállás látványából Szabadkának csak az elszállás, az 
elmenekülés emléke maradt, a hódító számycsapásokból 
csak a szárnyak árnyéka. Csak újabban, alig néhány éve 
kezd teret nyerni a föltételezés, hogy Kosztolányi Dezső, 
Csáth Géza, Laczkó Géza, Sztrókay Kálmán, Lányi Sarolta, 
Reinitz Béla, Teles Ede és Aczél Henrik fölnövekedésében 
és kiröpülésében, a szabadkai tehetségeknek ebben a gaz
dag rajzásában valami törvényszerűség van. Az Iványi em
legette elmaradottság és a Gál László által hangsúlyozott 
semmi között valaminek történnie kellett. A kirepülök fé
nyes szárnycsapásai láttán a fészekre kell gondolnunk. A

9



fészekre, melyben felnőttek, ahol repülni tanultak, ahol te
hetségüket bátorító, versenyre késztető közeg övezte.

Ha közelebb hajiunk ehhez a közeghez, a mozdulatlan
ság mítosza mögül egy mohón növekvő város egymástól sok
ban különböző korszakai rajzolódnak ki előttünk. Igaz, a 
panasz egyetlen korszakban sem némul el, a diagnoszták 
mindig bajt, tespedést észlelnek, de furcsa módon mégis 
valamennyien megszeretik ezt a várost, »nosztalgiával em
lékeznek rá, idegenben is mindig őrzik a hozzáfűző szála
kat. Talán a fölnevelő család óvó melege, talán az értelmi
ség kivételes helyzete, talán a város színes rusztikussága, 
a bohémszertelenségnek kedvező légkör emléke táplálta 
olyan kifogyhatatlanul az elszármazottak nosztalgiáját? Va
ló igaz, hogy Kosztolányi és Csáth érzékenységének, fogé
konyságának magyarázói a városnak meghatározó jelentő
séget tulajdonítanak.

Ha várostörténetet írnánk vagy illusztrálnánk, ezt a tit
kot, a meghatározó okokat kellene fürkésznünk a művek
ben. Bennünket azonban elsősorban a mű, az itt termett, 
a Szabadkával kapcsolatot tartó alkotások érdekelnek, s 
nem félünk attól, hogy eközben a bölcső, a kiröpítő fészek, 
a műveket fölnevelő város homályban marad. Köztudott, 
hogy a hiteles műalkotás nemcsak alkotójáról vall, de a kö
zegről is, melyben fogant, s ha arra figyelünk, hogy a szá
zadforduló három évtizedében mi termett ebben a város
ban, azzal a mohónak mondott növekedés szakaszai is jel
lemezhetők. Akár egy különös sorsú költő életszakaszai, úgy 
követi itt a gyermekévek bensőséges zártságát az ifjúkor 
láza, lendülete, aztán a beérés előtti történelmi pillanatba 
berobban az első világháború, hogy utána minden elölről 
kezdődjék.

Ha hasonlatunk mellett maradva mohón növekvő if
júnak képzeljük Szabadka irodalmát, akkor szinte magá
tól kibomlik a hasonlat, s adódik az első szakaszt megjelölő 
formula: a tanárok kara.

Igen, a múlt század két utolsó évtizedében termett ér
tékes művek túlnyomó többsége tanári munka volt. Az iro
dalom -tojását még eltakarják a tanári szárnyak, s mikor 
majd az igazi tehetségek kikelnek, úgy elütnek a fészek jel
legétől, mint a kiskacsa a kottástól, de ma már tisztán lát
ható, hogy a századvég szabadkai tanárainak, Iványi Ist
vánnak, Toncs Gusztávnak és Loósz Istvánnak a szelleme 
tehetségérlelő, igényre nevelő szellem volt. Alapos művelt
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ségű jó tanár több is akadt az akkori Szabadkán, de az 
igazi alkotáshoz való szorgalom, tudás, becsvágy és arány
érzék bennük volt a legerősebb. S mint a kultúrák kezde
teinél, a tudós és a tanár, a műalkotó és az intézménylétesí- 
tő ambíció náluk alázatosan segítette egymást. Iványi egyik 
kezdeményezője volt a városi könyvtár alapításának, Toncs 
Tanügyi Lapok címmel pedagógiai szaklapot indított, ő volt a 
közművelődés fórumává fejlett Szabad Líceum mindenese, 
aztán ő szervezte meg a kereskedelmi középiskolát is. Loósz 
visszahúzódóbb természet volt, de a Szabad Líceumban ő 
is sok előadást tartott, s hárman annyi tudományos érdekű 
tanulmányt, könyvet és jó tankönyvet írtak, mintha évszá
zadok lemaradását akarták volna behozni. Csak politiká
val nem foglalkoztak, s ez bízvást javukra írható, hiszen 
Tisza Kálmán országában és Lazo Mamužić Szabadkáján 
csak konformizmust, meddő pártvillongásokat, családi há
borúk pozícióit kínálta a nagypolitika. Szegény Hiador, aki 
tartotta magát negyvennyolc örökségéhez, hiába övezte tisz
telet, teljesen elmagányosodott ebben a vásári közéletben.

Iványiék azonban nagy tanárok tanítványaiként már 
a tudományos munka rangjának önérzetével érkeztek a pa- 
rasztnábobok Szabadkájára, s nem keresték a nagy- és kis- 
urak kegyeit, mert jó ösztönnel megérezték, hogy a kutatás 
és a tanítás az ő igazi terepük. A pozitivizmus szelleme, 
mely mindannyiukat megérintette, a tények tiszteletét, a 
szöveg- és okmányvizsgálat aprólékosságát, tüzetességét pa
rancsolta rájuk, s ennek köszönhető, hogy az, amit fölku
tattak, nem hígulhatott föl a kor frázisaiban.

Még ha engedtek is a millenniumkori tetőző, fölszínes 
lelkendezés vonzásának, ha nagyszabású eredeti fölismerés
re tehetségükből nem futotta is, a forrásokkal való szoros 
kapcsolat, a kutatás őszinte szenvedélye kiemelte őket a 
tudóskodó vidéki tanárok társaságából.

Különösen vonatkozik ez Iványi Istvánra, akinek az 
egykori Bács-Bodrog vármegyéről és Szabadka múltjáról írt 
tanulmányai, könyvei egész kis kézikönyvtárat tesznek ki. 
Akad ezek között jelentéktelen adalék is, de alig akad, me
lyet nem elsőrendű történelmi kútfőből merített volna. Sza
badka történetét például nyolc éven át írta, rendezetlen, 
mutatók nélküli okmányok ezreit nézte át darabról darab
ra a városi levéltárban, de tanulmányozta, a ferencesek mat- 
rikuláit, a bécsi hadilevéltár iratait, Bács vármegye és Sze
ged levéltárait is. S a földrajz, a történelem, a gazdálkodás,
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a kultúra minden területére kiterjedő figyelem és intelli
gencia az összehordott anyagot arányosan tagolt, jól átte
kinthető szerkezetben olyan tudományos művé alkotta, mely
re ma is rászorul múltunk minden kutatója. Szempontjai 
lehetnek avultak, ítéletei tévesek, de annyira tartózkodott 
az ítéletektől, annyira az adatokat, a tényeket beszéltette, 
hogy könyvében — a vele egyidős munkákhoz képest — meg
lepően kevés a romlandó. Egy korban, mely a gyűjtés, a 
fölhalmozás és a hamis illúziók esélyeit kínálta, ő — akár 
a város újsütetű polgársága — a gyűjtésre összpontosította 
ereje javát. Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi 
helynévtára címen kiadott ötkötetes adattárában, mint egy 
hatalmas bankban, mobilizálhatóvá tette a vidékünkről ösz- 
szegyűjtött adatok óriási tömegét.

De vétenénk az igazság ellen, ha meghagynánk őt en
nek a hasonlatnak az árnyékában. Igaz, mindig és mindenütt 
gyűjtött, szülőhelyén, Lúgoson, Temesváron, az iskolában, 
ahol módszertani megfigyelésekre és új tankönyvek szer
kesztésére nyílt alkalma, de amit fölhalmozott, maradan
dóbb, mint az egykori kereskedők tőkéje. Más volt az er
kölcse is. Kutatás és haszon viszonyában őt mindig az előb
bi ösztönözte. Szabadka urbanizálódó polgárai és dicsőség
vágyó vezetői szépen honorálták a könyvet, melyet váro
sukról írt, de vajon megfizethették-e a szeme világát, melyet 
e munkája során vesztett el? Nem azért, hogy még több 
pénzt keressen, hanem mert a kutatómunka örömét, ezt a 
magasrendű szenvedélyt az érett kultúrák művelőire jellem
ző érzékenységgel tudta átélni. Tudta, amit a mohó város 
még nem tudhatott, hogy a szellemi munka pénzre nem 
váltható jutalma: a teremtés szépsége mennyit ér. Negyven
évi munkálkodás után, 1904-ben, immár vakon, ezért írhat
ta életművének csaknem kétszáz címszavas katalógusa elé:

„Míg a tétlenség életuntságot és számtalan rosszat okoz
hat, addig a munkakedv fáradhatatlanságában csak új és új 
munkára buzdít, lelkesít és igen sok tiszta lelki öröm s 
élvezet forrásává lesz. Mert a munkásság eredménye: az 
előrehaladás, a teremtés, bizonyos édes érzelemmel tölti el 
az ember lelkét, amely érzelmet a jók elismerése még fo
kozhat ugyan, de amely már önmagában is megnyugtató 
jutalmát leli sokszor igen terhes fáradozásának/'

Művei közül megkülönböztetett figyelmet érdemel posz
tumusz munkája, önéletírása, amely 1974-ben jelent meg az 
Életjel miniatűrsorozatában. Hogy teljes joggal minősíthe
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tő-e önéletrajznak, nem könnyű eldönteni, de talán nem is 
fontos. Az epikával már ifjabb korában is kísérletezett, a 
mesélés hajlama tehát mocorgott benne, de ezt az önélet
rajzot mégsem szépírói ambíció — a csiszolatlanságért men- 
tegetődzik is —, hanem a példaadás szándéka hívta életre. 
Saját életének történetét gyermekei okulása végett írta meg, 
helyesebben diktálta le lányának, hiszen ez az írás 1915-ben 
készült, s Iványi már a kilencvenes évek derekán elvesz
tette a szeme világát.

Épp hetvenéves, amikorra ez a munka elkészül, indí
tékai között a jubiláló meghatottsága, az emlékműállítás 
szerény, de nyilvánvaló szándéka is rejlett. Ezért helyenként 
ünnepélyes, sőt kegyeletes. Semmi kétség: Iványi elégedet
ten tekintett vissza arra, amit élete során csinált. Na
gyobb konfliktusok, csalódások, válságok nem szerepelnek 
a fölidézett folyamatban, a magánember és a közéleti em
ber e vallomás szerint voltaképpen békében élte le életét s 
érte el célját. A vakulás szörnyűsége, mint egy képtelen 
szerencsétlenség gázolt bele ebbe a harmóniába.

S mindez bizonyára azért történhetett így, pontosab
ban szólva a visszatekintő Iványi azért készíthetett ilyen 
mérleget, mert élete és szerepe, alkata és vállalkozásai meg
feleltek egymásnak, s mert a kor is kedvezett az ilyen tí
pusú vállalkozóknak.

Kosztolányi nemzedékét Iványi nem taníthatta már, de 
hatásának intenzitásáról Csáth külön cikkben tanúskodik. 
S ha ábrázolni kellene a szabadkai irodalom fölnövekedé- 
sét, a háttérben, okleveleibe merülten Iványi István alakját, 
mint a szellemi munka értelmének, a teremtés öntudatá
nak ősi jelképét, magas hely illetné meg. Lehet, hogy a sze
me világát akkor sem őrizhette volna meg, ha kevesebbet 
dolgozik, de sorsa így fejezi ki a nagy törvényt: meg kellett 
vakulnia a sok ezer kis adatért, részigazságért, hogy egy új 
nemzedék az intuíció villámfényében rátalálhasson a dolgok 
és az ember lényegére. De hogy az az intuíció az ihlet lá
zában is olyan félelmetes pontossággal talált rá a titokra, 
mint a Csáth-novellákban is, abban Iványiék józan szorgal
ma és lelkiismeretessége valamiként részes.

Amit Iványiról szólva óvatosan fogalmaztunk, Toncs 
Gusztáv és Loósz István alakját idézve határozottabban le
írhatunk: Kosztolányiék szellemi bölcsőjénél az ő jelenlétük 
nyilvánvaló.

13



„Szeretett tanárom, ifjúkorom kedves tanára! — írta 
Toncs Gusztávnak Kosztolányi Dezső. — Elmondhatom, hogy 
mióta elhagytam az iskola padjait, nem múlt el hónap, hogy 
Ön ne jutott volna eszembe. Szavait állandóan hallom, moz
dulatait állandóan látom. írói pályámra Ön adta az útra- 
valót. A fényt osztotta szét tanítványai között, mint az én 
áldott, ezerszer áldott Édesapám/'

Pedig ők sem voltak modern tanárok: Gyulai Pál, Beö
thy Zsolt vonzásában lettek irodalmárok, ízlésük, szemlé
letük is a népi-nemzeti iskola megmerevedésének időszaká
ban szilárdult meg. Életük és munkásságuk ismerője azon
ban bennük éppen nem a merevséget érzi szembeötlőnek, 
hanem a nyugtalanságot, a kezdeményezőkedvet, az iroda
lommal való foglalkozás szinte szertartásos komolyságát. Az 
alaposság, tájékozottság, szorgalom, mely Iványit jellemez
te, Toncsról és Loószról is elmondható. Volt érzékük a 
filológia iránt, s jártasságuk a régi magyar irodalomban, 
két-három idegen nyelvben, a görög és latin auktorok elmé
lyült ismerete bármely ambíciót fedezhetett volna.

Toncsban azonban erősebb volt a tanár, mint a filoló
gus. A forráskutatás terén elért eredményei avatott szak
embernek mutatják, de ismeretlen adatok vagy összefüggé
sek fölkutatásánál őt jobban érdekelte az ismert művek, a 
kiemelkedő alkotások jellemzésének, megszerettetésének 
munkája. Amit Vörösmarty, Petőfi, Kossuth, Madách mű
veiről írt, abban ma is sok az érvényes fölismerés. Mikes
ről szóló könyve pedig első összefoglalása, újjáteremtése 
volt annak a kusza és még egészen friss ismerethalmaznak, 
amelyet 1897 előtt a Mikes-irodalom összehordott. Nemcsak 
megszűrte és átértékelte a szétszórt, egymásnak sokban el
lentmondó ismeretanyagot, de életszerű, szerves művé is 
formálta. Anyagának mély átértésére vall az a biztonság is, 
mellyel a leveleket elemezte, a tudósi objektivitás és az 
ihlet egymást termékenyítő egyensúlya. Kapcsolata a levelek
ben formát öltő egyéniséggel, a derű mögött fölismert drá- 
maiság nyomon követése mindig szakszerű, a tudós mindig 
a tények szellemében, a vonzalom az érvelésbe oltva érvé
nyesül ebben a könyvben.

A tanár titkai között is ez a legfontosabb: eleven és 
szoros kapcsolatban állt a tudománnyal, követte annak fej
leményeit. Rendszerességre törekedett, de hajlékonyán, a 
lényeg iránti érzékenységgel. Tudta, hogy a műfajoknál fon
tosabb a művekben megnyilatkozó személyiség. Ezt akarta
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kimerítő részletességgel megrajzolni Petőfi-tanulmányaiban 
is. Tankönyveiben pedig történelem és mű összefüggéseit 
igyekezett érzékeltetni, s az ismereteket, azok rendszerezését 
a gyakorló pedagógus érzékenységével, dialektikájával ol
dotta meg.

Tankönyvekben, ahol osztályozni, meghatározni, össze
gezni kell, az ilyesmi ritkán sikerül. Toncsról azonban nem
csak a tankönyvei beszélnek, hanem tanítványai és az egy
kori beszámolók is. Személyiségének színeitől, sugárzásától 
életre kelt az ismeret. Míg Iványi életművéből adatok halma 
és Szabadkáról írt monográfiájának nagy tömbje tűnik át az 
idő ködén, Toncs munkásságából ez a közeget, kulturális 
légkört teremtő képesség a legmaradandóbb. Kapcsolatot 
tudott létesíteni emberek és művek között, mert szerette 
ezt a munkát, öröme telt benne. „A nagy nevelők felelőssége 
és okos szeretete töltötte el — írja róla egyik tanítványa.
— Mindenik tanítványában (...) ígéretet, szunnyadó értéket 
látott, s ennek tudatában gyakorolta nevelői hivatását. (...) 
Tanári személyiségének erényei a tanításban tündököltek 
igazán/' S bízvást hozzátehetjük, a Szabad Líceum ismeret- 
terjesztő előadásain, ahol Shakespeare-ről tartott egész elő
adásciklust, s ahol Széchenyiről, Kossuthról, Deákról, ké
sőbb Kiss Józsefről, sőt a Nyugat költőiről is beszélt.

Élete utolsó évtizedében a tudományok rendszerének 
megalkotására készült, s annyi mindenhez értett, hogy ez a 
kísérlete sem minősíthető eltévelyedésnek. Igazi eleme azon
ban a tanítás volt.

Az az értelmiségi önérzet, mely a disznótorok és üzletek 
Szabadkáját méltóbb szerepekre sürgette, azt hiszem, Ton- 
csék előadásain nőtt fel. Fontos pillanat volt ez, mert az ügy
véd úr, a vendéglősné, a malmos lánya, a disznókereskedő 
fia, tanár és diákja, a patikus, a doktor és betegei egyszer
re ráébredtek, hogy értelmiséginek lenni nemcsak kivált
ságot jelent, hanem kötelességet is: igényt és küldetést. Ven
dégséget, melyen nem a vagyon dönti el az ülésrend hierarchi
áját, hanem a tehetség és a tudás.

Toncs Gusztávnak a század eleji Szabadkán Loósz Ist
ván volt a legeredményesebb partnere. Közösen írtak tan
könyvet a líra műfajairól, a magyar történetírókról és szó
nokokról, legtöbbször ők szerepeltek a Szabad Líceumban 
is. Toncs volt az idősebb, a kezdeményezőbb. Loósz félsze- 
gebb, visszahúzódóbb természet volt, s a pozitivizmus adat
föltáró, forráskutató szenvedélye is erősebb volt benne.
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Eleinte úgy látszott, profilját is ez határozza meg. Kemény 
Zsigmond regényeinek forrásairól tanulmányok egész sorát 
közölte az Egyetemes Philologiai Közlönyben, aztán az Iro
dalomtörténet című folyóiratban. Ezekben a tanulmányok
ban Kemény és az erdélyi emlékiratok és más latin és ma
gyar nyelvű források között a megfelelések és érintkezések 
egész szövevényét fejtette föl. A Kemény-irodalmat olyan 
fogódzókhoz juttatta, melyeket ma sem lehet megkerülni.

Kedélye nem volt olyan színes, mint Toncsé, nem vett 
részt sem a dalárda, sem a Szabad Líceum baráti asztalánál 
rendezett mulatságokon, „komoly tanárember”-ként tartot
ták számon, s e minősítésben a „komoly”-ra esett az erősebb 
hangsúly.

A filológia, a forráskutatás tehát természetének is na
gyon megfelelt. Egy idő után aztán mégis abbahagyta, s 
más, nagyobb esztétikai érzékenységet kívánó vállalkozások
ba kezdett. Hogy mi okból tette, az egykori lehetőségek, 
az elvárások és az önismeret szempontjából egyaránt ta
nulságos volna tudnunk. Lehet, hogy a fővárosi nagy könyv
táraktól való távolság miatt mondott le a reménytelennek 
látszó ambíciókról, valószínű, hogy betegsége is sorvasztot
ta az aprólékos munkához nélkülözhetetlen kitartást, s bi
zonyos, hogy a megszaporodó tanári teendők vették igénybe 
idejének nagy részét. Szabadkán akkor a gimnázium volt a 
legmagasabb rangú humán intézmény, s a mohó város ta
nácskozó, ünneplő, jubiláló buzgalma szinte mindig a gim
názium tanárait szólította dobogóra.

Toncs kivirágzott ebben a közszereplésben, Loósz el
szakadt a könyvtártól, a forráskutatástól, s ezzel mintha 
biztonsága is megingott volna. A növekedés terhei, a szeren
csétlen munkamegosztás közepette mások is megrekedtek 
az egykori Szabadkán, de Loósz esete a jelképes, mert őt 
a kor jó irányú vonzásai csábították el a filológiától. Azt is 
példázza tehát, hogy ezek a konzervatív indíttatású tanárok 
milyen nyitottak voltak a szellemi élet új fejleményei iránt. 
Mikor a forráskutatással fölhagyva Petőfi stílusának vizs
gálatába kezdett, s a költői kép pszichológiai, nyelvi titkai
ba merült, egy korszerűbb, esztétikaibb igény vonzásának 
engedett Loósz is. Adyról írt könyve pedig máig megfejthe
tetlen meglepetés. Az benne a rejtélyes, hogy egy vidéki 
tanár, aki Gyulai Pál, Heinrich Gusztáv, Beöthy Zsolt is
kolájában nőtt fel, s aki a Petőfi Társaság Jakab Ödönjéhez 
állt közel, 1914-ben jó szándékú könyvet ír arról az Adyról,
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akit a kor uralkodó ízlésének és erkölcsének botrányos An- 
tikrisztusaként tartottak számon.

A szakmabeliek tudják, hogy 1914-ben Ady már túl volt 
a frontáttörés nagy csatáin. Tudják, hogy a konzervatív 
szemléletű Horváth János is könyvet írt róla, s hogy Loósz 
munkája sokban Horváth nyomait követi. Tagadnunk azt 
sem kell, hogy a szerény és szorgalmas filológus Loósz a 
Kemény-irodalmat több eredeti fölismeréssel gyarapította, 
mint az Ady-könyv szerzője az Ady-irodalmat, hiszen a könyv
ben valóban végig ott kísért a jó  szándék és idegenség gát
ló konfliktusa.

Ám így is fontos kordokumentum. Éppen gyöngeségei- 
vel példázza hitelesen azt a mozgást, mely a népi-nemzeti 
epigonizmus köreibe zárt értelmiség soraiban is elkezdődött 
a világháború előtti években. Annak a közeledésnek a do
kumentuma ez a könyv, melyre Ady is vágyott, tudván, hogy 
az értelmiség széles rétegeihez csak e jóhiszemű, nyitott 
szellemű tanárok révén juthat el. Nem az eredmény — hi
szen a világháború beletaposott ebbe a folyamatba —, ha
nem a szándék felől kell hát megítélnünk ezt a vállalkozást. 
S a szándék értékét nemcsak a jóindulat, de a szorgalom is 
minősíti, a komolyság, mely Loószt minden dolgában jelle
mezte, s amely az Ady-irodalomból is időálló fölismerések 
adaptálására tette őt képessé. Amit például — Horváth Já
nos nyomán — Ady szimbolizmusáról ír, ma is része e kér
désről kiérlelt érvényes tudásunknak.

Ha szigorúan tartottuk volna magunkat az időrendhez, 
Milkó Izidorról Loósz István előtt kellett volna szólnunk, 
hiszen Loósz még gyerek volt, mikor Milkó már írónak szá
mított. Kultúrált „írmodora” — ahogy Szeli István írja — 
már „belopta magát a Fővárosi Lapok olvasóinak, »a ma
gyar társadalom javahölgyeinek« szívébe” . Szeli írja azt is, 
hogy „de még a harmincas évek kezdetén is ő az »író« ezen 
a tájon” . Neve alatt születését és halálát ez a két dátum 
jelzi: 1855—1932. Elképesztő nagy idő, főleg ha tudjuk, mi 
minden történt ezalatt.

Csak Milkó Izidor, azaz Dóri bácsi — ahogyan Szabad
kán nevezték — maradt, aki volt — mondhatnák némi egy
szerűsítéssel. Egy aprólékos monográfia persze nála is ki
mutathatná az idő munkáját, de nem valószínű, hogy a 
kép lényegét átrajzolhatná. Mükó már a nyolcvanas évek 
végén is azzal hatott, amennyiben hatott, amivel a húszas 
évek elején. Azzal, hogy a lomha, zsíros szabadkai tenyészet
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ben kivétel volt: finom, szellemes, bölcs európér, akit tisz
telet övez, de aki gyönge ahhoz, hogy a maga ízlését, mű
veltségét törvénnyé, mértékké avassa. Maradt hát vendég
szerű jelenség, mint Hiador, akivel ha együtt sétált, így súg
tak össze mögöttük: „Hiador és Hiadóri.” Biztosan franci
ául beszélgettek, mint a világjáró művészekkel, akik Sza
badkára elvetődtek, s akik Milkóéknál föltétlenül levizitel
tek. Csakhogy míg Hiador folyton csalódottnak, sőt üldö
zöttnek érezte magát, s elzárkózott a poros város érintései
től, Milkó Izidor bölcsebb volt: csalódásait nem varrta min
denestől Szabadka nyakába, mintha tudta volna, hogy az ő 
kultúrált csevegéseiben sincs világmegváltó erő, s bizonyára 
élvezte is a kivételesség ártatlan fölényét, a Vajda Jánoshoz, 
Reviczky Gyulához és más nevezetességekhez fűződő barát
ság csöndes szertartásait. Tény, hogy békében élt önmagá
val és a környezetével is.

Sokba ez nem is kerülhetett, mert szabadelvű szemlé
lete folytán vonzódott a művészet új áramlataihoz, így a 
Nyugathoz is, de a kultúrált, szellemes tárca bagatell érde
kességeinek körét nem tudta és nem is igen akarta áttörni. 
Róla a századforduló tanárai között, Iványi, Toncs és Loósz 
után beszélni épp azért indokolt, mert Szabadkán sem írá
saival, hanem múltja és magatartása, ízlése révén hatott, 
az alakját övező szellemi aura révén. Világvárosok légkörét 
és igazi költők kézfogását hozta magával, ha útjairól visz- 
szatért. Emlékeit, történeteit szívesen meg-meghallgatták a 
városi urak, s aztán elfelejtették, mint sok más anekdotát. 
Pedig, ha mélyre nem hatolt is, az emberekről, akikkel ta
lálkozott, mindig színes, érdekes dolgokat közölt. Hogy Vaj
da János mit evett náluk és mennyit, hogy szidták az aka
démiát és a pesti irodalom embereit, az ártatlan epésség, 
mellyel a gyöngeségeket kiteregette, ma is figyelmet tud 
ébreszteni. Mikor aztán a várossal együtt Kosztolányi nem
zedéke is felnőtt, s kezdte szűknek érezni a szabadkai eget, 
a Milkó iránti érdeklődés is megélénkült, emberi stílusa 
jobb akusztikához jutott.

„Egyszer — írja róla Kosztolányi — a római temp
lomok építészeti arányairól olvasott föl. Hallgattam szép, 
rövid mondatait, de kellő tárgyismeret híján nem tudtam őt 
követni, inkább mozdulataira figyeltem, hangsúlyára, tartóz
kodó úriságára, mely mögött tudás, szeretet, ízlés lappan
gott, s ezen a téli délutánon egy szegényes díszterem sötét 
csillárja alatt bennem is vágy gerjedt, hogy lássam a vilá
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got, ismerjek mindent, kiszabaduljak abból a börtönből, 
melybe születésem véletlene dobott. Akkor kezdtem érteni, 
mi az értelme annak, hogy ilyen emberek is vannak a vidé
ki városban."

Milkó alakja és műveltsége tehát, mely a süket évti
zedeken át alig volt több kuriózumnál, Kosztolányiék új 
érzékenységének és nyugtalanságának jóvoltából fényt ka
pott, friss jelentőséget, s így válhatott a kontinuitás zálogá
vá, híddá, mely a falusias Szabadkát a modern irodalom 
élvonalába igyekvő írók szülővárosával összekötötte. S aki 
erre a szerepre alkalmas lehetett, annak az írásaiban is kell 
hogy legyen annyi elevenség, koridéző varázs, amennyi a 
mai olvasó figyelmét is lekötheti.

Gaál Ferencről, a zeneiskola egykori igazgatójáról kevés 
szó esik ott, ahol Szabadka múltbeli nevezetességeit szokás 
idézni. Pedig jól képzett s különös muzsikusegyéniség volt. 
Tűnődés Wagner Richárd sírjánál című, Liszt Ferencnek 
ajánlott művét és a Kraljević Marko című szerb népszín
műhöz írt kísérőzenéjét máig számon tartja a zenetörténet. 
A korabeli szalonmuzsika konvencióihoz ugyan nem sok ere
detit adott, de a szabadkai zenei élet alapjait ő rakta le. 
Csak hát a bor és a bohémélet hamar kikezdte a tekinté
lyét, s aztán az egészségét is. „Meg kell nyíltan vallani — 
írta róla Milkó Izidor —, hogy Gaál Ferenc elléhásodott 
itten, amit a városra s annak közönségére nézve enyhít az 
a lehetőség, hogy az erre való predestinációt és hajlamot ma
gával hozhatta »hazulról«, Nyitra megyéből vagy máshonnan 
ez a jobb sorsra érdemes talentum."

Azt, ami Gaál Ferencnek nem sikerült, Lányi Ernő, a 
zeneiskola új igazgatója valósította meg. Kettőjük sorsa: 
Gaál csődje és Lányi sikerei között lehet jól kitapintani azt 
a határt is, mely a zsíros és az érzékeny, a régi és a mo
dem szabadkai szellem között megvonható. „Jól is tanított
— írta Milkó Gaál Ferencről —, s mint egyházi karnagy ki
tűnően bevált, de költői tudásbein, műveltségben, erkölcsi 
komolyságban és — épp ezen okoknál fogva — tekintélyben 
messze állott Lányi Ernőtől." Ami igaz, igaz: Gaál és Lányi 
között képzettség és invenció dolgában is számottevő a 
különbség. Lányi kitűnő német mesterektől tanult, aztán Szé
kesfehérvárott, Egerben, Miskolcon mint székesegyházi kar
mester értékes tapasztalatokat szerzett, a komponálásban 
pedig az elsők egyike, aki meghaladta az öblös dalárdastí
lust, s Petőfi, Gárdonyi versei után a Kiss József, Ady és

19



Kosztolányi műveihez illő modem zenével is sikerrel kísér
letezett. Vérbeli művész volt, s ahhoz is értett, hogy elkép
zeléseinek közönséget szervezzen, pártfogókat találjon.

Tehetsége és aktivitása azonban önmagában aligha ma
gyarázhatja meg, hogy a lomha Szabadka értelmisége az ő 
karmesteri intésére, mint egy varázspálca hatására, egy
szerre zenebaráttá változzon. A változás mélyebben, a szel
lemi élet minden területén elkezdődött a század utolsó év
tizedében. Fővárosi lapokat, modem könyveket járattak né- 
hányan, rendszeresen működött a zeneiskola, országos hírű 
művészeket léptetett föl a színház, s beért Toncsék vetése 
is. Mire Lányi Ernő helyét Szabadkán elfoglalta, Koszto
lányi és Csáth Géza már Ady, Babits, Juhász Gyula partne
rei, a Nyugat megbecsült szerzői. Az első nagy hangversenyt, 
melyet Lányi Ernő 1908. február 12-én Szabadkán dirigált, 
Kosztolányi Prológja vezette be. A repertoáron Schubert 
h-moll szimfóniája, Beethoven hegedűversenye, Grieg Peer 
Gynt szvitje és Mozart Jupiter szimfóniája jelzi az igény 
magasságát, a szűnni nem akaró taps pedig egy értő és 
lelkes közönség jelenlétét. Gaál Ferenc ekkor már nem élt, 
de ha ott lett volna ezen a hangversenyen, ő érezhette vol
na át igazán azt a tragikumot és megrendültséget, amelyet 
csak egy korszakváltás vesztesei élhetnek át, s tudta volna 
érzékelni a sikerben a karmesteren túli erők munkáját is. 
Csáth Géza, aki maga is ott volt ezen a hangversenyen, Mu
zsikusok című elbeszélésében voltaképpen ezt a történelmi 
fordulatot írta meg. Gaál Ferenc csődjében és Lányi Ernő 
sikerében a közegváltozás emberi drámáját. Elbeszélése több 
szempontból is demonstratív érvényű: történelmet érzékel
tet, sors- és emberlátó művészi erőt, s a kettő viszonyát: 
az új Szabadka nézi benne tegnapi önmagát, s így mindket
tőről, egyszersmind Csáth tehetségéről is elsőrendű doku
mentum.

„Mert a muzsika jó volt, pontos és tiszta. Olyan, ami
lyenre annyi esztendőn keresztül homályos érzéssel, fájó 
szívvel vártak." Hogy Szabadka ilyen sóvárgással várta volna 
saját fiai közül az igazi írót, mint a Csáth-novellában sze
replő szegény cseh zenészek a tiszta zenét, nem tudhatjuk. 
De azt már tudjuk, hogy Kosztolányi és Csáth révén ilyen 
írók érkeztek: „pontos, tiszta” és borzongatóan új tehetsé
gek. Annyira újak, hogy ha Szabadka a fa, róluk elmond
ható: messze estek a fájuktól. Pedig a szakértők azt mond
ják: a rejtély forrása itt kell hogy legyen, hiszen innen száll

20



tak föl. Azt persze már senki sem meri megkockáztatni, 
hogy hol. A családi ház lett volna az a varázslatos fészek, 
amely ilyen főnixeket nevelt, a szülők természete, a gimná
zium, a tágabb környezet, vagy valamennyi együtt? Az vi
szont bizonyos, hogy a gyermek- és ifjúkor színhelyei, köze
ge, embertenyészete, hangulata Csáth és Kosztolányi életmű
vében jellegadó erővel van jelen. A családi ház bensőséges 
légköre, mítosza, a benne kialakult gyermeki jelrendszer, 
melyet a Mostoha idéz, a közös élménykincs talán legősibb 
rétege. A macskaoperáció, békaboncolások rítusait mindket
ten megírják. Megörökítik a közös nagymama, a Grószi fe
lejthetetlen emberi arcát, főztjeinek jó  ízét, a családi mu
latságok hangos zűrzavarát. A gimnáziumi évek emlékei ha
lálig föl-fölrémlenek, az önképzőkör, az iskolai föllépések 
jelentették a közönség előtti szereplés első próbáit. A védett 
polgári otthonon túl elterülő óriási város távolabbi régióinak 
rejtelmeiben a „varázsló kertjét” gyanították, önmaguk és 
környezetük szertelen, különös érzéseiben még izgalmasabb 
titkok létezését. S még messzebb, a lomha és gazdag Bácska 
őseik sírjaival, furcsa virtusok, anekdoták és legendák föld
jeként övezte az otthon és az iskola, a templom, a színház 
és a nyilvánosház közötti térség realitásait.

„őseim — írta Kosztolányi — hatod-hetedíziglen szegény, 
könyvet bújó, intelligens emberek voltak, akik vidéken él- 
tek-haltak, kis szobák ódon asztalain, horgolt arabeszkes 
térítőjén hagyták az életük és a kezük nyomát. A vidék a 
csodák földje. Aki itt nő fel, annak tágabb a szeme, mint 
azoknak, akik egy nyugodt, bölcsen berendezett fővárosban 
kapják az élettől a keresztséget. Engem a magyar kisváros
ban rejlő titokzatosság, a vidéki emberben rejlő misztikum 
zaklatott írásra, és csak annyiban érzem magam írónak, 
amennyiben a vidékben munkáló erőtől kaptam erőt. Ott, 
ahol nincs semmi esemény, csak bor, kártya és mély-mély 
szomorúság, a lélek élete meghatványozódik, nem tágul, csak 
mélyül, sűrű, intenzív, különös lesz.”

Azt jelentené ez, hogy mindahhoz, amit Iványiról, Toncs- 
ról és Loószról mondtunk, Kosztolányinak és Csáthnak nincs 
szoros köze, mert őket épp az eseménytelenség, a kisvárosi 
misztikum nevelte szomjúságra? Természetes, hogy a zsenit 
nem lehet levezetni sem szüleiből, sem tanáraiból, különö
sen ha a világképét elrendező eszméknek és műveltségének 
a természete is merőben más, mint azoké, akik nevelték. 
Csakhogy a műveltség és az érzékenység, éppen mert rej
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telmesebb valami, mint az egyszeregy, igen sokszor hozhat 
ki meglepő eredményt ismerős előzményekből. Világosabban 
szólva: Toncsék tudása nem sok modern elemet tartalma
zott, de alapos tudás volt, s az alapos tudás mindig lélek
művelő erő. Különösen ha nyitott a szellem, melyben föl
halmozódik. S a századforduló szabadkai tanárai, a mohó 
város szomjúságától bujtatva, kötelességüknek is érezték, 
értelmiségi szerepük törvényének az elfogulatlan tájékozó
dást. A tágabb szem, melyről Kosztolányi beszélt, itt, ebben 
a sóvár világszomjúságban lett fogékony. Látni és értelmez
ni már a nagyvilágban tanult Kosztolányi és Csáth is, de a 
lelki gazdagság óriási anyagát itt halmozták föl, s ebből él
tek, mint egy kimeríthetetlen raktárból, halálukig.

„Életrajzot kérnek tőlem? — olvassuk Kosztolányinál.
— Két fontos adatot közlök. Az egyik: 1885 virágvasámapja. 
Ekkor születtem. A másik: 1909 szeptembere. Ekkor írtam 
meg a legkedvesebb könyvemet, amit ma is a legjobban 
szeretek: A szegény kisgyermek panaszait. Minden, ami fon
tos nekem, e két dátum közé esik, s nem tagadom, hogy 
minden örömöm és szenvedésem benne van ebben a kis 
füzetben, mert az élményeim ma is gyermekélmények, és a 
szenzációim gyermek-szenzációk. Ha életrajzot írnék magam
ról, csak a gyermek életrajzát írnám meg. Megírnám az én 
tiszta, mély és különös gyermekkorom történetét, amelyben 
minden oly regényes és rejtelmes . . . "

Ez a rejtelmes, tiszta és titokzatos gyermekkor s a 
gimnáziumi évek emlékkincse nemcsak anyaggal látta el a 
költőt, de menedék is volt számára. Ha az irodalmi élet 
arénájában sérelem érte, ha a fővárosi iram és nyüzsgés 
csömörrel töltötte el, ehhez a gyermekkori világhoz fölleb- 
bezett. Ezt megidézve, magát ebben elképzelve lehetett ér
zelmes, fennkölt, riadt, hallucináló. Sírhatott és játszhatott, 
övezhette magát gyöngédséggel, mesés titokzatossággal, egy
szerre lehetett tehát ártatlan kisgyermek és szerepet játszó, 
szorongásait kibeszélő és föloldó, az éden illúzióját színez- 
gető modem költő.

Hogy a csupa áhítattal, ünnepélyességgel, sejtelemmel 
telített és mégis üde versciklus 1909-ben szinte egyetlen nagy 
ihlet indítására fölfakadhatott, formát ölthetett, abban nagy 
szerepe volt „egy kisleánynak", akiről a színes tintákat föl
idéző vers is beszél. A kapcsolat, mely Kosztolányit hozzá
fűzte, a költő talán legnagyobb szerelmi élménye volt. Moz
zanatai lépten-nyomon felötlenek a Kosztolányi-műben, s
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maga az élmény, főként a csalódás, még a szemléletre is 
kihatott. Bizonyára nem véletlen, hogy ez az alig tizenöt 
éves kisleány éppen Lányi Ernő leánya, Lányi Viktor és 
Lányi Sarolta édeshúga, tehát olyan család gyermeke, mely
ben a művészet, a zene szelleme mindent betöltött. Koszto- 
lányait az általa „Fecskelánynak” keresztelt Hedda megejtő 
szépsége mellett ez a művészettel telített légkör is igézte, s csá
bította, hogy a fővárosból hetente hazajöjjön, hosszú levelek
kel tartsa ébren a tüzet, és végigjátssza, végigszenvedje „a köl- 
tőszerelem legjellemzőbb változatait a sírástól az ujjongá- 
sig, az áhítattól az érzéki sóvárgásig” . „Olyan feleségnek kép
zeli Heddát — írja Kiss Ferenc —, aki érti és azonosul 
művészetével. Aki közönség és partner is egy személyben, 
de megteremti a tiszta, rendezett otthont is, akivel tovább
élheti a gyermekkor bensőséges mítoszát. Hozza, átörökíti, 
ami szép és jó volt Szabadkából s ami nélkülözhetetlen Bu
dapestből” .

Couleur locale-t és enteriőrt festeni a századforduló 
Szabadkájáról aligha lehet A szegény kisgyermek panaszai 
nélkül, de aki csak erre figyel, csalódni fog, mert a líraiság 
boldog bősége, az ámulás, a révület, a riadt borzongás, a 
babonás, baljós hangoltság és a csodára hangolt ünnepélyes
ség föloldja, magához stilizálja a valóságelemeket. Megírták 
már, hogy ez a sok költői stilizálás egyszersmind eszményít 
is. A szegényest, a sivárt, a közönségest titokzatossá avat
ja, a kínost a gyöngédség színeibe vonja, például mikor ar
ról ír, hogy húgát a bánat eljegyezte. Tudjuk, hogy később, 
a Pacsirta című regényben mennyivel kíméletlenebbül tárta 
föl e bánat okát.

Az életreszóló élmények azonban éppen azért kimerít- 
hetetlenek, mert a költő minden korszakában, közérzetének, 
létezésélményének minden állapotában új, éppen az adott 
időszakhoz való jelentést ismerhet föl bennük. Ha az ifjú 
Kosztolányinak a borzongás, a titok megnevezéséhez kínált 
anyagot, amit Szabadkán átélt, a világháború utáni sivárság
hoz, az érett férfi kiábrándulásokon iskolázódott tudásához, a 
tehetetlenség, a fájdalom érzéséhez a régi Szabadka szo
ciológiai valósága kínált beszédes anyagot. „Ifjúkorát — 
mint Sőtér István írja — kétszer élte át műveiben: elébb 
»mágikus« szimbolizmusban oldotta föl, majd kritikus és 
kétkedő józansággal rekapitulálta. Életművének második sza
kasza nem egyéb, mint az elsőnek »visszaéneklése«, palinó- 
diája. Erre a palinódiára líra és próza váltakozásai is sze
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rencsés lehetőségeket nyújtottak. A Pacsirta, az Aranysár
kány, A szegény kisgyermek panaszainak palinódiái, újbóli 
szemrevételezései. Ami korábban, a lírában csodának minő
sült, az a prózában később kritikává alakult át.”

Bizonyságul idézhetnénk a Pacsirta sok részletét, ahol 
a színtér, a figurák, a vidéki értelmiség üres, kisszerű élete 
sokszor a leszámoló keserűség kíméletlenségével ölt formát. 
Ebben a bezárt, eseménytelen világban még a szeretet, a 
felelősség is csak arra jó, hogy a reménytelenség, az ön
csalás forrása legyen. Vajkayékból egyszer ugyan kitör a 
lányukért vállalt áldozat fegyelme alól az igazi élet vágya, 
s a lehetetlenség miatti keserűség, de ennek a kitörésnek 
nincs tisztító, fölszabadító ereje. Ahogy az Aranysárkánybéli 
Novák tanár úr sem talál a rajta esett gyalázatra orvoslást, 
s bele kell pusztulnia az őt övező közeg érzéketlenségébe, 
közönségességébe, abba, hogy jó szándéka ellenére sem tehet 
semmit embersége és a mások embersége érdekében.

„Az életet csak lázzal lehet élni, mint Hilda és Tibor, 
vagy erőszakkal, mint Liszner Vilmos. Akármilyen fájó be
látni, ez a rend.” Így összegezi a maga kudarcának konzek
venciáját Novák tanár úr. „ . . .  birkózni akart a természet
tel” — olvassuk ugyanott. -— „Föladta a harcot” — már
mint Novák tanár úr. Mert az író, épp azzal, hogy Nová- 
kot nemes, igazságos, jóakaratú embernek ábrázolja, em
bernek, aki inkább meghal, mintsem szégyenével összebé- 
küljön, azzal, hogy gyalázatosnak minősíti azt, amit vele 
tettek, az író hadat visel az emberben és a társadalomban 
lappangó alvilág ellen. Vannak, akik az Aranysárkányban 
ábrázolt brutalitást már a később oly nagy szerephez jutó 
kispolgár ragadozó hajlamainak megnyilatkozásaként értel
mezik. Ahogy a legújabb kézikönyv is írja: „ . . .  a regény ke
rete, ugyanúgy, mint a kor sok más regényében, a poshadt, 
önelégült magyar kisváros képe — Kosztolányi fiatalságá
nak Szabadkájáé.”

Eszerint tehát a fasizmus csírájának ábrázolásához is 
szabadkai élményeiből merített volna Kosztolányi, vagyis a 
„tündéri titkokat” rejtő Szabadkának volt egy közönséges, 
sőt egy ragadozó arca már a századfordulón is. Aki tudja, 
hogy az Aranysárkányt 1924-ben, Budapesten, akkori köz
érzetének intenciói szerint írta Kosztolányi, abban az előbbi 
magyarázattól berzenkedni kénytelen a lokálpatrióta érzé
kenység. De vajon joggal-e? Nem volna-e naiv elfogultság a 
„tündéri titkokat” rejtő, áldott vén Szabadkát, A szegény
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kisgyermek panaszainak ünnepélyes világát vállalni, az Arany- 
sárkány riasztó Sárszegét pedig Budapest nyakába varrni?

A zavart csak a szakszerű magyarázat oldhatja föl. Esze
rint sem A szegény kisgyermek panaszainak, sem az Arany
sárkánynak a világa nem azonosítható maradéktalanul a haj
dani Szabadkával, de ahogy az előbbiben is fontos szere
pük volt a szabadkai élményeknek, a Pacsirtában és az Arany- 
sárkányban is sok minden van, ami szabadkai eredetű. S 
nemcsak a külsőségekben.

Említettük már, hogy Kosztolányi és Csáth Géza ön
magukban és környezetükben észlelték először azokat a kü
lönös, kiismerhetetlen titkokat, borzongásokat, indulatokat, 
melyeknek fölfedezése és ábrázolása novellisztikájukat a 
modernség szférájába emelte. Mint minden nagy író, ők is 
kinőttek osztályukból, a polgárságból, de ismerték annak ter
mészetét. S a század eleji polgárság, mint Kelet-Európában 
általában, nagy késéssel érkezvén az érettség szintjére, már 
a romlás elemeit is magában hordta. A szabadkai polgárság 
különösen, hiszen kultúrája eléggé újsütetű, sokak esetében 
csak máz volt, az alatta rejlő vad és anachikus ösztönök gyön
ge burka. Csáth Géza máig azzal tartja ámulatban a szak
embereket, hogy zseniális érzékenységgel ismerte föl az ér
telmes cselekvés híján megtorlódó belső erők eltorzulásá
nak veszedelmeit. A mohó életvágy és a kielégítetlenség 
lázaiban egy beteges aktivitás veszélyeit megsejteni, bizony 
ehhez is ugyanaz a védett, temperált polgári közeg adott 
jelzéseket, melyben a szegény kisgyerek ártatlanul hallu- 
cinált.

Különcség, őrület, kéj, kegyetlenség, vagy az utóbbiak: 
gyönyör és szadizmus elegyülése, melyekhez Csáth olyan 
közel hajolt, s amelyeket az orvos hűvös tárgyilagosságával 
ábrázolt, bizonyára innét, a szabadkai érzelmek iskolájából 
származnak. Az a tébolyító kamaszláz, mely Kosztolányi Tré
fa című novellájában értelmetlen gyilkosságba hajszolja a 
fiúkat, s Csáth Gézánál az anyagyilkosság perverz aktusába 
(Anyagyilkosság), ha távolról is, de valóban a világháború 
és a fasizmus borzalmai felé mutat.

„Ha szép és egészséges gyermekeknek korán meghal 
az apjok, ebből rendesen baj származik. Witmannak két 
fia volt már, négy- és ötévesek, amikor egy napsugaras, csak 
kissé szeles novemberi délutánon búcsút mondott a világ
nak. Elég könnyen halt meg, és egészben nem sok bánatot 
hagyott maga után.”
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Csáth Géza híres novellája, az Anyagyilkosság kezdő
dik így, ezzel a ráérős, gyanútlan mesélő könnyedséggel, 
majdnem kedélyesen. Akár a század elején egy palicsi nap
lemente. S aztán a tétlenség, a magukra maradottság és más, 
meg sem nevezett okok következtében a két Witman fiú 
különös, perverz szórakozásokba merül:

„Egy szeptemberi estén kipirulva, lihegve jöttek haza. 
Egy összekötözött baglyot cipeltek magukkal. A régi temp
lom padlására másztak érte. Egy hétig kutattak utána, meg
beszélték, hogyan fogják el, és hogyan ölik meg. Sikerült. 
Csillogott a szemük, és erős vállaikban egy férfi erejét érez
ték, amikor vágtatva sötét utcákon, hazaérkeztek a diadallal. 
A bagoly régen érdekelte őket. A feje olyan nagy, mint két 
nagy szem. Az agyában csodálatos régi mesék vannak el
rejtve. Száz évnél is tovább é l . . .  Bagoly kellett, kellett. . .

Megvolt. Egyenként szedték ki a pihéket a melléből, 
és figyelték, amint a titokzatos madár szemében a fájdalom 
színes tüzei egymás után kigyúlnak. Azután drótokkal csa
varták körül a szárnyának a tövét, a lábait, a csőrét, és így 
kipeckelve, sokáig szótlanul bámulták. Arról beszéltek, hogy 
a madár tulajdonképpen csak egy ház, ahová a Kín beköl
tözött, és ott lakik, míg csak a baglyot meg nem ölik. De 
hol lakik? Minden valószínűség szerint a fejében. Azután 
elhatározták, hogy éjjelre otthagyják, mert úgy izgalmas és 
szép lesz az ágybafekvés. Valóban, izgatottan vetkőztek le, 
és azután csak arra hallgattak, hogy a padlásról jön-e va
lami nesz. Ügy érezték, hogy valami feszes ruganyosság száll- 
ja meg a tagjaikat, mintha a lekötözött, vonagló állat hiába 
pazarlott ereje feléjük, rájuk suhanna. így aludtak el."

Aztán, mint ismeretes, ez a kedvtelés anyagyilkosság
ba torkoll. Csáth Géza pedig dermesztő pontossággal áb
rázolja a folyamatot, s ezzel fölfedi, leleplezi a sima látsza
tok mögött rejlő örvényt, a lázat, a brutalitást, mely az 
Aranysárkányban már társadalmilag is motivált nemtelen- 
ségként pusztítja el Novák Antal emberségét. A Witman 
fiúk perverz szadizmusa és Csáth Géza érzékeny, éber or
vosi diagnózisa ugyanannak a mohó nyugtalanságnak két, 
egymástól merőben különböző kifejlési lehetőségét is ábrá
zolja. Az egyik az abnormális kitörés barbár útját, a má
sik az ösztönökben rejlő homályos erők megnemesítésének, 
kultúrává szublimálásának lehetőségét példázza.

Kosztolányival és Csáth Gézával tehát Szabadka is be
érkezett az egyetemes magyar irodalomba, s annak is az
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első vonalába. Nagyságuk az oka, hogy az őket kiröpítő vá
ros más szellemi képviselőinek emléke elhomályosulhatott. 
Mintha magányos ormok lettek volna, pedig aki ismeri a 
szellemi élet természetét, tudja, hogy az ormok mindig 
vonulatokból emelkednek ki. Így volt ez a század eleji Sza
badkán is. Iványi, Toncs, Loósz, Kosztolányi Árpád és ta
nártársaik munkája, valamint a fővárosi szellemi élettel 
szorosabbra fűződő kapcsolat tehetséges fiatalok egész sorát 
nevelte föl. Kosztolányiék mellett e nagyra hivatott nemzedék 
népességét Laczkó Géza, Reinitz Béla, Teles Ede, Sztrókay 
Kálmán, Fenyves Ferenc, Oláh Sándor és Aczél Henrik ne
ve jelezheti, akik irodalomban, zenében, képzőművészetben, 
publicisztikában mindannyian maradandót alkottak.

S ami egy szellemi élet erejének, életrevalóságának 
mindig fontos tartozéka, a század eleji Szabadkán az újság
írás olyan szintre ért, hogy olvasóinak eredeti információ
kat, olvasmányokat, a szerzőknek pedig egzisztenciát tudott 
biztosítani. Eltúlozni persze nincs okunk ezt a fejleményt, 
mert voltaképpen egyetlen lapra gondolunk, mely már a mo
dern újságírás igényének is megfelelt: a Bácskai Hírlapra. 
1905-ben, mielőtt a Budapesti Naplóhoz szerződött volna, 
ebbe a lapba írta Kosztolányi a maga Heti leveleit, melyek
nek értékéről az Álom és ólom című gyűjtemény megjelené
sekor, 1969-ben a mai olvasó is meggyőződhetett. Akkor még 
Braun Henrik szerkesztette a Bácskai Hírlapot, az esemé
nyek éber, pontos követését, a megkapóan egyéni, friss és 
bátor hangot ő honosította meg. Kritikus szellemű orgá
nummá tette. A városi hatalmak háborúitól ugyan nem füg
getleníthette egészen, de a kor haladó eszméi: a nemzetiségi, 
felekezeti türelem, a szociális reformok és a modern művé
szet ügye nagyobb térhez jutott benne, mint a többi sza
badkai lapban.

Ez a magyarázata annak, hogy miután Kosztolányit és 
Csáthot teljesen bekebelezte a fővárosi irodalmi élet, a 
szabadkai újságírás nem esett vissza, sőt távolról is ma
gához tudta vonni a jó erőket. Így történhetett meg, hogy 
1911-ben Somlyó Zoltán is itt újságíróskodott kilenc hóna
pig, 1913 februárjától a világháborúig pedig Gyóni Géza is. 
Aztán 1915 márciusától fél éven át a szabadkai kaszárnya 
irodájában katonáskodott a Nyugat törzsgárdájához tartozó 
Balázs Béla, aki mögött akkor már jelentős irodalmi tevé
kenység állt, s akinek itteni élményei Lehetetlen emberek 
című önéletrajzi ihletésű regényében is fölismerhetők.
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Az itt töltött idő mindhármukban mély nyomokat ha
gyott. Somlyót Kosztolányihoz is szoros barátság fűzte; Kosz
tolányi novellái, kritikái és Somlyó versei egybehangzóan 
tanúskodnak erről. Szabadka és Kosztolányi éppen ezért 
összeforrt Somlyó emlékeiben, egyik a másiktól fényt ka
pott. Az idő megfakította ezt a fényt, de melegét nem hű- 
tötte ki, s mikor Nyitott könyv címen kiadott versesregé
nyében Somlyó Zoltán Szabadkát is visszaidézi, a hajdani 
fiatalság, a bohémélet koldusszabadsága, nélkülözések és ka
landok ezen a meghatott és spontán líraiságon derengenek 
át, s válnak egy letűnt kor és egy felejthetetlen költő hoz
zánk fűződő éveinek dallamává.

Gyóni Géza is alig másfél évet töltött Szabadkán, az
tán kitört a világháború, s ő egyenesen a Przemysl körüli 
harcok poklába került. Sok szörnyűséget látott és élt át, 
amíg katonaköltőből, akit itthon szárnyára vett a háborús 
lelkendezés, végül az emberi szenvedés, a honvágy és egy 
igazabb emberség poétája lett. S eközben Szabadkán hagyott 
szerelme, Rukavina Nándorné volt az a csillag, melyhez re
ményeit kötötte, akiinek fájdalmait, hűségét, honvágyát meg
üzenhette. A hozzá, Őrangyalához írt versei tehát még a 
vér jeles versek idején is őrizni tudták a szenvedő, tiszta 
emberség folyamatosságát, hogy később ez az utóbbi jut
hasson kizárólagos hatalomra.

Gyóni emlékét Szabadka sokáig őrizte, a katonaköl
tőre hulló babéroktól még Loósz István hangja is fölforró
sodott. Aztán csönd lett körülötte, s ránk vár a föladat, hogy 
azt, ami műveiből időálló, élő hagyományunkká adaptáljuk.

Abból az irodalommal, zenével és modern nyugtalanság
gal telített légkörből, mely Kosztolányit, Csáth Gézát szülte, 
utójára a „Fecskelány1” nővére, Lányi Sarolta érkezett be 
a nagy irodalom, vagyis a Nyugat törzsgárdájába. 1912-ben 
megjelent Ajándék című kötetének első darabjait még Sza
badkán írta, s az a csöndes és keresetlen líraiság, mely a 
Nyugat nagy költőit is megejtette, az eredendő alkati haj
lamok mellett egyszersmind a zsíros, lomha város finomo
dásáról is vallott.

Ezeket a törékeny, ártatlan lélekre valló, érzelmes ver
seket olvasva óhatatlanul arra kell gondolnunk, hogy az 
asszony, akit kifejeznek, hogyan bírhatta erővel, foggal-kö
römmel azokat a kíméletlen próbákat, melyeket 1919 után 
az emigráció mért rá. Mert Lányi Sarolta nemcsak Szabad
kától, de hosszú évtizedekre Magyarországtól is elszakadt.
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S ha olvassuk a század eleji Szabadka bizonyára még fia
tal platánjai alatt támadt gyermeki riadalom versét, aztán 
a vadabb és véresebb időkhöz is hozzáédződött költőasz- 
szony vallomásait, ismét arra kell gondolnunk, hogy ez a 
sokszor puhának, omlatagnak, kiszínezettnek és túl finom
nak tetsző líraiság valami nemes, időálló emberi matéria 
csírája volt.

„De soha nem féltem” — fejezi be Lányi Sarolta a 
maga számvetését Nyomom veszett. . .  című versében. Kosz
tolányi nem szégyellte bevallani, hogy mindig félt. Persze 
nem akárkitől, hanem a haláltól. De szembenézett vele, szá
molt vele, ahogy Csáth Géza az emberi lélek alvilágával. 
Bátrak voltak tehát valamennyien, s a legkiábrándítóbb ta
pasztalatok közepette is mindig őrizték azt a fényes má
mort, mely annak idején Szabadkáról fölröpítette őket. Kosz
tolányi tudatosan is. Az ő képzeletében az emberi lét sor
vasztó kis nyűgeivel, a halál dermesztő bizonyosságával szem
ben a tiszta, távoli ég és a távoli gyermekkor egymással 
összeforrtan az emberi élet magasabb értelmét jelképezte. 
S ha igaz is, hogy a Pacsirtában, és az Aranysárkányban kri
tikailag ábrázolta s le is fokozta azt a Szabadkát, melyet 
A szegény kisgyermek panaszaiban még meghatottan idé
zett, élete végén, sok művében ismét az áhítat és a káprá- 
zat fényében bomlott ki előtte a gyermekkori világ életbe
töltő hatalma.

S ezen a ponton írásunk mélyebb értelmét is megsejt
heti, aki követte gondolatmenetünket. Egy város múltját idéz
ve nemcsak azért folyamodtunk a városból kinőtt művé
szekhez, hogy élethű dokumentumokkal szolgáljanak, ha
nem mert mindazt, ami szép volt, vonzó és őrzésre érdemes, 
s mindazt, ami csúnya volt, lomha és ártalmas, ők tudták 
tanulsággá, lehetőséggé érlelni, máig érvényes üzenetté te
remteni.

1974
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A MOTIVÁLÓ OTTHON

A KÉSZÜLŐDÉS ÉVEI

A szegény kisgyermek panaszainak epilógusában olvas
ható ez a két sor: „irigy szemek kereszttüze közé menj, /  
hadd nézzék benned, mi az irodalmi.” Büszkén, de nem 
titkolt sértettséggel vállalja Kosztolányi a státust: az iro
dalmi író szerepét, melyre először Ady sorolta be. (Ady End
re: „Négy fal között”. Budapesti Napló, 1907. június 1.)

Pedig ez a besorolás nem volt se véletlen, se igaztalan. 
Erre a szerepre képesítette egész gyermekkora. Múltjára 
emlékezve, maga is az e felé vezető nyomokat kutatta s 
megelevenedő emlékeit már e szerep igényei szerint szűrte, 
alakította, mintha már az érte rajongó nagyapa kényezteté
seiben is ott munkált volna titokban az a vágy, hogy uno
kája azzá legyen, amivé lett.

Az ősök közül legbüszkébben atyai nagyapjáról ír, őrá 
emlékezik a leggyakrabban. Pedig aligha hasonlítottak egy
másra. „Daliás" nagyapjaként emlegeti Kosztolányi Ágos
tont, a nyugdíjas banktisztviselőt, aki százados volt Bem 
seregében, Kossuthtal járt az emigrációban, s rajongó, indu
latos, kemény természetű, Kossuth-szakállas öregember a 
költő születésekor. Tartásán a honalapítók büszkesége, hom
lokán kardvágás, melyet a szabadságharcban kapott. Tőle 
kapta a szép családi nevet, általa kapcsolódott az Árpádo
kig visszavezetett ősökhöz és ahhoz a jusshoz, amelyet a 
hajdani főúri vadászatok, hercegi vendégségek, a Nyitra- 
parti város, főleg a művelt, literátus elődök emléke jelen
tett. Történelem, műveltség és a nagyvilág első üzeneteit a 
Kosztolányi nagyapa közvetítette az írnokához. Különösen 
Kossuthról és a szabadságharcról beszélt sokat. A fogékony 
gyermek szemében a szabadságharc emlékei ezért egybe
mosódtak a nagyapa alakjával, aki egyre gyermetegebb lett, 
s az emlékein átszűrt történelem is súlytalanodott, mese- 
szerűbbé vált.

Amit két nagyanyjától kapott, bensőbb és elhatáro- 
zóbb. Különösen anyai nagyanyja természetében sejthetők 
messzebb ható rokon vonások. Brenner Józsefné Hofbauer 
Aurélia — a Grószi —, a hajdani gyógyszertáros özvegye,
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„Zömök, vérmes, szeleburdi asszony volt (...) Mindig túl
zott, mindig lelkesedett, mindig rajongott. (...) Mindenkit 
szeretett” — írja róla Kosztolányi. (Bölcsőtől a koporsóig. 
Révai, Budapest, 1937. 101.) Bízvást hozzátehető, hogy sen
kit sem igazi szenvedéllyel. Könnyelmű, tékozló, rendetlen 
és szeles, hiányzott belőle a család bajain őrködő, sorsokat 
alakító asszonyok céltudatos ereje, a gyönyörködés, az élet 
anyagi természetű javainak mohó fölélése jellemezte. Szere
tett enni, háza ínyencételek, sütemények, befőttek paradi
csoma volt. Több napig tartó születésnapi lakomái a csa
lád hagyományos ünnepei közé számítottak, melyekre még 
egyetemista korukban is hazarándultak unokái. Külső vo
násaiban is nagyon hasonlított a költőhöz. Kosztolányiéval 
ellentétben maga Kosztolányi is így látta. A fényképekből 
ítélve különösen a vastag orr, a Kosztolányi-elődök szemé
nél kintebb fekvő szem, a duzzadt alsó szemhéj, a fej nagy
sága, a széles arc laza tagoltsága, a lomha testalkat mutat 
szembetűnő hasonlatosságot unoka és nagyanyja között. (A 
képeket közli Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Ré
vai, Budapest, 1938. 37. és 341.)

Az anyai nagyapa, Brenner József, csöndes, hallgatag, 
szorgalmas ember lehetett. Talán ennek tudható be, hogy 
a költő anyjának vonásaiban már szeli debbek a nagy anyai 
tulajdonságok. Brenner EuláLia fia egész életét átható jó
ságot árasztott. Egyenletes, tartós melegét öntudatlanul, lé
nye természeteként adta. Egyszerű volt és gyermeki. Fiá
hoz írt leveleinek döcögő helyesírása és a naiv fogalmazás 
talán hívebben jellemezheti, mint A szegény kisgyermek pa
naszaiból kisíró zongorás mártíromság. Érzelmes volt, köny- 
nyen megvigasztalódott, a legapróbb dolgokról is boldogan, 
belefeledkezve beszélt, csevegett. „ . . .  kedves hangú, szépen 
csevegő édesanya. Szinte csobog, hömpölyög a beszéde, mint 
patak a medrében. — A lénye olyan, mint a csobogó, höm
pölygő, messze útról jövő folyó, amelyet nem akaszt meg 
semmi útjában. Múltak árját hordozza magával. A város 
múltját, amelyben született és élt, a család múltját, sok-sok 
nemzedék és ős múltját, megszakítás nélkül. Azt lehetne 
mondani, hogy ő maga nem adott ehhez úgyszólván sem
mit, de átmentett mindent az idők távlatából. (...) Anyi- 
kát mindenki szereti” — írja róla Kosztolányiné. (I. m. 
111— 112.)

Az apai ág bensőbb tulajdonságai közül leginkább a 
nagyanya és főleg az apa éles értelme, a bonyolult mate
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matikai műveleteken csiszolt gondolkodás átszármazása va
lószínű. Szegény ember volt: „a természetet tette elénk, 
mint játékszert” — írja róla Kosztolányi, mikor arról em
lékezik, hogy apja telefont, röntgenkészüléket, gramofont, 
leideni palackot és sok más titokzatos játékot mesterkedett 
számukra. (I. m. 96.) Mindez azonban nem a szegénység 
bizonyítása miatt fontos: inkább arra vall, hogy az apában 
megvolt az a különös készség, mely minden kultúra és al
kotás záloga: újra tudta alkotni a kész eredményeket s a 
kísérletező, elemző újraalkotás során legbensőbb sajátjává 
hódíthatta azokat. Az így élő ember sokszoroséin él, benne 
eleven hatóerő az elődök sok tudása. A műveltségben ezt a 
generatív természetét hiányolja a hol higgadtan, hol két
ségbeesetten korunk sok gondolkodója. Ez az újrateremtő 
hajlam önmagában még nem képesít új mű alkotására, de 
előfeltétele annak. E nélkül nem képzelhető el a valóságba 
való behatolás, új vonatkozások megsejtése. Nagyon jellem
ző, hogy Kosztolányi Árpád nemcsak színházat mesterke
dett gyerekeinek, de darabot is írt hozzá: ha alkotott, hát 
teljeset akart, s bizonyára neki is kedve telhetett benne. 
Egyébként könnyebb lett volna meglevő darabhoz szabni a 
díszletet, a bábukat és a ruhákat.

Az éber, szívós értelmi munka és ez a kísérletező, 
újrateremtő képesség igen szerencsésen gazdagította a költő 
alkati természetű örökségét. Ezen túl volt Kosztolányi Ár
pádban valami rejtett belső gyöngeség is. De volt ereje, 
hogy ezt elfedje családja elől, mert lenézte az érzelmes- 
séget. Fiához írt, rendszeresen érkező hosszú leveleiben leg
súlyosabb bajait, keserűségeit is fegyelmezetten alárendeli 
embersége morális erőinek. Ebből a szempontból különö
sen azok a levelek tanulságosak, melyeket betegsége, majd 
a háború idején kisebbik fiáért való aggódása közepette 
és később, állása elvesztésekor ír a költőhöz.

Kivételes bánásmód, állandó figyelem, rajongó szere
tet övezte a gyermek Kosztolányit. A nagyapa és általában 
a nagyszülők unokaimádata fütyült minden nevelési elvre. 
Különösen a Kosztolányi nagyapa nem vetett számot kényez
tetésének lehetséges következményeivel. Rajongott unoká
jáért, hajtva attól a nagy belső szomjúságtól, hogy valaki 
véréből valóval még egyszer teljes közelségben lehessen. A 
fiút már elválasztják saját életének külön törvényei. Egyéb
ként is tartózkodó, jó, ha tisztel és leereszkedik, hűvösen 
vagy elnéző mosollyal. Föloldódni már restell, s ha mégis,
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inkább a felesége előtt. A belső falak csak nőnek, s a ha
lál végleges társtalansága egyre közelebb. Természetes ek
kor ez a viharos, telhetetlen ölelkezés, melyben a Kosztolányi 
nagyapa az öregedéssel egyre oldódó, egyre buzgóbb érzé
seit unokájára árasztja. „Át-átszököm lakásába, mely szin
tén otthon, de atz otthon kötelessége nélkül, az otthon menny
országa. Itt bámulnak engem és szembe dicsérnek. Az 
ételek, italok más ízűek. (...) Ezen a helyen a vendégség 
mámoros felelőtlensége fog el. Micsoda kitüntetés itt ebé
delni, főkép aludni a széles kereveten s hallgatni, amint 
Petőfi Sándorról beszél, aki őrnagy volt Bem hadosztályá
ban, ahol ő százados volt" — írja nagyapjára emlékezve 
Kosztolányi. (I. m. 107.)

A Brenner nagymama háza tája még csábítóbb. Az 
unokatestvérek, a Brenner, Decsy, Kosztolányi gyerekek iga
zi eldorádója. És ez nem pusztán Grószi aranysárga piskó
táinak, édes befőttjeinek köszönthető, hanem jórészt annak, 
hogy ezt az eldorádót a nagyok beavatkozó szigorúságai, 
tilalmai nélkül, kedvükre élvezhetik. Gazdagító, tápláló le
vegő ez az egészséges gyermekiélek számára.

Csakhogy Kosztolányi nem volt egészséges. Maga a 
család sem volt az. Apja titokzatos hallgatása mögött az 
egész család valamilyen súlyos, rejtett lelki konfliktust sej
tett. A költőben még volt annyi egészséges erő, amennyi a 
lélek roppant érzékenységét, betegségeit ellensúlyozhatta. 
Rendkívüli érzékenysége azonban messzemenően kihat egész 
életére, művészetére. Különösen gyermekkorát hálózzák át 
meg át a betegségek. „Tíz éves koráig örökösen beteges
kedett. Vékony volt, sápadt, a füle fehér és áttetsző. Na
ponta többször elfogta a köhögés, a fuldoklási roham. (...) 
Ideges asztmája volt" — olvasható Kosztolányiné könyvé
ben. (I. m. 23.) Zsebében állandóan ezüstkanalat rejtegetett, 
hogy kéznél legyen, ha elfogja a fuldoklási roham. S ha el 
is túlozza később azt a hatást, melyet halott nagyapjának 
a látása keltett benne, annyit bízvást elhihetünk, hogy a sok 
betegeskedés, szédülés, gyöngeség, a zavaros, lázas szívmű
ködés és az egész szervezetét rázkódtató fuldoklás önkívü
lete folytán gyakran érezhette: kihullnak alóla a biztos lét 
fundamentumai. S valóban megdöbbentő lehetett, hogy az 
effajta érzések szülte halálelképzeléshez a „daliás" nagyapa 
merev, hideg, viaszbábu teste adta az első szemléltető ér
telmezést. (I. m. 109.)
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A beteges kisgyermeket óvó, aggódó figyelem kísérte: 
„ . . .  mindenki beszélte, hogy a kis Dide ideges, kímélni kell, 
titkolódzni kell előtte, mindent rá kell hagyni” — írja Kosz
tolányié. (I. m. 18.) Ez a remegő aggodalom — mint apja 
levelei bizonyítják — még egyetemi éveinek idején is kíséri. 
Kiült a nagyok arcára és fölfokozta a belső eredetű félel
meket, melyeket a család életének több más mozzanata is 
táplált: az apa titokzatos hallgatása, apai nagyanyjának éj
szakai hangos haláltusái, állandó búcsúzása és végrendelke
zése. Az orvosság megszokott, mint a fűszer, az orvos ál
landó vendég a családban, ö  a béke, a rév, az életóvó biz
tonság. Lépten-nyomon koporsóüzlet sötétlett, és temetés 
is volt bőven. A gyermekhalandóság Szabadkán nagyobb volt 
ekkor az országos átlagnál. Például 1890-ben — Kosztolányi 
ötéves — a város 2431 halottjából 1485 — tehát felénél több
— tíz éven aluli gyermek. Ez a szám csak növekszik az 
idő haladtával. Különösen a rángógörcs, a bélhurut, a tü
dővész és a torokgyík szedi áldozatait. (1892-ben csupán 
Ludason ötven gyermek pusztul el diftériában.) A család 
képzelgésében kötétlő veszedelem az utcán és a városban 
már valódi mivoltában érzékelhető.

Az érzékeny gyermek képzelődik, fél mindentől: hogy 
apja öngyilkos lesz, nagyanyja őt megmérgezi, hogy öccsét, 
Árpikát elrabolják, hogy megöli Jack, a hasfelmetsző. Ret
teg és végrendelkezik. A betegség lassan eszközzé válik, ki
váltságainak jogalapjává, mellyel bármikor, bárkit megfé
lemlíthet. Nemcsak Kosztolányiné kitűnő könyvéből, de az 
Esti Kornél-írások átkötéseiből is kitetszik, hogy ez a túl
zott figyelem, védettség és kényeztetés volt egyik forrása a 
közösségek iránti idegenségének, riasztó magányának. Ke
délye váratlanul, gyorsan változó: olykor irigy, máskor meg- 
ejtően lágy és jószívű. Sokat foglalkozik saját élményeivel, 
színpadias, képzelgő, eltúlzott fantáziaképeiben ő a főhős.

Miután tizedik évét betöltötte, elmaradnak a beteg
ségei. Eleven, egészséges kamasszá fejlődik: „Versenyt fu
tott, úszott, labdázott, katonásdit játszott, falevelekből ci
garettát sodort és titokban elfüstölte. Vidám, pajkos, csil
logó szemű, illetlen beszédű lurkó lett belőle.” (Kosztolá
nyiné: i. m. 29.) Félelmei még sokáig visszatérnek, de ennél 
talán messzebb ható örökség e korból beidegződött kivált
ságtudata, elképzelése, hogy hozzá igazodik a vüág, hogy 
a rendet, felelősséget betegsége, majd tehetsége jogán meg
kerülheti.
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Kényes, magának való pojácává válhatott volna, ha 
nem lett volna benne annyi jóság és szívesség. Éppilyen 
fontos, hogy éles értelmével hamar észrevette, föl tudta mér
ni a tanár apa munkás életében rejlő értéket. Ha más nem, 
az apa városszerte nyilvánvaló tekintélye figyelmeztette vol
na erre. A kamaszévek pajkosságai mögött életrevaló név
telen erők szunnyadtak. Ezek az erők lassanként — és fő
leg a család munkás rendjének hatására — a tanulásban, 
a jövőre készülés föladataiban önmaguk jó lehetőségeire 
ébredtek.

Ez a fölkészülési láz, melyet nagyfokú becsvágy he
vít, csak a gimnázium utolsó éveiben talál szilárd kifutási 
pályát. Szorgalmas és kötelességtudó ugyan kezdettől, de a 
gimnázium első hat évében nem emelkedik ki a jobb átlag
ból. Beérte-e a családi elsőséggel, a rokon gyerekek közötti 
ranggal, vagy ébredő érzékei, játékban, testi versengés
ben tobzódó kamaszhancúrozásai vonják el a sikeresebb 
tanulástól — csak találgatni lehet. Valószínű, hogy a maga 
értékének tudatát nem ásták alá a gyöngébb osztályzatok, 
hiszen nagyságát már bölcsőjénél megjósolták és azóta is 
folyton erősítgették előtte. „Ostoba, skolasztikus mesterek
től mit koszorúztassam meg magam, minek nekem az os
tobaság koszorúja, minek nekem a dics, a nélkül is nagy 
vagyok?” — olvashatjuk a nagydiák naplójában. (Kosztolá- 
nyiné: i. m. 93.) A rossz osztályzatok miatt siránkozó any
ját vigasztalgatja így a hatodikos gimnazista. Matematikából 
még elégségese vám, félévkor és év végén sem tartozik az 
elsők közé. Jelesei között hat jó akad; többek között hit
tanból és magaviseletből. (Szabadka sz. k. város községi 
főgymnasiumának értesítője az 1900—1901. tanévről. Kosz- 
tolányiné idézett művének 43. lapján bizonyára a hetedikes 
diák dicsőségeit hozza előbbre egy évvel.) Amiben nem 
telt kedve, abban nemigen szorgoskodott. A „szimplex ma
golást” emlegető fölénye, lenézése mögött már nem pusztán 
szokványos diákkíváncsiság vagy önáltatás feszeng.

Már ekkor komolyan hisz a valódi érdeklődéstől sar
kallt munkája különleges rangjában. Tizenöt éves koráig 
alig olvasott, mert kímélték a regények izgalmaitól is. Most 
ismeretlen csodavilágként tárul elé az irodalom. Fogékony 
képzeletét sodrukba vonják az olvasmányok. Nemcsak el
bűvölő időtöltéshez jut általuk, de a kamaszcsínyekből ki
növő becsvágy is kiröpül velük a családi keretből; maga 
is költőnek készül, sőt már annak is érzi magát.

35



A naplójából kivehető arcnak ez a költőöntudat fon
tos vonása. Bevallottan a távoli jövőnek örökíti meg hét
köznapjait, melyek mind fontosak lesznek majd a betelje
sedés távlatából. Külön bekezdésben adja hírül, ha verset 
ír. Fontoskodva emlegeti a vers titkait, melyekre ügyelnie 
kell. Az időjárást és az ünnepeket aszerint fogadja, ahogy 
megfelelnek a hozzájuk tapadó műélményeknek. Magabiz
tos fölénnyel bírálja a városi és iskolai alkalmak poétáit, 
az önképzőköri fölolvasásokat. Írás közben — mint aki nem 
is naplót és nem is magának ír — folyton a közönségre fi
gyel: olvasmányaiból tanult fogásokkal hatásos fordulato
kat mesterkedik; kérdéseket tesz föl magának, majd vá
laszol. Másutt hangzatosan szónokol az iskolai poétika sza
bályai szerint. Majd inti magát, fölsóhajt vagy fölháboro
dik és — ha módja van — mindjárt filozofál. (L. a Kosz
tolányiié által idézett naplórészieteket: i. m. 46—97.) Alak
jának beállítása színpadias s maga is gyakran szenveleg, 
tetszeleg: „Éjjel többször felriadtam, levegőért kapkodtam: 
szívdobogásom volt. Oly félelmetes volt nekem ez az egész 
éj. Nem kiálthattam, érzem, vérpangás van szívemben. S 
ekkor elgondolkoztam. Mi lenne, ha reggel itt találnának 
engem fehér arccal, fehér ajakkal, néma, kitátott szájjal, 
mintha a lélek után akart volna kiáltani, hogy ne hagyj el, 
s tágranyitott szemekkel, melyek bámulnak a semmiségbe 
az elszállt lélek után." (I. m. 61—62.)

Az elképzelt költőszerepben tehát már otthonos és nem 
csak a fölsorolt pózok jogán érezheti magát otthonosnak. 
Az álarc már egy-egy helyen itt is összenő az arccal és nem 
csupán a tetszelgő hatáskereső gesztusokban. A jövendő 
költő sejlik gyakori elérzékenyüléseiben, ámulásaiban egy- 
egy különös hangulat jöttén. Őszinte odaadással tud elme
rülni hosszasan egy-két sornyi dal szépségében s általában 
tudja becsülni a szépet és az értékeset. Tele van új és új 
élményekkel, témákkal és láthatatóan örömmel és könnye
dén ír. Hamar és őszintén meghatódik: negyvennyolc em
lékén éppúgy, mint Pici kutya betegségén. Van érzéke a 
humorhoz, olykor találóan jellemez, tréfálkozik, keresi a 
nyelvi humor lehetőségeit.

Ebben az első, a játékból már kinövő szerepben for
málódik át a kényeztetett gyermek kiváltságtudata is. A 
mezőny tágassá szélesül, a „partnerek" — olvasmányainak 
szerzői — óriások. Bármily megmosolyogtató, a hatodikos 
diák hozzájuk méri magát. „Bármiképpen legyen is ez, ér
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zem, hogy belőlem — ha segít a jó Isten — nagyember lesz” 
(I. m. 75.) Vagy másutt: „Jóska megbírálta 4—5 versemet. 
Azt mondja, hogy nagy költő leszek s én hiszem, habár nem 
vagyok könnyenhívő ember, érzem a tehetséget.” (I. m. 68.)

A jövendölések majdani nagyságáról és a benne fész- 
kelődő becsvágy tehát határozott formát ölthetett. Ennek 
egyik következménye az önérzet megduzzadása. Az én itt 
már költő jogon ítélkezik, hódol, elismer vagy fitymál sok
szor lekezelően. Mindig, mindenről és mindenkiről véleményt 
alkot, szinte kötelességszerűen. S mindebben nem az ítélet 
eredménye, hanem az ítélkezés gesztusa a szembeötlő: „Ol
vasom Eötvös József igen szép regényét »A falu jegyzőjét«. 
Becsülöm ebben az emberben a jó hazafit, térdet hajtok 
írói talentumának és politikai nézetét pedig imádom.” (I. m. 
55.) Az új szerep nagy képű, szenvelgő pózokra csábítja: 
„Olyan kietlen előttem a világ, olyan semmi a földi lét. (...) 
Közönyösen nézem az életet pipám bodor, sötétkék füstjén 
keresztül, s nem dobog szívem gyorsabban, ha ablakom 
előtt el-elsuhan egy szép »más« nemű. Kiért hajdan annyit, 
de annyit szenvedtem.” (I. m. 53.) Még nincs tizenhat éves. 
Szerepeibe könnyen bele tudja élni magát. Hol világfáj
dalmas, hol kiábrándult, tüzes hazafi, demokrata, úrgyűlölő, 
hősszerelmes, majd élveteg züllött.

Mindezeknél fontosabb azonban, hogy rátalál szellemi 
gazdagodásának ezentúl soha ki nem apadó forrására: ol
vasmányaira. Az olvasás és tanulás kedvtelésből életformáló 
tényezővé nemesedik. Ötkor kel, rendszeresen ír, fordít, ol
vas és általában jó olvasmányokat. Petőfi, Eötvös, Jókai és 
Arany az új ég nagy eszménye. Különösen Petőfivel van 
elragadtatva. Szerepét is igyekszik hozzáigazítani. Lelkesen 
hódol azonban Szabolcska Mihálynak is. Mértéke ekkor még
— s ez érthető — igen kiforratlan, de érdeklődési köre 
széles. Az idegenek közül Byront, Béranger-t, Victor Hugót 
olvassa és Brüger, Lenau, Heine verseit fordítja. A német 
nyelvet már ekkor jól ismerheti: a Brenner családban már 
gyermekfejjel állandóan hallhatta a német szót. Az isko
lában is ezt a nyelvet vették a legkomolyabban, s a vegyes 
lakosságú Szabadkán a szászság ekkor még elég erős elem. 
Költői próbálkozásaiban unokaöccse, a tehetséges Brenner 
József (később Csáth Géza) a partner és közönség. Ez a ko
rai vitatkozó, társas fordítás, a mű elemző szétszedésének 
és újraszületésének művelete fogékonnyá teszi a belső ará
nyok, a technikai megoldások ökonómiája iránt. Másrészt 
tápot ad nyelvtanuló igyekezetének, szélesíti látókörét.
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Az ifjú „alkotó” ítéleteiből még nemigen ütközik ki 
az eredetiség. Gyakran csak a rendszeres iskolai tananyag 
tételeit húzza rá jól-rosszul a jelenségre, amelyről szól. Ma
gyartanára, Toncs Gusztáv idős, gyakorlott és tájékozott 
pedagógus, aki tankönyveket írt és akinek Mikes Kelemen
ről szóló tanulmánya pályadíjat nyert. Kosztolányi hosszú 
éveken át tőle tanulja az irodalmat. A tantervből gazdag 
anyag rendszeres átadására következtethetünk. Az egyes mű
fajok hagyományos törvényeit például Shakespeare művein 
szemléltette és Riedl tanulmányát használja támaszul. Kosz
tolányi szereti és becsüli. A tőle szerzett ismereteket meg
őrzi, s korai bírálataiban csaknem iskolás szigorral kéri 
számon a jó mű Toncs Gusztáv által tanított műfaji, formai 
kritériumait.

Az irodalmi ismeretszerzés másik területe az időszaki 
színház. Minden előadáson ott van és naplójában szorgal
masan — bár nagyon szűkszavúan — lejegyzi benyomásait. 
A divatos népszínművek között a Bánk bán, Shakespeare, 
Csiky Gergely és Herczeg Ferenc művei is műsorra kerül
nek olykor. Itt nem válogathatott. Gyakran elégedetlen is. 
Benyomásait azonban nem részletezi, gyakran egy-egy mon
dattal intézi el: „geniális vígjáték” , „sületlen darab” . A 
játék ellen szinte soha sincs kifogása: szomjasan issza, amit 
a színpad áraszt, nem törekszik önálló értelmezésre, mé
lyebb megértésre. Részint e miatt, részint beszámolóinak 
szűkös volta miatt a színház hatásának jelentősége — úgy 
tetszik — messze elmarad attól, amit az iskolától kapott.

Ez a szellemi gyarapodás nem pusztán az ismeretek 
mennyisége miatt fontos. Az irodalom és a színház külön
féle érzések és sorsok átélésére indítja. Ezáltal új, jelentős 
kapcsolatok létesülnek közte és a világ között. Nem köz
vetlenek és nem sorsot formálók ezek a kapcsolatok, de 
kifejlődésük így is nagy jelentőségű. Emellett és ezzel egy
idejűleg az igazgató apa oldalán — apja az 1900—1901. tan
évben lesz a szabadkai gimnázium igazgatója — részt vesz 
az értelmiség társadalmi életében. Eljár az ünnepélyekre, 
mulatságokra, vacsorákra. Alkalomadtán maga is iszik, kár
tyázik, mint a nagyok, sőt be is rúg olykor. Részt vesz a 
csókos társasjátékokban. Udvarol, többször szerelmes, eseng, 
érzeleg, szenved, de gyötrelmeit hamar kiheveri. Az iskolai 
csetepatékból szintén kiveszi a részét, haragot tart, majd 
gyónás előtt békét ajánl, — szóval benne van az élet zaj- 
lásában, ugyanabban, amelybe apja hivatala, családi kapcso
latai bevonhatták.
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Eszmei és erkölcsi világának körvonalai az előzőkből 
már sejthetők. Filozófiai meggyőződést még korai benne 
keresnünk és számon kérnünk. Hangzatos bölcselkedéseiben 
láthatóan napi olvasmányait visszhangozza. Vajda János gyöt
rődéseit, vívódásait a halállal, megsemmisüléssel és végte
lenséggel. Csüggedéseiben szívesen veszi föl Reviczky Gyula 
gesztusait vagy az iskolai tananyag latin—görög szkeptikusait 
utánozza. Mélyebb hatásról sz sincs ezekben az esetekben, 
olyan pózok ezek, melyekben nagynak, bölcsnek hiheti ma
gát.

Vallásossága a „jól nevelt" hivatalnokfiúé. Istenhitét 
már néha újra fogalmazza, hol tudományoskodva, hol hi
tetlenkedve, máskor azonban látványosan megalázkodik. 
Mintha az Isten is közönség lenne. Lényegében ép még ez a 
vallásosság, de nincsen sajátos egyéni tartalma, különösebb 
katolikus színezete, nem őriz társadalmi tartalmi hagyo
mányt, nem védelmező és nem is protestáló hit, semleges 
maradvány inkább, mint tevékeny erő. Néha még gyermeki 
áhítattal, őszintén tud fohászkodni, de nyilvánvaló, hogy ez 
a hit már nem lehet alapja alakuló eszmevilágának.

Hazafisága már sokkal buzgóbb és hatékonyabb. Gyúj
tópont jában a szabadságharc emléke és Kossuth áll, úgy, 
ahogy a „daliás" nagyapa meséiből legendává szűrődött. Ki
alakítására nagy hatással volt az iskola és a szabadkai köz
élet. Apja iskolai emlékbeszédedt, még azt is, amelyet Kos
suth születésének századik évfordulója alkalmából tartott, 
a millenniumi idők retorikája jellemzi. Más alkalmakkor 
is hivatalos buzgalommal int a haza, az egyház és a király 
tiszteletére. Semmi jele annak, hogy a szabadkai gimnázium 
Európát járt, művelt igazgatója lázadni próbálna ellene. 
Toncs Gusztáv magyartanár is inkább lojális, mint lázadó. 
Kossuthot, Széchenyivel és Deákkal egyeztetve, csak nagy 
elszánással meri az utóbbiak mellé emelni. (Szabadka sz. k. 
város községi főgimnáziumának értesítője az 1902/3. tan
évről.) Az iskolai ünnepségeken — a bevett klasszikus sza- 
valati darabok mellett — kizárólag Pósa Lajos, Bárd Miklós, 
Ábrányi Emil, Jakab Ödön, Sajó Sándor, Kun Béla, Váradi 
Antal ódáit zengetik. Erzsébet királyné és az aradi vértanúk 
ünneplése egyforma jelentőségű alkalom az iskola számára.

A városban erős tábora van Kossuth Ferencnek, de a 
Kossuth-párt közjogi vitákban kimerülő meddősége ideérve 
még erőtlenebb, terméketlenebb formákat ölt. A helyi la
pok provinciális pártérdekeik közegén szűrik és hígítják

39



föl az amúgy is sekélyes elveket. A Szabadka és Vidéke pél
dául a „modern sajtó” erkölcstelenségére, az egyházat os
torozó gyűlöletére és a forradalmi elvekre panaszkodik ha
zafias bújában. A Pesten gyűlésező szociáldemokratákkal 
szemben a Katolikus Legényegyletet propagálja és szemfor
gató ájtatoskodással keresztes hadjáratot hirdet a magyar
ság megmentésére. A Szabadkai Közlöny semmi új elemet 
nem ad ehhez a nacionalizmushoz, csak talán kevésbé bi
gott. A Szabadkai Friss Üjság már nem „hazafias” : beéri a 
napi pletykákkal, szenzációkkal. Tartalmas hazafiság az 
egyébként jelentékeny Bácskai Hírlapból sem észlelhető. A 
nemzetiségi területek bennszülött magyarja — ha értelmes 
volt — szót tudott érteni idegen ajkú szomszédjaival, de 
az ország belsejéből bizonytalan időre idevetődő értelmiség 
nemzeti gőgje, korlátoltsága meghaladta az országos átla
got. Magát a nemzeti szellem misszionáriusának, az állami 
integritás végvári hősének vélte. A lapok és az egész város 
hazafias közszellemét a bennszülött arisztokrata családok, 
a város környéki dzsentri és főleg ez a bekerült értelmiség 
alakította.

A gyermek-ifjú Kosztolányi hazafisága ebben a lég
körben fogant. Családjának emelkedése, az örökkévalónak 
tetsző hivatalnoki lét biztonsága benne is a nemzet bizton
ságának és emelkedésének illúzióját keltette. Már mozgolód
nak a nemzetiségek, de ő — mint a helyi napilapok álta
lában — a magyar—bunyevác barátságról ír lelkesen napló
jában. (I. m. 80.) A tápláló erők között az ő esetében is 
nagy szerepe van a hajdani dicsőségnek, melyhez ősi csa
ládfája során személyes jogokat formált. Kora ifjúságában 
alig tartalmasabb ez a származástudat az átlagdzsentri ku- 
tyabőrőrző büszkeségénél. Később modernségét, európaisá
gát kiegyenlítő, nemzeti költő voltát fedező, a nemzeti kul
túrába való gyökerezettségét demonstráló jelentéssel gaz
dagodik. Fontos vonása e hazafiságnak a Habsburgok iránti 
ellenszenv: „Add, oh Istenem, te, ki belátsz annak a hiéna- 
fajzatnak sötét leikébe, add, hogy pusztuljon ki »az a« go
nosz család s országa a föld színéről.” (I. m. 73.) Naiv ez a 
hiszékenység, de vonzóbb, mint a fölnőtteké, mert őszinte 
és gyermekien jóhiszemű. Az a megalkuvás, kalkulálás, mely 
az érdekegyesítés megszépítésén munkálkodott, nem ér föl 
a gyermekifjúhoz. De abból se lát semmit, hogy a nemzeti 
terjeszkedés, a kiszolgáló hivatalnokok jóléte, biztonsága 
éppen a „gonosz család”-dal való szövetségen alapul. Hogy a
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nemzeti függetlenségnek a társadalom struktúrájában rejlő 
akadályai is vannak, arra Kosztolányi még később sem gon
dolt.

Magyarságtudata és szociális érzései békés közönnyel 
férnek meg egymás mellett eszmevilágában. A hőfok azon
ban majdnem azonos. Láttuk, mennyire becsüli Eötvöst A 
falu jegyzőjéért, de nemcsak becsüli: „Igen, imádom benne, 
a báró bán a nagy demokratát, a józan gondolkozású haza
fit, ki belátja azt, hogy mennyit szenved a nép, s hogy a 
gazdagok az ördöggel testvérek.” (I. m. 55.) A szegények nyo
moráért másutt is az urakat okolja. A Bánk bán előadása
kor fölháborodik a „hitvány csúszás-mászás” miatt. Min
dennek azonban nem tulajdoníthatunk túl nagy jelentősé
get. (Heller Ágnes e korszak demokratizmusát — bizonyára 
ezekre az adatokra építve — határozott értékként állítja 
szembe a későbbi újságíráskodás általa erkölcstelennek vélt 
képződményeivel. Heller Ágnes: Az erkölcsi normák felbom
lása. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1957.) Nem elég mély 
ez a meggyőződés és feltétlenül irodalmi fogantatású. Ol
vasmányai és a hittanórák tanításai kerekednek fogalmazá
sában és minden bizonnyal gondolataiban is. Az olvasmány- 
élmény természetesen erősebb.

Európa e térségében a demokratizmus és a népközel
ség mindig szerves tartozéka volt az irodalomnak. Ekkor 
még Kosztolányi is — hazai példákhoz, elsősorban Petőfi
hez igazodván — költőszerepe lényegének érzi, és szinte 
boldog, ha valahol nyomorra bukkan, mert költő volta ha
tásos megnyilatkozásának lehetőségét érzi benne: „Oh, ma 
láttam a nyomort!” — sóhajt föl csaknem boldogan, s nyom
ban hozzá is lát „módszeres” írói kiaknázásához: „Ott izzadt 
a varrógépnél egy sárgaképű kamasz (...) látszik, hogy a 
tüdő vész jegyese. A széken egy jókedvű öreg ült. Orrára 
pápaszem van nyergelve.” (I. m. 83.) Az élmény valódi, de 
a kép, mely belül már eleve megvolt, magához hasonlítja 
a valóságot. Ez a jelenség nem pusztán az ifjú kifejezőkész
ségének éretlenségéből adódik, részes benne a szubjektum 
türelmetlen érvényesülési vágya is. A halálbüntetés miatt 
is úgy vívódik, szégyenkezik és lázadozik ellene, mintha 
naponta látna egy-egy kivégzést, pedig valószínű, hogy a 
sajtó vagy Victor Hugó könyve, az Egy halálraítélt utolsó 
napjai révén eszmélt rá a kérdésre.

A demokratizmushoz tehát képzelete, műveltsége, ér
telmi belátása révén jut el. Megvan benne az a képesség,
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hogy megértse mások sorsát. Anyja gyöngédsége, jósága 
benne is él, folyton új és új tulajdonságokkal elegyülve. 
Ebből sarjad az a fogékonysága, mely rányitja szemét a 
szociális igazságtalanságokra, mely képessé teszi arra, hogy 
a távolító hatások ellenére mindig kapcsolatot tudjon tar
tani a kor demokratikus áramlataival. Humanista hajlamait 
más források is táplálták. Apja igazgató a szabadkai gim
náziumban, előbb azonban hosszú ideig tanár. Műveltebb, 
mint kortársai általában: Berlinben tanult, Helmholtzot hall
gatta és szépen játszotta zongorán Beethoven műveit. Télen- 
nyáron hajnali ötkor kelt, sokat dolgozott, s az iskolában 
szigorú rendet tartott. Követelményeiből még a városi ha
talmasságok nyomására sem engedett. Az embert szorgal
ma, képessége és jó magatartása szerint mérte. Az ifjú Kosz
tolányi becsülte és félt tőle. Mindez arra vall, hogy Kosz
tolányi Árpád a családon belül is megtartott valamit igaz
gatói munkájának elveiből. A munka tisztelete anyai részről 
is — a szorgalmas gyógyszerész nagyapáig — visszakövet
hető eleven hagyomány a Kosztolányi-házban.

A század eleji értelmiségi családok javát még benső
séges rend és erős törvények igazgatták. Az avítt emlékek 
szorgalmas ősök termékeny életéhez kapcsolták az utódot. A 
képekről néző nemes vonású arcok az idővel dacoló erő és 
állandóság érzetét adták. Kosztolányi számára is állandó 
menedék volt a család kora elhatalmasodó bizonytalanság
érzete, zilált individualizmusa közepette. A családnak ez a 
belső rendje, szorgalma, tisztasága, ereje nemcsak menedé
ket kínáló emlék. Fölszívódik szemléletébe, áthatja gon
dolkodását. Később idegen elemek épülnek erre az alap
rétegre, de életereje sohasem apad el: időnként fölerősö
dik, máskor elhalkul, elernyed, de él és öntudatlanul bár, 
de folyton működik.

A költőszereppel céltudatos tevékenységre találó ifjú 
Kosztolányi is büszke már a munkára és elsősorban ez vá
lasztja el — a közvetlen élmény adta élességgel — a pa
razita módosoktól. „A kis Gyurika — írja naplójában — 
typusa a léha, semmittevő dandyknak. Óriási aranylánc ter
peszkedik poczakos hasán, az ujjait majd lehúzza a sok 
aranygyűrű. Száz kalapja, nyakkendője, hozzá siket és racs- 
csol.” (I. m. 78.) A munka, a műveltség és a remélt nagy
ság jogán már különbnek érzi magát társainál, de a gaz
dagabb rokonok ócskaságaira még rá-rászorul. Lázadást szí
tó helyzet? Mindenesetre jó  ahhoz, hogy a könyvélményt 
egyénibbé, bensőbbé érlelje.
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Az ifjú Kosztolányi demokratizmusa, éppúgy, mint ha- 
zafisága, fönntartás nélkül való. Érvényét az se korlátoz
za, hogy apjával önfeledten mulat a „semittevő” Gálfiak 
társaságában, hogy hivatalosak a polgármester, a főispán 
és más előkelőségek vacsoráira, tiszteletjegyet kapnak a 
színház előadásaira. Mindez az igazgatói rang, illetve hiva
tás jogán jár Kosztolányi Árpádnak, s így a fiú számára 
természetes kiváltságoknak tetszenek. Mégis: a munka és a 
műveltség itt már nem csak lázadásra ösztönző erő, ha
nem az elkülönülés és kiváltságtudat forrása is. Bíráló, sőt 
támadó elégedetlenség az anyagi javakat, a társadalmi ran
got és jogokat születésük és gazdagságuk révén bitorlókkal 
szemben és lehajló rokonszenves érdeklődés az elnyomot
tak iránt. Jó talaja a humanista demokratizmusnak, de 
benne rejlik mind a közösségi, mind az individuális ter
mészetű kifejlés lehetősége.

De a város, Szabadka nem adott elhatározó lendüle
tet. Az értelmiség zöme kormányhű, beköltözött tisztviselő. 
Másik részét többé-kevésbé iskolázott vagyonosok teszik, 
akik a város körüli birtokaikon élnek s bőségben, gőggel 
és idegenül mindentől, ami újulást, szellemi pezsgést ered
ményezhetne. Szabadka az ország harmadik városa ekkor, 
ipara azonban elenyésző. Ennek oka a hosszú török ura
lom, az azt követő katonai igazgatás és az ásványi kincsek, 
valamint a vasútvonalak hiánya. Az első iparosok azok vol
tak, akik Mária Terézia külön engedélyével 1746-ban tértek 
vissza a városba. A mohácsi vész előtti lakosság teljesen 
elpusztult, s a helyükbe fölszivárgók, illetve betelepítettek 
részben katonáskodtak, részben pedig földet műveltek. A 
hagyománnyal a nagyváros Szabadka is nehezen szakít. A 
lakosság túlnyomó többsége földművelésből él. Az emberek 
nem egykönnyen fektették be pénzüket ipari vagy keres
kedelmi vállalkozásokba, inkább fölbirtokot vásároltak. Biz
tosabb megoldásnak tartották ezt vagyonuk kamatoztatásá
ra mind az értelmiségiek, mind az iparosok. Pedig közben, 
1882-ben megépült a budapest—belgrádi vasútvonal, a fi
umei elágazás, és Szabadka Bácska központjává vált. Üj 
utcák, középületek, iskolák sora épült. A fő útvonalon — 
a Kossuth utcában — nagyvárosi szállodák, a Szent István 
téren emeletes házak, gazdag, fényes áruházak, bankok áll
tak: szóval látszólag nőtt Szabadka. A jellege azonban nem 
sokat változott. Az építkezéshez szükséges tégla-, cement-, 
bútor- és cserépkályhagyárak mellett elsősorban a lakossá
got közvetlenül ellátó csizmadiák, szabók, ácsok, pékek, kő
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művesek, géplakatosok teszik ki azt az alig 10 százalékot, 
mely iparosnak tekinthető a századforduló Szabadkáján. És 
ez a kisszámú réteg is szakmák szerint tömörül művelődési 
egyletekbe, s még ezt a tömörülést is föllazítják a jelenté
keny hatású vallási és nemzetiségi intézmények.

Erős öntudatos zsellérréteg sincs. A birtokmegosztás 
itt se kedvező, de a földterület fele a kisgazdáké, erős a 
kisbirtokosréteg, kevés a nagy cselédtömegeket egyesítő 
mamutbirtok. A kiterjedt tanyavilágból amúgy se ér be a 
Damjanich utcába, ahol a költő született, se a szegénység, 
se a keserűség moraja. Időnként megtelik ügyem parasz
tokkal a piac s a gyógyszertárba is gyakran benyitnak, de 
ez a futó találkozás nem oldja föl az idegenséget. Nehéz, 
durva külsejük révén a „gonosz” jelképeivé félelmesednek 
a gyermek Kosztolányi szemében, aki a plebejus tanár úr 
modorában is leereszkedő mosollyal konstatálja a népit. A 
távoli paraszti világból leginkább a birtokost látja, aki gyö
nyörű lovakkal parádézik a városban és itt issza meg azt a 
negyvenezer hektoliter bort, amelyet Szabadka környéke 
évente megterem. Valóban zsíros, boros eldorádó a város a 
Damjanich utcából, illetve az igazgatói lakból nézve.

Valamelyes pezsgés itt is a politika felől indul. A sza
bad pályákon mozgó értelmiség és az öntudatosabb iparo
sok itt is fölfigyelnek a haladó polgárság mozgalmaira. A 
fővárosi lapok készen hozzák a radikális eszméket, s csak 
hazafias frazeológiával kell azokat megkeresztelni, hogy Sza
badkán is szalonképesek lehessenek. A Bácskai Hírlap tel
jesíti ezt a hivatást. Viszonylagos jelentősége kétségtelen. 
Ellenfelei olyan ostobán reakciósak (Szabadka és Vidéke) 
és olyan olcsón szenzációhajhászók (Szabadkai Friss IJjság), 
hogy hozzájuk mérten színvonalasnak és korszerűnek mond
ható. Harciassága, leleplező kedve lankadatlan; különösen 
ha országos bajokról írhat. Ilyenkor csaknem szóról szóra 
másolja a fővárosi lapokat. Vakmerően fakad ki például a 
rendőrség ellen, mely — úgymond — „csak arra szolgál, 
hogy az úri tolvajok és a kabátos, frakkos banditák oltal
mat találjanak e közegek tudatlanságának törvényes véd- 
pajzsa alatt” . (1901. január 16.) Egyébként többször dicséri 
a főispánt, kardot ránt a nemzetiségi mozgalmak ellen, ér
zelmesen hazafias és frázisszerű. Jellegzetes epigon lap. A 
nyomorról üzleties hatáskeltéssel ír, sokat pletykál a szí
nésznőkről, célozgat, gyanúsít. Göre Gábor modorában közli 
Görény Gábris ízetlen hecceit. Irodalmi rovatában . Kóbor
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Tamás a hazai sláger, vele kapcsolatban Tolsztojt és Zolát 
emlegeti. Riszler József a házi költője, aki könnyed és 
ügyes strófákban csendítgeti fölszínes léhaságait, és akinek 
semmi érzéke sincs a kis és nagy dolgok arányához. Ebben 
a keverékben aztán fölhígul a politikum. Karakterében nincs 
annyi méltóság, vonzóerő, hogy egy művelt, nagyon is ma
gabiztos ifjú alakításában fontos szerepe lehessen. A későb
bi években — 1905 táján — átalakul, korszerűsödik a Bács
kai Hírlap. Ekkor azonban Kosztolányi már Pesten él, s 
bár munkatársa a lapnak, eszméltető hatására nincs rá
utalva.

Igaz, hogy ez a ráutaltság gimnáziumi éveiben sem 
szoros, hiszen fővárosi lapokat olvas, verset küld a Buda
pesti Naplónak. A helyi kulturális tényezők szerepe mégis 
nagyon fontos, mert hatásuk közvetlenebb. A napilapok 
anyaga például ismerős számára, s így a földolgozás, illetve 
ítéletalkotás folyamatát nyomon kísérheti, s pontosabban 
mérheti az elvont eszmék érvényét. Ilyen hatású, naponként 
állásfoglalásra késztető lapja, intézménye nincs Szabadká
nak. És hagyománya sincs olyan, mely e hiány betöltését 
sürgetné. 1770-ben például mindössze két tanító működött 
Szabadkán s a legjelentékenyebb íróős a gimnázium egy
kori igazgatója, Jámbor Pál, írói nevén Hiador, aki azáltal 
tett szert halhatatlanságra, hogy a Honderű körül gyüleke
zett konzervatív írók költészetét Petőfi költészete fölé he
lyezték. Csillag Károly verseit — aki a Bácskai Hírlap szer
kesztője — Kosztolányi már ekkor fitymálva emlegeti. Mil
kó Izidor az egyetlen számba jöhető írástudó, őt Kosztolá
nyi is tiszteli. Távoli világvárosok emlékei, igazi költők kéz
fogásai, megjelent művek dicsősége lengte körül alakját. 
Vágyat tudott ébreszteni műveltség, ízlés és Európa után, 
de egymaga nem tudta pótolni a zajló kulturális élet hiá
nyait.

Minden jel arra vall tehát, hogy a művelődési élet nem 
elég pezsgő a századforduló Szabadkáján. Kosztolányi is így 
érezte, író voltának, műveltségének gyökereit elsősorban 
ezért kereste a nyitrai Kosztolányi-vár ódon könyvtárában, 
régi oklevelekben, hogy föllelje literátus őseit.

Ezt a szellemi negatív helyzetképet nem a távolság 
nagyítja föl. Ilyennek érezte nemcsak Kosztolányi, hanem 
a város akkori történetírója, Iványi István is, aki lokálpatri
óta fájdalommal vallja be: „ . . .  itt igazi »társadalmi élet« 
nincsen, legalább ily nagy és gazdag várost megillető tár
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sadalmi élet, és hogy a szellemi és közmivelődési törekvé
sek, ha felszínre kerülnek is, a csekély részvét és pártolás
hiány miatt ritkán képesek megvalósulni." (Szabadka sza
bad királyi város története. Szabadka, 1892. II. 533.) A szá
mos testület kulturális életét Iványi is lanyhának és tartal
matlannak látja.

A kulturális életet az ifjú számára így elsősorban a 
színház és az iskola jelentette. A színház — melynek szín
pada Egressy Gábort, id. Lendvay Mártont, Szentpétery Zsig- 
mondot, Szerdahelyi Kálmánt, Jókainé Laborfalvi Rózát, 
Prielle Kornéliát látta vendégül valaha, s amelynek egykor 
szerződött tagja volt Blaha Lujza — állandó témája a he
lyi lapoknak és előadásai eseményszámba mennek. Koszto
lányi ekkor válik rendszeres színházlátogatóvá, de sohase 
tesz említést közvetlenebb kapcsolatokról, hacsak a színész
nők iránti diákos rajongását nem számítjuk ilyennek. A 
szabadkai időszaki színház műsora változatos, a napilapok 
bírálataiból kivehető színvonala közepes lehetett, de kul
turális műhely nem volt, csak télen működött, folyton vál
tozó színészgárdával.

Végül is megint a gimnáziumhoz jutunk. Kosztolányi 
számára — a család mellett — ez a legfontosabb fórum és 
szervesen is nyílik a családból: ez lesz tágabb otthona a 
növekvő gyermeknek, csak egy ajtón kell átlépnie s már 
otthon van. Az apa itt direktori minőségben igazgat, a ro
konok, barátok, ismerősök a társai; a tanárok a család mu
lató vendégei, az irodalom és az önképzőkör legszemélye
sebb ügye, költőszerepének színpada.

Különös műhely: családi otthonosságot, védettséget
nyújt, s mégis benne van az egész város. Szabadka legma
gasabb fokú kulturális intézménye és állandó gondja. Az 
idézett várostörténet az egész közoktatásra szánt 172 oldal
nyi terjedelemből 68 oldalt a gimnáziumra fordít, pedig 
1901-ben már 52 iskola van Szabadkán. Eseményeiről be
számolnak a lapok s gyakran foglalkozik ügyeivel a városi 
tanács. Hatalmas, új épületére nagyon büszkék a szabadkai
ak. Ide járnak a városvezetők, a környékbeli birtokosok, a 
helyi polgárság és értelmiség gyermekei. Az építkezés költ
ségei miatt tandíja magasabb, mint a gimnáziumoké álta
lában, szegényebb szülők nem is járathatják ide gyermekei
ket. A módos és befolyásos családok nemcsak alapítványok
kal, jutalmakkal látják el az iskolát, de közvetve igazgatásá
ba is beleavatkoznak.
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Kosztolányi Árpád nehéz helyzetekben igazgat: gőgös, 
kényes és vad erőktől nyugtalan, 16—20 éves legények kö
zött kell rendet, színvonalat tartania. Olykor túl szigorú: 
igaztalannak vélt osztályzás miatt 1901 nyarán egy, majd 
négy évvel később egy másik tanuló lesz öngyilkos. Az utób
bi esetben nyilvánvaló a tankerületi főigazgató felelőssége, 
a támadások éle azonban Kosztolányi Árpádot is éri. A kö
vetelményt túl magasnak, a bánásmódot fegyencekhez és 
ebekhez illőnek mondják s az igazgató érdemtelenségéről 
beszélnek a városi tanács ülésén. (Bácskai Hírlap, 1905. jú
lius 1.) A lapok élesen számon tartanak s fölhánynak min
den valódi vagy vélt hibát, többnyire szenzációs tálalásban. 
Sok személyes sérelem érezhető e támadásokban: a módos 
családok kényelmesebb előrejutást óhajtanak gyermekeik
nek az általuk fönntartott iskolában. Ami tehát a gimnázi
umban történik, annak széles nyilvánossága van. Ez nem 
csupán az akusztika miatt fontos: messzemenően kihat a 
költő ifjú demokratizmusára, a készülő kitörés irányára.

Nem kétséges, hogy a durva támadásokkal szemben 
apja pártjára áll. Igazi nyugalom a nagy fölzúdulások elcsi- 
tulása után sincs. Egy igazgatónak mindig akad ellensége, 
irigye, bírálója a tanárok és főleg a diákok között, akik 
mindig mohó izgalommal figyelnek föl tanáraik s kivált a 
„diri” gyöngeségeire. (Kosztolányi Dezsőné: i. m. 40—41, 61. 
Kosztolányi Dezső: Bölcsőtől a koporsóig. 97.) Az érzékeny 
ifjú számára állandó belső remegés, nyugtalan figyelem, tár
saival szembeszegülő együttérzés származik ebből az álla
potból. Ekkoriban fogamzott meg bizonyára a „hősi vad
ság”, a mindenkin fölülálló nietzschei gőg iránti fogékony
sága. Ez csírázik a családi vacsorákon is, ahol látja taná
rait lerészegedve, eléje tárulnak a rejtett sebek, a kifeslő 
gyarlóságok. Már bírálja őket, fölöttük érzi magát. S e fö
lényre egyre több oka van. Ekkor már két nyelvet beszél
— a németet és az olaszt — anyanyelvén kívül. Ügyesen 
fordít, verse jelenik meg a Budapesti Naplóban, olvasmány- 
élményei frissek, elevenek, belőlük nagy emberek, regényes 
életek arca néz le fitymálva a tanítás robotjában megszür
kült tanáraira. Egyedül magyartanára, Toncs Gusztáv im
ponál az ifjú Kosztolányinak. Később a számára unalmas 
tárgyakat is egyre komolyabban veszi. A jó bizonyítvány 
már védelem és jogosítvány: az irigyelt kiváltságok fedeze
te s az apa szigorához is hitelt adó támasz, a birtokon be
lüli jussát igazoló erő mutatványa.
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Már a hatodikos diák naplójában tudatos az a kettős
ség, melyet a rendkívüli dicsőségvágy s a példás magatar
tás ellentéte jelent: „Mióta VI. gimnáziumba járok, gondol
kozni kezdek, vájjon mi vezet jobban a nagysághoz, mi fej
leszti ki jobban a talentumot, az iskola, vagy a vele való 
dacz. Tavaly az utóbbit követtem, s sajnos, el is buktam a 
harcban, de ezen küzdelem közepett születtek elmémnek 
legnagyszerűbb alkotásai, (...) Az idén igaz, szintén hala
dok előre, látni is, de úgy tűnik fel nekem, hogy nem va
gyok olyan nagy, mint tavaly, — vagy tán akkor csak elmém 
lázas képzelete látott oly nagynak, az az ifjúi tapasztalatlan 
elme, mely még nem ismerte önmagát?” (I. m. 75.)

Ez a töprengés már a „döntés” , a „különbéke” meg
kötése utánról való s ezután — a végső beérés állomásáig
— mindig hódolattal, sóvárogva és lelkiismeret-furdalással 
néz majd vissza arra a különleges nagyságra, amelyet vala
ha ostromolt, megvalósítani akart. S ez a „valaha” mindig 
áthelyeződik: a hatodikos gimnazista az ötödikest, a beér
kezett, családos költő az újságíráskodás első éveit sírja 
vissza.

Az igazgató fiú szükséges különbékéje, a helyzet pa
rancsolta alkalmazkodás egyébként nemigen esett nehezére, 
hiszen az iskola elleni lázadást is dicsőségvágy sarkallta: 
a látványos szembeszegüléssel imponálni igyekezett. Ezért 
szinte természetes, hogy a költői szerep adta elfoglaltság 
fölszívja, mérsékeli „lázadó” hajlamait.

Különösen az önképzőkör kitűnő kifutási pálya. A 
hatodikos még csak kívülről figyel irigyen, a pályára be nem 
engedett, de győzelemre képesítő tehetségében bizonyos ver
senyző izgalmával. A hetedikes aztán annál mohóbban star
tol. Főszereplője az október 6-án és március 15-én rende
zett iskolai ünnepségeknek. Minden pályatételt kidolgoz 
(Arany lírája, Emlékbeszéd Csokonai Vitéz Mihály felett, 
Eredeti versek, Műfordítások németből, Műfordítások Ver- 
giliusból, Eredeti elbeszélések), s minden számban ő a győz
tes. A gimnáziumi évkönyv külön kiemeli, hogy működése 
meghaladja azt a szintet, amely egy középiskolás diáktól el
várható. Izmosító, változatos verseny, termékeny gyakor
lat színtere ez az önképzőkör és a legtöbb, amit Szabadkán 
kaphat. Az igyekezet itt elveszti minden kényszerjellegét: 
kitűnő játék, hódító torna. Az itt szerzett dicsőség teljes
sége érdekében, a száguldás lendületében az addig unalmas 
tárgyak akadályait is könnyedén leküzdi. A sikerek aztán
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újra visszahatnak a vállalkozó kedvre. Most már valóban 
ő az iskola dísze.

Nyolcadikos korában, dicsősége teljében és bizonyára 
tehetségének teljes tudatában titkárként vezérkedik az ön
képzőkörben. A vezető tanár, Gaál Ferenc rutinos pedagó
gus, olvasott szakember lehetett. Heinét Petőfivel összeha
sonlító tanulmánya (Szabadka sz. k. város községi főgymna- 
siumának értesítője az 1901/2. tanévről) szorgalmas, de a 
tudományban járatlan, szürke tanárnak mutatja. Vezetése 
mellett mégis a kötelező szabályok keretei között zajlottak 
az ülések. Betegeskedése, majd korai, huszonnyolc éves ko
rában, 1903. május 5-én bekövetkezett halála miatt azonban 
a fiatal, alig három éve végzett Révfy Zoltán kerül a helyé
re. Nem tud rendet teremteni a berzenkedő ifjú titánok kö
zött. Veszélybe kerül a „társi szeretet” , a „tanulói aláren
deltség” szelleme — ahogyan ezt az önképzőkört fölfüg
gesztő főigazgatói határozat állítja. (Szabadka sz. k. város 
községi főgimnáziumának értesítője az 1902/3. tanévről. 183.) 
A fölfüggesztéshez vezető villongásokban — az erről közölt 
dokumentumok ezt bőven bizonyítják — nagy része volt 
Kosztolányinak, akit tiszteletlenség miatt ki is zárnak az 
iskolából. (Kosztolányi Dezső: Mostoha. Fórum, Növi Sad, 
1965. 91—97.)

Az incidensre az önképzőkör 1902. november 9-i ülé
sén került sor, amelyen Kosztolányi — a zárt ülés jegyző
könyve szerint — a Dorottyát bíráló Friedmann (később 
Fenyves) Ferencről egyebek között azt mondta, hogy az 
„gyakran használja a ‘gúny kétélű fegyverét, pedig aki ezzel 
él, annak biztos talajon kell állnia, mert másként kinevetik. 
A rómaiak is kifütyüték az ügyetlen gladiátorokat, mi is 
kinevetjük Friedmannt, aki a germanismus ellen szól, bár 
maga is germanisal. Hát magyarul van mondva, ez magyarul 
van mondva? Ez a legrettentőbb germanismus. — Szavai 
végeztével a vezető tanár úr kijelenti, hogy Friedmann bírá
latának hangja nagyon is komoly és korrekt, árnyéka sincs 
benne a gúnynak; a titkár germanismus ellen szól, bár ma
ga is szokott germanismust használni. — Kosztolányi (he
lyéről indulatosan felugrik). »Sohasem használok germanis
must, ha használtam, mutassa ki!« — A vezető tanár úr er
re azt jegyzi meg, hogy majd alkalom adtán kimutatja. — 
Kosztolányi (az előtte lévő könyvet felkapja és szenvedé
lyesen a pádhoz csapja, majd a vezető tanár úrhoz köze
lebb ugorva így szól): Ez gyerekség! Tudok annyit, mint a
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tanár úr! Különben én itt nem maradok, az ülést itt ha
gyom! (Erre a teremből, az ajtót becsapva, elrohan.)" (I. m. 
94—95.)

A magyar nyelvről már két évvel előbb írt naplójában 
áradó szeretettel vall, s Révfyvel szemben bizonyára igaza 
is lehetett. Fontosabb azonban, hogy ez a kitörés teljesen 
személyes természetű sértettség eredménye, s hogy Révfy 
a házukhoz bejáratos, kevés tapasztalatú tanár, akivel szem
ben lázadni nem látszott vakmerőségnek. Indulatos kitöré
sének valódi súlyát csak akkor méri majd föl, amikor ráéb
red, hogy az egész intézményt sértette meg vele.

A kicsapatással bezárul az egyetlen műhely, amelyet 
Szabadka adhatott. Furcsa helyzet adódik ebből. Szigorú 
büntetéssel sújtják, valójában azonban senkire sem hara
gudhat igazán. Az iskola igazságosan járt el, s különben is 
az iskolai hatalom és az apa csaknem egyet jelent számára. 
Lázadása szívós eltökéltség nélküli, véletlen robbanás volt, 
a maga dicsőségétől részegült egyéniség kitörése. Bűnhő- 
désének tehát nincs társadalmi oka, indulatának nincs ha
tározott iránya. Közben gyötri a magány — magántanuló
ként érettségizik —, a nyilvánosság, a szereplés hiánya, az 
ambíció, mely a megbélyegzettség sorompóiba ütközik. A 
fullasztó csöndből kitörhetne a szabadkai közélet valamely 
művelt közössége felé, ha volna ilyen.

Talán ekkori magáramaradottságában, duzzogó sértett
ségében, béklyózott ambícióitól zaklatva érzi át először és 
messzeható érvénnyel Szabadka légkörének zártságát. A szel
lemi sivárság tényeit ekkor gyűjti össze először emlékezete 
a gyerekkorig visszamenően. Ekkor sejti meg Szabadkában 
a Pacsirta és az Aranysárkány világát, melynek szűkösségét, 
poros, boros maradiságát már nem teheti változatosabbá, 
mozgalmasabbá a család sem. Az apa kísérletei, anyja zon
gorajátéka úgy tartozik hozzá megszokott rendjéhez, mint 
a Brenner nagymama befőttje. Ekkor rögzítheti magában a 
verziót, hogy nincs itt tér valami újszerűségre, amely ha
talmába ejthetné egész érzelmi és intellektuális világát. Még 
első útja is — a rossz hírű lányokhoz — amolyan menet- 
rendszerű: nagy fiú lett, át kell esnie azon is, mint a többi 
hasonszőrű iskolatársának.

A Literatura 1935. júniusi számában közölt nyilatkoza
tában olvasható:

„Döntően meghatározó, hogy vidéken születtem. . .  Sza
badkán . . .  amely akkoriban arányai és lakosságának száma
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ellenére is kisváros volt. Olyan, mint ma egy mezőváros 
vagy falu.

Az Alföldön, a bor és búza bőségében terpeszkedett a 
gazdag városka, de egy fejlődő lélek számára valóságos si
vatag volt. Benne élni számkivetettséget jelentett. Művészi
eden, sivár, unalmas volt. Magára hagyott lélek úgy érzi 
magát az ilyen környezetben, mint valami börtönben.”

Ma már — a tüzetes kutatások jóvoltából — Szabad
ka szellemi képét másként látjuk, de itt a „motiváló” Sza
badkáról beszélünk. Arról, amely Kosztolányi világképébe 
beépült.

Ez az átmeneti helyzet, az önképzőköri versengés és 
az első pesti évek roppant mozgalmassága között, véglete
kig fölfokozta a belső erők feszültségét, a sebzett indivi
duumot fölkészítette a neki való hatások befogadására. Té
vedés lenne azt hinni, hogy a szabadkai nagy diák még min
den erejével kifelé figyel és a világ megváltására törekszik, 
amint azt a hatodikos korából való naplója sejteti.

Már az érettségi előtt két évvel olvasgatja a dekaden
seket. Hogy kiket, nem tudjuk biztosan. Annyi bizonyos, hogy 
Szilágyi Géza verseskötete, a Tristia eljut hozzá. Szilágyi
ról írt recenziói és a hozzá írott levelek egybehangzóan ta
núsítják ezt a korai kapcsolatot. ”Bennem régi mondaniva
lók feszültek az ön  művészetéről, amely nekem annak ide
jén hitet és új bátorságot adott, s gimnazista koromban 
évekig éltem a könyveivel” — írja Szilágyi Gézához 1912-ben. 
(Kosztolányi Dezső: Írók, festők, tudósok. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1958. II. 400.) Többször említi, hogy 
tőle kapta az első bátorítást: „A satnya, sápkóros líra ko
rában felszabadulásként hatott ránk a vékony füzet (a Tris
tia — D. Z.). Kéjelegtünk a pesszimizmusában, gyászával 
takaróztunk.” (Uo. I. 323.)

A kitaszítottság közepette ez a hatás nem bátorított 
nagyarányú kitörésre. Szilágyi költészete inkább a lélek bel
ső bajaira, a csiklandós érzésekre, pikáns, kusza, disszonáns 
érzések bevallására, ápolására bátoríthatott. Határozott 
cél helyett ziláltságot, tagadást és panaszt árasztott. A gát 
sem volt vérlázító. A családi élet tisztes egyszerűsége, folya
matának megunható egyformasága, a baráti összejövetelek 
evései, ivásai, Révfy tanár úr tudatlansága jelentették a gá
tat, amelynek ambíciója nekifeszült. A gátak jellege a kitö
rés természetét .is sejteti s megérteti, miért fordulhat fi
gyelme egyre inkább a lélek belső zajlásai felé.
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A kicsapatással járó tortúrákból bravúrral vágja ki 
magát: 1903 nyarán — mint ismeretes — magánúton jeles
re érettségizik. A kényeszrű magány hónapjait nehezen vé
szelte át, kivált a nyilvános szereplések hiányát nem lehe
tett könnyű elviselnie. Közönség híján megtanult befelé élni, 
képzeletével pótolni a kinti élet izgalmait. Ezzel csak mé
lyült a távolság közte és a szabadkai világ között. Önérzete 
szükségképpen szembeállította a nélküle zajló élettel. Élmé
nyei a város elmaradottságáról valószínűleg ekkor szilár
dultak erős meggyőződéssé.

1903 őszén a Pázmány Péter Tudományegyetem ma
gyar—német szakán elkezdte egyetemi tanulmányait, s ez
zel élete új szakaszát. A jeles érettségiért apja olaszországi 
úttal jutalmazta, s ennek során nyilván behegedtek a gim
náziumból való kizárással kapott sebek. Leveleiben nyoma 
sincs a szorongásnak. Ügy megy a fővárosba, s úgy érzi ott 
magát, mint aki börtönből szabadult. „Te mostoha édesanya, 
csak tudnád, hogy dédelgetett és szoptatott az a másik, kit 
nem régen elhagytam" — írja, mikor az első év elteltével 
Budapestről Szabadkára hazaérkezik.

Pedig tudjuk róla, hogy a tömegben, idegen emberek 
gyülekezetében általában rosszul érezte magát (Vörös ökör, 
Óvoda, Vallomás). Kosztolányiné szerint az egyetemen is 
tartózkodó, megválogatja barátait. Különcködő hajlamai gye
rekkora óta kísérik. S most, hogy kikerült családi háza vé
dettségéből, mégis magabiztos, a főváros óriási iramában 
jól érzi magát, életrevalósága ebből is kitetszik. Persze a 
család óvó gondossága nem szakadt meg ezzel a fordulattal. 
S a nagy iramot sem kellett azonmód átvennie. Budapesten, 
ha nem is gazdagon, de rendezett anyagi viszonyok közt él. 
Lakótársa, Szabó Batancs István szintén szabadkai, gyer
mekkora óta barátja, egy év múlva öccse, Árpád és unoka
öccse, Brenner József is vele diákoskodik. Apjától hetente 
kapja a családi és városi élet minden eseményére kiterjedő 
gondos leveleket. S ha nem gazdálkodna takarékosan, a 
hazai csomagok kihúznák a bajból. Ünnepekre, Grószi szü
letésnapjára rendszeresen hazautazik, s ha nem, akkor a 
Szabadkáról följött diákok közvetítik hozzá az otthon fi
gyelmes gondoskodását. S ehhez az otthonhoz ő is hűséges 
maradt élete végéig.

1985
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KOSZTOLÁNYI SZABADKÁJA

Szabadka és Kosztolányi kapcsolatának tanulmányozó
ját egy régi-régi zavar kísérti: más a lírában föltetsző város 
és más az, amely a prózában fölismerhető. A költő Szabad
kája áldott, csupa rejtelem, gyöngédség és melegség, a pró
zabeli város sivár, anakronisztikus és szánalmas. Ügyany- 
nyira, hogy a Kosztolányi-kutatás nem is meri határozottan 
állítani, hogy például a Pacsirta színhelyében okkal lehet 
a századforduló Szabadkáját gyanítani. Keresni regényekben 
ma már amúgy sem a hozzá nyersanyagot kínáló emlékeket 
szokás. Életrajz és mű megfeleltetését önmagához méltat
lan és félrevivő műveletnek tartja tudományunk, s joggal. 
A Kosztolányi-mű többféle Szabadkája is mindig könnyeb
ben magyarázható a világkép, a pálya és a műfaj adott tö
rekvéseiből, mint a várostörténet tényeiből.

Mindezek ellenére is hisszük, hogy van értelme a köl
tőt fölnevelő város tanulmányozásának, hiszen a művekben 
tárgyiasuló világképnek is vannak gyökerei, kialakulásának 
törvényszerűségei. Mikor a város, a gimnázium, a Kosztolá
nyi család történetét kutattuk, ezeknek a törvényszerűségek
nek a megértéséhez szerettünk volna ismereteket nyújtani. 
Ilyen ismeret az elmúlt évtized során elég sok fölhalmozó
dott, s elrendezésük, értelmezésük munkája is megkezdő
dött. Zavartalanul — sajnos — ez sem folyhatott, mert a 
jugoszláviai magyar irodalom sajátos hagyományának létét 
érintő viták érdekkörébe került. Ennek során azok számára, 
akik e különhagyomány erejét akarták bizonyítani, a föllelt 
dokumentumok érték jellegének hangsúlyozása volt fontos, 
akik viszont az 1918 előtti állapotokat egy osztatlan törté
nelem részeiként szemlélik, csak helytörténeti jelentőséget 
tulajdonítanak sok szabadkai eseménynek. Kosztolányi ugyan 
mindkét szemlélet számára fontos tényező, így a vele vonat
kozásba hozható tényekre is minden szakmabeli kíváncsi, 
de hogy ezek a tények a mű magyarázatában is latba es
nének, ennek kevés a jele. Olyannyira, hogy a helytörténet ku
tatója sokszor úgy érzi, munkájának kevés a haszna. Talán 
majd a kritikai kiadás ráfanyalodik eredményeire, az interpre
tálok azonban jól elboldogulnak enélkül is. Filológia és inter
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pretálás egymást támogató kölcsönhatására kevés a példa. 
Nálunk különösen kevés. Kosztolányiról új és gazdag élet
rajzi adalékokkal most is budapesti kutató állt elő. Fölme
rül bennem a remény: talán, ha összefoglalnám mindazt, 
ami Szabadka történetéből Kosztolányival kapcsolatba hoz
ható, talán akadna, aki fölismerne benne a helytörténet ke
retein túlmutató tanulságokat, de a Kosztolányi-kutatás is
meri ezeket az eredményeket, s összefoglalásuk el sem 
férne harminc percben. A kérdésre tehát, hogy „Ki volt 
ez a varázsló?”, a Szabadka felől adható válasszal most is 
adósak maradunk.

A cím, melyet e tanácskozás szervezői nekem ajánlot
tak: Kosztolányi Szabadkája, amúgy is másféle munkát kí
vánt. Nem a városról való mű előtti élmények elképzelhető 
rekonstrukcióját, hanem a művekben megjelenő Szabadka 
funkciójának vizsgálatát követelte. S az ilyen munka már 
nem a művelődéstörténet parttalan vizein, hanem szilárd 
talajon végezhető, az alkotások értelmezésének részeként, 
így poétikai legitimitása sem lehet kétséges. Ezért is vállal
tam készséggel ezt a címet.

Az a nehézség, hogy más a líra és más a próza Szabad
kája, így is megmarad, de nem bénító, mert már nem az a 
kérdés, hogy ilyen volt-e Szabadka vagy olyan, hanem az, 
hogy a műben milyen szerepet teljesít, s szerepére miért 
bizonyult alkalmasnak. Azt jelentené ez, hogy átlépünk a 
motívumkutatás területére, s ebben Szabadka csak annyi, 
mint a lámpafény, a csillagvilág vagy a vonat motívuma? 
Ez csak annyiban igaz, hogy figyelmünk nem a város tör
ténetileg is igazolható tárgyi világára irányul, hanem a me
taforára, de ez a versbeli város mégis több egyszerű motí
vumnál. Preformált mivoltában is rétegesebb: a személyes 
élet idősíkjai, a történelem és az értékek eleve gazdagabbá 
avatják, s többféle szerepre teszik alkalmassá.

Kosztolányi-irodalom e lehetőségek közül eddig első
sorban A szegény kisgyermek panaszainak városképét és a 
regények világát részesítette alaposabb figyelemben. Van, 
aki e két világ között összefüggést is észlel. „Ifjúkorát — 
írja Sőtér István — kétszer élte át műveiben: elébb »mági
kus« szimbolizmusban oldotta föl, majd kritikus és kétkedő 
józansággal rekapitulálta. Életművének második szakasza 
nem egyéb, mint az elsőnek »visszaéneklése«, palinódiája: 
Erre a palinódiára líra és próza váltakozásai is szerencsés 
lehetőségeket nyújtottak. A Pacsirta, az Aranysárkány: A
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szegény kisgyermek panaszainak palinódiái, újbóli szemre
vételezései. Ami korábban, a lírában csodának minősült, 
az a prózában később kritikává alakult át." (Tisztuló tükrök. 
Budapest, 1966. 138.) E fölismerés értékét nem kisebbíti az, 
hogy a kritikus szemlélet a korai novellákban is föl-fölerő- 
södik (például Vakbélgyulladás, Verpeléty, A gipszangyal), 
s a csoda a Számadás nagy verseiben is létezni tud. Az 
anyaghoz való viszonyt tehát bizonyos műfaji, műfajvonású 
hajlamok is magyarázzák. Nem kisebbíti, mert ennek elle
nére igaz, hogy a regények anyagát tárgyszerűbb, szigorúbb 
és keserűbb szemlélet alakítja. Bizonyára azért, mert maga 
az anyag sem ugyanaz. Ezért is meddő igyekezet mindig 
ugyanarra a Szabadkára vonatkoztatnunk a pálya különböző 
szakaszaiban előtoluló gyermekkori világot. Az Esti-novellák 
között is akad néhány, amelyben fölismerhetőbb Szabadka, 
mint a Pacsirtában, de ezekben sem a fölismerhetőség, ha
nem az értékekkel való kapcsolat a fontos.

Szabadkának a Kosztolányi-műben betöltött szerepei 
is eszerint alakultak: az élmény tömb és az értékek viszonya 
szerint.

Ebben a folyamatban már A szegény kisgyermek pa
naszainak világa is különvilág. Bensőségesebb, színesebb, 
ártatlanabb, mint a század eleji Budapest valósága, de nem 
idill, nem azílium. Ez még a hajszás, ellenséges világba ke
rült magános ifjú költő szorongásait, remegéseit is kifejező 
szimbólumsor. Tele babonás rejtelmekkel, rémítő jelekkel. 
Az áldott kisded a nagyon is áldatlan jelenben létezik, a cso
da — mint Kelemen Péter írja — alá van aknázva.

A regények Sárszegje így is merőben más. A csoda 
eleve hiányzik belőle, mint a Pacsirtából, vagy elrongyoló- 
dik, mint az Aranysárkányban. De azért ilyen, hogy a benne 
létező alakok és a méltó élet közötti szakadék szomorú 
mélysége kifejeződhessék Tudományunk erről sok érvényes 
fölismeréssel szolgált már eddig is.

A szegény kisgyermek panaszai és a regények között 
azonban, több mint egy évtized telt el, s a gyermekkori 
emlékek Szabadkája ezalatt sem vesztegelt. Sőt azt hiszem, 
épp ezalatt formálódott olyanná, hogy rá lehessen mutat
nunk, elsősorban erre, mikor Kosztolányi Szabadkájáról be
szélünk. Mint ismeretes, Kosztolányi érését a világháború 
okozta megpróbáltatások fölgyorsították. Kiss Ferenc, aki 
tüzetesen írta le e folyamatot, a verstermést csak A bús 
férfi panaszaitól (1924) kíséri nyomon. így történhetett, hogy
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a világháború éveiben és az ellenforradalom legelején írt 
verseket csak annyiban veszi figyelembe, amennyire erre 
A bús férfi panaszainak jellemzésénél rákényszerül.

Ennek során veszi észre, hogy annak a múlt-birodalom
nak, melynek visszadalolását a ciklus előhangja ígéri, része 
A szegény kisgyermek panaszainak ideje, a Nyugat hőskora, 
s a szabadkai gyermekkor is. Költőnk azért folyamodik 
ezekhez az élményrétegeihez, hogy a háború, a forradalmak 
és ellenforradalmak okozta megrázkódtatásokból, a világ 
és az ember 'kiábrándító látványából valami tisztább, béké
sebb, szabadabb és ártatlanabb élettájra lelve a tágasság, ma
gasság és otthonosság ellehetetlenült igényét tárgyiasíthassa. 
Mint jeleztük, A szegény kisgyermek. . .  eseményei még a je
lenben játszódtak, A bús férfi. . .  ideje már a múlt, s ezt tün
tető nyomatékkai hangsúlyozza is:

Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről, 
nem tudtam én dalolni nektek a földről, csak az égiről, 
mert ami elmúlt, az csodáson kísért az én dalomba még, 
mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem , mint az ég.

A bús férfi panaszainak darabjai nem egyetlen ciklus 
közös ihletében és egymástól időben is távol születtek, de 
az előbb idézett előhang a ciklussá formálás fontos krité
riumára hívja föl a figyelmet. Szempontúkból arra, hogy 
a korábbi Mák (1916) és a Kenyér és bor (1920) Szabadkát 
idéző darabjait nem oktalanul sorolta ide Kosztolányi. Ér
demes megismételnünk a két utolsó sort:

mert ami elmúlt, az csodásán kísért az én dalomba még, 
mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.

A „csodás” tehát csak a múltban található, s ikerkép
zete az „ég”-nek, mely aztán a Hajnali részegségben a sivár 
földi lét ellentéteként a csodás égi bál, a nagy vendégség 
színtere lesz. S ez a látomás majd akkor is a gyermekkor 
emlékéből fejlik.

Ha most, az előbb vázolt összefüggések ismeretében 
nézzük meg az 1915—1920 közötti vers termést, meglep a 
Szabadkát idéző versek bősége s ezek poétikai jelentősége. 
Azt mondhatjuk, hogy az ittlét, az adott világ és a másik, 
melyre a költő vágyott, ezekben a versekben válnak el egy
mástól véglegesen. Szabadka természetesen csak jól jár ez
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zel a hasadással. Érdemes megnézni, milyen értékek hor
dozója lesz.

Az átváltozás, noha fokozatos, igen szembeötlő. A sze
gény kisgyermek panaszaiban a rémes és édes egymás szo
ros szomszédságában állt, s figyelmeztetett a világ paradox 
minőségeire. Az életszomj e ciklus lírai hősét el-kiszakadásra 
sarkallta:

Hogy vágyom innen el, el messzire, 
hol kanyarog a vonatok sine, 
s piros, zöld lámpa lángol biztatón,

A világháborúban megfordul a vágyak iránya: Szabadka 
az elveszett otthon jelképe lesz. Nem egyszerre, hanem igen 
finom átváltozások révén történik ez. A „Ha volna egy ke
vés remény” kezdetű nevezetes költemény ugyan áldással bú
csúzik Szabadkától, de az a „tiszta rend”, gyöngédség, ár
tatlanság, melyről beszél, fájó „és bárha szent, /  hiszem ma 
őrületnek/' Zaja és csöndje nemcsak megható, hanem szá
nalmas is. Ez a vers, ha jól tudom, még 1915 elején kelet
kezett, tehát abbém a pillanatban, mikor a megrendülés, a 
veszteségtudat még nem rendezte át úgy az emlékeket, hogy 
az értékek képviseletére alkalmasak legyenek. Kellettek eh
hez a személyes csapások, a történelmi kataklizma személyes 
konzekvenciái, így Csáth Géza tragikus halála, a Szabadká
tól és a szüleitől való elszakadás élménye. De látni fogjuk, 
hogy ezek az élmények és az általuk mozgósított ihletek 
mennyire egy átfogóbb érvényű válságnak adtak nevet. Eb
ben a válságban az a legsúlyosabb, hogy az bizonyul láz- 
álomnak, amit a költő és társai a legtöbbre becsültek, s 
az vész el, ami birtokolható lett volna:

mit is sejtettük, hogy ez itt a minden, 
és ami aztán jön, a semmi, semmi.
Ha pitypang kelyhét fújtuk, semmiség volt, 
unottan vártuk az időt, mely eljő, 
hiába lángolt keltetőn az égbolt, 
csak ő kellett, a koldusi jövendő,

A Sakkoztunk egyszer három nagydiákok gondolati 
ívén jelenik meg ez a számadás, s intonációja egy ifjúkori 
életkép: a szorgos munka, a jóízű idill otthona, ahonnan 
ezek a diákok kiszakadtak. S ide akar visszatérni a vers vé
gén s megpihenni a csalódott, kiábrándult költő. Szabadka
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tehát az eszmék nagy kudarca, veresége után az elemi és 
ősi értékek színhelye, jelképe lesz. Rekvizitumaiból: a bor
ból, az uzsonnák jó ízéből, a lázból kihullnak a rémes jelen
téselemek, s az áldott határozza meg a stilizációt:

Légy áldott, régi hely, 
légy áldott, régi ház, 
légy áldott, régi tej, 
légy áldott, régi láz.

Az ősök sírjából is az élet, a termés, a bizonyosság 
üzeneteit véli kihallani, holtukban is az épség, a derű jel
képei. (Itt fekszenek csodásán ő k . . .) Álma is ebbe a vi
lágba viszi, itt tárul föl előtte a „régi nyarak dús aratása” és 
borul föléje nagyapja, mint egy „ősfa” : „ . . .ú g y  tartotta fö- 
lém, kínálva szelíd terebélyét.” Otthontalan az, akire ez az 
ősfa ráborul, s a valótól űzve keres vigaszt és menedéket.

A múltba menekülés vissza-visszatérő ihletként erősö
dik föl Kosztolányi ekkori költészetében. Az ilyen nosztalgi
kus verseket elég bizalmatlanul kezelte korábban az iroda
lomtudomány, pedig megértésük a többi vers, egész fejlő
désszakaszok értelmezésének is föltétele. Kivált Kosztolányi 
esetében, aki szórványos megnyilatkozások után 1915-től fo
lyamatosan arról beszél, hogy el vágyik a modern technika 
jelen világából, az elidegenült, tülekvő, haszonelvű mából. 
El egy olyan világba, ahol az életnek meghitt rendje volt, a 
munkát csöndes áhítat övezte, hívő szelídség töltötte el a 
lelkeket, ilyenek voltak a szenzációk is: jóízű örömök, a cél
ját tudó értelmes lét tiszta mulatságai. Nevezetes verse, az 
Ének Virág Benedekről ennek az elvágyódásnak legszebb 
megnyilatkozása. Korérzület, mely Adyt is megérintette: 
„ . .  nem győzi dicsérni az élet régi, elmúlt, szép szabadságait”
— írja Babits ezekről az Ady-versekről, s Király István Ady- 
könyve nagy fejezetekben tárgyalja a tegnap fogalmának át
alakulását, tartalmait, végig az értékekkel való összeszövő- 
dés folyamataként. Ami Kosztolányi költészetében ekkor le
játszódik, nagyon hasonló fejlemény. „A nagyvárosban él
tem, hol a börzék” kezdetű vers — 1917-ből — talán leg
teljesebb kifejezése, kifejtése annak, amiért elfordul a je
lentől, s amiért a múltba vágyik:

A nagyvárosban éltem, hol a börzék 
déltájt, mikor magasba hág a nap, 
üvöltenek, és mint megannyi torzkép,
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az ember-arcok görcsbe ránganak.
Középkorban, fényén egy régi délnek, 
szólt a harang, letérdelt a paraszt,

A börzék emberi arca és a középkori áhítat ellentétébe 
más versekben a háború borzalmai is belejátszanak, s a 
múlt vonzó jelképei között a nyugalom, a méltóság régi 
szimbóluma, a méhes is megjelenik:

Mit tudják ők, hogy hol van ama méhes, 
amelyre most a déli csönd álászáll,

S még ugyanebben a versben az emigrációs szándék 
egyenes megvallása s megvalósulásának ábrándja megejtő 
szervességgel vonja be az ábránd világába a szent családra 
utaló metaforát:

szeretnék el-kivándorolni innen, 
hogy még lehetne az életbe hinnem.
Egy asszonnyal, egy kétéves gyerekkel, 
mennék az országúton, vándorember.
El innen, el-el, messze, édes álom, 
és élni kissé, nem ily eltiportan, 
két kedvesem elül egy kis szamáron, 
s én kampós bottal, lenn az úti porban.

A múlt tehát Kosztolányi költészetében is réteges, s 
Szabadka csak egy e rétegek és a belőlük fejlő szimbolika 
szövevényében, de az is bizonyos, hogy a legkifejezőbb ké
pek forrása. Épp azért, mert a hozzá fűződő élmények sze
mélyesebbek, parázslóbbak, szorosabbak, mint például a ke
resztény mitológiához fűző kötések. Ha azt mondjuk, hogy 
parázslóbbak, arra is gondolunk, hogy a város nemcsak 
az egykori idill, az otthonosság és áhítat földje, hanem vesz
teségérzetének is a kifejezője:

Szülőföldemnek bús határa, hajh, 
elér-e még a bánat és sóhaj?

Mert hozzád többé nem visz a vonat, 
csak így emelhetem rád arcomat.

Gyermekkorom, áldott gyermekkorom, 
te hontalan, hozzád kiáltozom.
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Bölcsők, koporsók, temetői por 
és templomok ormán az estbibor.

Kis iskolánk, amelybe a harang 
oly édesen beszélt, akár a lant.

Lombok, virágok és színes kavics 
a sínek mellett. Hullámos Palics.

S mikor Szabadka így átbillen a távolság, a múlt di
menziójába és a hitvesztés megfogalmazásának képei közé 
illeszkedik, ezek a múltképzetek nagyon is feszes polaritás
ba kerülnek, egy közeli megrendültség áramába. Olyan po
étikai szituációban szilárdul tehát áldottá Szabadka képe, 
mikor a humánus világrend összeomlása voltaképpen még 
zajlik. És Kosztolányi költészetébe így rögzítődött Szabad
ka, ezzel az arcával tér vissza a Hajnali részegségben és 
mutatis mutandis a Szeptemberi áhítatban is:

Bizony, csodás ország, ahova jöttünk, 
mint hogyha a perc szárnyakon osonna, 
el-nem-múló vendégség van köröttünk, 
hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna.
Húgom virágokat kötöz a kertbe, 
aranytálban mosakszik reggelente, 
s ha visszatér az erdőn alkonyaikor, 
a csillagokról ráhull az aranypor.

Olyan ez éppen, mint gyermekkoromba.
A felnőttek érthetetlenül beszélnek

S hogy mennyire az ekkor, 1915—1920 között kialakult 
mivoltában él tovább még, az emléktömb affinitás-rendsze- 
re is mutatja. Igen érdekes például, hogy a Szeptemberi 
áhítat nagy tételei között törvényszerűen jelenik meg a bib
liai egyszerűség áhítatos képe is:

Vagy nézd az estét, a kormos zavarba 
kis műhelyébe dolgozik a varga, 
csöpp láng előtt, szegényen és hiába, 
mint régi képen, ódon bibliába.

A mutatis mutandum egyebek közt azt is jelenti, hogy 
ez a varga már hiába dolgozik. A háború éveiben és utána
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közvetlenül még nem volt ennyire leszűrt, ennyire evidens 
ez a tudás. A ,;nihilista” jelző még épp hogy megjelenik, 
ezért kell hírül adni:

De én a tengerek végére értem, 
vitorlámat fordítom újra vissza, 
s most megpihen e régi, téli éjben 
szegény lelkem, a fáradt nihilista.

A Sakkoztunk egyszer három nagydiákok című vers 
fejeződik így be, beszédesen példázva, hogy Szabadka, a 
szabadkai emlékek milyen szorosan forrnak össze a költő 
világképének alkotóelemeivel.

Fontos fejlemény ez a motívumcsoport mobilitása, ki
vált hatásköre és társulási lehetősége szempontjából. Köz
tudott, hogy a Kosztolányi-irodalomban tartja magát egy 
vélekedés, mely szerint költőnk csak a maga családi kap
csolataiban tudta átérezni és kifejezni a kor, a történelem 
nagy gondjait. E vélekedés nem alaptalan, így a degradáció 
bázisa is lehetne, ha nem érzékelnénk a személyes, a családi, 
a szabadkai élmények és emlékek már említett összeszövő- 
dését a világkép olyan értékeivel, amelyek révén egyetemes
sé válhatnak. Ezt tapasztaltuk a szabadkai gyermekkor, a 
bensőséges, célját tudó, értelmes, hívő és egyszerű régiség, 
az ártatlanság és a biblikusság összeszövődéseit példázó 
versekben. S ennek lehetünk tanúi a különösen sokrétű 
Csáth Gézának című költeményben, ahol Szabadka föl-föl- 
ötlő kepei olyan veszteségtudattól fájdalmasak, melyek az 
író és unokaöcs tragikus-szörnyű halálától gyötrelmesek. S 
ezzel a kettős gyökerű fájdalommal összeforr a halál titok
zatosságáról való közös tudás régi motívuma és az itt ma
radt költőnek a halálnál is gyötrelmesebb érzése: az, hogy 
ilyen szörnyűségek terheivel kell léteznie. Tudjuk, milyen 
vissza-visszatérő gondja ez: hogy

Annál, mi van, a semmi ősebb, 
még énnekem is ismerősebb, 
rossz sem lehet, mivel erősebb 
és tartósabb is, mint az élet, 
mely vérrel ázott és merő seb.

Erről a semmiről is hírt remélt Csáth Gézától, a vers 
ezt is elmondja, s a jelzett tartalmak rétegeit Csáth életé
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nek ismerős tartalmaival, kettőjük testvéri barátságának 
meghitt emlékeivel összefűzve alkot gazdag és eleven hul- 
lámzású költeményt. A halottat visszaváró lélektani szitu
ációból teremtve olyan vershelyzetet, közlésformát, hogy 
ebben a spontán, hívó-kérlelő versbeszédben minden mo
tívum szinte észrevétlenül forrhat össze. S ha ehhez hoz
zágondoljuk, hogy Csáth a közös ifjúságot is jelenti, s ezt 
a közös ifjúságot, a Nyugat hőskorát több ekkori vers is 
idézi, akkor könnyű elképzelnünk a szabadkai emlékek vi
lágképbe illeszkedésének gazdag értelmét.

Végbemegy ez az úgynevezett kiskötöttségek más szá
laival is. A legendás nagyapa emléke különösen alkalmas
nak bizonyult, hogy újjáéledő identitástudatának általa sze
mélyes argumentumot biztosítson. Mikor a Petőfi Társaság
ba fölveszik, 1918-ban, akkor is a Kosztolányi nagyapa ré
vén, aki együtt harcolt Petőfivel, igazolja e kapcsolat szo
rosságát, személyességét:

elnémulok, csak hírmondód idézem, 
a nagyapám árnyát e törpe, kalmár, 
sötét időben, aki még szabad volt 
s dacolni is mert, régi forradalmár.

(Óda)

így válik ez az esemény s vele a szabadságeszme is csa
ládi gyökerű hozománnyá, a nagypapa emigrációs éveinek 
viszontagságai a megszenvedett rokonság kötőanyagává: „a 
gyermekkorból s könnyeimtől forrók" — írja a hitelesítő 
emlékekről és ereklyékről. S ha Szabadka funkcióváltozatait 
keressük, erre, az elemi értékeknek az eszmei értékek iránt 
nyitott, velük készséggel társuló természetére is gondolnunk 
kell.

S gondolnunk kell arra, ha már esztéták vagyunk, hogy 
ez a családiasság nem csupán szemléleti probléma, hiszen 
találhatna Kosztolányi más alkalmat is, hogy Petőfi iránti 
vonzalmát megvallja, hanem a versalkotás soha el nem évü
lő nagy lehetősége: legbelülről, a lélek archaikus rétegéből, 
a költőség előtti létezés anyagából bontani ki az ellen- és 
rokonszenveket, a létezésre adott válaszokat a lét gyökerei
ből kinövesztve avatni életszerűvé, tehát személyessé, kü
lönössé és mégis törvényszerűvé. Rövidebben szólva: így 
lehetett élő formát teremteni.

1985

62



A NÉGY FAL KÖZÖTT STÍLUSELEMEI

Kosztolányi első kötete, a Négy fal között 1907 tava
szán jelent meg és 133 verset tartalmazott. Ebből a 133 vers
ből a mai irodalmi tudat alig néhányat tart számon: az Ül
lői-úti fákat, az Alföldet, A bal latort. Oka lehet ennek az 
is, hogy később Kosztolányi is egyre szigorúbban rostálta 
ezt az anyagot, míg végül, az 1935-ben kiadott összegyűj
tött versekben közülük már csak 15 olvasható. A mai kézi
könyvek még ezt a tizenötöt sem részesítik kellő figyelem
ben. Pedig az egykorú kritika a modern magyar költészet 
fontos eseményeként méltatta. Még Ady Endre is, aki beval
lotta, hogy másféle költészet az eszménye, s iróniával emle
gette Kosztolányi mindentudását. Irt róla a Budapesti Nap
ló (Ady), a Népszava (Bresztovszky Ernő), a Huszadik Szá
zad (Lukács György), a Vasárnapi Üjság (Schöpflin Aladár), 
a Nyugat (Kaffka Margit). A szerzők névsora is a kötetnek 
tulajdonított jelentőségre vall, de a szövegek konkrétan is 
megfogalmazták, hogy a modern magyar líra jelentős ese
ményéről szólnak.

Mindezek ellenére sem akarunk fölfedező perújítást 
indítani a Négy fal között érdekében. Épp csak azt szeret
nénk néhány szempontból megvizsgálni, mi is volt benne 
új, s mi az avult, ami miatt később sok darabja elfelejtődött. 
Van e szándéknak személyes oka is. Ismeretes, hogy a Négy 
fal között költeményei közül több is még Szabadkán íródott. 
Valaha úgy képzeltem, hogy Kosztolányi pályájának minden 
szabadkai vonatkozását földerítem, s e munka zárófejeze
teként elvégzem a Négy fal között jellemzését is. Ebből az 
utóbbi elképzelésből sok minden meg is valósult, a kötet 
tüzetes jellemzésének részletei elkészültek. Közben azonban 
más teendők elvontak ettől a munkától, s ezalatt megjelent 
két könyv is, mely ezt az időszakot tárgyalja (Kiss Fe
renc: A beérkezés küszöbén. Bp. 1962; Kelemen Péter: Szim
bolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában. Bp. 
1981). Ezek a könyvek munkám több részletét fölöslegessé 
tették. Még nagyobb gondom, hogy ezalatt az irodalomtudo
mány is átalakult, korszerűbb lett, esztétikai érzékenysége
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megújult, szempontrendszere hihetetlenül kifinomult. Sem
mi értelmét nem látom annak, hogy elkészült munkám 
anakronisztikus részleteit közzétegyem.

Van azonban ennek a munkának néhány olyan részle
te, melyet — tudomásom szerint — senki sem végzett el. 
Ilyennek vélem a Négy fal között képeinek, nyelvének és 
verselésének vizsgálatát. Ez talán hozzájárulhat annak meg
válaszolásához is, miért érezte e könyvet modem verses- 
kötetnek a kortárs kritika, s miért érezzük ma felemásnak. 
Természetesen számolok mindazzal, amit erről az időszak
ról mások föltártak, de nem térek ki ezekre az eredmé
nyekre, csak utalok rájuk, s a magam vizsgálatainak ered
ményeit azzal a reménnyel publikálom, hogy egy új szinté
zis megalkotásában hasznukat lehet venni.

KÉPALKOTÁS
A Négy fal között képalkotó módszere éppolyan kifor

ratlan, mint egész eszme- és érzésvilága. A szokványos mód
szerek még elég gyakoriak. Kosztolányi leginkább közvetle
nül beszél magáról: elmondja, mint jelent meg az árkádok 
alatt, mit csinált, mit érzett. Epikus-leíró keretbe ágyazza 
a közvetlen vallomást, vagy hívja az áhított érzést, áradjon 
el fölötte, s míg áhítozik, elmondja mindazt, ami nyomaszt
ja (Csönd). A konkrét helyzetre, a reális kiindulásra mindig 
vigyáz és a mondanivalót a vers valamely pontján pontosan 
nevén nevezi. Az előadás egész folyamata világos, a képek 
csak színezik, személyesebbé egyénítik a fogalmi nyelven is 
kifejezett mondandót. Kimondja, hogy a rideg szoba kedve
sebb számára, mint a természet, a lámpa, mint a nap. Az 
olvasó sejti, hogy a szoba itt többet jelent, mint a konven
cionális értelme, de nem sokkal többet. Jelképpé semmi 
esetre sem nő. A költő nem engedi azzá nőni, mikor kima
gyarázza, hogy itt folyik az ő elmúlással viaskodó harca, 
ezért olyan becses számára. Ezekben a versekben a szavak 
többnyire megszokott jelentésükkel szerepelnek. Betartja a 
maga elé állított szabályt, hogy a fa legyen fa. Belső rengé
sektől, ismeretlen eredetű félelmektől remeg, tele van sej
telemmel, de mindezt nem tudja még közvetlenül nevükön 
nevezni. Ha a szemébe toluló kép rejtelmes, csodás, azt 
külön is jelzi és nem éri be azzal, hogy önmagától is úgy hat:

Köröttem minden oly csodás volt.
A híd, hegy tűzzáporba lángolt.

(A hídon)
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A rendkívüli jelentésű képet igyekszik reális helyzetek
be ágyazni. Elmondja, hogy milyen körülmények között tet
szett föl előtte, vagy hogy álmodta az egészet (Lidércnyo 
más), esetleg hogy látomásként jelent meg előtte (Víziók). 
Maga valójában így kívül marad az élményen, nem forr egy
be vele, Józanabb énje őrködik fölötte.

A s^k-sok vers vegyes hatását elsősorban a sablonos 
képek özöne okozza. Az ég „háborgó lángóceán”, a vonat 
„vasförgeteg”, a költő úgy dolgozik, „mint pók a hálón” , a 
vég „Éjpalástban” jelenik meg számára, az emberéletet a 
szappanbuborékkal veti össze, az ész fényéről, a föld anyjá
ról, az éjszaka szerelméről beszél. Kínjának végleteit így 
fejezi ki: „Izzadtam jégben, fáztam tűzkohón.” A halál 
„pöffeszkedő csontváz” képében jelenik meg előtte, a szű
kös, alacsony lét „Szorult sikátor” számára, képzelete 
„tündéri színházat” játszik. E kopott-avult képkincs a szá
zadforduló sok kis lírikusánál föllelhető. Néhol még a nép
színművek és Szabolcska Mihály hatása is szembeötlik. A 
homályos vonat kocsiba betoppanó parasztlányt így jellem
zi Kosztolányi:

Éjfél-szemedbe elmerülök busán 
Nézem tejarcod rózsavirágait 
Hattyunyakadra lágyan omló 
Gyürü-fonásu hajadnak éjét.

Ez a romantika némileg elüt a népszínművek hangjá
tól. Jogos föltételezés, hogy Vörösmarty-reminiszcenciák is 
rejlenek benne. A föltételezés bizonyosabbá válik, ha ilyen 
sorokra gondolunk: „Viharra dördült az ég alja távol” , vagy: 
„Az ég ívén sötéten nyargaló Vészfelleg tornyosul” , vagy: 
„A sors ledönti az embert, mint vihar a tölgyet” . Ez a hang 
s a méretek határozottan a romantikára emlékeztetnek.

A mohó túlzás szükségképpen keres ilyen kifejezést, s 
Kosztalányinak nem kellett Vörösmartyig visszanyúlnia. A 
századvég lírájának volt egy romantikus ága, melyet azok a 
költők alkottak, akik nem érték be a népies epigonok szür
ke, kisszerű lírájával. Különösen azoknál a költőknél szem
beötlő ez az elégedetlenség, akikben megingott a kiegyezé
sen alapuló konzervatív nemzetszemlélet, a vallásos hit, a 
józanságot, alázatot prédikáló erkölcsiség, s szemléletükbe 
behatolt Schopenhauer és Nietzsche megrendítő hatása. End- 
rődi Sándor, Bartók Lajos, Rudnyánszky Gyula, Torkos
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László, Ábrányi Emil, Lévay József és még sok kisebb köl
tő műveit már áthajta vagy megérinti ez a válság. Világné
zetükben ezek a költők alig különböznek Szabolcskától, Var
ga Gyulától, Kozma Andortól, némely vonásuk azonban ar
ra vall, hogy az egyéniség számára új utakat kerestek. Kí- 
vánkozásuk a romlatlan, nyugalmat adó természet után (Ja
kab Ödön: A remete, Lévay: Idelent, Rudnyánszky: Reggel 
az erdőben) a nagyváros modern emberének hajszoltságá- 
ból fakad. A halál- és kísértet-motívum föl-fölbukkanása is 
az élet egyensúlyának megbomlására figyelmeztet (Endrődi: 
Temetőben, Lévay: Ismerős árnyak). Az emberi gyarlóság 
kiábrándító tudata (Endrődi: Homályban, Benedek Aladár: 
Mi az ember?), elvágyódás távoli, ismeretlen világba (Tor
kos: Messze, messze, Zempléni Árpád: íztar és Gilgames), 
az egyetemes együttérzés, illetve filantróprészvét (Zempléni: 
Részvét, Rudnyánszky: Gondolatok, Ábrányi több verse) 
szintén a nagy romantika fölújított jegyei közül való. A 
dicsőséges nemzeti múlt ébresztgetése, a hajdani erények 
hiányának fölpanaszolása ugyancsak Berzsenyiékig nyúló ro
mantikus örökség (Endrődi: Hősök emléke, Lévay: Boron
gok én, Zempléni: Turáni dalok).

Ez a késői romantika még tárgykörében sem új, ha
nem a nagy romantika — Berzsenyi—Kisfaludy—Vörösmarty
— nyomdokain jár. Kifejezésben is éppolyan epigon utódja 
ennek, mint Szabolcskáék Aranynak. Magatartásuk domináns 
tartalma a kor felszínes hazafisága. Problémalátásuk seké- 
lyes, kifejezésformáikat a szólamszerűség és a kongó pá
tosz jellemzi. Mégis mit tanulhatott tőlük Kosztolányi? Ke
veset. Amit tanult, már az átvételkor idejét múlta. A közön
séges, szürke és kisszerű, a falusi élet körét alig túlszárnya
ló lírával szemben ezek a kései romantikusok a lélekzajlás 
dinamikusabb és extenzívebb mozdulatait próbálgatják. Bar
tók Lajos Erdei bolyongásában például „A hold, mint a 
hajótörött, Fuldoklik a bősz habon. . . ” , a nyara „vihar- 
színű”, „gyönyörteli” , „lánghevű” . Endrődi is „fájó gyönyö
rökről” ír (Emlékezés). A kiinduló helyzet többnyire elmosó
dik a belőle kifejlő érzéshullámzásban, mely ilyesfajta ké
pekben csapong: „bősz rohanás” , „dicső szellem” (Endrődi: 
Viharok közt). A vész, a rohanás, a mennykő, a fergeteg 
képzetei lépten-nyomon fölötlenek ezekben a versekben.

Kosztolányi egyik levelében a pokolba kívánja ugyan 
Endrődit, magatartást megszabó eszményekért már nem 
ment hozzá, s a többi romantikushoz sem, avult retorikájuk,
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kongó frázisaik már idegenek számára, de a nagyság, a 
dinamizmus és forrongás általuk használt nyelvi formulái 
gyakran tollára tolulnak. A tőle idézett példák egytől egyig 
a később kihagyott versekből valók. Bizonyítván, hogy ké
sőbb Kosztolányi is belátta, mennyire fölhígítják kötetét.

Ezek után azonban még izgalmasabbá válik a fő kér
dés: miben áll hát a Négy fal között jó darabjai képeinek 
jellegzetessége és újdonsága? A kettő néha nem ugyanaz. 
Az első kötet Kosztolányira leginkább jellemző képei nem 
vadonatújak — még a hazai előzményekhez mérten sem —, 
de az új és a régi, az immár általános és az egyéni együtt 
mégis valami eredetit mutat. íme a legjellemzőbb példák:

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

A bal latorhoz című vers kezdősorai ezek. Zsúfoltsá
gukra, a képek rétegességére Kiss Ferenc már rámutatott. 
(A beérkezés küszöbén. Bp. 1962. 88—92.) Mi a kép érzék- 
letességére hívnánk föl a figyelmet. S e hatásukban a fi
ziológiai, testi képzetek szerepére. A testies képzetek ré
vén elért érzékletesség igénye Kosztolányi eredendő haj
lamából adódik. E hajlamát a magyar elődök közül első
sorban Csokonai Vitéz Mihály erősítette: „A napnak ha
nyatlik tündöklő hinta ja, /  Nyitva várja a szép enyészet 
ajtaja." így kezdődik a csodálatos Az estve, és a hosszú 
versek egész sorában érvényesül ez a friss, harmatos ér
zékletesség. Kosztolányi — Csokonairól írt figyelőjében (Nyu
gat, 1922; Lenni, vagy nem lenni. Bp. 1940. 263.) — maga 
is ezt a „nyers, természetes, humoros, a kicsiségekhez sze
retettel közeledő testi szemléletet dicséri. Ez a figyelő 
jóval később született, mint a Négy fái között darabjai — 
s benne már a nagy egész átfogásáról lemondó s a részle
tekbe merülő költő önkereső igénye is kifejezésre jut —, 
de visszamutató jelentősége így is nyilvánvaló. Különösen 
ha számba vesszük, hogy már az első kötet verseinek ide
jén is hasonló értelemben nyilatkozik Csokonairól az egyik, 
Babitshoz írt levelében: „Végtelenül örültem azonban, hogy 
éppen ön hozta föl most e durvasági kérdést, szerintem a 
jó nyelv e kulcsát. (...) a nagy művészek kíméletlenül és 
barátságtalanul hatolnak be a dolgok rejtekébe s szagot
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adtak a szavaiknak. Ezt a dolgot ha jól tudom, Dóczi fe
dezte fel először, kinek nyelv tekintetben sokat, majdnem 
mindent köszönhetek. Ő utalt Csokonaira, s benne leltem 
fel a nyelv titkos művészetét, melyet jelenleg jól, rosszul 
alkalmazok . . . ” (1904. szept. 16. Babits—Juhász—Kosztolányi 
levelezése. Bp. 1959. 45.) Ugyanebben a levélben hivatkozik 
követendő példaként a dekadensek nyelvi erejével szemben 
Arany és Dante „durva, földszagú” hívségére.

Ez a Csokonaihoz fűződő kapcsolat helyenként olykor 
egészen szoros kölcsönzésben nyilvánul meg. [A Csönd föl
fohászkodásában például — „Lebegj reám, ó csendes né
maság” — a Magánossághoz intonációja kísért, az „áldott 
balzsam” (Csönd), s a „Legyezzétek ti könnyűszámyu szel
lők” (Erdőben) még szorosabb egyezést mutatnak.] A va
lódi rokonság azonban mégsem az effajta utánzásban rej
lik, hiszen a versek egészen más magányról és más fájdal
makról beszélnek, mint Csokonaiéi. Az idézett figyelőben 
Kosztolányi azon ámul, hogy Csokonainál a mezőket „meg
nyúzza” a tél s a tulipánt „száraz hektika” bántja, a nap „meg
mosdott nap”, „Pedig már felhámlott, tisztes orcájának A 
bőrén lúdgégét könnyen csinálnának” . (Uo.)

Mindebből nyilvánvaló Csokonai ösztönző, bátorító sze
repe. Kosztolányi képeinek testies érzékletessége mégis egé
szen más természetű. A nyelvi bátorítással nem vehette át 
a költő derűs, könnyed természetességét. Az ő képei egé
szen más anyagból vannak. Különös kedve telik azokban 
a képekben, melyek az emberi test valamilyen szörnyű sé
rülésének képzeteivel hatnak: „Fejemből a vér zúgva csor
dul” — írja A komédiás dalában.
" Ilyen példát sokat idézhetnénk. A Sürgöny vészhíre 
például „mint a puskacső golyója, /  Szivembe forog s fut, 
rohan felém”. Azzal, hogy a golyó nemcsak becsapódik, de 
még forog is a szívben, minden túlzása ellenére még a re
ális elképzelés kereteiben marad a kép: azt érzékelteti, hogy 
a megérkezett hír nem ül el, rémes tartalmaival gyötri a 
lelket. A mohóság azonban még ezzel sem éri be. A pus
kagolyó ugyan már belefúródott a test legbensőbb rej teké
be, de azért még újra fut és rohan feléje. Ezzel nemcsak a 
rohanás képzeteit kelti életre, hanem folyamatossá teszi 
a fenyegető izgalom feszültségét, hogy majd az utolsó sor 
második felében — miután kimerítően fölfokozta a várako
zást — mondhassa ki a tragikus jelentőséget közlő csatta
nót: „És a hír elér. . Igaz, ez az utóbbi megoldás már a
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szerkesztés körébe vág, de a példa a képalkotás belső ter
mészetét illetően is jól mutatja, hogy Kosztolányinak a 
szörnyűben, a testies fájdalomban tobzódó képei nem is 
olyan önkéntelen, belső áradás eredményei: ha a csattanó 
úgy kívánja, könnyedén éleszt a végső kínból új, könnyebb, 
még lehetséges veszélyt. Ez a képszerkesztési technikáját 
illetően nem metafora jellegű, hanem hagyományosan a mint 
köré szervezett. Természete mégis összefűzi A bal latorból 
idézett példával, jó bizonyságául annak, hogy a képalkotás 
természetét nem a külső technika, hanem a kép anyaga, 
az anyag mennyisége, jelentésének intenzitása, dinamizmu
sa és a már megszervezett kép jelentéstartalma adja meg.

E korai Kosztolányi-képek szenzualitását mégsem in
dokolt jellegadónak állítani. Kivált nem abban az értelem
ben, amiként a későbbieket. Erről a sajátos szenzualitásról 
először és az egész műre érvényes koncepcióban Barta Já
nos írt Vázlat Kosztolányi arcképéhez címmel az Esztétikai 
Szemle 1940. évfolyamában. (Üjabb közlés: Klasszikusok 
nyomában. Bp. 1976. 436—451.) Tanulmányában megállapít
ja, hogy Kosztolányinál a magasabb affektivitás hiányzik 
vagy gyönge: „Mintha egyénisége épületében az egyik, ép
pen világosabb, szellősebb emelet lakatlan volna; hiányzik 
az érzületek, az igazi szenvedély, az indulat hullámzó, áram
ló lüktetése. Annál elevenebb azonban az a furcsa élet, amely 
a lélek alsóbb emeletén zajlik. Van érzelmi életünknek egy 
olyan síkja, amely még nagyon közel áll testi, gyermeki 
mivoltunkhoz. Innen támadnak először is azok a belső érzé
kelések, amelyekben testünk organikus életét érezzük; az
tán azok az alig észlelhető hangulatminőségek, amelyek ér
zékelésünket: látásunkat, hallásunkat stb. kísérik, aztán en
nek az egész vitális életnek a külön emlékképei, főként pe
dig azok az ősi, minden tudatos személyiséget megelőző 
magatartásmódok, amelyek közvetlen reális környezetünkhöz 
és a benne sejtett nagyvilághoz fűznek: az otthonosság, a 
félelem, a védekezés, a kíváncsiság, a bámészkodás stb. stb. 
sokféle hangulati visszahatása. Ebbe a személyiségrétegbe 
helyeződik át Kosztolányi egész érzelmi élete.” (I. m. 
439—440.)

Barta János fölismerése sok fogódzót ad a Kosztolányi- 
kutatóknak. A Négy fal között darabjaiban azonban még 
nem jut ilyen szembeötlő érvényre az az elemi-gyermeki 
affektivitás. Ezek a versek még nagy szenvedélyekről tudó
sítanak, kulturális, történelmi, filozófiai természetű, tehát
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magasrendű elméket sejtetnek. Ezek a nagyot ölelő gesz
tusok azonban sokszor teatrálisak. így a Barta János által meg
nevezett affektivitás egyelőre csak ösztönösen jut szóhoz; a 
képek anyagaként. Ebben a minőségben is hangzatosan: vad, 
sötét kavargásba korbácsol tan.

Jellemző, hogy legkedveltebb képalkotó anyaga a vér és 
a tűz kópzetköréből való. A vonat például „vérszemű szörny" 
(Válás) „És vérre szomjazik a háborús acél" (A csata) „És 
a szemekbe lávatűz ragyog" (Tánc). Az Augusztusi reggel 
képeiben a tűz hőséget, testi gyötrelmet jelent. Mégis meny
nyire más ez, mint amit e jelentés mögé általában képzelni 
szoktunk:

És nő a fényár, zúg a virradat,
A tűzpokol harsog, dübörg, dagad,
Az árva ember fetreng benne főve.

Véres sarokkal, bőszen ront előre 
És este elnyúlik az ugaron,
Mint egy agyonhajszolt, véres barom.

A forróság tikkasztó passzív állapotát a pokoli dina
mizmus képzeteivel teszi látható, hallható, vergődő gyöt
relemmé. Az igék mind az aktivitás teljével vannak áthat
va, a hőség elhatalmasodásának folyamata szerint erősödve 
intenzitásban és dinamikában. Maga a hőséget jelentő „tűz
pokol" nem új kép s mégis mennyire kedvez e telhetetlen- 
ségnek! Tartalmában ugyanis nemcsak a szörnyű van ben
ne, de bezárt, kiúttalan medencének is fölfogható, melyben 
fetrengve főhet az „árva ember". Aztán a „tűzpokol"-hoz, 
mely már előbb is végletesen aktívnak bizonyult, könnyen 
társíthatok valamely élőlény képességei: vérezhet is bősz 
rohanásban. A kín és a kiszolgáltatottság így teljes. Az ártat
lan nyári klíma már a virradattal zúgó pokollá hévül, s 
az alig hatsomyi részben a testi kíntól az abnormális lelki 
gyötrelemig minden érzetet végigkorbácsol. A költő céljához 
ér: vér és tűz ismét egybekavarva tobzódhat ja ki magát. 
Példánkban szinte végig a testi kín hatásait variálja, fokoz
za a költő, s csak az abnormális fölfokozottság és az „ár
va ember" képe sejteti a testi szenvedésen túlmutató jelen
tést. Az Álmatlanságban még a kimondottan szellemi ter
mészetű gyötrődés érzéseit is ilyen testi kínra fordítja:

A hófehér vánkos oly lángoló,
A paplan, a terítő ég a tűztől,
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Az álomból izzó fénykéve űz föl,
Ágyamba háborog egy lángfolyó.

A tűz és a fény, mely sok költőnél az eszmeszeretet 
jelképe, itt többnyire a testi hőség pokoli kínját jelenti. 
Dante szemében is „szörnyű lángot” lát, „A melybe vészesen 
forgott az égi /  Tűzrózsafény és a pokolszemét” (Dante a 
„Croce dél Corvo”-ban). Itt a „láng”-ban már kétségkívül 
szellemi tartalmak rejlenek. De szó sincs arról, mintha a 
kép fényt vetne a dantei sors egyénien fölfogott valódi ho
rizontjaira. Nem mond többet, mintha azt mondaná, hogy a 
poklot és a mennyországot járt költő szemében izzottak 
emlékei. A gazdag bensőbb jelentés hiánya miatt a kép kül
ső jelentése: a pokol és tűzrózsa, a szörnyű láng szenzuális 
ereje önmagában marad. Nem sejtetnek finom rezdülést, 
bonyolultabb tartalmakat, hanem a kedvelt, beidegzett ha
tás szürkeségébe temetik az új lehetőséget. Igaz lehet, hogy 
a személyesség itt még gomolygó, alaktalan, s ezért hajlik 
arra, hogy képeit is sematizálja. A táncolok szemében lá
vatűz ragyog (Tánc), Dantéjében pokolszemét, a vonat — 
mint már idéztük — „vérszemű szörny” (Válás) és így to
vább. Igazi sikereket a képalkotás terén is csak ott ér el 
az ifjú Kosztolányi, ahol a mondanivaló a maga természe
téhez legkészségesebben igazodó tárgyra bukkan. Ilyen pél
dát idézhetnénk A vészfékből és a Megállt az óra című vers
ből.

A telhetetlenség és a testies érzékletesség nemcsak a 
lázas indulatiság kifejezésében — a tűz és a vér képzeteiből 
formált képekben —, hanem az ellentétes tartalmak ese
tében is szembeötlő. íme a Csönd három első sora:

Lebegj reám, ó csendes némaság,
Véresre horzsolt szívemet kötözd be,
Ontsd rám a holtak áldott balzsamát!

A „némaság” tartalmaiban már eleve beleképzelhető az 
élőlények, emberek, sőt a halottak tulajdonságai, képessé
gei is. A „lebegj” könnyedsége és óvó puhasága révén pedig 
sebeket kötözhet és óvó nyugalmat áraszthat. Minderre a 
„némaság” válik képessé. Eltekintve attól, hogy a második 
sor a véres küzdelem közeliségét sejteti, a két nyugalmat 
sugárzó sor áhítozásában szembetűnő a telítettség és fölfo- 
kozottság. A „Lebegj reám” lepkefinomsága, hangtalan köny- 
nyedsége, a tikkadó áhítat „ó”-ja a „csendes némaság”-ra
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irányul. Ez a szakasz lelke. Nem is éri be itt a kötlő egyet
len szóval: se a némasággal, se a csendességgel. Két alany 
bőbeszédűvé tenné, ezért az egyiket jelzővé alakítja. A jelző 
lehetne jelzett szó is és a jelzett szó jelző. Igaz, jelentésük 
nem azonos, de ebben az összefüggésben azonos a funkci
ójuk: a nyugalom teljes, végletes állapotát igyekszik Kosz
tolányi általuk kifejezni. A harmadik sorban azonban már 
nem ilyen ügyes: az „ontsd” ige az intenzív ömlés túlcsor
duló bőségét szabadítja rá az áhítatra. A nyugalom is, mint 
a nyár passzív gyötrelme, zsúfolt, telített, medréből kicsa
pó. íme még néhány példa erre a telhetetlenségre: a nyu
galmat így hívja: „Önsúlyod égőn nyomja vissza mellem”, 
a gondolkodás elpihenését így képzeli el: „Halk ájulatba 
nyögve vesszen el” (Csönd).

A képek, melyeket eddig idéztünk, intenzitásukkal, zsú
foltságukkal, végletes dinamizmusukkal, telítettségükkel tűn
tek ki. A hatás, melyet elértek, többrétű, de egységes, a 
képbe sűrűsödő tartalom azonos vagy rokon állapotra utal. 
Bennük az ellentétes, gomolygó képzeleteket egy erőtelje
sebb érzés sodrása vitte egy irányba.

A képek egy másik csoportjában a sűrítés, a fölfokozott- 
ság az érzésvilág ziláltságát, ellentmondásos rángását pró
bálja egységbe fogni. Láttuk, hogy az izzás, a tűz, a fény 
többnyire gyötrelmet érzékítő képekben fordul elő. Vannak 
azonban olyan képei is, amelyekben a tűz, láz és pokol 
képzeteiből szőtt képek már nem egyértelmű érzés végletes 
fölnagyítását végzik, a természetes testi fájdalom eltorzul 
és az önkívületnek minden egybekavaró logikája lesz úrrá. 
Például a szörnyű tűzvész láttán az egyik alak „szíve tár- 
siéval összedobban /  Egy reszkető és kéjes borzalomban” 
(Tűz). A Lidércnyomás című versben olvashatjuk, hogy a 
költő lázálmában megjelenő kedvesei

Némák, fehérek voltak és meredtek,
Vadul szorítottak kezet,
Egymásba villant a szemük s nevettek.

Az első sor három jelzője a teljes élettelenséget szug- 
gerálja, a második sor már ezzel ellentétben vad aktivitást 
fejez ki, a harmadik pedig az előzőeknek szintén ellentéte: 
egymásra vülanó szemek és nevetés. Természetesen ezt a 
képet az álom logikája rendezte, így ziláltságát, ellentéteit 
ennek számlájára írhatjuk. Szerelmes verseiben azonban lép
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ten-nyomon egybejátszik kín és kéj, mámor és merev hi
degség, élet és halál. A fekete asszony például „vérivó, hal
vány, szelíd” (Utolsó versek). A halál és az élvezetes nyu
galom képzeteinek egybejátszását láttuk a Csönd című vers
ben. A boldog, mámoros öröm, a tobzódó élet Pánba vetített 
látomása így fest:

S e kábulatban, elfúló örömben 
Reszketni érzem az eget fölöttem,
Mivel a nagy kert lomb-benőtt falán

Részeg szemekkel és maró fogakkal 
Szirinxesen kel s tántorogva halkai 
Ágaskodik s nő, nő kacagva Pán.

(Pán)

A remegő, bizsergető öröm a fuldoklás abnormitásá- 
ba fordul, az életmámor Pán ja nemcsak szertelen: részeg
ségét maró fogak képzete durvítja állativá. Az öröm épp
úgy torzulat itt, mint előbbi példáinkban a fájdalom, a 
pihenés és az álom. Az ambivalens affektivitás programo- 
san bontja meg az érzések természetes minőségét. Ezért 
és nem az érzékletesség igénye miatt éget a tűz és nem he
vít, a fehér a néma és meredt párjaként társul a képekben: 
a halál jelentését tömörítve magába. A „ciprusok hűs éjsza- 
kája”-szerű képek pedig a halál szörnyűségét közelítik az 
élvezetes felé. Még a látszatra egyértelmű képekben is a vég
letesség gyakran az ellentétes képzetek abnormális egybe- 
játszását eredményezi, s különösen kedve telik a szörnyűt, 
a kínt élvezetessé, csiklandóssá minősítő képfejlesztésben. 
Az intenzitás és végletes sűrítés példájaként idézhetjük a 
következő képet: „Fejemből a vér zúgva csordul” (A ko
médiás dala). A „csordul” ige régebben nemigen fordult 
elő ilyen összefüggésben, ősidők óta a pohár és a könny, 
Arany óta a nyál szokott csordulni a versekben. Maga a 
csordulás képzete általában valami bő telítettség kiömlésé
nek önkéntelen kezdő mozzanata, valami feszültség feloldása 
(mikor a könny vagy a türelem pohara kicsordul), vagy — 
mint éppen Aranynál — egy állapot jó ízébe való belefe
ledkezés külső jele. („Tiszta nyál csordul ki Toldi szája 
végén.”) Kosztolányinál — az új összefüggésben — nyer
sebb a jelentése és inkább bőséget fejez ki, de a szokványos 
jelentés: a csordulás jó  íze sem homályosul el egészen. A 
szörnyű hatást így szövi át valami borzongató mellék je
lentés.
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Kedve telt ebben a különös borzongásban: Dante sze
mében is „a poklok lángcsodái”-t látta (Dante a „Croce dél 
Corvo”-ban), tehát a borzalomban a csodálatra méltót is 
érzi, a félelem is „halhatatlan” , ő maga „boldog őrült” , az 
„éj halálthozó csókjára” szomjazik. És nemcsak a kín és az 
élvezet, de a fenséges és a testies élvetegség is megtalálja 
azt a képet, melyben egybeforrtan jelenhet meg. Ünnepna
pon című versében írja, hogy míg kint a közönséges tö
meg ronda mulatságban tobzódik, addig ő visszavonul szo
bájába és képzelete tündérvilágában gyönyörködik:

Száz kép tolong fel s én vagyok urok,
Egy szent gyönyör szelíd ütembe hintáz.

Incselkedik velem kéj, -félelem,
Aztán lehúnyom szótlanul szemem 
S lelkembe játszik a tündéri színház.

A „szent” kedvelt jelzője a századfordulónak, előbb 
Komjáthynál fordul elő talán a leggyakrabban. Él vele Kosz
tolányi is. Ritkábban, de többféle és sajátos társítások ré
vén. Míg Komjáthy a gyönyört, kéjt, szóval a testi szenve
dély fogalmait azért társítja a szenthez, hogy annak erőt, 
tüzet, az egész embert átható jelentőséget adjon, addig Kosz
tolányi a testies kéjeket és a félelmet magasztosítja föl ál
tala. A Húsvétban például a Krisztus föltámadását rajzoló 
utolsó szakasz megdicsőülő ünnepélyességét — „fényes se
bekkel /  Száll, száll magasba, föl az isten-ember” — az elő
ző szakaszban a természet újjászületésének képeivel készíti 
elő: „Megrészegül az illaton a föld /  S tavasz-ruhát kéjes 
mámorban ölt —” A szörnyűségekkel teljes éjszaka „szent, 
selymes” éjszaka (Szekerek a holdfényben).

Mindez bizony már nem hasonlít se Arany, se Csoko
nai földszagú, harmatos érzékletességéhez. S láttuk, Kom
játhy tói is mennyire idegen. Nem kétséges, hogy Baudelaire 
és az annyira kárhoztatott dekadensek nyelvi alkímiája már 
erősen részes Kosztolányi ellentétes képzeteket társító ké
peinek létrejöttében. A hazai előadók közül Makai Emil és 
főleg Szilágyi Géza hatása föltételezhető. Tudjuk, hogy Kosz
tolányi már Szabadkán — 1901 táján — olvassa verseiket. 
A Makait támadó Budapesti Szemlének a Nény fal között 
anyaga születése idején — 1905. április 9-én — vág vissza 
harcias, védelmező cikkben a Bácskai Hírlapban. (Makai
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Emil. írók, festők, tudósok. Bp. 1958. I. 5—9.) Rokonszenve 
átmeneti és alkalomszerű, az újságért rajongó ifjú ember 
mohóságának tudható be. Szilágyi Gézáról azonban részle
tesebben szól és nyíltan megvallja, később is, hogy Tristia 
című kötete bátorítóan hatott rá. Kiemeli érdekes, pikáns 
mellékhangjait, disszonanciáit, fanyarságát, keserűségét. „Me
legek a színek — írja —, mint a pokol lángjai. Az arcok 
sápadtak, a szemekben színtelen könnyek, a fakó ajkakon 
elharapott szitkok.” (I. m. 325.) Láthatóan a pokol világa 
ez: „A kéj és a kín a két pólus, ezek körül forog az élet, 
megnyugvás nélkül. (...) Minden fény melegséggé, füllesztő 
hőséggé és szikkasztó, buja félhomállyá alakul át. Semmi 
harmónia. (...) a vágy egy görcsös grimasz, minden kusza 
és ferde.” (I. m. 325—326.) Ám a megformálás annál rende
zettebb: „Kevesen írtak magyar nyelven ilyen bevégzett ver
seket, ilyen kigömbölyített és lecsiszolt sorokat. (...) Deka
denciája csak a látásra vonatkozik. Művészete tetőtől tal
pig parnassien, szilárd és gyémántkemény.” (Uo.) Ez az 
1912-ben írt méltatás jól sejteti a hajdani, tehát a Négy fal 
között időszaka vonzalmának tartalmát. Hogy a jellemzés 
mennyiben hiteles, az szempontunkból mellőzhető, annyi 
nyilvánvaló, hogy a ferde, disszonáns, összetett, torz hatá
sok iránti fogékonyságot Szilágyi Géza erősíthette. A Tristia 
(1896) és a Holt vizeken (1903) című kötetek — élveteg ero
tikájuk és sekélyes érzelemviláguk ellenére — érdekes kí
sérletek sorával lepnek meg. A fenségesben csapongó utó
romantikával szemben e versek a lélek alsóbb régióinak tit
kait próbálják képekbe fogni, s a gyötrődés itt is vad, tes- 
ties kínok képzeteiből alkotott metaforákban jelenik meg: 
„S ezer apró, vad kobold rohant meg, /  Agyam kalapálva, 
szúrva szívem” — írja Éj című versében. A virág és a de
kadens érzékiség baudelaire-i paradoxonát a magyar költé
szetben ő honosította meg:

Jer az élet nagy mocsarába,
Beteg ösztön jajszava hí:
A fertőnek mi leszünk majd
Sápadt virágai.

(Morbidezza II.)

Az élet-mocsár metafora itt már szinte önállósul, a 
züllött élet jelképévé jelentékenyül, közeledik a szimbólum
hoz. A ,;rossz”, a „kétség” és az „unalom” fogalmak elvont
ságát eleven lények funkcióival kelti életre (Öcsémnek). Egy
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séges szimbólummá nem szervesednek itt a részletek, de a 
szimbolikus hajlam már szembeötlő. A fekete és fehér szín
képzeteket ő is használja új minőséget jelentő értelemben: 
beszél az ő fekete asszonyáról (Rontás), fehér tiszta hangról 
(Adél). Gyakran kapcsol össze jelzőt ellentétes értelmű jel
zett szóval: „Vad gyász” , „kínos gyönyör”, „kábító kín” , „be
teg vágyak”, s ő se riad meg az érzést az abnormálisba 
billentő képalkotástól: „fonnyadt idegen” , „beteg ösztön” , 
„meddő vágyak”, „fáradt mámor”, „sorvasztó álmok” , „vi
rággyilkos szélvész” . Ezekben az újszerű jelzős kapcsolatok
ban, metaforákban már az érzésvilág nyers, ösztönös erői 
munkálnak, keresnek természetükhöz illő kifejezést.

S Kosztolányi sokkal fogékonyabb ez iránt az affekti- 
vitás iránt, mint Arany vagy Csokonai tartalmai iránt, s 
érthető, ha képalkotásában is közelebb áll egyelőre Szilá
gyi Gézához, mint Aranyhoz vagy Csokonaihoz.

Az előbb idézett Ünnepnapon szent gyönyöre, a képzelt 
kéjjel, félelemmel incselkedő színháza megvilágosító jelen
tőségű kép. Nemcsak a magasztos és testies képzetek egy- 
bejátszására példa, hanem egyben magyarázatát is adja a 
furcsa, túlfeszített képek titkának. Elárulja, hogy a magá
ba forduló lélek a maga háborgásával, izzásával, képzelete 
tündéri színházával kárpótolja magát. E belső jelenések 
különleges valóságrangját vélte kiolvasni Platón tanításai
ból.

Később azonban maga Kosztolányi is belátta, milyen 
sok ezekben a versekben az akartság. Ezért rostálta meg 
őket olyan alaposan. Megtartotta viszont a szimbolikus da
rabokat, és joggal. Szimbolista hajlamai ebben az első kö
tetben világosan kiütköznek. Már a hagyományosan szer
vezett képeknél is szembeötlött az egymástól idegen képze
tek egybej átszása, a vers epikus vagy közvetlenül valló me
netébe beszőtt jelképes jelentésű képek sora. A szimbólum
alkotáshoz azonban nem elegendő a kép és a kifejezendő 
alkalmi egysége (metafora) — például „nyílthomlokú bűn” , 
„jéggéfagyott dac” —, egy-egy absztrakció fölnagyítása, élő 
valósággá emelése. Még csak a titokzatos jelentés sem elég, 
az szimbólum nélkül is érzékelhető. A szimbólumban — 
mint azt Horváth János Ady szimbolizmusáról szólván ki
fejti (Horváth János: Tanulmányok. Bp. 1956. 545—556.) — 
a kép nemcsak eszköz, mely a kifejezendőt szolgálja, hanem 
önálló, konkrét létezést nyer, a kifejezendő teljesen azono
sul vele. A szimbolista költő a lélek alsó rétegeinek fogal
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mi nyelven el nem mondható homályos titkait akarja ki
beszélni úgy, hogy mások számára is érthetővé váljon, de 
ne veszítse el eredeti jellegét. Az így létrejött kép már nem 
puszta eszköze a gondolatnak, hanem azonos vele. Olyan
formán ölt testet a kifejezendő, mint ahogy az álom során 
alakokban, eseményekben, tehát tárgyszerű formákban je
lennek meg érzéseink, indulataink.

A kép valóságát — amint azt a szimbolizmus kutatói 
egybehangzóan megállapítják (Horváth János: i. m.; Kom- 
lós Aladár: A szimbolizmus és a magyar líra. Bp. 1965; Né
meth G. Béla: A magyar szimbolizmus kezdetének kérdé- 
seihez. Irodalomtörténet, 1956. 3. sz.) — a költőnek hinnie 
kell. Ez a hit a költőnek abból az ösztönös vagy tudatos 
meggyőződéséből fakad, hogy a világ apróbb és nagyobb dol
gaiban a maga lelkének törvényei működnek. A valóság
elemek ilyenkor nem a saját logikájuk szerint, nem az ob
jektív szemlélet segítségével alkotott s a gyakorlat által 
igazolható és tudományosan is ellenőrizhető rendbe szer
veződnek, hanem teljesen a költő szubjektív látomása sze
rint. Szemben a realista verssel, mely a költő tudatában 
tükröződő való világ objektív törvényeinek kifejezésére tö
rekszik, itt teljesen a szubjektum az úr, látásban és ren
dezésben egyaránt. (Németh G. Béla: i. m.)

A szubjektív rendező elv korlátlansága, az a képes
sége, hogy az egész világot önmagával való rokonságban, 
egységben tudja látni és tudja magához alakítani, már nem 
látás, hanem látomás. Ez a hitteljes látomás avatja hiteles
sé a realista szemlélet számára illogikus szimbólumot.

Természetesen a szimbólum hatékonyságának még más 
föltételei is vannak. Mindenekelőtt fontos, hogy életképes 
legyen, hogy tudjon saját belső törvényei szerint az egész 
verset betöltő organizmussá növekedni. Az életképesség fon
tos föltétele, hogy a kép életteli, nagy asszociációs gazdagságú 
konkrét fogalom legyen. Bóka László és nyomán Németh G. 
Béla idézett műveikben figyelmeztetnek Ady szimbolizmu
sának ilyen természetű gazdagságára, nagyfokú adekvátsá- 
gára. Mert sok múlik azon, hogy a szimbólum-mag lényeg
re mutató, gyújtó központjává lehet-e a versnek. Ilyen eset
ben a részletmozzanatoknak (például Adynál a magyar Ugart 
benépesítő tenyészet, Kosztolányinál a gazdátlan szénás sze
kér éjszakai útját környező világ) pontos megfelelés nélkül 
is nagy árnyaló, hatást mélyítő szerepük lehet a szimbólum
mag rájuk vetődő fénye révén. Egyébként a vers értelmet
len, kusza képszövedék az olvasó számára.
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A szimbolizmus természetes virágzása a mesék, mí
toszok, babonák időszaka, a népek és az emberi történet 
ősi korszaka. Amikor még az ember, a maga naiv tájékozat
lanságával úgy vélte, hogy az eget, a dörgést, a folyókat, fá
kat, füveket, állatokat, sőt az élettelen tárgyakat is az em
beri lélek tartalmai hatják át. (Horváth János: i. m.) Hogy 
korunk természettudományos műveltségű írói is ehhez a 
kifejezéshez folyamodtak, annak magyarázatát a társadalom 
és a költő sorsában rejlő rendkívüli ellentmondásokban szok
ták megjelölni. „A látszat és valóság antagonizmusa, a rész
let és az egész ellentmondása, a mindennapi élet részlet- 
szépségeinek és az élet egésze sivárságának összeütközése, 
a felszín álnyugalmának és a társadalom mélye forrongá
sának ellentéte, a kor világnézetének és az alapvető embe
ri esztétikai értékeknek a konfliktusa, a tettvágy és a kény
szerű tehetetlenség dilemmája, a forradalmi elhatározott
ság és a néptömegek harcaitól való izoláltság szembenállá
sa, a szélsőséges individualizmus és a közösség utáni vágy 
kettőssége — íme, a legfontosabbak azok közül a tényezők 
közül, amelyeket az Ady-kutatók Ady szimbolizmusának tár
sadalmi indokaiként megneveznek.” (Németh G. Béla: i. m.; 
újabban Király István Adyról írt könyvei.)

Kosztolányi többé-kevésbé szintén átélte ezeket az el
lentmondásokat. Érezte, hogy a századforduló társadalmá
nak békés nyugalma már álnyugalom; a Négyesy-szeminá- 
rium összetűzései, a napilapok harcias atmoszférája, a nagy 
sztrájkok, a munkás- és zsellérmegmozdulások izgalommal 
telítették a levegőt. S hogy e feszültség természetébe, tör
vényszerűségeibe nem látott bele, s hogy idegenkedett a 
társadalmi mozgalmaktól, ez csak fokozta azt az érzést, 
hogy a valóság kiismerhetetlen káosz, s benne maga az 
egyetlen biztos pont. Továbbá nemcsak érezte, de tudta is, 
hogy az epigon realizmus elégedettsége, üres filantropizmusa, 
képmutató álerkölcse és az élet nyers valósága között nagy 
a szakadék. Sok verséből kiérződik a fölfokozott életigény 
és a tevékenység láza, s hogy ennek az aktivitásnak nincs 
összefüggő medre. Rajong az értő társakért, de még bará
taival sem tud — nem pusztán a maga hibájából — tartós 
egyezségben élni. Az irodalom forradalmi megújhodásának 
izgalmával teljes s közben nem talál utat, fedezetet adó 
haladó közösségekhez. Elmerül a pillanat gyönyöreiben, s 
folyton a halál perspektívája remegteti. Az életet magasra 
akarja tornyozni, de nem látja önmagán túlmutató értel
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mét. Az a folyton visszatérő bizonykodás, melyben a ma
ga kópzeletvilágának előkelőségét, gazdagságát, a sivár és 
közönséges realitásnál rangosabb valóságértékét ismételgeti, 
félreérthetetlenül arra figyelmeztet, hogy az ellentmondá
soktól kuszáit valóság érthetetlensége és sivársága őt is ar
ra ösztönözte, hogy önmagába forduljon s a maga szemé
lyességének különtörvényei szerint szervezze át a világot.

Az első Kosztolányi-kötet mindezek ellenére voltakép
pen kevés igazi szimbolista verset tartalmaz. Tele van azon
ban rejtett utalásokkal, jelképes részletekkel és mélyebb 
jelentést sejtető titokzatossággal. A csönd és a nyugalom a 
halál felé billen a Csöndben, a lámpa a különsors jelképévé 
a Lámpafényben. A zongora sivár, fülledt csöndjébe belesí
ró zene is rejtelmes jelentőségű. A gyilkosok és A bál la
torhoz sorsából érezhető, hogy egyfajta emberi tartás jel
képét vállalja bennük a költő. A Pán-motívum, ez a régi jel
kép itt kétszer is fölbukkan (Pán ébredése, Pán), s a pokol 
is többet jelent ezekben a versekben hagyományos jelenté
sénél. Ide sorolható továbbá a Sürgöny titokzatossággal be
vont megszemélyesítése és a Megállt az óra halált sejtető 
némasága. A fekete asszony című ciklus zsúfolva van jel
képes mozzanatokkal, az Empire-szoba atmoszférája is rej
tett értelmet sugall; a Válás vonatképe és az Álmatlanság 
álomjelképei szintén. Bizony ezekben a költeményekben a 
fa már nem fa, pedig tudjuk, hogy Kosztolányi milyen hév
vel védte a realista kifejezést Babitscsal szemben. E példák 
sora is figyelmeztet az ifjú Kosztolányi eszményei és haj
lamai közötti lényegbeli különbségre. Pedig az előbbi pél
dák csak jelképek és reminiszcenciák.

A szimbolikusnak nem tekinthető versekben szórványo
san fölötlő jelképesség és a valódi szimbolista versek kö
zött van egy átmeneti fokozat, mely még innen van a szim
bólumon, de már túl van a szimbolikus metaforán. A nyár, 
A vészfék, a Találkozó, a Néma ház és talán a Megállt az 
óra című darabokat sorolhatnánk ide. A Néma ház valami 
tragédiát sejtet a maga balladai menetével, de nincs benne 
egyetlen utalás sem, mely a kötét titok felé útba igazíthat
na. Hasonló bizonytalan titokzatosság lengi be az egyébként 
szintén éles vonalakkal rajzolt Empire-szobát is. A Lefekvés 
utánban eléggé szokványosán számol be a maga félelméről 
s a már így elmondott tartalmakat a vers végén jelképe
sen is megfogalmazza. A vészfék pedig azért nem minősít
hető igazi szimbolikus versnek, mert ha teljesen metafo
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rákba rejtve is, ha homályosan is, de végigvonul rajta ki
fejezendő és kép kettőssége: sejthető, hogy a mindenen át
gázoló vonat a korlátlan élettombolás képe, a vészfék zsi
negjét elvágó mozdulat a hősi öngyilkosság. Az egyik mon
datban fogalmi nyelven is nevén nevezi ezt a belső értelmet: 
„Bátran szakítsd szét vórt-lökő ered.” . Voltaképpen egy zsú
folt, intenzív tartalmi metafora-füzérrel van dolgunk ebben 
az esetben. A Találkozó bán és A nyárban még szembeötlőbb 
ez a kettősség.

Valódi szimbolikus versnek a Szekerek a holdfényben 
és A holtak vonatja című verset tekinthetjük. Ide sorol
hatjuk még A fekete asszony című ciklus egyes darabjait, 
de ezekben annyira túltengnek a kor divatos szimbolizáló 
fordulatai, hogy e tulajdonságuk miatt bízvást mellőzhetők. 
A Mors bacchanalisban pedig az ősi haláltáncelemek lapo
sodnak unalmas mutatványos epikává.

A Szekerek a holdfényben sikere annak köszönhető, 
hogy itt a költő egyébként gyakran fölerősödő félelme, bor
zongása közvetlenül látomásba ömlik, s hogy a látomás meg
győző. Pedig ez a jelkép — a gazdátlan jármű vagy a mors 
eques — éppen nem új, de azzal, hogy szénásszekér mivol
tában bukkan föl, már eleve nyer némi egyéni színezetet. 
Gazdag asszociációs képessége nincs ugyan, de érzékeltetni 
tudja a jelen időben való történés, a fenyegető haladás ele
venségét és a valódi látomás szuggesztióját is. Módot nyújt 
arra, hogy a hátteret a költő a maga idegen rémültségével 
népesíthesse be, hiszen a háttér a kedvelt, minden lehető
ségében kipróbált éjszaka. Emellett javára válik, hogy nem 
kell megmaradnia a szekér képzettársítási sínéin, kiterjedhet 
a környezetre, az egész világra. Továbbá nagy erővel ját
szik közre a jó érzékkel hangolt ritmus és rímzene.

A holtak vonatjábán már nem olyan természetes a 
hatás. E szonett utolsó tercinájáig emelkedő, majd a vég
ső sorban súlyosan záruló folyamatot rutinos, sablonos kül
sőségekkel építi a tetőpontig.

Az igazi szimbolista egész változatos érzésvilágát szim
bólumokban nyilatkoztatja ki. Kosztolányi, láttuk, csak a 
halál és a félelem élményeit fejezi ki jelképekben. És nem 
pusztán azért, mert csak ezeket érezte másként kifej ezhe- 
tetleneknek, hanem mert tehetségének természete nem volt 
szimbólumteremtő. A szimbolista kísérletek mégis nagyon 
jelentős lépéssel segítették közelebb a maga különleges éré
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seihez. A személyesség önkényes rendező erejének fölbáto
rítása révén egyúttal A szegény kisgyermek panaszaihoz is 
készült, ahol egy primitív szemlélet sajátos társítási módja hi
telesíti a gyermeki szerepet.

NYELV
A nyelvi eredmények szembeötlőbbek, mint a stílus

beli vívmányok, mivel a stílus vizsgálatánál a mondanivaló 
teljes át szervezettségére, egy-egy teljes szerkezetre vagy kép
re kell figyelnünk, tehát a mondanivaló esztétikai megvaló
sulásának épségét, teljességét kell kutatnunk. E tenkintet- 
ben pedig gyakran csak részeredményeket fedezhetünk föl. 
A nyelvezet szintén heterogén, de a részeredmények s az új
szerű próbálkozások itt jobban elkülöníthetők az avult sab
lontól.

A népi-nemzeti irány nagyjai — mint ismeretes — egy 
addig alig ismert óriási terület, a népi élet roppant gazdag 
nyelvi anyagának szemléleti és gondolkodásbeli sajátosságai 
révén teremtették újjá a magyar irodalmi nyelvet. A valaha 
friss, gazdag nyelv azonban Kosztolányi idejére minden le
hetőségét kiélte, az egyes nyelvi elemek helye, használati 
köre megmerevült, s ezzel elvesztették asszociációs képes
ségüket. Németh G. Béla idézett tanulmánya meggyőzően 
bizonyítja, hogy ezzel a nyelvvel már Komjáthy sem tudott 
mit kezdeni. Sőt Vajda János roppant ereje is sokat veszít 
azáltal, hogy a költő nem képes mondanivalóinak természe
tével minden vonatkozásban megfelelő nyelvet teremteni, s 
új lelemények helyett maga is gyakran él a nagyromantika 
kiélt nyelvi formuláival.

Kosztolányi még inkább érezte a költői nyelv újjáte* 
remtésének szükségét, mint Vajda vagy Komjáthy. E tekin
tetben bátorítólag hatott rá az egész új francia líra, mely 
ekkorra már teljesen kiérlelte a modem, differenciált tar
talmakhoz illő nyelvezetét. Kosztolányi minden hadakozása 
ellenére közel állt hozzájuk. Hatásuk olykor kész formák, 
fordulatok átvételében is kiütközik, például A fekete asszony 
ciklusban. Babitshoz írt levelében azt mondja, hogy deka- 
densellenessége fordulat, előbb tehát szerette őket. Ezt iga
zolja a Szilágyi Gézához való viszonya is.

E próbálkozások nyelvi eredményeinek számbavételé
nél szintén a szimbolikus kísérletek érdemlik a legnagyobb 
figyelmet. Ismretes, hogy a szimbolista költő a világ el
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lentmondásos, széteső, kusza, tehát érthetetlen elemeiből a 
szubjektum rendező elvei alapján, a szimbólum révén te
remt egységet. Ebből adódik, hogy a szavak fogalmi jelen
tését újjászüli, kiemeli őket szokványos összefüggéseikből, 
roppant gazdag új asszociációs pályák kapuit tárja föl szá
mukra.

Kosztolányi — Komjáthyval ellentétben — ritkán él 
azzal a szimbolista módszerrel, mely az elvont fogalmakat 
(például kárhozat, üdvösség, átok, áldás, imádság, jóság vagy 
ég, nap, halál, bűn) nagy kezdőbetűs írással emelné ki a 
részletekhez láncolt realista szemlélet korlátozottságából, 
hogy ezáltal szokványos értelmük helyett a csak ritkán sej
tett értelmet, lényegüket sejtesse meg. (Németh G. Béla: 
i. m.) Kosztolányit nem töltötte el olyan szellemies rajon
gás, hogy a Tudásvágy- és Bírvágyszerű megfoghatatlan jel
képeket az emelkedett lélek izzásában külön életű valóság
nak hihette volna. Sokkal empirikusabb érzékelésre töre
kedett. Ady különös, gazdag, találó jelképei ekkor kezdenek 
hódítani, s termékenyítő hatásuk elől Kosztolányi egyébként 
is elzárkózik. Ezek a nagy kezdőbetűs absztrakciók hiányoz
nak is ebből a kötetből. Mikor arról vall, hogy „villámtűz” 
volt s hogy testvére a „nap” , arája a „fény” , az „éjszaka” 
vagy a „nyár”, a vers összefüggéseiből mindig kiviláglik, 
hogy szokványos metaforával van dolgunk. A bál latorhoz 
két idézett képe azonban már absztrakciót szül újjá, telít 
eleven élettel: „jéggé fagyott dac,” „nyílt homlokú bűn” . 
De sem a „dac”, sem a „bűn” nem él külön életet, csak jel
zője révén elevenednek meg, s ebben a minőségben is a 
vers magját képező bal lator rajzának részletelemei. Szem
pontunkból talán nagyobb figyelmet érdemel a költő által is 
kiemelt „nagy s erős” : „ Két nagy s erős merevült a gyász
fán.” Ezekben a megoldásokban, sőt a metaforához még 
közelebb álló, előbb idézett példákban is lényegében mégis 
már a szimbolista igény munkál: megélesztett absztrakció 
és élőlényre vonatkozó jelző egybeforrasztása útján jöttek 
létre. Hasonló példák még: „ásító unatkozás”, „tüzes robot”, 
„fáradt gondolat” , „gyáva kín”, „türemlő semmi” .

Gyakori eset ebben a kötetben, hogy a dolgok, élő
lények természetükhöz nem illő jelzőt, funkciót kapnak, más 
fogalomkör minőségében osztozva ezáltal: „csilingel a vi
rág” , „merengő orgonabokrok” . A balzsam magasabb régióba 
emelkedik az áldott révén: „áldott balzsam”, a gát az ősi 
révén: „ősi gát” , és konkrét valóság tulajdonságaival lesz
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érzékletesebb az absztrakt fogalom a „tiszta csönd” , „hideg 
öröm”, „türemlő semmi” esetében. Az effajta összeházasí
tás azonban még mindig nem tekinthető igazi újságnak.

Sokkal jelentékenyebbek azok a kapcsolatok, melyek
ben a társuló elemek közt a realista szemlélet számára egy
mást kizáró ellentét áll fönt. Például jelzős kapcsolatban: 
„márvány párna” , „színes pokol” , „tisztakezű bűnös”, „bol
dog őrült” , „halálthozó csók”, „szörnyű kéj” , „haló kacaj”, 
„cifra gyász”, „hideg öröm”, „rózsás tivornya”, „setét szép
ség.” Állítmány és határozó kapcsolatában: „izzadtam jég
ben” , „fáztam tűzkohón” . Alany és állítmány kapcsolatában: 
„harsonáz gyászos zenétek” , „az erény nyavalyogva koldult” .

Németh G. Béla tanulmánya figyelmeztet arra az eljá
rásra is, melynek során több nagy hangulati intenzitású, de 
különféle tulajdonságfajtát jelentő melléknevet kapcsol ösz- 
sze Komjáthy sokszor közömbös jelentésű főnevekkel egyet
len jelzős szerkezetben. Hasonló módszerrel Kosztolányi is 
él. Például: „halk és mélységes álom”, „vérszegény, kövér 
kelyhük” , „égető, nagy bánat”, „szegény, bolond nép”, „me
rész és álmodó porárny”, „langyos, unalmas, őszi könnyek” , 
„nehéz, bús álom”, „drága, derűs jövő” , „örök, sötét titok” , 
„hűs, ezüst köd”, „véres, néma pont” , „terhes, gyászos árny”, 
„süket, bús puszta” , „csillagos, sejtelmes, sötétlő gyász” .

Hasonló egybemosásnak lehetünk tanúi más, például 
határozós kapcsolatokban: „S mi szívszorongva és moso
lyogva /  Könnyezve bámulunk reád . . . ” (Egy őrülthöz)

Kosztolányi legjellegzetesebb tulajdonságai már nem 
föltétlenül a szimbolista törekvések eredményei. Az előző 
példákban az egymás iránt közömbös jelzők, határozók hal
mozásánál nemcsak az idegen elemek összeolvasztását lát
hattuk, hanem a mohóságot, forrongást és dinamizmust is, 
mely a költő ekkori magatartását áthatja. Ez nyilatkozik 
meg összevonásaiban is, melyekben jelzős vagy határozós 
kapcsolatokat egyetlen szóba sűrít. Például: virágtavasz, vég
lob, éjpalást, eszmehon, ezüsthold, aranyvarázs, Lángóceán, 
Lángszerelem, vészkürt, lávatűz, lángszárnyak, lángfolyó, tűz- 
pokol, lángostorok, lángeső, lángcsodái, vérkönnyű. Gyakran 
előfordul, hogy a jelzős kapcsolatot egybevonja s egyetlen 
jelzőként szerepelteti. Például: vágyvillamos, vasderekú,
könnyharmatos, egetkívánó, vérvirágos, viharcsapott. Az ily 
módon fölfokozott jelzők és főnevek aztán a mondat inten
zív és dinamikus állítmányaival és határozóival viszonyba
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kapcsolódva eredményezik az állandó izzás, forrongás és ro
hanás benyomását.

Mert, mint más összefüggésben is láthattuk, a tűz, a 
láng és a vér szavak itt a leggyakoribbak. Társuló hajla
muk is igen nagyfokú: „véres köd” , „véres szemekkel” , „véres 
ajkaim”, „vérszínü rózsa” , „véres barom”, „vérvirágos föld” 
stb. Tőlük nyeri a stílus a maga kegyetlen testies vadságát és 
forróságát. A setét — például „setét szem”, „sötét betű”, „sö
tét szobák”, „sötét út” — gyakori előfordulása komorabbá te
szi az atmoszférát. A titkos, rémes, félelmes, hűvös, tompa, né
ma, meredt, fehér és fekete a titokzatosság és a halálközelség
gel vegyes félelem hatásait növelik. A szörnyű e hatás végső 
fölfokozásában játszik közre és sűrű fölbukkanása (az In- 
fernóbán például három versszakban négyszer bukkan föl) 
jelzi a kedélyállapot végletes kilengéseit. A tüzes, vad és bősz 
a nyers féktelenséget, az őrült az önkívület kedvelt állapotát 
festi. Még a bús a legszelídebb, de náncs olyan súlya, karak
tere, hogy a stílus kiegyenlítésében közreműködhetne.

A nyelv vérkörének lüktetését mégis az igék adják. E 
kötet egész nyelvezete erősen verbális jellegű. Főleg általuk 
érvényesül olyan hatékonyan a sokat emlegetett aktivitás: 
lüktet, hajt, vág, ragad, töret, zúg, kavar, hajrá, letipor, talp
ra szökik, lobban, zúz, ordít, cibálja, rázza, forr, elüget, szá
guld, szakít, szétvág, röpül, harsog, dübörög, dagad, meg- 
részegül, felszökken — íme a példák, melyek a „vad” és 
„tüzes” jelzők megfelelői. Ezek az igék a léleknek azokra az 
állapotaira utalnak, melyekben az aktivitás kifelé irányul, 
illetve szabad kitörést talál, a teljes élet mámorától itta
suk. Ezt az állapotot, illetve programot legtömörebben ki
fejtve A vészfékben láthattuk. Jellemző, hogy az idetartozó 
igék jelentékeny része parancsoló vagy fölszólító módban 
áll: zavarjad, fullaszd el, részegíts, marj, hajrá, száguldj, 
szakítsd, zúzzátok, tépje stb.

Az igék egy másik csoportja éppilyen dinamikus, de 
tartalmuk már a belső erő gyötrődőttségére, a lélek kínjára 
utal. Ezek itt is elárulják, hogy a vad aktivitás már túlnőtt 
az akaraton, ideges rángássá, remegéssé torzult: összedül, 
rogy, meginog, összerendül, ragad, remeg, letörék, űznek, 
kereng, tántorog, botorkálok, összeomlik, lökdel, liheg, do
bálja, hörög, küszköd, felriad, tusakszom, fojtogat, vacog
tam.

A következő példák már a kín passzív viselésének ki
fejezői, a néma, fehér és meredt jelzők megfelelői: mered, 
bámul, halványul, haldoklik, hervad, elbágyad.
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Határozóit, jelzőit főleg ezekből az igékből képezi. Ezért 
olyan mozgalmas a stílus. Könnyű volna az egyes fokozatok 
szerint a példák végtelen skáláját összeállítani. Íme néhány 
a sok közül: zúgó, forró, vérző, vonagló, szédülő, fúló, harag- 
vó, bágyatag, fáradt, hűlő, ásító, dermedt. Határozók: fü- 
rösztve, rajongva, dacolva, vadul, lázasan, bömbölve, bőszen, 
gyilkosán, mennydörögve, fogcsikorgatva, háborogva, nyögve, 
kerengve, gyötörve, zilálva, megtörve, sírva, szenvedve, gör
nyedve, ijedve, döbbenve, borzolva stb.

Nem túl gazdag ez a szókincs. A Babits által dicsért 
színgazdagság egyelőre nemigen jellemzi. Inkább az jellemzi, 
hogy bizonyos képzetkörök szavait gyakran ismétli, variálja, 
változatos összefüggésekbe ágyazza. Túlnyomó többségüket 
a nap, a tűz, a tavasz, a tél, a nyár, az éjszaka, a hold, a 
szoba, a vonat, az utazás, a szerelem, a halál, a vihar képze
teinek eléggé gyakran használatos szóanyagából veszi. Ez 
áll még kulturális és történelmi ihletésű verseire is. A sa
játos atmoszférát a tárgykör néhány jellegzetes, ismert fo
galmával, az archaizálást a népköltészetből vett szóanyaggal, 
a félmúlt igealakkal s esetenként biblikus fordulatokkal 
igyekszik elérni. Például: #ymarkot verted” , „csókot szakasz- 
szon”, „estve” , illetve: „agykoponyák hegye” , „olajfák”, „ha
sadt a kárpit” . Ha a tárgy nem köti, nem él népi formulák
kal. A szavak gazdagabb ere tör fel az Ó-Budánban (később: 
Budai idill) és a Budapestben. A város külsőségei, a tömeg 
forgataga, az utcák, kávéházak tárgyi világa árad be a vers
be, de szemmel látható, hogy ez is a különleges föladat igé
nyeinek köszönhető, s az új anyag nem rögzítődik az állandó 
szókincsbe, nem válik a kifejezéskészlet torzításra képes szer
ves elemévé.

Módosításaival, melyekkel az egyes szavak megszokott 
alakját megváltoztatja, a verselési szabályoknak igyekszik 
megfelelni: végetlenül, szünetlenül, szőnyegji, vonásival. Rö
vidítései olykor modorosak: velőt használ agy, illetve agy
velő helyett, tekét földteke helyett. Más módosításai a szen
velgő tetszelgés felé billentik a szavak hangulatát: „hullám- 
zatos sötét hajam”, „képzelem”, „főmet” . Finomkodásként 
hat levegő helyén a lég: „Hűs lesz a lég” , és hangzatosabb a 
„tölt kupa” , mint a teli kupa, a „gyász-fán” keresettebb a 
keresztnél. Még a teljesen elfelejtett elízióra is akad itt pél
da: komédjás.

Ez az áttekintés a mellett bizonyít, hogy a költő már 
ekkor tudatos művelője a nyelvnek, kísérletezik az új ha

85



táslehetőségekkel. Sikere részleges, mivel féllábbal még az 
avult hagyomány talaján áll.

A Négy fal között mondat szerkezeteire is az a világos 
áttekinthetőség, éles tagoltság jellemző, mint a versszerke
zeteire. Mondatai célra törők és többnyire rövid terjedel
műek. A nagyfokú tömörítés és sűrítés ellenére értelmük 
mindig teljes, helyük az egész vers összefüggéseiben pontos. 
Láthatóan már nem okoz nehézséget az ifjú költő számára 
sem az a föladat, hogy mondatait az alkalmi hatás igényei 
szerint szerkessze. Szereti a nagyon rövid, néhány szavas, 
sőt egyszavas mondatokat: „Ma itt vagyok” — kezdi a Nosz
talgiát, és másutt: „Tán most esik meg éppen. . .  Borzalom. 
(...) Meredten állok. És a hír elér. . . ” (Sürgöny) „Álmod
tam ezt. (...) Rózsás tivornya volt” (Lidércnyomás). „Már 
itt vagyunk. Ez a pokol-torok” (Az ünnep előtt). „Szegény 
tükör! (...) Ma várod őt. S olyan üres vagy” (A tükör). „Haj
rá, ha birsz! Hadd nyögjön lenn a pálya” (A vészfék). „Az 
est leszáll. Fáradt szivem beteg” (Lámpafény). „Az utca ár
nyán gubbasztok. Derül” (Holnap). „Az óra áll. És száll a 
pillanat” (Megállt az óra). „Féltem. Fakó volt arcom s hala- 
vány” (Reminiscencia). „Ez itt kelet. . .  Hiába küzd nyu
gat” (Az Alföldön). A példák egész sorát idézhetnénk még, 
de valódi értelmük, funkciójuk csak versek összefüggései
ben válna igazán érthetővé. A kiragadott sorok talán mégis 
képesek megsejtetni, hogy ezekbe a rövid mondatokba a 
költő többnyire valami indító fölhívást sűrít (A vészfék), 
vagy a megidézett állapot, ítélet súlya növekszik meg az ön
álló teljesség révén (A tükör), kinyilatkoztatásszerű jelen
tőséget nyervén. Némely esetben pedig a kimódoltan érzé
keltetett izgalom tördelt lélegzetvételeként hat e rövid mon
datokra tagolt előadás (Sürgöny, Az ünnep előtt).

A rövid mondatok — súlyos tömörségük révén — több
nyire lassítják a versmenetet. Ha a mondanivaló úgy kívánja, 
Kosztolányi biztos érzékkel teszi elevenné, lendületessé mon
datait. Ilyenkor csupa mozgás, filmszerű pergés hatását kel
ti. Az effajta hatást főleg az igék halmozásával éri el. Pél
dául: „S a szikra, mint a puskacső golyója, /  Szivembe fo
rog s fut, rohan felém” (Sürgöny). A hajdani élet sokoldalú 
teljességét eleveníti föl ebben a sorban: „Egykor mosoly
gott, sírt, haragra torzult” (Az árkádok alatt). íme a zsib
vásárélet zajlása: „Ki össze jő s mint holmi zsúrnál /  Ásít, 
kacag, fitymál, nevet, /  Mellette jajgat a gyerek” (Budapest). 
Hasonló hatást ér el a főnevek, jelzők, határozók halmozá
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sával: „A fánk puffadoz a zsírban, /  Kácsa, csirke, pulyka 
fő (...) Fénybe, ködbe, kéjbe, könybe, /  Küzdve, nyögve és 
hörögve /  Villamtűzbe kél az est” (Ó-Budán). „Sodrott kö
tél, szivattyú, csáklya, balta /  Dereng a fáklyafényes zűr
zavarba” (Tűz).

Más esetben e módszerrel nem a mozgalmasságot, ha
nem szintén a mondat súlyát növeli. Érdekes, hogy ezekben 
az esetekben néha alliteráció is közremunkál a mély tago
lásban s az így keletkező erős hangsúlyokban. Például: „S 
én hallgatom fáradt szivem verését /  Merengve mélán, gond
talan” (Erdőben). „S nagy, barna, bámuló szemed /  Nehéz
kesen, királyi gőggel /  Reánk mered” (Ük-anyám). Alliterá
ció nélküli példa: „S mi szívszorongva és mosolyogva /  
Könnyezve bámulunk reád . . . ” (Egy őrülthöz)

Az induló Kosztolányi nem kedveli a hosszú monda
tokat. Ez első pillanatra meglepő, mivel az indulatiság ál
talában gáttalan áradásra készteti: szeszélyes mondatalak
zatokat, többszörös alárendelést teremtve. Amit Kosztolányi 
indulatainak természetéről, fórtissimáinak akartságáról, szín
padias voltáról mondtunk, az mondatszerkezeteiben is ki
ütközik. Sohasem bántó formában, de a rutin működését itt 
is nyomon kísérhetjük. Már az maga föltűnő, hogy e nagy
nak tetsző szenvedélyesség csak oly ritkán töri át a vers
mondatot. E rengeteg versben jóformán alig találunk en- 
jambement-t. Legmerészebb az az eljárása, mikor a hatá
rozót elválasztja az állítmánytól: „a vén bronzcsésze a szo
bánkba /  Szétszórta a rózsás, szelíd aranyat” (Lámpafény I.). 
Vagy: „bágyatag mosolylyal /  Nézhet ma már e változás-vi
lágra, /  Hol fogcsikorgva, lázadozva, sírva, /  Nevetve s 
elfulladva küzködünk mi” (Az árkádok alatt). A gyakori rövid 
sorokon, ha néha mégis át kell lépnie a mondatnak, a költő 
mindig úgy tudja intézni ezt, hogy a szólamokat ne bontsa 
meg, s lehetőleg kötőszóval kapcsolja. Ismeretes, hogy Ady 
és Babits sokkal merészebb a mondatformálásban, bár az 
Új versek Adyja nem kedveli az áthajtásokat. Nála a mon
dat más tulajdonságok — újfajta ritmus, inverziók, roppant 
tömörség, dramatikus tagoltság — révén kap újszerű varázst. 
Babits már első kötetében szétválasztja az igét az igekötő
től, a jelzőt a jelzett szótól: „Te is vesd /  el restségednek 
ónsulyu köntösét” (In Horatium). Ilyesfajta példa az ide
gesebb, finomabb rezzenésű Babits-versekben is kevés akad, 
Juhász Gyulánál még kevesebb, Tóth Árpád pedig ekkor — 
1907-ben — kezdi megjelentetni költeményeit. Ügy látszik,
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hogy Kosztolányi és barátai a színvonalas verselés kritéri
umának tartják egyelőre a szabatos, bontatlan versmondatot. 
Kosztolányi verselési szempontjai egészen iskolásak. Nem
csak az áthajtások, de az inverziók tekintetében is nagyon 
tartózkodó. Ha mégis él velük, azt a szórendnél is nagyobb 
tekintély, a ritmus és a rím érdekében teszi:

Olyan fehér vagy, mint a hósík,
A végtelenbe elvesző. . .

Árnyas hajadba ringatózik 
Egy tünde liliom-mező.

(Egy orosz leányhoz)

Másutt a dallamos anapesztus kívánja az inverziót: 
„És várja a csendet, az álmotadót” (Hervadt kertben).

A Négy fal között mondatai nem simulnak szorosan a 
költő belső forrongásának mozzanataihoz. Vagy a forrongás 
nem olyan nagyon gáttalan, vagy az intellektus, illetve a forma
ösztön erős. E két lehetőség nem zárja ki egymást: Kosztolá
nyi esetében másutt is láttuk együttes közrmüködésüket. Már 
az gyanút ébreszt, hogy ezek a mondatok olyan nagyon sza
batosak, egyszerűen, világosan tagoltak, hogy áthajtásaik 
többnyire szólamhatárra esnek, s kötőszóval kapcsolódnak. 
Ha tüzetesebben megnézzük ezeket a kapcsolásokat, érde
kes tanulságokhoz jutunk. íme néhány példa:

Állnak komor homlokkal, bús csoportba,
Mint elfogott nemes vadállatok 

S birkóznak a valóval fogcsikorgva 
És ajkukon vad fájdalom dadog.

(A gyilkosok)

Álom fog á t . . .  És látom az anyám,
Némán ül a szűz, hófehér szobába.
A gyertya ég és vár a párna rám 
És sír a pergő, gyöngyöző szonáta.

(Clementi-szonáta)

A kéményekből füst nem göngyölög,
Szundítnak a kutyák a fák mögött,
Sejtelmesen susognak a sötét fák.

És senkisem tud a ház asszonyáról.
(Néma ház)
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E példák alapján nyilvánvaló az összetétel mellérendelő 
jellege. A kapcsolás azonban sokkal lazább, mint a mellé
rendelő mondatokban általában lenni szokott. Az és, illetve 
5 kötőszó akár el is maradhatna. Magyarázatul az impresz- 
szionista-szimbolista látás és szerkesztés ismérvei kívánkoz
nának ide. A Clemenli-szonáta elmosódó, érzelmes, intim 
hangulatisága is emellett szólna. A másik két példa azonban 
más okot sejtet. Az összekapcsolás mindhárom esetben va
lami közös tárgy, személy vagy állapot vonásait fűzi egy
be. E mögül az összefüggés mögül azonban hiányzik a tár- 
gyias látás folyamatossága, hézagtalansága, illetve a látomás 
egysége. Inkább arról van szó, hogy az érzékeny képzeletben 
alkalomszerűen felötlő ihlet által sugallt és átszínezett ké
peket kell itt a költőnek az elképzelt vers egységébe állítania. 
Ezért van itt annyi sor eleji és meg s. És ezért tud rende
zett és szabatos lenni. Nem valami puritán hajlam eredmé
nye ez a sok rövid mondat és élesen elkülönülő melléren
delés, hanem a verset soronként építő értelem fölényes in
téző erejének műve. Bár a teljes igazsághoz az is hozzátar
tozik, hogy Arany János és a parnasszisták példájára s 
eredendő hajlamai jóvoltából Kosztolányi a ziláltság és ku
szaság fölött — bármily erőt igényelt is ez — uralkodni tö
rekszik.

Az immár ötéves versírói és fordítói gyakorlat idős 
költők tudására emlékeztető verselőkészséggé formálják az 
ifjú Kosztolányi kitűnő verselőérzékét. A korai rutin mű
ködésének föltételezése nélkül értetlenül állnánk a költői tech
nika több jellemzője előtt. A mellérendelő mondatok gyako
riságán túl, még inkább magyarázatunk mellett szól az a 
tény, hogy a Négy fal közöttnek alig van strófája, melynek 
vége ne lenne egyben mondathatár is. Pedig több tercina és 
sok szonett van ebben a kötetben, és ismeretes, hogy a ter
cina egybefűződő rímláncolata vagy a szonett szigorú kép
lete próbára teszi a költőt, ha arra törekszik, hogy a ver- 
selési és mondathatárok egybeessenek. Továbbá több rövid so
rú, három- és négysoros strófákból álló vers található ebben 
a kötetben, olykor komplikált belső renddel (például Az 
Üllői-úti fákhoz), de a mondatok ezekben sem lépik át a 
strófák határait. Ez a föltűnő siker ismét a vers részletek 
szerint való kimunkálásának, a mondanivaló alkalmazkodó
képességének árulója. Ennek nem mondanak ellent azok a 
költemények sem, melyekben hat, nyolc, sőt húsz soron át 
fejlik .egyetlen mondat. Mert ezekben az esetekben egyrészt
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terjedelmes szakaszokat létesít, ami kényelmes keretet biz
tosít a hosszú mondatnak, másrészt e hosszú mondatokat 
éles belső tagolással osztja önálló értékű egységekre (például 
A gyászmenet jő).

A világos tagoltságot pontos, szinte szájbarágó közpon
tozás segíti. Nagyon gyakoriak az eligazító kettőspontok: 
„Téged dalollak: vasderekú lator!" (A bal latorhoz) „És ösz- 
szeomlik mindenem: Én felkiáltok: — Győzelem!” (Győze
lem) A titkokat sejtető lezárulást három pont jelzi: „Mered
ten állok. És a hír elér. . . ” (Sürgöny) „Az óra áll, mindig 
hat óra van. . . ” (Megállt az óra) „Ez itt kelet. . . ” (Az Al
földön) „S egyszer megáll az ablakod alatt. . . ” (A holtak 
vonatja) A példákat itt is szaporíthatnánk. Gyakran szinte 
hivalkodóan figyelmeztet a vers mondanivalójára. Ifjú köl
tők ismert tulajdonsága ez: félnek, hogy a közönséges ha
landók nem értik meg egyébként az ő különleges gondolatai
kat, megoldásaik mély értelmét, jelentőségét. A hatás kere
sésében oly mohó Kosztolányira mindez különösen jellemző.

Mondatainak verbális jellegük mellett másik legszem
betűnőbb vonása a fölszólító, parancsoló és felkiáltó mód 
gyakorisága. A felkiáltójelek első látásra jelzik azt a mohó 
aktivitást, melyről oly gyakran kellett szólnunk. Az e ver
sekben formát öltő viszonyra jellemző, hogy a költő álta
lában valakihez intézi szavait. Kell neki ez az egyes vagy 
többes második személy, a valaki vagy valakik, hogy belső 
nyugtalanságát: akaratát, vágyát nekiszegezve életszerűbb, 
feszültebb lehessen ez a dinamizmus. A tevékenység vágya 
leginkább a felszólító mondatokban nyilatkozhat meg. Pél
dául: „Hajrá, zenét, őrséget erre, /  Hátráljatok, ti sorfalak!” 
(Egy őrülthöz) A vészfék egész első szakasza fölszólító mon
datokból áll: „Hajrá, ha birsz! Hadd nyögjön lenn a pálya, /  
Hadd búgjon a síp, főjjön a kazán! /  Hadd fogyjon a moz
donynak tűzi fája! /  A gőzcsapot hagyd könnyedén s lazán!” 
íme a Gyorstűz egy sora: „Tűz! TűzM — Tüzelnek. — Tűz!
— S most szól: Elég!” Természetesen vannak mérsékeltebb 
fölszólítások, de ezek is mind a szubjektum követelődző 
nyugtalanságára vallanak.

Ugyancsak gyakoriak a felkiáltó mondatok. Például: 
„Oh én fehér sírboltom, tiszta csönd! . . . ” (Csönd) „Keblem vö
rös: ó megsebeztek!” (Bölcsesség) „Ó óriási kéj szabad vará
zsa!” Szabadság) „Ó ciprusok hűs éjszakája!” (Búcsú)

Még jellegzetesebbek azok a felkiáltójellel zárt mon
datok, melyek módjukat illetően nem is felszólítok, nem 
is felkiáltok. Ezeknél a felkiáltójel, hasonlóan a három pont
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hoz, szintén a mondat mélyebb értelmére, vélt jelentőségé
re igyekszik figyelmeztetni. Ezekben a mondatokban való
ban fölfokozottabb az érzelem, s ezek a sorok kétségkívül 
legsúlyosabb sorai a versnek vagy a versrészletnek. Például: 
„Nekem nincs semmim e tekén!" (A komédiás dala) Az őrült
nek így hódol a vers végén: „Ints és ha kell, én meghalok! 
/  Én, én, a bölcs . . .  én, én a költő . . .  /  Első komoly alatt
valód!" (Egy őrülthöz) Vagy: „Téged dalollak: vasderekú 
lator!" (A bal latorhoz) „Az ég legyen tivéletek, /  Üllői-úti 
fák!" (Az Üllői-úti fákhoz) „S ti hirdetnétek, társatok ha
lott .. .  /  Testvéreim, száguldó csillagok!" (A csillagokhoz 
V.)

VERSELÉS

A Négy fal között verselése még nem olyan szikrázóan 
eleven, mint a későbbi köteteké, de puritánabb is. A rit
musra és rímre nem bíz annyi föladatot, mint később. Ere
deti, változatos strófaépítkezéssel, különleges hangzásokkal 
ritkán tűnik ki. Láthatóan elsőrendű célja, hogy a vállalt 
forma igényeinek jól megfeleljen.

A jambus nemcsak hogy uralkodó, hanem majdnem 
kizárólagos ritmusnem itt. A kötet 133 darabjából 125 jam- 
bikus sorokból épül. Ennek önmagában nem volna különö
sebb jelentősége, hiszen a jambus már jóval előbb Vörös
marty, Petőfi, Arany, Vajda és Reviczky költészetében a 
magyar líra uralkodó ritmusnemévé vált. Azzá válhatott, 
mert emelkedő jellege ellenére szerencsésen társult az eresz
kedő jellegű magyar beszédhez. Jól hangzott, ha arszisza 
egybeesett a hangsúlyos szótaggal, s ha másként történt, 
finom, halk lüktetése az erős hangsúlyok alatt is meg tudta 
őrizni a maga természetét. Aztán — mint ismeretes — már 
átvétele idejétől kezdve állandó változáson ment át. Könnyen 
vegyült ereszkedő lábakkal, sőt a századfordulón — főleg Kiss 
Józsefnél — jambikus periódusokba gyakran került idegen 
lejtésű sor, vagy egy soron belül fordult ellentétes irányba 
a lejtés. A licentiák, zökkenők végül is nem hagyták épen, 
csaik a sor utolsó lábát. Az utolsó láb tisztasága azonban 
csak elemi kritérium: a költői beszéd ajzottsága többnyire 
nem éri be az így létesült szürke, erőtlen ritmussal. Vele 
egyidejűleg erőteljesebb, a beszéd folyamatát szorosabban 
követő alakzatokat létesít, melyek esetenként túlzengik a
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lappangva kísérő jambust. Az alapképlet azonban megmarad, 
az az állandó, mint a szövet, melyre mintákat szőnek.

Az ifjú Kosztolányi jambusai szabályosak, de nem hi- 
valkodóak. A 125 jambikus vers több száz sora közt alig 
akad húsz, amely tisztán jambikus lenne. Például: „Mered
ten és szerelmesen” (Víziók), „Hogy újra majd találkozom 
veled” (Szeptemberben IV.), „A végtelen nagy éjszakába 
mégysz” (Utolsó versek V.), „A nyári éj sötét, meleg, só
hajtó” (Ütra-készen), „lm, újra visszatér a régi ihlet” (Ál- 
modtan én is), „Halálra válva, lángoló agancscsal.. .” (Szent 
László jelenése), „Az ég legyen tivéletek” , „Szagos, virágos 
fergeteg, /  Ezer fehér virág” (Az Üllői-úti fákhoz) stb.

Amilyen jellemző a tiszta jambusok számának ritkasága, 
éppolyan jellemző az is, hogy trocheussal nem kezd sort, 
és az utolsó teljes láb épségére mindig vigyáz. E tekintet
ben szigorúbb Juhásznál, s főleg szigorúbb Babitsnál, Ady- 
ról nem is beszélve. Erre az elemi szabályra mindig kénye
sen ügyel. Babits verseit bírálva gyakran szemére hányja 
e szabály áthágását. „A verselésben azonban — írja —, mint 
rendesen, hanyag. A soralkotó ütemeket sohasem veszi fi

gyelembe. (Hogy lehet ilyet írni: versenyt | ő, észtén | dő, sín 
_  I _  _  _  ^ I _
és | törvény, teljes | örvény (jambus sorban! stb., stb.?) Mi
ért nem keres jobb szavakat és jobb rímeket? Nincs kedve 
rá? Játék? Hisz játék a művészet is: isten mentsen meg a 
komolyságtól...” (I. m. 61.) Az idézet példáiból kitetszik, 
hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonít a soralkotó ütem
nek. Babits már ekkor jól sejti, hogy az újabb magyar líra 
a jambus e végső föltételein is átlép, ha az ideges, szeszélyes 
gondolat szövedéke úgy kívánja. E pedantériában részes a 
Reviczky utáni líra merev külsőségeket tisztelő szelleme, a 
korabeli kritika iskolás kisszerűsége. Vajdának és másoknak 
nyomban szemére vetik, ha vétenek a szabályok ellen, Kiss Jó
zsefet pedig részben ezért vádolják magyartalansággal. De 
része van e szabálytiszteletben a parnasszistáktól tanult fe
gyelemnek s a maga rohamosan növekvő verselőkészségének. 
Az általa annyit ócsárolt modernek homályosságával és ver- 
selési zavaraival szemben a maga formáló művészetének 
tudata s az ebből származó büszkeség is szabályos formák 
alkotására ösztönzi.

Ennek az igyekezetnek áruló jelei az olyan sorok, me
lyekben a jambikus jelleget a fül alig érzi, de a-szabályok
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értelmében jambusnak számít, s ezért a költő beéri velük.

Például: „Rítt a gyerek, az ég is könnyezett” (A zongora),

„Bár a kerék széjjelmorzsolna is" (A vészfék). E sorokban 
is betartja Kosztolányi azt a szabályt, hogy az utolsó jam- 
bus ép legyen, azonban azt a szabályt is tiszteletben tartja, 
hogy jambikus sort nem ajánlatos trocheussal indítani. 
Tudja, hogy — a szabályok értelmében — a névelők hosz- 
szú és rövid szótagokként is fölfoghatok, ezért az idézett 
esetekben is úgy véli, nem trocheussal, hanem spondeussal 
indít. A fül azonban — a szabály betartása ellenére — 
mégiscsak trocheust érez, mert a névelő kétféle hangérték- 
lehetősége nem abszolút, hanem a szövegben dől el: ha 
ugyanis egy hosszú magánhangzós szótag szomszédságában, 
az után következik, bizony határozottan csak egymorásnak, 
tehát esetünkben a Rítt-nál és a Bár-nál növidebbnek 
érezzük.

Ugyanilyen szabálytartó igyekezetre vallanak selypítései, 
tudatos betűkihagyásai: „S mind kétségb'esve nyújtják égre 
karjuk" (A zongora), „Kit fáradott közönynyel megtekintünk" 
(Én), vagy a más összefüggésben már idézett „főmet” a „fe
jemet” helyén, vagy a „végetlenül”, „szünetlenül” . Valódi, 
tehát a szabályt is átfogó trochaikus kezdet csak véletlenül 
fordul elő ezekben a versekben.

A jambikus versek túlnyomó többsége ötös, illetve ha
todfeles és négyes, illetve ötödfeles. Periódusait ezekből al
kotja mindig szabályos ismétlődésekkel. A Babitsnál előfor
duló és Tóth Árpádnál oly gyakori hosszabb sörfajtákat 
nem kedveli. Ehelyett pontos szimmetriák, tömör, szabályos, 
áttekinthető képletek kimunkálására törekszik. Még csak 
véletlenül sem fordul elő, hogy hímrímet nőrímmel csendí
tene össze. A különösen rövid sorokat — például három 
szótagosakat az Egy átokban, négy szótagosakat az Ük
anyámban, hat szótagosakat az Üllői-úti fákhoz esetében és 
többfélékben A fekete asszony ciklusban — többnyire perió
dus- vagy strófazáró helyen, súlyos jelentést hordozó funk
cióban alkalmazza. Például:

Száraz bőrödből, kék eredből 
A boldog ősz nyugalma száll,

Nem győz tér aj tad már az élet,
Sem a hálál.

(Ük-anyám)
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A strófaépítkezésben éppolyan egyszerű, világos és 
szabály tartó, mint jambusai. Leggyakoribbak a négysoros 
képletek és a három sorból állók. A nyolcsorosak (Az or
szágutak vándora, Sorsunk, A vonaton és a kilencsoros sza
kaszokból álló A hídon) nemcsak ritkák, de más okok foly
tán gyönge alkotások is. Ügy tetszik, hogy a költői erő mel
lékes termékei.

Következetlen strófaépítkezésre vagy éppen osztatlan 
versekre alig van példa. Ide sorolhatók A gyászmenet jő, a 
Mors bacchanalis, A zongora, a Tűz, az Én, a Budapest, az 
Ő-Budán című versek. Ezek a maguk strófaalakzataikkal a 
lendület, a mozgalmasság és á rohanás bontatlanságát óhajt
ják érzékeltetni, vagy — némely esetben — a mondanivaló 
súlypontját, csúcspontját emelik ki, mint például a Megállt 
az ómban. Elég külsőleges ez a tagolás, mint ahogyan az 
egész előadásból kiérezhető a nagy hatás szándéka. A tág 
keretben látszatra rendetlen rímelés azért sohasem olyan 
szeszélyes, hogy hímrímet nőrímmel csendítene egybe. Az 
elemi szabályról a nagy sodrás közepette sem feledkezik el.

Jambikus versszerkezetei között a szonett a leggyako
ribb. A kötet 125 jambikus verséből 48-at írt ebben a for
mában. A szám nagyságát illetően — egyetlen kötetben — 
Szabó Lőrincig egyedülálló teljesítmény ez a magyar iroda
lomban. A közvetlen ösztönzést minden bizonnyal José-Ma- 
ria Hérédia és Leconte de Lisle adta, de a modem európai 
lírában általában nagy becsülete volt a szonettnek. Koszto
lányi, Juhász Gyula és Babits szonett-tiszteletében az a meg
győződés munkál, hogy a finom, érzékeny, modern lélek kü
lönleges tartalmai számára a maga szigorú zártsága, igényes
sége folytán a szonett a legkedvezőbb forma. Babits egyene
sen a személyesség rejitekeként fogja föl, mely csak a ro
kon lelkek számára tárul föl. Kosztolányi is ritkán vall ma
gáról közvetlenül ezekben a szonettekben (Ünnepnapon, 
Álmatlanság, Kis-Kőrösön, Lefekvés után, Álmodtam én is), 
de láttuk, hogy azokban a versekben is a maga személyes
sége uralkodik el, ahol látszólag teljes mértékben objektív. 
Nem is a rejtőzködés miatt választja oly gyakran ezt a for
mát, hiszen nem szégyellte sebeit, sőt kedve telt a „feslett 
vérzésében is. Inkább a forma rangos hagyománya vonzza. 
A szonett demonstratív példái — Shakespeare, Petrarca szo
nettjei — mindig a lélek tiszta lírájáról szóltak. Az exkluzív 
jelző nem pusztán külső zártsága, de bensőséges, anyagsze- 
rűtlen tartalmai miatt tapadt hozzá. A magyar költészetben 
Kosztolányi és Juhász Gyula gyakorlatában válik a legválto
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zatosabb tárgyak engedelmes keretévé, s ebben szintén ré
sze van a tárgy és a személyesség közös engedékenységének. 
E kísérletek jelentősége mégis abban van, hogy egy nemes, 
finom formát — mely egyfajta európaiság jelképe is — 
ötvöz egybe sajátos nemzeti tartalmakkal. Egyes darabjai 
kihulltak az idő rostáján, de a kezdeményezés azóta remek
művekben jutott diadalra. (Erről bővebben: Kiss Ferenc: 
i. m.) A korabeli lírában úgy eluralkodtak a sivár, páros 
vagy keresztrímes, vég nélkül ismétlődő négysoros strófák
— melyek már Reviczkynél és Komjáthynál is gyakran egy
hangúságot okoznak —, hogy a bonyolult, nehéz szonett
képlet hibátlan megvalósítása már önmagában is imponáló 
művészi teljesítményként hatott. Természetesen az a lehe
tőség is csábíthatja az ifjú költőt, hogy stílszerű kis emlék
művek révén demonstrálja a magaskultúrával való kapcso
latait, a maga avatottságát. Képzelete gyakran emlegetett 
színházában láthatóan egyenrangú társként idézi föl Dantét 
vagy Zrínyit. Mindezeknél fontosabb azonban, hogy a táj, az 
évszakok, az ünnepek, a történelem, a kultúra, a sürgöny, a 
vészfék anyagának laza tárgyiassága alá rejtett érzelem és 
a zárt, szigorú forma ellenére izgalmas művészi élménnyel 
kecsegtetett.

Ez az ellentét azonban mégsem mondható túlságosan 
feszültnek. Itt is, mint a sorok esetében, lemond a forma 
legszigorúbb, legnehezebb változatairól. A negyvenöt szonett 
között egy sincs, mely az első strófa rímképletét vinné vé
gig a többi szakaszon. Sőt olyan sincs, amely az első két 
négysoros strófában élne azonos rímeléssel. Legszívesebben
— a szonettek több mint kétharmadában — ötös, illetve 
hatodfeles sorokat használ s azokat az első két strófában 
többnyire keresztrímes rendben: abab, cdcd. Emellett nem 
ritka az abba, cddc képletű ölelkező rímes megoldás sem. A 
két tercina rendje az esetek túlnyomó többségében úgy ala
kul, hogy két sor párrímes, a szabadon maradt harmadik 
pedig a másik tercina szabad sorával cseng össze. Ez az 
összekapcsoló sor azonban esetenként más és más: hol az 
első az elsővel — például a Kérdésekben és A vészfékben 
eff, egg —, hol a harmadik az elsővel — például eef, fgg az 
Augusztusi reggelben, Táncban, Közelgő viharban —, hol a 
harmadik a harmadikkal: eef, ggf, például A gyilkosok, A 
nyár, Inferno, Téli alkony, Néma házt Empire-szoba című 
versek esetében. Ritkán fordul elő az ölelkező megoldás: 
efe, gfg (például Álmatlanság).
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Ez a változatosság a versalakítás alkalmi lehetőségei 
szerint alakul. A szabályosság így is elég ahhoz, hogy a 
forma elemi igényének megfeleljen, de nem is olyan szi
gorú, hogy az anyagot ne tudná könnyen hozzáalakítani. 
Egyetlen szonettje van csupán — a Régi szerelem —, mely
nek utolsó tercinájában megzavarodik a rend, mivel az egy
másnak szánt csók—halott rímpár nem kelti rím hatását. 
Ez a botlás nyilván véletlen, hiszen ekkor már olyan biz
tonsággal versel, hogy a szonett sem készteti igazi próbára. 
Erre vall az a Babitshoz 1904. november 20-án írt levele, 
amelyből már többször idéztünk: .. az a benyomásom,
hogy (...) túl egyszerűsítette, elkuszította a gondolatot. Nem 
is talán ön, hanem az átkozott szonettforma, melynek úgy 
látszik szerelmese, de amely valójában mindég lustaságra 
csábít. (...) Ez a műforma mindég biztosít, hogy nem sü
lünk be themánkba, de viszont, ha hozzá törődtünk, ra
bul ejt, s képtelenné tesz más formában való írásra. Ha 
versalkatokat kell keresnem, Byronhoz, Goethéhez fordulok 
s nem az újdonász franciákhoz, — mindenekelőtt azonban 
Byronhoz, kit jelenleg a legnagyobb költőnek tartok.” (I. m. 
62.) Ez az elmefuttatás nagyon félrevezető. Egyrészt eltú
lozza a byroni élmény verselési hatását, holott a Byront 
követő Egy verses regényből és a Byronhoz című darabo
kat már ebből az első kötetéből is kihagyta, másrészt Ba
bitsnak veti szemére a gondolatok elszürkítését, noha ez 
elsősorban reá áll. És ebben nem a szonett a hibás, hanem 
a mondanivaló bizonytalansága, a magatartás könnyelmű
sége, mely nem érezhette a mondanivalót soha annyira egyet
lennek, annyira fontosnak, hogy ne tudta volna játszva a 
szabályokhoz alakítani.

A szonettek mellett a tercina is elég gyakori ebben a 
kötetben. Tizennégy tercinájával Kosztolányi egyedül áll in
duló kortársai között, noha Babits volt Dante mélyebb ér
tője s már ekkor elkezdi a Divina Commedia fordítását. 
Kosztolányinál a tereináknak, éppúgy, mint a szonetteknek, 
nincsen kötött tárgykörük. Csak a Dante-ihletésű Én is 
igazodik ahhoz a hagyományhoz, mely a tercinát főleg a 
Dantéval kapcsolatos mondanivalók számára tartotta fönn. 
A szabályoknak itt is pontosan megfelel. Az ötös, illetve ha
todfeles sorok rendje az ismert ölelkező rímes megoldással
— aba, bcb, cdc stb. — halad a végső szakaszig, ahol egy 
külön szedett negyedik sorral zárja le a láncolatot (például 
Csönd, Reminiscencia, Ábrándjaim t i . . . ,  Az Alföldön). Ter
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mészetes, hogy ebben a kiemelt végső sorba mindig valami 
súlyos, többször az egész vers konzekvenciáit hordozó tar
talmat sűrít: „Oh én fehér sírboltom, tiszta csönd!.. . ” 
(Csönd), „Mert, jaj, nekem nincsen Beatricém!” (Én is), 
„S a föld is Ázsiáról álmodik." (Az Alföldön) Az utóbbi pél
dánál érdemes fölfigyelni arra a szerencsés találkozásra, 
mely a tercina egybekapcsolódó szakaszainak folyamatossága 
és a vonat haladása szerint föltűnő képek egymásutánja 
között létesül. Kosztolányi itt a forma új lehetőségére lel; 
a merev képlet egybeforr a mondanivalóval.

Az ismert szabályos megoldásoktól némileg eltér a 
Lámpafény negyedik darabja. Ebben elmarad a lezáró ne
gyedik sor, melynek az előző strófa középső sorával kellene 
összecsendülnie, így: aba, b, s e helyett az utolsó előtti strófa 
aba b ríméhez az utolsó szakasz középső ríme kapcsolódik: 
ebe. A két c ölelkező ríme megnyugtatóan zárja le a lánc
szerű folyamatot. Még teljesebb a lezártság hatása, ha az 
utolsó strófa nem is három-, hanem csak kétsoros, de ez a 
két sor párrímes és így kettőzött erővel üt rá az utolsó 
előtti strófa középső sorának hívó rímére, arra, amely kapcsa 
volt a folyamatosságnak. így zárul A csillagokhoz ötödik 
darabja:

S ha jönne végre a halálos óra,
Együtt forognánk vészesen, balog
S lehullanék én is, a fény hozója.

S ti hirdetnétek, társatok halott. . .
Testvéreim, száguldó csillagok!

A jambikus versszerkezetek között verselési szempont
ból is külön figyelmet érdemel Az Üllői-úti fákhoz című 
vers, melyben a legzengőbbek a jambusok, leghangosabbak 
és legteltebbek a rímek, a szabályos sorismétlések és a 
gyakran ismétlődő azonos hangzású rímek alaptónust festő 
ereje nagyban részes a vers zeneiségének fölidésében. (Erről 
bővebben: Kelemen Péter: i. m.)

Az ifjú Kosztolányi mohóságára vall, hogy minden for
mában, még a maga korában már-már kihaló rímtelen jam- 
busban is kipróbálja erejét. Azokat a verseket írta ebben a 
nemben, melyeket a szabálytalan strófaosztódás példáiként 
is idéztünk: Az árkádok alatt, Én, Megállt az óra. Bizonyára 
a bölcselkedés komolyságát óhajtotta növelni a mélynek vélt 
gondolatokat dísztelen szerénységgel és érces zengéssel szol



gáló puritán forma révén. Ez a törekvés még leginkább a 
Megállt az óra esetében járt sikerrel. Az árkádok alatt nagy 
gesztusai azonban így is csak nagyzolások, bölcsessége csak 
bölcselkedésnek hat. A patetikus hangvétel, a Vörösmartyt 
idéző pózok nem kárpótolnak a gondolat szürkeségéért. 
Ezeken a bajokon a klasszikus jambus sem segíthetett.

E formához mégsem pusztán a kísérletező kedv vonz- 
hatta. A magyar költészetben az óklasszikai formák éppen 
Babits és Kosztolányi révén élik új reneszánszukat. Érdekes, 
hogy Juhász Gyula, akinél szintén gyakori az antik tárgy, 
csak kétszer, akkor is egy epigrammában (Epigramm) és egy 
Oláh Gáborhoz írt disztichonos levélben választ antik mér
téket. E versformák fölújításában főleg Babits jár elöl, noha 
első kötetében mindössze két antik versformát találunk (In 
Horatium, Óda a bűnhöz). Szerepe azért elsőrendű, mert 
az ő klasszicitás-élménye a legmélyebb, a legsodróbb. Ő fejti 
ki az antik formák fölújításának programját is. Kosztolá
nyinak írja 1904. augusztus 20-án: „A Ballatorhoz írt verse 
(...) nagyon tetszett nekem. (...) Látja, mindannyian ke
ressük az új formát és azt egy nagyon régi formában ta
láltuk meg. Érezzük azt a szörnyű dallam untságot, amely 
elveszi kedvünket legszebb énekeinktől; hogy nem tudunk 
új ruhát adni nékik." A „régi, émelygős, édes" jambusoktól 
a klasszikusokhoz vágyakozik, „a klasszikusokhoz, akik épp
annyira szerettek s tudtak öltözködni, mint meztelenked
ni". (I. m. 29—30.)

A jambust Babits joggal érezhette émelygősnek. A ma
gyar költészetet a századforduló táján elöntötte az egyhangú, 
éneklős jambus-özön. Természetesen nem a jambus volt ele
ve egyhangú és szürke — egy ritmusnem önmagában csak 
lehetőség —, hanem a mondanivalóknak nem volt úji, átütő 
jellegük, s a jambus a maga nagy alkalmazkodó készsége 
révén hovatovább reflexévé vált a hatodrangú költőknek 
is és minden lapos költőieden tartalomnak versszerű kön
töst adott. A sekélyes költők mindig elszürkítik a formákat, 
így szürkült el és merevedett szinte önálló éneksémává a 
jambus is. Babits ideges, finom érzékenysége ettől irtózott, 
s irtózott attól az émelygős zenétől, mely a kor zsúrkölté- 
szetében és halk, érzelmes bánatlírájában tapadt a jambus- 
hoz.

Hogy Kosztolányi mit gondolt az óklasszikai forma föl
újításakor, nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a szonettet 
nyűgnek érezte, s azt is tudjuk, hogy az említett rímtelen
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jambusokon kívül két alkaioszi formában írt vers is van 
első kötetében: az egyik a Pán ébredése, a másik A bal la
torhoz-

Ezek a versek is a szabályosság és a bőséges licentiák 
kompromisszumai: A bal latorhoz esetében például végig 
ügyel a cezúrára, de a harmadik sor jambusait, ahol csak

lehet, spondeizálja („S vasszívvel és csontos marokkal”), sőt
— s ez már az elemi szabályt is sérti — van eset, ahol a 
sor utolsó emelkedést biztosító lába az első két alkaioszi sor
ban is megbicsaklik. íme: „Nyílt homlokú bűn fönti szabad- 
sága! /  Erényt pirító tisztakezü bűnös.” Az aláhúzott szóta
goknak a szabály értelmében és a jó hangzás érdekében rö
videknek kellene lenniük. Az egyik sor keresett sutasága s 
ez a verselési döccenő lehet oka, hogy később Kosztolányi 
kijavította ezt a két sort.

A Pán-versben rejtve, az antik mitológia anyagába ágyaz
va jut szóhoz a lírai elem, A bal latorhoz esetében azonban 
közvetlenül. Babits két verse — az In Horatium és az Óda a 
bűnhöz — szintén a kötet legszemélyesebb darabjai közül 
való és tartalma sokban rokon a Kosztolányi-vers tartalmá
val. Közös bennük a konvencióval való bátor szembeszegülés, 
a férfias erő és az indulat forrongása. Ez a dinamizmus csak 
fölerősödik a forma vaskereteiben, átmenetileg kielégítve 
azt az igényt, mely a jambus és a szonett unott formája he
lyett új, változatos, érzékenyebb zenére vágyik.

Babits szívósabban kísérletezik majd, s második kö
tetében több antik forma fölújítására tesz hatásos kísérle
tet. Kosztolányi számára azonban az antik formák, a ma
guk zárt szigorúságukkal, rövid időre sem bizonyulhattak 
kielégítő leleménynek. Az ő valódi mondanivalói játszibb, 
szeszélyesebb és oldottabb lehetőségek után kutattak. Már 
ebben az első kötetében is akad néhány darab, mely a ze
nei bőség: zengés, zsongás spontánabb, oldottabb formáit pró
bálgatja. A jambikus Az Üllői-úti fákhoz mellett ide sorol
ható az anapesztusokban írt Hervadt kertben, melyben az 
anapesztusok a hangulat könnyed libegését érzékeltetik. A 
vonaton anapesztusai pedig a száguldó vonat kerekeinek üte
mes csattogását.

Magyaros ritmusú vers kevés van ebben a kötetben: 
mindössze három: Chanson, Tíz év után, Sorsunk. A Chan
sonban, mint címe is sejteti, a határozott zenei igény miatt 
választja ezt a formát. A cím Verlaine-szerű zenét ígér, de
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a vers inkább az Arany-epigonok hangvételét utánozza, Sza- 
bolcska Mihály halk, érzelmes szomorúságát:

Álmodtam egy álmot,
Rég volt, réges-régen:
Ébredő tavaszszal,
Künn a faluvégen.

E tiszta dalszerüséget — ismervén lázas ihleteit — 
aligha lehet mással magyarázni, mint azzal, hogy ez a forma 
is megejtette egy pillanatra. Még Szabadkán, mikor elragad
tatva olvasta Szabolcskát. A Tíz év után 3 + 2 osztású ötösei
ben szintén ilyen méla hangulatot terhel konvencionális böl
csességgel. Könnyedsége, biztonsága, mellyel a rövid sorok
ban szintagmáit elhelyezi, arra vall, hogy a magyaros nem
ben éppolyan biztosan, rutinosan versel, mint a nyugat-euró
pai formákban. A Sorsunk keresztrímes tizenkettősei lomhák, 
tartalmatlanok, mint a bölcselkedés, melyet versbe szed. Ha 
a magyaros versek tanulságai mellett a Szekerek a hold- 
fényben trochaizalt ütemeit is fölidézzük itt, valószínűnek 
látszik, hogy ezt a ritmusfajtát elsősorban a dallamosság 
érdekében művelte. Az éles körvonalú tájképek, a határo
zottabb tárgyszerűség, a nyers, dinamikus affektivitás szá
mára nem érezte alkalmasnak. Egyelőre nincs nála példa a 
magyaros és a jövevény ritmus merész, változatos egybe- 
játszására. Talán az Ük-anyám rövid soraiban érződik a hal
kabb, bizonytalanabb jambus alatt egy mélyebb magyaros 
tagolódás jelenléte:

Redő-gyürűs, feketed arcod 
Félelmesen nyugodt, komor,

Mint a halottak tiszta képe,
Mint egy szobor.

A Négy fal között rímeiről nehéz volna ráismerni Kosz
tolányira: sziporkázó zengésekkel nem kápráztat el. Kiéle
zett csattanók, szeszélyes, meghökkentő csengések is csak 
ott fordulnak elő, ahol az egész előadás humoros, játékos, ahol 
egy pillanatra kiesik a fölvett magasztos tartásból. A Budapest
ben például a fővárosi élet nyüzsgését, zűrzavaros bazárhan
gulatát érzékelteti a rím is, mikor egymástól jellegükben 
nagyon elütő szavakat csendít össze: lárma nő—több a nő, 
magyarság—hamarság, Ó-csuda—Ó-Buda, ősi virtus—ger- 
manizmus. Az idegen szavak és tulajdonnevek rímként
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való használata is ezt a zsibvásáros kevertséget, kavargást 
érzékelteti: éber—Weber, zsúrnál—Journal, kitúr—ficsúr, si- 
kon—Triton, bölcsei—Kölcsey.

A mozaikrímek és más meglepő csengések itt még tudatos 
mutatványként bukkannak föl és az előző példákkal rokon 
funkcióban: agg-korom—akkoron, régi kedv—égi nedv, rit
ka—titka. Egyetlen példa van csupán, mikor komoly tar
talmú költeményben meglepő rímötlettel mer előjönni, de 
megérthetjük, hogy nem állhatott ellen az anyag adta kí
sértésnek. A Mohács harmadik darabjában írja:

Győzött az ellenség ágyúja és csele,
Királyi zsákmányát ragadja a Csele.

Egyelőre csak ilyen véletlen árulói akadnak a később 
rímzsonglőr Kosztolányinak. Pályája alakulásának fontos jel
zőcsengői a meghökkentő rímek. Egyelőre csak a könnyed, 
krónikaszerű versben vagy humoros tárgykör földolgozása
kor él velük, később a legszemélyesebb, legkomolyabb köl
teményeiben is föl-fölbukkannak. Ez a jelenség a maga va
lódi képességeinek fölismerésével s a művészet hivatásának 
módosulásaival párhuzamos.

Itt még erősen kísért Nietzsche és Ibsen s a klasszikus 
elődök példája. A költészet rangjához hozzátartozik annak 
komoly méltósága. Itt a játék még nagyon is közvetett, s 
mikor a művészetet annak nevezi, nemigen értelmezi szó 
szerint a játékot: elsősorban a gondos alakításra, a mű kü- 
lönvilágában való önfeledt elmerülésre gondolhat. Tartózko
dik a mondanivalón túlsziporkázó rímektől, r$ nem törekszik 
újszerű, föltűnő leleményekre. A kihegyezett csattanót az 
egész vers építésével teremti meg, a hangulatfestést pedig 
elsősorban a képekre bízza, olykor a ritmusra. Rímeinek 
többnyire két szótagnyi a terjedelme, de számtalan egy szó
tagos is akad, melyek gyakran nem is tiszta összecsengések. 
A szükséges hangzást így is eléri, s biztos benne, hogy nem 
zengnek túlságosan erősen. Az asszonáncokat éppolyan gyak
ran és aggodalom nélkül használja, mint kortársai, de a jó 
hangzás elemi követelményére itt is ügyel. Ragrímekkel rit
kán él, törekszik arra, hogy nyelvtanilag más-más kategóri
ákba tartozó szavakat csendítsen össze, hogy lehetőleg fon
tos szavak kerüljenek a rímbe, de ne különlegesek.

Tiszta rímei: asztal—vigasztal, nőttem—előttem, álom— 
csudálom, éjjel—kéjjel, révedt—révet, mered—ered, való—
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csaló, sírokon—rokon, homok—romok, szemed—mered, ko
mor—szobor, nékem—összetépem, csontod—kibontod, húr— 
azúr.

Ritkábbak a három szótagra kiterjedő rímek, s olykor 
ezeknek is egyik fele több szóból áll, tehát részben mo
zaikrímmel van dolgunk: titkainkat ója—lakója, szét folyt 
—vérfolt, pihegtél—hideg tél, tűz lep el—ünnepel, mered
tek—nevettek. Csak két szótagos mozaikrímek: csüggedés 
lép—vészfék, ezüstlött—hüs köd, ültél—kívül tél, szelid—meg 
itt, dús váz—zongoráz, tűztől—űz föl.

Asszonánciái: lámpa—szobánkba, mosoly—hozol, beteg 
—mered, csöng—csönd, végtelenség—fecskék, percre perc— 
integetsz. A legutolsó példa merészebb, mint asszonánciáinak 
többsége, s a fogalmi paradoxonnak számító csönd—csöng is 
inkább véletlen, mint tudatos.

Ugyanilyen véletlen vagy verselési kényszer eredménye, 
ha a rímpár egyik felét jelentéktelen szó: igekötő, névmás, 
határozószó vagy kötőszó alkotja. Például: virágtavaszt— 
azt, árnyin át—fénynyilát, szivemre le—fűszeres szele, kő, 
kavics—széjjelmorzsolna is, az ez—zavarba vesz, csendessé
gen át—nympheák.

Alliterációkban szintén nem mondható gazdagnak Kosz
tolányi első kötete. Árnyalt, finom hangulatzenére nem tö
rekszik, s ahol alliterációkkal él, ott se valami céltudatos 
hangzás igénye ösztönzi, inkább csak a megformálás vélet
len fordulatainak sikerei ezek az alliterációk. Leggyakoribb 
formájuk az, amely szomszédos szavak kezdő mássalhang
zóinak azonosságából adódik. Például: „A téli bútól bágyadt 
arcomat”, „Merengve mélán, gondtalan” (Erdőben), „Féltem. 
Fakó volt arcom s halavány” (Reminiscencia), „Bukom, bo
torkálok a kín alatt” (Én is), „S nagy, barna, bámuló szemed” 
(Ükanyám), „A hattyú ring a tiszta tón” (A tükör), „Aludni lát
szott már az édes élet” (A zongora), „Alszik a törpe tengeri, 
a tarló, /  A zöld mocsár teng, távol eb ugat, /  Sátorfa mellett 
álmodik az alvó” (Az Alföldön). Az utóbbi példában a t-k 
domináns szerepe mellett a magánhangzós alliteráció is szem
beötlő, mivel ilyen alig-alig fordul elő ebben a kötetben. 
Az is látszik ezekből a példákból, hogy az alliteráció egy-egy 
fokozás értelmi nyomósítását szolgálja és többnyire gram- 
matikailag azonos természetű szavak sorozatában segíti ezt 
a fokozást.

Gyakoribbak az olyan alliterációk, melyekben a két 
egybecsengő szó közé más szó ékelődik. Ilyenkor finom, alig

102



észrevehető az egybehangzás. Célja itt se több, mint a lí- 
raiság oldottabbá, áthatóbbá fokozása. Az Erdőben című 
vers élveteg vágyakozása éppen ezzel a szavakat átható hang
szimbolikával lesz teltebb: „Ti hűs tetők, te zöldes enyhe 
éjjel.” Itt a t-k mellett az e és é rokonsága is emeli az 
alliterációs hatást. Sőt a második strófa kezdősorában rejt
ve munkáló hangegyezés még hatékonyabb: „Legyezzétek ti 
könnyűszárnyu szellők /  A téli bútól bágyadt arcomat.” A „le
gyezzétek” kettős z-je, a „könnyűszárnyu” nazálisai, a két 
első szó ritmikai arányossága nagyban fölfokozza az sz-ek 
révén létesülő alliterálás erejét, a sor zeneiségét. A „köny- 
nyű” és a „szellők” mássalhangzó-kettőzése illanó puhaság
gal hatja át a zsongító szellőzizegést. íme még néhány példa a 
megszakított alliterációra: „Mint a beteg ajkán a bús mo
soly” (Lámpafény), „Az őszi fényt tükrözte vissza tán”, „Ében
fa, fénylő zongoránk fölött” (Reminiscencia), „S az ónszín 
égből, a halk éjszakában /  Táncolva, zengve és zenélve lá
gyan, /  Fehér rózsákként hull alá a h ó . . . ” (Téli alkony) A 
hatásban itt is közreműködnek a szóbelsejei hangegyezések. 
Tehát a z-k ünnepélyes, könnyed zenéje, az e-k világossága 
mellett az 1-ek lágysága, az ó-k és az á-k bősége mind, mind 
részesek ebben a bő, oldott zeneiségben.

Példák a teljesen rejtett hangegyezésekre: „Vad har
sogás kel véres ajkain, /  Sörényes főjét rázza s nem-re- 
megve /  Belesüvít a sápadt fergetegbe. . . ” (Közelgő vihar) 
Ebben az esetben főleg az r-ek fokozzák a képek által föl
keltett hatást, a következő példákban szintén: „S a szörnyű 
harcok marcona vitézi /  Őrzik ma is a múltak csarnokit, /  
Vén váruk árnypallósuk éle védi.” (Az Alföldön)

Itt kell még számba vennünk a szóismétléseket, melyek 
nem annyira hangulatfestő, mint inkább nyomósító vagy a 
várakozást feszítő, a történés nagyságát fokozó célt szolgál
nak: „És ekkor, ekkor történt valami. . . ” (A zongora), „S 
én, én az átkozott, majd hogy tekintem /  Őket” (Kérdések), 
„Csendes szonáta, álmodó szonáta?” (Clementi-szonáta), „Ó, 
csillagok, sugárzó csillagok!” (A csillagokhoz)-

A legutolsó példa a refrénekhez visz át. Abból a fajtá
ból való, amelyik nem teljesen azonos alakbem ismétlődik, 
hanem az egyes strófák tartalma szerint módosul, de meg
marad benne mindig az az elem, melyre a vers magját ké
pezi, melyre a kívánság, a figyelem irányul. Ilyen refrének
kel zárulnak a Clementi-szonáta, a Szekerek a holdfényben 
és a Búcsú szakaszai. A Clementi-szonáta részleges refrénje
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az első szakasz második sorában bukkan föl először, mint 
egy zenei motívum, s a többi szakaszban aztán mindig a 
zárósorban tér vissza. íme a változatok: „Csendes szonáta, 
álmodó szonáta?” , „És sír a pergő, gyöngyöző szonáta”, „S 
csak zeng az édes, illatos szonáta” , „S az ábrándos, ezüstös, 
halk szonáta” , „És csendbe halkul, meghal a szonáta” . Ezek
ben a sorokban csak a szonáta az állandóan visszatérő szó, 
de rá irányul, vele van szoros vonatkozásban az egész vers. 
A Szekerek a holdfényben esetében láttuk, hogy szintén az 
egyes szakaszok hangulata szerint módosul a refrén, a Bú
csúban kismérvű a módosulás, itt már közel jár a szokvá
nyos refrénhez, melynek példáiként Az Üllői-úti fákhoz és a 
Láz refrénjeit idézhetjük: „Üllői-úti fák”, „Engedjetek, en
gedjetek!”

Külön figyelmet érdemel a refrénnek az a fajtája, mely 
a vers kezdő sorában csendül föl s aztán a zárósorban is
métlődik. Az európai lírában ekkor — éppen mint a zeneiség 
eszköze — már egészen megszokott ez a refrénfajta, mikor 
a magyar költészetbe Kosztolányi átplántálja Vágyódás és 
Hervadt kertben című verse révén. Az utóbbiban olyan erős 
a mellérendelő jelleg az őszi kert egymás mellé illesztett 
képeinek viszonyában, hogy á refrén — „A kerti golyókon a 
nap tüze ég” — bármelyikhez hozzáillenék, mert maga is 
csak egyetlen önálló eleme a versnek. Az ilyen refrének je
lentése azonban gazdagabb, hangzása jellegzetesebb, több
nyire az illető vers jellegét demonstráló, annak hangulatával 
leginkább át van itatva. Visszatérése az utolsó sorban az 
oldott érzés és a tétova szemlélet egybefolyását szuggerálja. 
Maradandó jelentőségre A szegény kisgyermek panaszainak 
kezdő verse révén tesz szert ez a refrénfajta.

1985
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KOSZTOLÁNYI ÉS A NYELVVÉDELEM

Kosztolányi és a nyelvtisztaság, Kosztolányi és az ele
ven, kifejező, szép magyarság fogalmai szinte összeforrtak. 
Prózája példatára a szép magyar beszédnek, s a nyelvmű
velők nyelvészeti tárgyú írásaira is gyakran hivatkoznak. 
Ezek — mint ismeretes — kötetbe gyűjtve is megjelentek, 
először Illyés Gyula előszavával 1940-ben, aztán ennek kibő
vített anyaga Réz Pál gondozásában 1971-ben Nyelv és lélek 
címmel. Ezeknek a gyűjteményeknek sok argumentuma, pél
dája azóta beépült a nyelvről való gondolkodásunkba, s ta
nulmányok is készültek, melyek a bennük érvényesülő elvet 
tárgyalják. Deme László például már 1946-ban átfogó jel
lemzést tett közzé Kosztolányi nyelvművelő munkásságáról 
(Kosztolányi Dezső, az elméleti és gyakorlati nyelv tisztító. 
Magyar Nyelv, 1946. 1—5. 34—42.) Ennek főbb megállapítá
sai ma is érvényesek. Éppen ezért most nem is Deme és 
más nyelvészek, például Ferenczi Géza és Lőrincze Lajos 
eredményeit óhajtjuk kiegészíteni vagy korrigálni, hanem 
Kosztolányi nyelvvédő munkásságának műhelyébe és e mun
ka történetébe szeretnénk betekinteni.

A nyelvművelés ugyanis az írói munka más ágazataitól 
sokban különbözik. Ehhez társakra volt szükség, mások ta
pasztalataira: a szaktudomány támogatására. Mert bármi
lyen képzett volt is ebben a tekintetben Kosztolányi, a nyelv- 
tudomány minden eredményét nem ismerhette. Továbbá: 
ez a munka másféle érzékenységeket is érintett, mint a 
szépírói munka, másfajta közegellenállásba ütközött, tehát 
sajátos konstellációk között zajlott. A viták, amelyek tá
madtak, természetesen nem lokalizálódtak a nyelvtudomány 
területére, nagyon is átcsaptak az irodalom, sőt a politika 
szféráiba, így Kosztolányi korabeli szerepének megértéséhez 
is fontos adalékokat kínálnak. Figyelni most elsősorban erre 
szeretnénk, azokra a sajátos szellemi kapcsolatokra, melye
ket Kosztolányi e munkája során létesített, s azokra a viták
ra, melyeket irodalmárokkal e munkája során, de nemcsak 
ennek okán kellett megvívnia. Mindenekelőtt arra a polé
miára, melyet a Nyugatban — talán nem is csak a maga ne
vében — Schöpflin Aladár vele folytatott, s ennek távolibb
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összefüggéseire, melyekre Vas István nevezetes könyve, a 
Mért vijjog a saskeselyű? is utalt.

Ami a sajátos szellemi kapcsolatokat illeti, azok sok
kal lényegesebbek és szorosabbak, mint eddig sejtettük, s 
szerencsére dokumentálhatók is. Ezek a levelek, a nyelvész 
munkatársak Kosztolányihoz írt levelei önmagukban is ér
demesek volnának a közlésre, hiszen íróikat a tudomány- 
történet is nagyra becsüli. A szóban forgó nyelvvédő vállal
kozásnak pedig nemcsak műhelytitkaira, hanem elvi stra
tégiájára is fényt vetnek.

Maga Kosztolányi éppen a Schöpflinnel való vitája so
rán adta elő, hogy őt régóta aggasztja a nyelvromlás ten
denciája, föl is szólalt ellene néhányszor, de szava pusztá
ba kiáltó szó volt, „Fölszólalásomra akkoriban senki se he
derített. Bennem is lassan érlelődött az a gondolat, mely 
most megvalósult. — Sokáig tétováztam, különösen a nyelv
tisztaságot illetőleg. Sajnáltam regényesen csillogó, távoli 
égtájakat sejtető, idegen szavainkat, melyekhez engem is 
megannyi emlék és élmény köt” . (Erős várunk, a nyelv. 
Nyugat, Bp. 1940. 201—202.)

A nyelvromlás elleni küzdelem föltételei a világháború 
utáni nagy rázkódtatás során változtak úgy meg, hogy Kosz
tolányi elérkezettnek hihette e munka nagyarányú kibonta
koztatásának idejét. Vele párhuzamosan neves nyelvészek 
munkálkodtak ugyanebben az ügyben, tőlük szakmai és er
kölcsi segítséget remélhetett. Mindkettőre rá is volt utalva, 
mert ilyen szakmai szövetség nélkül még igazságai is véd
telenek lehettek volna, a szaktudományok már akkor sem 
örültek a kívülről elhangzó közbeszólásoknak.

Ezt a szövetséget egy gyakorlati cél is szükségessé tet
te: A Pesti Hírlap Nyelvőre című könyvecske megalkotásá
nak gondja. A Pesti Hírlap kiadóinak és Kosztolányinak az 
elképzelése szerint ez lett volna az évtizede zajló nyelvvédő 
munka betetőzése, mindannak összegezése, amit nyelvünk 
szeretete és tisztán tartása érdekében tudni kell. Elsőrendű 
tudósok tömör tanulmányait s a helyes és tiszta magyar 
nyelv óvását szolgáló szótárakat tartalmaz ez a kis könyv, 
s a kiadó ingyen küldte meg minden előfizetőjének, azon
kívül sok iskolának és a hadseregnek is. Ezt a maga nemé
ben páratlan vállalkozást Kosztolányi természetesen csak 
a legavatottabb nyelvművelő tudósok segítségével valósít
hatta meg.
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Szerencséjére a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv
művelő Szakosztályának elnöke az a Négyesy László volt, 
akit még egyetemi éveiből ismert, s akire később is nagy 
tisztelettel és szeretettel emlékezett. (Üj Idók, 1933. január 
22.) Négyesy maga is kénytelen volt figyelni Kosztolányira, 
hiszen az utóbbi nyelvvédő írásai országos visszhangot kel
tettek, híres vitairata pedig, A magyar nyelv helye a földgo
lyón (Nyugat, 1930. II. 81—92.) látványosan emelte őt min
den nyelvvédő fölé. Túlvilági séták című cikksorozata vi
szont ilyen meghatott levélre indítja az öreg tudóst:

Kedves Dezsőm!
Köszönöm a cikksorozatot. Áldjon meg érte a magyarok 

istene, hogy így szereted nyelvünket, amely hangszered is.
Akadémiai előterjesztésemben megírtam róla, hogy a 

legelmésebb és legtartalmasabb hozzászólások egyike. Az 
is, mindazok között, amiket valaha erről a tárgyról írtak. 
Egyes részleteit külön szakcikkekben kellene ismertetni.

örömmel üdvözöllek érte és köszönöm.
ölel tisztelő bátyád

Négyesy László
Budapest, 1931. máj. 16.
(Kosztolányi Dezső hagyatéka. A Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvtárának Kézirattára. Ms 4624/379—380. A 
továbbiakban: Kosztolányi-hagyaték.)

Természetes, hogy A Pesti Hírlap Nyelvőre megvalósí
tásához Négyesy segítségét kéri. Négyesy támogatja is az 
ügyet, tömör kis tanulmányt ír a magyar nyelv sajátossá
gairól (A magyar nyelv), s a Kosztolányi által neki elküldött 
tervezetet is megjegyzésekkel igyekszik jobbá tenni: „Inkább 
a nyelv szeretetét hangsúlyoztam benne — írja saját cikké
ről —, a nyelvtisztításra csak a vége felé tértem át. Gondol
tam, ezt kívánja a könyv összeállítása is. De talán legfon
tosabb is a munkás szeretet erősítése.” (Kosztolányi-hagya- 
ték. Ms 4624/383—384.)

A Pesti Hírlap Nyelvőrének első fejezeteit — mint je
leztük — tanulmányok alkotják, Zsirai Miklós Rokonaink, 
Tolnai Vilmos A nyelvújításról, Nagy J. Béla A kiejtésről, 
Gombocz Zoltán Nyelv és lélek, Horger Antal Néhány sza
vunk eredete, Kertész Manó Magyar szóban magyar múlt, 
Zolnai Gyula Nemzeti öntudat a nyelvben, Horger Antal 
A magyar nyelvjárásokról, Lotz János Mit mondanak nyel
vünkről a külföldiek? című tanulmányai. A szerzők többsége
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tekintélyes tudós, egyetemi tanár, értekezéshez szokott el
me. Nem lehetett könnyű őket ilyen közérthető; természetes 
előadásra és feszesség nélküli tömörségre rábírni. Hogy sike
rült, annak magyarázata csak az ügyszeretet és Kosztolányi 
közbenjárása lehet.

Sokkal nagyobb gondot jelentett a másik két nagy fe
jezetnek, A helyes magyarság szótárának és A tiszta magyarság 
szótárának az összeállítása. Alapul az előbbihez Balassa Jó
zsef A helyes magyarság szótára című munkája kínálkozott, 
az utóbbihoz pedig Tolnai Vilmos Magyarító szótára. Ezek 
azonban csak szerzőikkel együtt kerülhettek az új vállalko
zásba, s úgy sem zavartalanul, mert munkáik kiadói jogát 
más kiadók birtokolták.

Kosztolányi azonban ezt a gondot is megoldotta. Tol
nai Vilmossal egyszer már egy antológia kapcsán megis
merkedett. A kapcsolatot — még 1922-ben — maga Tolnai 
újította föl. Hogy milyen indíték hatására, szintén érdemes 
tudnunk. „Csak most jutottam hozzá — írja egy levelében —, 
hogy elolvassam Radó »A magyar rím« c. könyvéről írott 
bírálatát. Nem ehhez akarok hozzászólni, (...) Arról akarok 
szólni, amit hozzátett a rím művészi lélektanáról, aminek 
egyes morzsáit már régebben elhintegette ismertetésekben 
s egyéb cikkekben, önnek nagy kötelessége van, melyet nem 
szabadna elmulasztania: megírná a rímnek, sőt a versnek 
a lélektanát. Babits meg Tóth Árpád is ért hozzá, de úgy 
nézem, hogy ők mégsem tudják eléggé tárgyilagosan elemez
ni saját költői eljárásukat. Mert igen ritka dolog az, hogy 
költő, aki az ihlet tudalatti sugallatában teremt, egyszer
smind megfigyelő tudós is lehessen.” Csokonai, Kazinczy, 
Petőfi, Arany óta — folytatja Tolnai — „csak az Ön írásai
ban találtam meg ennek az újjal szinte nem is illethető 
művészetnek éles és világos, és mégis a költő* ihletét sej
tető elemzését. (...) Öntől várom általában a költői alkotás 
»leíró lélektanát«, a költemény foganását, az ihletet (a kettő 
nem egy!), a formába öntés folyamatát s egyebek magyará
zatát.

Ilyesfajta levelet neves költők gyakran kapnak. Tolnai 
Vilmos azonban nem volt akárki, az álkuruc balladák, il
letve Thaly Kálmán titkát — Riedl Frigyessel együtt — ő 
leplezte le. S hiába kezdte levelét ezzel a színlelt idegenség- 
gel: „Nekünk voltaképpen nem volna szabad egymással szó
ba álltunk, mert más-más világ emberei vagyunk. Én vas
kalapos akadémikus, ön  szabad nyugatos; én taplószívű
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tanár, Ön élő poéta. . . ” — Kosztolányit nem hagyta érin
tetlenül a tudós biztatása, megírta ismeretes cikkeit arról, 
hogyan születik a vers, a regény. S nem külön könyvben, 
hanem pontosan úgy, ahogy Tolnai tanácsolta: „Nem tes
tes könyvet, hanem időről időre e kérdéssel foglalkozó ta
nulmányt, mely egyszer egy-két lap, máskor egy-két ív. Idő
vel ezeket egy kötetkébe lehetne gyűjteni. Másutt van ilyen 
özöimel: Dilthey, Erlebnis und Dichtung, Bildensperger: La 
littérature, hogy Goethét ne is említsem. Nekünk ilyen alig 
van, az is folyóiratokba temetve, hol nem lehet rájuk akad
ni.” (Kosztolányi-hagyaték. Ms 4625/87—88.) Mikor azt ír
juk: pontosan úgy valósította meg e javaslatot Kosztolányi, 
ahogyan Tolnai tanácsolta, természetesen arra is gondolunk, 
hogy a tudós ismerte a poétát, sejtette, hogy a terjedelmes 
és módszeres értekezés nem kenyere, tehát igazi hajlamait 
bátorította.

E levél után, 1923 márciusában Tolnai a maga irodalom- 
elméletét is elküldi Kosztolányinak. A levél, melyet mellé
kel, s főként az a része, mely a tudós tárgyilagosságáról 
szól, a későbbi együttműködés szempontjából is fontos, no
ha Tolnai a Nyugat és a konzervatívok között valahol kö
zépen képzeli el az objektivitás pozícióját. Ami az irodalom
béin képtelenség, a nyelvtudományban lehet szerencsés hely
zet. „Szinte rögeszmémmé lett a tárgyilagos részrehaj lat
lanság. Ezért aztán ósdi részről megkaptam már a kijáró oldal
döféseket, mert elméletben mertem a legújabb irodalmat 
is bevonni vizsgálódásaimba. A túloldalról még rosszabbul 
jártam, mert bár küldtem példányt a Nyugatnak is, ott tel
jesen agyonhallgattak; pedig szememben az ellenvélemény
— ha az, és nem ledorongolás — sokkal értékesebb, mint 
az egyoldalú dicséret. Lesznek a könyvben talán részek, 
melyek érdeklődését felhívják (fordítás, bírálat, költői al
kotás lélektana), lesznek olyanok, melyek felháborítják (de
kadens, destruktív irodalom, irodalompolitika). Nekem mind
egy, én csak azt szeretném, ha Ön tudomást szerezne róla, 
hiszen nem egy ponton az Ön írásai hívták fel a figyelme
met.” (Kosztolányi-hagyaték. Ms 4625/89—90.)

Ilyen előzmények után s a Magyarító szótár ismereté
ben (ez a munka több kiadást is megért — az első: Magya
rító szótár a szükségtelen idegen szavak elkerülésére. Bp. 
1900; a legutóbbi: A tiszta magyarság szótára. Bp. 1932) for
dult Kosztolányi Tolnaihoz, s meg is nyerte őt az együtt
működésre. Ezzel igen értékes segítséghez jutott, mert a
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pécsi tudós nemcsak szakértelmével, hanem szellemével is 
támogatta őt. Tolnai józan bölcsességgel gondolkodott a 
nyelvvédelemről, engedékenyebben, mint Kosztolányi. Nem 
hadakozott az ellen, ami már megfogant, s szóleleményei 
is jó érzékre, megfontolásra vallanak. Ha Kosztolányi maga 
is körültekintőbb, elmélyültebb és meggyőzőbb lett a mun
ka során, ennek az együttműködésnek is köszönhető. Ezért 
is érdemes bepillantani e kooperáció dokumentumaiba.

Ezekből a levelekből pontosan rekonstruálható A Pesti 
Hírlap Nyelvőrét létrehozó szándék politikuma is. Az a 
meggondolás is, hogy a nyelvvédelem ügyének a hivatalos
ság korántsem használ, árt neki a túlbuzgóság is, s a nép
szerűséget biztosítani nem lesz könnyű. Kosztolányi terve
zetére válaszolva Tolnai ezt írja: „Nagyon egészséges gon
dolatnak tartom, hogy a P. H. ad ki egy jól szerkesztett 
nyelvkalauzt; a közönség szívesebben fogadja, mint a hi
vatalos helyről jövő utasítást, mert mindig a vaskalapot 
szimatolja benne s azután »csakazértse« követi. Ez a nép
szerű könyv legyen azonban a legkényesebb tudományos 
követeléseknek megfelelő, csak rejtse ezt könnyű, teszetős for
ma alá. Mézzel kell kenni az orvosságos csésze ajkát. Amint 
leveledben írod, két főága lesz a könyvnek: nyelvhelyesség 
és nyelv tisztaság. A másodikban szívesen vállalok munka
részt, mert ebben többet dolgoztam; a nyelvhelyességben 
pedig örömest vállalnám a felülvizsgálás munkáját, kivált a 
pedáns szőrszálhasogatás ellen, mert a nyelvjavítók könnyen 
beletévednek ebbe a kátyúba.” (Kosztolányi-hagyaték. Ms 
4625/91—92.)

Ahogy a munka elkezdődik, a levelezés folyamatossá 
válik. Kosztolányi Tolnaihoz küldött leveleit — sajnos — 
nem ismerjük, s nem is sejtjük, hol lehetnek. (A pécsi szak
emberek kideríthetnék.) A Tolnai által írottakból azonban 
sok minden megtudható. Megtudható, hogy eredetileg cím
ként Édes anyanyelvűnk szerepelt a tervben. Aztán az is, 
hogy a végső megoldás kialakításában Tolnainak milyen 
nagy szerepe volt. A tervezetet ugyan kitűnőnek tartotta, de 
abban még nem különültek el tisztán az idegen szavakat 
magyarító résztől az idegenszerűségek és a rossz magyarság 
példáit tartalmazó részek. Ekkor dől el, miután Tolnai ezt 
nem vállalhatta, hogy a rossz magyarság és az idegensze
rűségek szótárát másnak kell csinálnia. Ennek az elkülöní
tésnek a szükségességét Tolnai igen világosan meg is ma
gyarázza. „Soanyírozott külső — írja —, ez idegen szó: gon
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dozott, ápolt külső. — A könyvek és azoknak jelentő
sége: ez rossz magyarság. . . ” (Kosztolányi-hagyaték. Ms 
4625/93—94.)

Ezeknek a leveleknek is köszönhető tehát, hogy az el
készült könyvben az említett problémakörök, illetve feje
zetek egymástól világosan elkülönülnek. Tolnai kérdései nyo
mán tisztázódik az idegen szavak helyesírása: compromis- 
sum vagy kompromisszum, charlatan vagy sarlatán. Ponto
san fölmérik a részek terjedelmét, döntenek a könyv egé
szének helyesírásáról. (Uo.) Mikor aztán a próbanyomás el
kezdődik, Tolnai új és új pontosító, tisztázó levelekben közli 
észrevételeit. Kiderül, hogy az anyag meghaladja a tervezett 
terjedelmet. A Pesti Hírlap azonban vállalhatta a többletet, 
mert végül nem 140, hanem 224 lapos lett a könyv. Pon
tosan annyi, amennyit Tolnai számításai jeleztek. S ekkor, 
a megkapott levonatok láttán emel szót Tolnai a magyarí
tás reménytelennek látszó kilengései ellen is. Amit erről 
mond, azért is fontos, mert Kosztolányi nyelvvédelmének 
olyan vonását érinti, melyet mások is célba vettek, s nem 
is mindig olyan tárgyszerű jóhiszeműséggel, mint Tolnai 
Vilmos. „Ami a merész újításokat illeti — írja —, nem na
gyon bízom a sikerükben. Szemere Pál, a szavak álmodó ja 
azt mondta, hogy a jó új szó: ötlet, pillanatnyi ihlet gyü
mölcse. Erőnek erejével kiagyalni új szót alig lehet, mert 
annak nincs az az ereje, hogy a nyelvközösségben rögtön 
gyökeret verjen. Mutatja a nyelvújítás története, a szópá
lyázatok, Hegedűs Loránd jóindulatú, de eddig eredmény
telen kísérletei. Egy nagy csomó idegen szavunk van, mely 
hitem szerint pótolhatatlan (1. könyvem bevezetésében); ilyen 
a Tőled említett sport, konzerv, drapp, ballada, dráma, csekk 
stb. stb. Ha találnánk egy Szemere-féle szóköltőt, jó volna. 
Könyvemből világgá szállt ugyan egy-két csinálmányom, olya
nok, hogy nem is látszik meg új voltuk (különben ez a próbá
juk), de harcra kelni annyi honos idegennel, annyi volna, 
mint valamennyi nem fajmagyart kiirtani.” (Kosztolányi-ha
gyaték. Ms 4625/95—96.)

A Pesti Hírlap Nyelvőrének az a fejezete, melyet Mit 
mondanak nyelvünkről a külföldiek? címmel végül Lotz Já
nos írt, egy-két kivételtől eltekintve a magyar nyelv szépsé
géről: zeneiségéről, férfiasságáról mondott véleményeket tar
talmaz. Tolnai egyik leveléből tudjuk meg, hogy Kosztolá
nyi eleve A magyar nyelv dicsérete cím alá illő vélekedé
seket gyűjtött, ilyenek után érdeklődött. Erre válaszolja Tol
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nai a rá jellemző józansággal, hogy „Meg aztán az ilyesféle 
tárgynak hirtelen nekimenni sem igen lehet; ezek többnyire 
hosszú évek véletlen leletei. Mutatóba küldöm az én jegy
zeteimet s egy-két szöveget; különös, hogy legtöbbje a többi 
nyelv erényeinek valamennyiét mind a magyarban találja. Én 
valami humanista hagyományt szimatolok benne, valószínű, 
hogy más nyelveket is ily módon dicsértek. Ezeket is föl 
kellene kajtatni. A XVIII. század alkonyán s a XIX. század 
hajnalán se szeri, se száma a hasonló magasztalásoknak. 
Szekfű Gyula sok szép anyagot összehordott a Magyar Ál
lamnyelvről írt könyvében 1926." (Kosztolányi-hagyaték. Ms 
4625/97—98.)

Térjünk azonban vissza arra a passzusra, melyben a 
merész újításoktól óv, s a meghonosodott idegen szavak 
elleni harc értelmetlenségéről beszél. A levélből kitűnik, hogy 
ezek kicserélésének sikerében Kosztolányi sem nagyon bí
zott. S furcsa, hogy a kiadott könyvecskében mégis meg
kísérli, s a drapp helyett vaj- vagy mogyorószínűt, szürkés- 
sárgát, pezsgőszínt ajánl; a konzerv helyett eltett (gyü
mölcs, hús)-1; a sport helyett első lehetőségként meghagyja 
a sportot, de másodikként a testedzés, verseny, versenyjá
ték, testgyakorlat szavakat ajánlja, harmadikként pedig a 
kedvtelés, szórakozás, negyedikként a szeszély szót. Ebben 
az esetben, tehát a sport szó által kiszorított szavak visz- 
szahonosítását szorgalmazó eljárásban könnyű fölismer
nünk az elv rugalmasságát és toleranciája mellett jogos élel
mességét, hiszen egy szó sematizáló hódításának szeretne 
gátat vetni. A drapp s a konzerv magyarításának buzgalma 
azonban arra vall, hogy Tolnai bölcs óvását nem szívlelte 
meg.

Bármily meglepő is ez a sejtelmünk, a továbbiak so
rán csak megszilárdulhat. Következő, 1932. november 26-án 
kelt levelében Tolnai, miután megmagyarázza, miért nem 
helyettesítheti a linóleumot a viaszkosvászon, így zárja le 
ezt a kérdést: „Hagyjuk ki, nem fogjuk ezt a világműszót 
kiszorítani." Hibásnak véli a vonalas szerkezetet is a poli
fónia helyett. (Kosztolányi-hagyaték. Ms 4625/115—116.) Egy 
másik, 1932. november 7-én kelt lapján a praliné, a bonbon, 
az akvárium, a strandol, a gesztus szavak helyettesítésének 
nehézségein tűnődik. Nem mondja, hogy rossz, amit Kosz
tolányi ajánl, de nem is elégedett. „Útvesztő ez — írja —, 
tenger, melyet még Szt. Ágoston angyala sem bírna kime
ríteni." (Kosztolányi-hagyaték. Ms 4625/111—112.)
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Kosztolányit nem csüggesztik el, újítókedvét nem mér
séklik Tolnai aggályai. Az elkészült könyvben linóleum he
lyett viaszkosvászont, lódén helyett darócot, polifónia he
lyett vonalas szerkezetet, strand helyett fövényt ajánl. Igaz, 
az akvárium magyarítását föladja; nyilván belátta, hogy ví
zipalotának keresztelni egy kisméretű edényt nem szeren
csés. Belátta, hogy a pralinét jobban helyettesítheti a töl
tött csokoládégombocska (a gombocska az ő leleménye); 
hogy a tank sem töltő, hanem tartály, sőt elsősorban pán
célkocsi:, s a szenilis sem koravén, hanem aggastyán, elvén- 
/zedf. Természetesen fejet hajt, ha megtudja, hogy a gürcöl 
szó nem idegen, hanem népnyelvi szó, de a krumpli-nudli 
helyett csak második helyen ajánlja a sodrott tésztát, noha 
Tolnai megmagyarázza, hogy az első helyen közölt burgo
nyásmetéltben a metélt tarthatatlan. Sőt a yo-yo helyette
sítésénél is kitart a maga sodrókája mellett, s csak második 
helyen közli a pöndörkét, bár Tolnai egy megejtően ízes 
kis történetet is előad, hogy a pöndörke születését hitele
sítse.

Ha most végignézzük A Pesti Hírlap Nyelvőre által kö
zölt szó tárakat, akár A helyes magyarság szótárát, akár A 
tiszta magyarság szárát, megállapíthatjuk, hogy Tolnai Vil
mos aggályait nagyon is igazolta az idő. A hibás formák és 
az idegen szavak zöme életképesnek bizonyult, sőt gyara
podtak is azóta. De nem azért, mert Kosztolányi telhetet
len volt. hanem mert munkája megszakadt, s mert az idő 
is ellene hatott. Az ilyen munka értékét és értelmét külön
ben sem az minősíti, hogy általa hány idegen szó szorul 
ki a nyelvből, hanem az, hogy hány életképes javaslat fo
gant meg. Mert ezekkel, amíg eldöntetlen a küzdelem, az 
igényes stiliszta még élhet, bekerülhetnek tehát a nyelv éle
tébe s ott idővel helyzetük erősödhet is.

Ha ilyen mértékkel tekintjük át A Pesti Hírlap Nyelv
őrének szótárait, a munka értelme nem vonható kétségbe. 
Igaz, a cukrászdát ma sem mondjuk cukrászboltnak, sajtó
hibáinkat ma is elnézzük, noha ez a szó a nagylelkűség 
egyik megnyilatkozására hivatott. Élünk az elővigyázat szó
val, gyakran ezzel a fontoskodó kifejezéssel is: „Eltekintve 
attól, hogy. . Megesik, hogy kimondottan rossznak mond
juk, ami határozottan rossz, leépítésekről beszélünk, ami
kor elbocsátásokra gondolunk. Viszont: fogadtatás helyett 
szerencsére már egyre sűrűbben olvashatunk fogadásról; 
a véleményt egyre ritkábban szokás aláépíteni, inkább meg
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erősítik, megalapozzák; a behajózza az árut még hadban áll 
a berakja az árut-tal, a befejezést nyer a befej eződikkel, de 
kényesebb stiliszta már inkább az utóbbit választja. Sajnos 
a beköltözhető (lakás), noha rossz képzés, terjedőben van, 
a dacára annak . . .  azonban visszavonulóban, s helyét a noha, 
ámbár, jóllehet jogosan foglalja el. A régóta létező magyar 
városneveket a műveltségükkel hivalkodó túlbuzgók egy idő
ben kezdték az illető országban használatos nevekkel föl
cserélni, de ez a folyamat is megállt: Róma, Párizs, Velence, 
Bécs, Nápoly, Zágráb, Koppenhága maradtak, amik voltak.

Az idegen és a magyar szavak arányát sem változtatta 
meg lényegesen ez a nyelvvédő mozgalom, de megállította 
az idegenség áradatát. Igaz, csak egy vagy másfél évtizedre, 
de példát mutatott arra, hogy a küzdelem lehetséges. Az 
akkor használatos idegenségek kicserélése sok szó esetében 
sikerült, ami azóta történt, már nem A Pesti Hírlap Nyelv
őrének gondja. Íme néhány példa: az abcúgot kiszorította 
a le vele! (nem volt nehéz), az abortál mellett megerősödött 
az elvetél, az abszolút maradt. Az abszolvál, az adekvát, absz- 
tinens, adaptál csak szakzsargonban létezik, az ad hoc a 
köznyelvben is, de az adjunktus kiszorult mindenünnen. 
Kiszorult az aeroplán is, az ágens is, leszakadt családfájáról 
az agrárius, de megmaradt az affektál, akceptál, az aktív 
kiszorított egy sor jó magyar szót, az akadémiából viszont 
magyarul vált ki a főiskola. Él és virul nevéhez híven az 
aktuális, az akusztika is néhány szakmában, az amortizáció 
most kap új erőre, az ambíció ereje töretlen, az altruista 
viszont gyöngül, az almanach pedig kimúlt. Ha helyünk len
ne végigkövetni a magyarító szótár egészét, talán még ked
vezőbb képet kapnánk, mert az a betűvel kezdődő szavak 
között sok a tudományban használatos, ,de például a b-vel 
kezdődő idegen szavak között bokrostól adódnak olyanok, 
melyek már alig élnek. így például a bessz, a biléta, a bel- 
letrista, a battalion, sőt a bébi is csak most kezd újra el
terjedni. Természetesen él a blöff, a blődnek is úgy kedvez 
az idő, mint a bilaterálisnak vagy a biszexuálisnak. Erről 
azonban A Pesti Hírlap Nyelvőre és Kosztolányi már nem 
tehetnek.

Amiről tehetnek, a túl merész, keresett, a megfoganni 
sem képes szavakat azonban még szemügyre kell vennünk. 
A cech helyett Kosztolányi fizetséget ajánlott, ami ponto
sabb a számlánál, mégis az utóbbi honosodott meg. A ci
nikust azonban nem tudja helyettesíteni sem a sivár, sem
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a rideg, sem a kegyetlen, sem az elvetemült, sem a /é/za. A 
brikett pozícióját meg sem rendítette a sajtolt szén, a bri
gádét a dandár, a bumliét a csigavonat; a defekt is tartja 
magát a közlekedési eszközök területén. Az antant helyet
tesítése az egyetértéssel, megegyezéssel eleve reménytelen 
kísérlet volt, a frizuránál nem bizonyult vonzóbbnak a fé- 
sület, de a hajviselet kezd meghonosodni; a frottír jobban 
imponál, mint a különben találó bolyhos; a fáriával nem bírt 
a veszett némber; a giccs valóban művészieden, vásári mun
ka, de sokkal szaftosabban az; a szafthoz képest is kevés a 
lé; a gnóm nemcsak törpe, sötét is, nyomorék is; a hecc
hez képest magyarázkodó a vaskos tréfa, a hajcihő pedig 
mást jelent; a karton helyett ajánlott kéregpapír, lemezpa
piros is keresett; a kupié olcsósága elvész a kis dalocská
ban; a /cwss inkább azt jelenti, hogy pofa be, tehát ez is 
megfinomulna az ajánlott feküdj!, lapulj!, csitt! szavakban; 
a mitersszerrel szemben ajánlott bőr atka igen szellemes le
lemény, de talán túl szellemes is; a motor helyettesítésére 
ajánlott hajtó, hajtógép pedig épp a találmány sajátságát 
fedné el. Érdekes, hogy az erőgép meggyökeresedett, de parti- 
kulárisabb fogalomhoz kapcsolódva, a muffot helyettesíteni 
akaró karmantyú viszont szinte tréfásan hangzik, noha érde
kes lelemény.

Kosztolányi radikalizmusát szemlélteti az a nagy szó
csoport, mely a szaktudományok bevett szavainak magya
rítását szorgalmazza. Ezek esélye volt a legrosszabb, s ezek 
kapcsán merülhetett föl legtöbb joggal az ismerős vád: a szó
ban forgó szavak lecserélésével Kosztolányi az egyetemes 
tudományossághoz fűződő szálakat gyöngítette. Jogos-e ez 
a vád vagy sem, nem kell itt eldöntenünk, de közlünk egy 
kis szótárt, amely tükrözheti, mely szavak esetében volt ele
ve reménytelen a küzdelem. E szavak egy része már csak 
eredetében őrzi valamely tudománnyal vagy művészeti ága
zattal való kapcsolatát, egy másik csoportjuk pedig hatá
rozottan köznyelvi szó lett. Példáinkat nem is tagoljuk két 
csoportra, betűrendben közöljük. Tehát a Kosztolányi által 
lecserélésre ítélt, de lecserélhetetlen szavak például az 
absztrakt, abszurd, ágál, agitátor, akkord, aktív, animális, 
antik, apokrif, apológia, asszisztens, atavizmus, atomizál, 
aula, barokk, centrum, ciklus, dátum, deduktív, delegátus, 
demagóg, demokrata, dialektika, diktál, direkt, diszkrét, 
dokk, dokumentum, dominál, dömping, effektus, egzotikus, 
elit, emigráció, enciklopédia, energia, erotikus, esztétika, évi-
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đens, evolúció, fanatikus, fantázia, fantom, fasírt, fázis, fi
gura, film, filozófia, forma, fókusz, fórum, frenetikus, ga
léria, garnitúra, genezis, grafika, hangár, harmonikus, ha
zárd, helikon, hipnózis, história, homogén, horizont, humá
num, ideális, ideológia, idióta, illusztrál, immúnis, imponál, 
improvizál, impresszárió, indiszkrét, indiszponált.

A teljes szótár jó  egyharmadából emeltük ki az előbbi 
75 szót, tehát háromszor ennyire, körülbelül 215-re tehető 
azok száma, amelyek ellen a harc eleve meddőnek látszott. 
S ezek mellett még elég tetemes ama tudományos műszavak 
száma, amelyek csak egy-egy szakmán vagy egy társadalmi 
szférán belül használatosak. Ilyen például az abszorbeál, 
antropomorf, appendix, approximatív, auditórium, bukmé
ker, bronchitis, celebritás, couleur locale, debatt, daktilosz- 
kópia, diárium, diszciplináris stb. Ezek nyelvrontó hatása 
bizonyára nem olyan mérvű, hogy a köznyelvet óvni tőlük 
szükséges lenne.

Ám ha az előbb kiemelt 75 meggyökeresedett és mellőz- 
hetetlennek tetsző idegen szót ismét végignézzük, s a Kosz
tolányi helyettük ajánlott szavait, azt látjuk, hogy ezek a 
szavak bizonyos jelentés változatait ma már magyar szóval 
fejezzük ki. Az absztrakt helyett igen sok esetben haszná
latos az elvont; az ágál helyett a hadonászik, handabandázik; 
az animális fogalmából teljesen hiányzanak az állati sértő 
jegyei; a centrum előretör, de a központot nem szorította 
ki; a frenetikus, az ideális, immunis mellett is léteznek ma
gyar megfelelők. Kosztolányi tehát sok esetben okkal re
mélte, hogy ajánlatai megdönthetik egy-egy idegen szó egyed
uralmát. Az automobil s aztán az autó például a harmincas 
években volt annyira meggyökeresedett, mint a centrum, 
s milyen meglepő karriert csinált ellenében a kocsi. Hogy a 
gépszín, kocsiszín sikere kisebb volt a garázs-zsal szemben, 
bár kitűnő magyarítás, ez is arra vall, hogy a siker nem 
mindig logikus fejlemény, sok kiszámíthatatlan tényezőtől 
függ.

Mindenekelőtt a társadalmi, történelmi, politikai vi
szonyok változásaitól és a civilizációs fejleményektől. Ha a 
közélet minden területén naponta szerepel a brosúra, boj
kott, blokád, burzsoázia, bürokrata, deklaráció, dialógus, de
viza, emancipáció, imperializmus, szuverenitás, reménytelen
né válik az ellenük ajánlott magyar szó helyzete. De Koszto
lányi e fejleményekkel nem számolhatott. A kemping szó 
például nem is szerepel szótárában, annyira nem kellett ho
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dításától tartania. Schöpflin inkább a bicikli helyett aján
lott kerékpár sikerét tartotta valószínűnek. S most, ha azt 
olvassuk, hogy „A főnyeremény kempingkerékpár” , aligha 
ütközünk meg rajta, olyan fontos része lett a mai ember 
életvitelének a kemping.

Vagy itt vannak például a labdarúgás szavai. A Pesti 
Hírlap Nyelvőrének szerkesztésekor még a football uralko
dott. Milliók mondták így, s helyzetét csak erősítették a 
szó nemzetközi kapcsolatai. Kosztolányi a rúgólabdát aján
lotta helyette, amely — érthető — meg sem fogant, de a 
játék elnevezésére ajánlott labdarúgás, noha ez is terjedel
mes szó, meggyökeresedett, s vele a hátvéd, a fedezet, a 
középcsatár, a mérkőzés, a rangadó, pedig világszerte a bekk, 
a half, a center, a meccs, a derbi volt használatos. (Ez utób
biak nem is szerepelnek A Pesti Hírlap Nyelvőrében.) Nap
jainkban ügyem ismét terjedőben van a meccs, s némely 
újságíró kontraakciót ír a hibátlan és honos ellentámadás 
helyett. Sőt a teljesen háttérbe került boksz szó is mintha 
éledni kezdene, hogy elvegye a teret a szépen meggyöke
resedett ökölvívástól. Igaz, a bokszer helyett ajánlott ököl
vas nem tudott meg se foganni. Pedig milyen remek le
lemény!

Ezzel el is értünk Kosztolányi magyarító munkássá
gának, kudarcainak és sikereinek legtanulságosabb példájá
hoz. Ebben, tehát a boksz, a football, a bicikli megmagyaro- 
sodásában, más szavak esetében e szándék kudarcában tisz
tán szemlélhető, hogy a szavak élete — magyaroké, idegene
ké — mennyire függ a külső körülményektől. Függ az aján
lott szótól is, de csak hellyel-közzel és kis részben. Az 
akkumulál, akta, alternatív, amorális, analóg, ankét, appa
rátus, apellál, atrocitás, bankett, bár, bigott, bravó, cúg, de
legátus, devalvál, direktor, dressz, duó, egoista, elán, emi
nens, emóció szavak helyett például nagyon szerencsésen 
kiválasztott magyar helyettest, helyetteseket ajánlott Kosz
tolányi, s ahogy a bravó el is szigetelődött, az elán, az emó
ció még a nekik kedvező szakterületeken is visszaszoruló
ban van, úgy remélhette, remélhető, hogy a többi helyett 
ajánlott és használatos magyar szavak is tért hódítanak. Az 
ilyen munka értelmét az eleven nyelvgyakorlat felől lehet 
megítélni. A Pesti Hírlap Nyelvőrének megjelenésekor sok 
idegen szó állt versenyben a velük együtt létező magyar 
szavakkal, s igen sok szó esetében ez a verseny ma is tart, 
tehát Kosztolányi munkájának értelmét csak évtizedek fej

117



leményei dönthették el. S nem is sikerek és kudarcok egy
bevetése alapján (levonva abból, ami idegen volt, azt, ami 
a magyarítás után életben maradt), ez nagyon gépies eljá
rás volna. A munka minősítésénél a szerencsés lelemények, 
a még zajló verseny tényei mellett a nyelvművelés szem
pontrendszerének, érvkészletének kiérlelése, letisztulása még 
nagyobb jelentőségű eredmény, mint a sikeres magyarítá
sok sokasága.

Ezért is tulajdonítunk a Schöpflin Aladárral való vitá
nak nagy jelentőséget. A nyelvvédelemnek azok az elvei, 
szempontjai, melyek A Pesti Hírlap Nyelvőrében összege- 
ződnek, ezekben a vitákban bizonyítják erejüket, érvényes
ségüket. A könyvhöz Kosztolányi által írt Használati utasí
tás című bevezetőcikkben — noha előbb Íródtak — a Schöpf- 
linnel való vita gondolatai tisztán fölismerhetők.

A Pesti Hírlap Nyelvőre 1933 elején jelent meg. Január 
10-én Tolnai Vilmos még így érdeklődik: „Elmúlt karácsony, 
el az újév is, s én hírét se hallottam, nem láttam, »ni vu, 
ni oui« a Pesti Hírlap Nyelvőrének, azt sem tudom, meg- 
jelent-e, vagy talán elnyelte az idők malma. Pedig nagyon 
szeretném látni a kis idétlent, melyre annyi apai szeretetet 
fordítottam. (...) Én úgy képzeltem, hogy elárasztják vele 
a könyvkereskedéseket meg az újságárus bódékat, hogy »köz
világítson«. Nagyon jó volna, ha azokat a cikkeket, melye
ket a jó és tiszta magyarság ügyében írtál, külön füzetbe gyűjt
ve lehetne megkapni; annyi szép gondolat, megszívlelni való 
tanács van bennük, hogy kár volna, ha az újság 24 órára 
szabott élete elnyelné őket.” (Kosztolányi-hagyaték. Ms 
4625/117—118.) Mint ismeretes, Tolnainak ez az elképzelése 
is megvalósult, igaz, már csak a költő halála után. A Pesti 
Hírlap Nyelvőre azonban elég gyorsan elkészült: egy év se 
kellett a tanulmányok összehozására, a szerkesztésre és a 
nyomdai munkákra.

A fogadtatás tárgyalása nem fér el témánk kereteiben, 
talán nem is nagyon fontos. Csak jelezzük, hogy a szaktu
domány megbecsüléssel fogadta, mindenekelőtt — s ez ma
gától értődik — a Magyar Nyelvőr. Rubinyi Mózes, a könyv 
szerkezetének ismertetése után, miután a benne olvasható 
tanulmányokról is közli, hogy érdekesek, Kosztolányié szel
lemes is, a két szótárban véli fölismerni a kiadvány na
gyobb értékét. „Nézetünk szerint — írja — a két szótári mun
ka a könyv legmaradandóbb alkotása s a nagyközönség szem
pontjából a legfontosabbak.” Külön nyomatékkai beszél ar
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ról is Rubinyi, hogy hírlap ilyenre még nem vállalkozott: 
„Sok százezer példányban terjeszti el a munkát, melynek 
minden sora a magyar nyelv érdekében tör lándzsát.” (Ma
gyar Nyelvőr, 1933. január—február. LXII. 1—2. sz. 16.) Ru
binyi is említi, de a Diárium kritikusa is fontosnak véli 
hangsúlyozni, hogy Négyesy reménye vált valóra. Az ő szel
leme lebeg a könyv fölött, mely a mai tudományt is kép
viseli, így „nyelvünk válogatott törvénykönyvének is tekint
hető” . (Diárium, 1933. április—június.)

Okkal lehet tehát meglepőnek mondanunk, hogy a Nyu
gat, melynek Kosztolányi indulásuk óta a munkatársa volt, 
s 1933 táján egyik legrangosabb szerzője, egy nagyon fa- 
nyalgó, fönntartásokkal teli vitairattal fogadta A Pesti Hír
lap Nyelvőrét. Schöpflin Aladár cikkéről beszélünk. Mivel 
e cikk nyomán egy háromfordulós vita bontakozik ki, és 
Schöpflin Aladár 1967-ben megjelent Válogatott tanulmá
nyaiban csak a Schöpflin-cikk olvasható, szükségének vél
jük a vitát elindító első írás ismertetését. Értelem szerint, 
ahol a tömörítés lehetséges, szó szerint, ahol muszáj. (Meg
jelent a Nyugat 1933. március 1-jei számában Nyelvművelés 
címmel.)

Természetes, ha íróember becsüli mestersége legne
mesebb, legkényesebb eszközét. Minden kifejezhető általa. 
Kosztolányi Hegedűs Lóránttal élére állt egy mozgalomnak, 
amely egyenes folytatása a múlt századi ortológiának; ez a 
70-es években indult. Szarvasékat Arany kedvetlenül nézte, 
Gyulai harcolt ellenük. Az író kompetens a nyelv dolgában. Ké
sőbb Rákosi Jenő és Tóth Béla vonzódtak a mozgalomhoz. 
„A mozgalom pontosan összevágott azzal a soviniszta szel
lemmel, amely akkortájt lett úrrá a magyar közvéleményen.” 
„Voltak túlzásai, amelyek nyomtalanul tűntek el, de kétség
kívül voltak jó eredményei is, elsősorban az ízlés és lelki
ismeret nélküli neologizálás visszaszorításában, de még in
kább abban, hogy az írókat a nyelvhasználat tudatosságára 
és gondosságára figyelmeztette.” Mozgósítóan hatott a taní
tásra is.

Az irodalom nyelvi gazdagodásához azonban nincs köze, 
az az írók műve.

A nyelvtudománynak megfigyelnie, kutatnia kell, a 
nyelvhelyesség az irodalom és a stilisztika dolga — mondta 
tavaly Gombocz Zoltán is.

„Kosztolányiék új ortológiája — mert bár nem hasz
nálja e nevet, mégis az — ennek megfelelően írók vezetése
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alatt indult meg s a nyelvtudósok csak segítők benne.1' „Leg
értékesebb eredménye ez a kitűnően szerkesztett könyv.” 
„Laikus magyar nagyon jó hasznát veheti.”

„A mozgalom azonban, úgy, ahogy főleg Kosztolányi 
és Hegedűs Loránd propagálják, nem annyira ortológia, 
mint inkább purista mozgalom. A nyelvünkben használatos 
idegen szók ellen vezet irtóháborút.” Szükség van-e rá? Ál
talános érvénnyel elfogadhatók-e azok a célok, amelyeket 
maga elé tűzött?

Rengeteg új fogalom jön idegenből s velük új idegen 
szavak. Ahogy a földművelés átvételével török—tatár sza
vakat is átvettünk. Bővülnek vele kifejezési lehetőségeink. 
Inkább jól képzett magyar szót, mint idegen szót! S neki
látnak új magyar szavak alkotásának. Az idegen szavak zö
me egy idő után meghonosodik. Részes ebben a kényelmes
ség is. Kedvében jár a sznobizmus ás. De a divat szavakat a 
nyelv kiveti. Például a háború előtt a differenciál szó volt 
divatos. Elmúlnak, nevetni -kell rajtuk, nem harcolni elle
nük. Ha rendbe jön a gazdálkodás, ki fogja kimondani ezt 
a rettenetes szót, hogy „transzfermoratórium” ? Semmi ve
szély, az alkalmatlan vendéget a szervezet kiutasítja. „A ma 
forgalomban levő idegen szavak nagy része ilyen kéretlen 
vendég.”

Komolyabban vehetők a fogalmakkal együtt éppen meg
gyökeresedő szavak. Például „A telefon mindenkinek sok
kal meghittebben, majdnem mondhatni magyarabbul hang
zik, mint a távbeszélő. Milyen nehéz volna azt mondani: fel
vettem a távbeszélőkagylót és távbeszéltem Gellért Oszkár
ral!”

Szegény Szabó Endre orosz fordításaiban a naiv he
lyett a bávát erőltette. Fontos, hogy az írók ne nézzék bá- 
vának.

Fontosabb: az idegen szavak zöme görög és latin ere
detű nemzetközi műszó. „Ezeket nyelvünkből száműzni any- 
nyit jelent, mint elvágni néhány szálat, ami gondolkodásun
kat az egyetemes emberi gondolkodáshoz fűzi.” Ezeket in
kább szorosabbra kellene fűzni. „Mindent el lehet mondani 
rólunk, mint azt, hogy túlságosan benne vagyunk az embe
riség egyetemes gondolatvilágában. A purizmus ezen a . pont
ion nyelvi sovinizmust jelent.” Megtanulhattuk, milyen káros 
mindennemű sovinizmus. ~ ^
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Nem hiszem, hogy az idegen szavak bármivel fenyeget
nék nyelvünket. Nem látom nyelvünk veszedelmét: ép, egész
séges, fejlődő. A beszélt nyelvben vannak léhaságok, műve- 
letlenségek, de nem több, mint máskor volt. „A baj nem a 
nyelvi, hanem a műveltségi színvonal és gondolkodás fe
gyelme körül van. Társadalmunkban burjánzik a fél és há
romnegyed műveltség. A kor intézményeiben, azok gondo
lati alépítményében, egész szellemi struktúrájában megla
zult a belső fegyelem. Tele vagyunk tisztázatlan fogalmak
kal.” Ezen azonban nem tud segíteni semmiféle nyelvmű
velő akció. Legfeljebb a segítés illúzióját adhatja.

Az új purizmusnak semmi esetre sem lesz lényeges 
eredménye. Az igazi veszedelem az, hogy a szomszéd orszá
gokban egyre nehezebb óvni az anyanyelvet. Nyelvünk egy
sége került veszélybe. Ezen segítsen az Akadémia nyelvmű
velő bizottsága.

Kosztolányi Bábel tornya című vitairatában válaszolt 
Schöpflinnek. (Erős várunk, a nyelv. 175—183.) Mindenek
előtt elhatárolja a mozgalmat Szarvasék ortológiájától, mond
ván: védik ők is a nyelvhelyességet, de nem harcolnak a 
nyelvújítás sok pompás szava ellen, inkább maguk is újí
tanak hasonlókat. Nagyobb figyelmet Schöpflin kétségeinek 
szentel. Annak, hogy vitafelét az „a 6000 idegen szó — egy 
átlagember szókincsének kétszerese —, melyet szótárunk 
közöl, nem tudja meggyőzni arról, hogy nyelvünket némi 
veszedelem fenyegeti. . . ” Schöpflin érveire válaszolva elhá
rítja a föltételezést, hogy a nyelvvédők szerint így kellene 
beszélni: „Felemeltem a távbeszélőkagylót és távbeszéltem 
a barátommal.” E mondatot — írja Kosztolányi — minden
ki csak így fejezné ki világosan és érthetően: „Felemeltem a 
kagylót és beszéltem a barátommal.” A Szabó Endre által 
pártfogolt báva szó kudarca sem bizonyítja a tájnyelvekből 
történő magyarítás lehetőségét. Más szavak, például az alat
tomos, a bárgyú, a badar, többre vitték, s megélt a nyelv
újítás 10 000 szava is.

Kosztolányit — láthatóan — Schöpflin jóslástól sem 
tartózkodó kételkedése bántja a legjobban. Erre visszatérve 
s a nyelvújítás eredményességére utalva írja: „Az a kérdés, 
ma akarjuk-e ezt, vagy akarhatjuk-e? Schöpflin Aladár csüg
gedten legjdnt s előre megjósolja, hogy a nyelvtisztító moz
galomnak »semmi esetre sem lesz lényeges eredménye«. Be
vallom, én a vitában nem kedvelem a jóslatokat.*! S a mon
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dat, amely itt következik, akár sértésnek is beillik: „A jós
lat többnyire egy vágy kivetítése: sugalmazás.”

Szót emel az ellen a beállítás ellen is, hogy Arany és 
Gyulai, bár az ortológusok vaskalaposságát valóban eluta
sították, a nyelvtisztaság ügyében Schöpflin közönyét iga
zolhatnák. Beszédes idézetekkel bizonyítja, mennyire szív
ügyüknek tartották a nyelv tisztaságát, magyarságát.

Természetesen válaszol a legsúlyosabb aggályra is, a 
sovinizmus vádjára. Ügy véli, nem kell megijednie a szótól, 
mert minden nyelv soviniszta a szónak abban az „ártatlan, 
senkinek nem vétő, szűzi” értelmében, ahogy az alma alma és 
nem tök akar maradni, ahogy önmaga jellegéhez minden 
nyelv ragaszkodik. Ezért — írja Kosztolányi — „Nem köze
ledhetünk úgy a többi néphez, hogy előzékenyen felajánl
juk nekik szókincsünk egy részét, vagy hogy áldozatul vet
jük oda például tárgyas ragozásunkat. Ezzel semmit sem 
érnénk el. A megértést legkevésbé.” És nem hiszi, hogy e 
szálak elvágása veszedelmes volna, s ezek hiánya miatt la
zulna meg kapcsolatunk az egyetemes műveltséggel.

Schöpflin azonmód és terjedelmesen válaszol. Ez az 
írása — mint említettük — Válogatott tanulmányaiban is 
olvasható, ezért csak röviden ismertetjük.

Ügy véli, Kosztolányi félreértette őt, ő igenis fontosnak 
tartja a magyar nyelv tisztaságát, de ezt a magasabb művelt
ségtől reméli. Tisztán és jól írni, ez stíluskérdés, melyet a 
nyelvvédő mozgalom nem befolyásolhat. Ezért nem remél 
sokat ettől a mozgalomtól. Az irodalom nyelve ma nincs is 
olyan veszélyben, mint Kosztolányiék mozgalma ismereté
ben gondolni lehetne, életének, megújulásának létalapja a 
szabadság, s ha Kosztolányi nem ás, de a mozgalom ezt fe
nyegeti: a nyelvi szabályok merevsége árthat a stílus ele
venségének.

Magával Kosztolányival a purizmus kérdésében van vi
tája. Ebben fönn is tartja nézeteit: „a fölösleges idegen sza
vak halmozása műveletlenség, de az idegen szavak elleni 
általános irtóháború a gondolkodás szabatossága ellen irá
n y u l Vannak ki nem cserélhető szavak, mert amiket he
lyükbe tehetünk, nem ugyanazt jelentik, más az asszociációs 
mezőjük. Ilyen például a Ding an sich, bizonyos összefüg
gésekben a konzekvencia. Vannak magyarítható szavak, de 
az altruizmus például nem azonos az önzetlenséggel, a szte
toszkópot kár lenne fölcserélni a szívhallgatóval, mert a 
tüdőt is hallgatják vele. „Nem tehetek róla, a kerékpár
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grammatikailag is jó, de én valami olyan ízt érzek rajta, 
mint a távbeszélőn, valami hivatalos ízt.” Válogatni kell, s 
csak azt kell elvetni, amire van jó magyar szó.

A sovinizmust pedig másként értelmezi, mint Koszto
lányi, nemcsak az ártatlan önzést véli tartalmának, hanem 
az idegen szavak elleni gyanút és gyűlöletet is. S megbor
zong a gondolattól, hogy Kosztolányiék 6000 szót akarnak 
megmagyarítani, „nem lenne ettől nyelvünknek valami 
volapük műnyelv íze?” Végül megerősíti a föltételezését, mi
szerint ez a mozgalom Szarvasék ortológiájának folytatása.

Azt hihetnénk, hogy ezután már csak az ismerős érvek 
variálása jöhet, ha folytatódik a vita. Nem, Kosztolányi leg
nagyobb fegyverténye csak ezután következik. Eddig Schöpf- 
lin a Nyugatban, ő csak a Pesti Hírlapban adta elő érveit. 
(1933. március 25.) Most ő is a Nyugatban teszi közzé repli
káját. Egy másik közönséget is meg akar tehát győzni, ezért 
nem szorítkozik a fölmerült kérdésekre, hanem azokat mé
lyebb, hatásosabb érvekkel megerősítve a mozgalom egészé
nek apológiáját adja. (Nyelvművelés. Nyugat, 1933. I. 503— 
514. Erős várunk, a nyelv. 183—204.)

Miután a vita értelméről elmondta gondolatait, első 
helyen azt tisztázza, hogy A Pesti Hírlap Nyelvőre s az egész 
mozgalom címzettje nem a szépirodalom, hanem a nagy- 
közönség. A következő forduló során Gombocz Zoltánt idézi
— akit Schöpflin a purizmusba magát nem ártó tudósként 
aposztrofált — annak bizonyságaként, hogy az írónak köte
lessége a nyelvtisztaság ügyét tudatosan nézni és támogatni. 
A vádat, hogy nyelvtudós szövetségesei vaskalaposak volná
nak, tapasztalatokra hivatkozva hárítja el, alaptalannak véli 
tehát Schöpflin aggályát, aki tőlük félti a nyelv szabadságát.

A kérdés lényegére térve kifejti, mennyire nem igaz, 
hogy a nyelv ma nincs olyan veszélyben, mint a múlt szá
zad hetvenes éveiben: álfölény, hányavetiség, nagyotmondás, 
handabanda ékteleníti nyelvünket és sok-sok idegen szó. 
Erről beszélve mindig az életből ellesett példákkal szem
lélteti gondolatait, azokból indulva tér rá a helyzet minősí
tésére, s támasztja alá a főgondolatot: nem rémlátás ihleti 
a nyelvvédőket.

Kitér a sovinizmus vádjára is, s még az idegen szavak 
elleni gyanút is a nyelv önvédelmének természetes megnyi
latkozásaként magyarázza. Nem lelkesedik ő — írja — a 
más nyelvekben terpeszkedő idétlen hungarizmusokért sem. 
S itt már — előbb nyilván röstellte — határozott szavakkal
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különíti el ezt az önzést a más népeket és más nyelveket le
becsülő elfogultságoktól, s kristálytisztán fogalmazza meg 
nyelvvédelmének idevágó elveit: „Ez az áhítat, mely egyaránt 
ellenzi egyéniségük elkorcsosítását, vagy meghamisítását, hi
tem szerint sokkal közelebb van az igazi nemzetköziséghez, 
mint az a papirosábránd, mely a természetet tagadva úgy 
akarja létrehozni az emberi közösséget, hogy összezagyválja 
az egybe nem tartozó és egymást kizáró elemeket.”

Az Azok az idegen szavak című alfejezetét már erre az 
alapra építve, s messzebbről nekifutva alkotja meg. Az ag
gályra, hogy a szavak asszociációs rendszerét nem lehet át
ültetni, a nagyon avatott hozzáértésével tisztázza, hogy az 
idegen szó is csak a használat során töltődik föl sok jelen- 
tésámyalattal, sokáig csak rögeszme, ami hozzájuk tapad, 
hiedelem. Miért kellene ezt az állapotot tartósítani? Az 
altruizmus valóban nem egészen azonos az önzetlenséggel, 
ahogy egyik szó sem egyenlő a másikkal, még az eb sem a 
kutyával (más az idomuk, zenei hangzásuk), de feltöltődhet 
új jelentéselemekkel, esetleg egy új szót is kiizzadhat a nyelv, 
ha a tunya nyelvalkotó ösztönt munkára sarkalljuk.

S mennyire oktalan hűség a sztetoszkóphoz való ra
gaszkodás csak azért, mert nem csak a szívet vizsgálják ve
le. Az asztalos se szorítkozik asztalcsinálásra, a kávéházban 
is kapható más is a kávén kívül. Idő kell, míg az új szó 
elnyeri „a kedélynek azt a sugárzó mozgékonyságát, a bele- 
képzeléseknek és hozzágondolásoknak azt a derengő rugal
masságát, a különféle emlékeknek azt a gyöngén világló, 
sejtelmes ködét, mely a szavaknak voltaképp a lelke” .

Ezután a nyelvújításra tér (Schöpflin írásában is meg
számolja a nyelvújítás szavait), annak szép és hatalmas 
fegyvertényére. Ezzel a jelenkori nyelvvédelemhez szükséges 
hit értelmét állítja magasrendű összefüggésbe. Kazinczy, 
Vörösmarty missziójára emlékezteti Schöpflint: „Példájuk 
arra int, hogy nekünk se szabad elnyúlnunk ebben a nyelv
ben és csak élvezettel dőzsölnünk, mint a törökbasáknak a 
forró kénesfürdőben. Jelszavunk nem lehet a szellemi kénye
lemszeretet.”

S végül elmondja, miként került ő ebbe a mozgalomba, 
milyen korábbi aggodalmai és szándékai jutottak itt kedve
ző akusztikához. Nem a költők varázslatos szavai ellen, nem 
is az évszázadok óta meghonosodott szavak ellen küzdenek 
ők, „Csak az új, vad beözönlésnek kellene gátat vetnünk” . 
S még ő, a szépíró sem vesztett e munkán, bár sajnálja if
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júkora regényes messzeségekre utaló szavait, rájött, hogy az 
idegen szavak fölváltásával inkább gazdagodott. „Amit el
vesztettem a vámon, visszanyertem a réven. Rájöttem arra 
is, hogy a nyelvtisztításnak van határa: a mindenkori lehe
tőség és ízlés, de a nyelvpiszkításnak nincs határa: az vég
telen, mint a pongyolaság és ízléstelenség."

S legvégül — mert Schöpflin Aladár ismét megkérdez
te — arra is válaszol, miért nem a szomszéd államok magyar
sága nyelvének ügyében sáfárkodnak. Mert nem lehetséges
— mondja Kosztolányi —, de ha Magyarországon az írók 
összefognának, s igazi irodalmi öntudat alakulna ki, sok 
mindent lehetne tenni. „Ezért harcolok. Ezért verekszem 
legbecsültebb barátjaimmal is. Ezért vállalom a gúnyt, mely- 
lyel nem engem kicsinyítenek, hanem nyelvünket, és válla
lom a tanítás hálátlan szerepét, kellő tanultság nélkül s az 
apostolkodást, mely nem az én kenyerem. Jobb volna éne
kelni.”

A vita ezzel — mondhatnók — eldőlt. De az utolsó 
szót a Nyugat Schöpflinnek adta. S ebben Schöpflin magát 
elégedettnek azért mondja, mert Kosztolányit ilyen kitűnő 
cikkek írására ingerelte. Különben úgy véli, nem is elveik
ben különböznek ők, hanem temperamentumukban. Kosz
tolányi lelkes, ő kétkedő a mozgalom lehetőségeit illetően, 
másrészt ő jobban bízik a nyelv erejében, hiszi, hogy — 
mint az egészséges test — kiveti magából a betegségcsírá
kat. Egészségének ügyét rá is hagyná az írókra. Kosztolányi 
külön szervezettel is óvni akarja.

Ami a nézeteltérések lényegét illeti, azt Schöpflin pél
dás egyszerűséggel szűrte le, de aki figyelmesen követte a 
fordulókat, láthatta, hogy az elegáns vívást indulatok is mo
tiválták. S egy pozíció vagy inger érdeke érvényesülhet úgy 
is, hogy az érvek végül közelednek egymáshoz. A felek, ha 
végül a gondolatok síkján közelebb is jutnak egymáshoz, s 
kinyilvánítják kölcsönösen, hogy nagyra becsülik egymást, 
ami közben történt, nem semmisül meg. El lehet hinnünk, 
hogy a vita remek pengeváltásaiban, a vállalt szerep páto
szában Kosztolányi valóban fölülemelkedett a gyanún: mi
ért ilyen értetlen éppen Schöpflin és épp a Nyugatban, de 
ha érzelemmel áthatott költői kérdéseiben nem észlelnénk 
is a sebzettséget, Schöpfün első és második cikke több 
olyan gáncsot is tartalmaz, amelyet észre kell vennünk.

Föltűnő például, hogy második írásában már tagadja 
Schöpflin, hogy őt nem érdekli a nyelv tisztaságának ügye,
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de a kérdést nyomban más síkra igyekszik átbillenteni, mi
kor arról beszél, hogy a nyelvromlást csak a műveltség ter
jedése és elmélyülése orvosolhatja. Tehát egy nagyon távoli 
és Kosztolányi hatáskörén túleső lehetőség. Nagyobb gondo
lati csúsztatás ama eljárása, mellyel rövid úton az írói stí
lus tisztaságára tereli az okfejtést, melynek alakításában 
aztán a nyelvművelő mozgalmat okkal minősítheti remény
telennek. Ez a billentés azért szabálytalan, mert A Pesti 
Hírlap Nyelvőre világosan tudtul adja, s a vitában aztán 
Kosztolányi is megismétli, hogy ez a könyv nem a szakma
belieknek készült, hanem a szélesebb olvasóközönségnek, s 
jellege ismeretterjesztő. Nem egészen gáncstalan az a moz
dulat sem, mellyel Schöpflin Kosztolányiékat Szarvas Gábor 
ortológiájához köti, hiszen ha Kosztolányi következetessé
ge olykor vétett is a bölcsesség ellen e küzdelemben, mun
kájának szelleme azonos volt azzal, ami életművét áthatot
ta. Igaz, a polémia vége felé már nem is Kosztolányitól, in
kább munkatársaitól félti Schöpflin a nyelv szabadságát, de 
Tolnai elvi hozzájárulásainak és gyakorlati tanácsainak is
meretében, s a Balassa által szerkesztett rész ismeretében 
joggal nyilváníthatjuk túlzottnak ezt az aggodalmat is. Kosz
tolányi nyelvész barátai nem voltak vaskalaposak.

Mindezek alapján fölmerülhet a kérdés: valóban csak 
a nyelv állapotáról való diagnózisok különbözősége lobban- 
totta volna föl ezt a vitát? Az, hogy Schöpflin nem észlelte 
akkorának a bajt, mint Kosztolányi? Azt gondoljuk, többről 
van szó. Arról, hogy Schöpflin Aladár nem a nyelvben vég
bemenő szennyeződést érezte az igazi bajnak, s ezért érez
hette aránytalanul nagynak a fölhajtást, mely a nyelv körül 
zajlott. Az akkori magyar irodalom jobbik része a társadal
mi gondokkal volt elfoglalva, azok miatt vergődött kétség- 
beesés és remény végletei között. Radikális cselekvést sür
getve. Ezért írta Schöpflin is Kosztolányinak: „Más, nyoma
tékosabb és átfogóbb intézkedésekre volna szükség.” És 
ezért írta, hogy legtisztátalanabbul a politikusok beszélnek, 
s Kosztolányi „Vonja le ebből (...) a konzekvenciákat” .

Semmi kétség: Schöpflin Kosztolányit a politika meze- 
jére akarta terelni. Erre vall a sovinizmus miatti aggodal
ma s az Európához fűződő nyelvi szálak óvása is. Vas Ist
ván ebben, akár a Pusztulás című Illyés-útirajz Budapest- 
ellenes vonatkozásait bíráló Schöpflin-írásban, a faji gondo
lattal való szembeszegülés józan méltóságát véli fölfedezni 
Mért vijjog a saskeselyű? című önéletrajzában.
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A Pusztulás nyomán támadt vitát nem ismerjük annyi
ra, hogy Schöpflin beleszólását mérlegelhetnénk. Kosztolányi 
nyelvvédelmében azonban aggodalma alaptalannak bizonyult. 
Nem volt Schöpflin hívebb fia Európának, mint Kosztolá
nyi, s a társadalmi gondok iránt sem fogékonyabb, mint az 
Édes Anna és a Tengerszem novelláinak írója.

Az a taktika azonban, mely a nyelvvédelmen túli terü
letekre igyekezett terelni a vitát, s Kosztolányi tanúskodása 
arról, hogy tudós munkatársai nem vaskalaposak, lényeges 
ellenérzést sejtet. Arra gondolunk, hogy Kosztolányi nyelv
védő munkáját a hivatalos tudományosság, az Akadémia is 
jó szemmel nézte. Nagy vitacikke, A magyar nyelv helye a 
földgolyón a kormány elismerését is kivívta. Beválasztották 
az Akadémia Nyelvművelő Szakosztályába is, közel került 
Négyesy Lászlóhoz, aki a Nyugat s kivált Ady magyarságá
ról bizony elég konzervatív módon gondolkodott. A Nyugat 
tehát okkal nézte idegenül, sőt kajánul a homo aesteticus- 
nak ezt a nemzetmentő szenvedélyét. A Nyugatnál alacso
nyabb színvonalú, zsurnalisztább, de urbánus érzékenységét 
nem titkoló Literatura 1932-ben több cikkben is szembe
száll a nyelvtisztítókkal, elsősorban Kosztolányival, akit vé
gül a Pardon-beli szerepére is emlékeztet, hogy kedvét a 
purizmustól elvegye. (S. G.: Irodalmi élet. Literatura,
1932. X.)

Azt kell hinnünk tehát, hogy az Akadémia és Kosztolá
nyi bajtársi együttműködése ingerelte a Nyugatot, s ez az 
inger Babits 1929 (az Ady-pör) óta növekvő idegenségével 
alátámasztva szíthatta föl Schöpflin vitázó kedvét. Bölcses
ségére vall, hogy egy kegyes formulával — örül, hogy Kosz
tolányit kitűnő cikkek írására ingerelte — a kapitulációt 
ugyan megkerülte, de vádjait is föladta. S ha valószínű is, 
hogy nem e kitűnő cikkek megszületése miatt kezdte el azt 
a vitát, bizonyos, hogy Kosztolányi nyelvvédő munkássága 
ezek révén tisztult és mélyült olyanná, hogy benne a kor
szerű nyelvművelés elődjét tisztelhessük.



AMI AZ ÖSSZES VERSEKBŐL KIMARADT

Egy költő verseskönyvéről föltételezni, hogy az már bi
zonyosan minden versét tartalmazza, kockázatos magabiz
tosság. Kivált akkor, ha a költő olyan termékeny volt, mint 
Kosztolányi. Az ő verseinek szerkesztői nem is siették el a 
dolgot, több gyűjteményes kiadás után tavaly adták közre 
először azt a könyvet, amely magát „Összesének meri dekla
rálni. Réz Pál, aki nem eléggé dicsérhető szakértelemmel 
gondozta, s a Szépirodalmi Könyvkiadó aligha tehet róla, 
hogy a bezárt kapun kopognunk kell, s az összes verseket 
két újabbal most kiegészítjük.

Nem tehetek erről én sem, sőt röstellem, hogy nem 
jelenthettem be előbb ezeket a lappangó költeményeket, de 
nem tudtam, hogy léteznek. A régi Szabadka szereplőitől, 
azok utódaitól, ha egy-egy csomag irományt kaptam vagy 
vásároltam, azokról ritkán készült pontos leltár, így csak 
akkor derül ki, mi is rejlik bennük, ha módszeres földol
gozásukat elvégezhetem. így került elő egy régi iratcsomag
ból nemrég Csáth Géza néhány lapnyi diákköri föl jegyzése, 
s bennük két Kosztolányi-zsenge.

A zsenge megjelölés esetünkben fölöttébb indokolt, 
mert ezek a versek 1901-ből valók, s Csáth tizennégy, Kosz
tolányi pedig tizenhat éves volt ekkor. Hozzá az egyik csak 
töredék, a másik ugyan egész és hexameterekben írt sóvár- 
gó episztola, de hiányuk az Összes verseket meg nem szégye
níti. Közzétételükre nem is poétikai jelentőségük késztet, 
hanem genezisük érdekessége.

Létrejöttük szerelmi ihlet műve, a szerelmet pedig a 
színház akkor népszerű naivája, Csendes Alice szította föl. 
Ez a tömör információ megérdemli, hogy elemeire bontsuk.

Azt már a Kosztolányiné könyvében (Kosztolányi De
zső. Budapest, 1938) közölt diákköri naplóból tudjuk, hogy 
a szerelem és a színház a kamasz Kosztolányi életének egy
mással összeforrt szenzációi voltak. Hogy a szerelem már 
korábban is ébredezett, az valószínű, de állandó forráshoz, 
bujtogató látványokhoz a színház révén jutott. Naplójában
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is azt állítja, hogy az első nagy szerelmet színésznő ébresz
tette benne. Ezt a színésznőt Tarján Irmának hívták, az 
említett könyvben közölt naplóból ez világosan kiderül 
(86—97. lap).

A verseket azonban, melyeket itt közzéteszünk, nem 
hozzá, nem róla, hanem az akkor huszonegyedik évében 
járó Csendes (Stiller) Alice-ról írta, aki 1880. november 22-én 
született Budapesten. Első hallásra ez furcsán hangoz
hat, valójában nagyon logikus fejlemény, homályát nyom
ban át is világítjuk. A versek egyikét, az érdekesebbiket, 
1901. február 16-án küldte el költőnk unokaöccsének, az 
akkor még Brenner József névre hallgató Csáth Gézának, a 
Tarján Irma iránti szerelem viszont március 12-én támadt 
s néhány nap alatt ért tetőpontra. Magyarázatra szorul, mi
ért küldte az említett hexametereket Csáthnak, mikor min
den nap találkoztak, együtt jártak színházba, sokszor voltak 
együtt a családi találkozókon is. A magyarázat a rejtély 
lényegét is fölfedi.

Az történt ugyanis, hogy költőnk már február 7-én 
lázas volt, de ennek ellenére elment a színházba, mert meg
beszélték, hogy Csendes Alice tiszteletére tüntetést rendez
nek. Ez úgy történt, hogy néhány barát és osztálytárs sza
vát adta: elmegy az előadásra, s mikor a művésznő meg
jelenik, harsány tapsot kezdeményez, ebbe a közönség is 
betársul, és a színésznő már ebben a kedvezővé ajzott han
gulatban játszhat. így történt ez Csendes Alizzal, aztán Tar
ján Irmával is, mindkét esetben Kosztolányi és Csáth Géza 
vezényletével. Csáth ugyan csak — mint már mondottuk
— tizennégy éves volt, de úgy látszik, hogy teljes értékű 
társnak számított. Följegyzései szerint a Csendes Alice ün
neplését kifejező tapsakciót is ő szervezte. A művésznő épp 
a Liliomfibaii lépett színre, de csak a második felvonás
ban volt jelenése. „Alighogy belépett — írja Csáth —, a 
diákok megkezdték, már ti. mi, azután a közönség is, kü
lönösen a fiatal tisztek és az urak a kaszinópáholyban. So
káig tartott a taps, vagy 15 mp-ig bizonyosan. Hajlongott a 
kis gyerek. Bizony egy naiva ritkán kap tapsot, ha a szép
ségéért nem, mint a jelen körülmények között." Más össze
függésben még azt is közli, hogy az ilyen nyíltszíni taps a 
legnagyobb megtiszteltetés, „ezért szokták a színésznők egy
más szemét kikaparni".

A Csendes Alice-nak rendezett tüntetés tehát sikerült, 
de Kosztolányinak sokba került, mert utána a már félig be
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teg diák ágynak esett, három hétig föl sem kelhetett. Ezalatt 
írta Csáthnak a szóban forgó episztolát még Csendes Alice- 
ról, de mikor fölépült, s elment a színházba, Tarján Irma 
igézte meg. Ez így — gondolom — eléggé világos.

Még érthetőbbé, mondhatnók természetesebbé válik ez 
a bálványváltás, ha tudjuk, hogy a többhetes kényszerpi
henőt fogságként élte át, melyben képzelete és érzékei már 
fölkészültek valami rendkívüli élményre. Naplójában így ír 
erről március 6-án: „A mai nap nevezetes élettörténetem
ben, s azt hiszem, nagy szolgálatot teljesítek leendő életrajz
írómnak, ha feljegyzem, hogy mennyiben fontos; ma mene
kültem ki a szobafogságból.” (Uo. 85.)

Sajnos nem hihetjük, hogy életrajzírójáról szólva ránk 
gondolt volna, de ha már összehordtunk néhány téglát a 
majdani életrajz épületéhez, hadd toldjuk meg ezt a sok 
töredéket még néhány adalékkal. A már elmondottakhoz 
úgyis hozzátartozik, hogy az episztolát nemcsak a rokonság 
és a barátság okán küldte Brenner Józsefnek, azaz Csáth 
Gézának, hanem azért is, mert Csendes Alice-ért Csáth is 
rajongott. Mondhatjuk: elsősorban ő.

Az említett föl jegyzésekből tudjuk, hogy minden da
rabot megnéztek, amelyben szerepelt, sétáikon elsősorban 
róla beszélgettek és ábrándoztak. Összehasonlították a vá
ros akkori szép asszonyaival: Connen Vilmosnéval, Ohrmann 
Kálmánnéval, Kuzmanovics Margittal, Iványi Erzsikével. A 
többségnek Connenné tetszett a legjobban, Csáth Csendest 
mindenkinél szebbnek találta. Minden szerepében elragadó- 
nak. Megpróbálta lerajzolni, de művével nem volt elégedett; 
kivált a művésznő orrával nem boldogult. Benczúr Gyulával 
szerette volna lefestetni. Irigyelte unokabátyját, Didét, aki 
költői tehetsége révén fölidézhette a művésznő alakját. Leg
jobban a mozgása bűvölte el, „észbontó módon tud mo
zogni” — jegyezte föl róla. Ugyanígy csodálta a hölgy ar- 
cocskáját, ami lehetett a művésznő ábrázatának érdeme, de 
az is lehet, hogy az érzékek még a szendeségre voltak ér
zékenyebbek. Valószínű, hogy férfiasabb gerjedelmek is táp
lálták ezt a lángolást, Csáth azonban alig beszél ezekről, 
pedig föl jegyzéseiből és más forrásokból is tudjuk, hogy 
már gyermekfejjel szemrebbenés nélkül nevezte néven a 
dolgokat, s szókincsének vaskosabb rétege igen gazdag volt. 
Mikor a színház igazgatója, Pesti Ihász Lajos nem Csendes 
Alice-t, hanem helyette Sz. Kállai Jolánt szerződteti, a direk
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tort a jelzők sorával bélyegzi meg, s ezek között a „kutya- 
szar" nem a legszaftosabb.

Csáth tehát Kosztolányi betegsége alatt is kitartott bál
ványa mellett, megpróbált védekezni varázsa ellen, de ez 
már akkor sem sikerült, pedig egyszer az utcán — reggeli 
világításban látva — nem is találta olyan szépnek. A kétség 
hamar eloszlik, a varázslat fokozódik. Oka lehet ennek, hogy 
elég nagy szabadságot élvezett. Didét úgy-ahogy kordában 
tartották a szülei, anyja például megfenyegette, hogy be
árulja apjának a színházba járás indítékát, de semmi jele 
annak, hogy Csáthnak hasonló reguláktól kellett volna tar
tania. Az idő pedig vészesen múlt, az évad vége rohamosan 
közeledett, a társulat s vele Csendes Alice és Tarján Irma 
itt hagyták Szabadkát. Az ébredő érzékek és érzelmek va
rázslatos iskolája tehát veszendősége folytán még lázasab
bá tehette az általa fölgyújtott érzelmeket, s fájdalmasabbá 
a csöndet, mely utánuk maradt. Kosztolányi naplója így 
beszél erről: „Virágvasárnap, — nekem fekete vasárnap! Oh 
egész nap valami földöntúli érzés szorongott keblemben: 
»elmégysz ma, a kegyetlen sors még azt is megtagadja, hogy 
szépségedben gyönyörködjek!« Igen, ma játszottak a szín
házban utoljára, s aztán vándorbotot vesznek a kezükbe, 
faluzni, faluról-falura . . . ,  de Ő megkapta jutalmát. . ."  (Kosz
tolányi Dezsőné: i. m. 93.)

Csonka maradna ez a történet, ha nem szólnánk arról 
is, vajon a tüntetők milyen jutalmat kaptak. Erre azért is 
ki kell térnünk, mert ifjainkat a gyönyörködésnél empiri
kusabb hajlamok is hevítették. Csendes Alice férjét, Farkas 
Ferenc színészt, aki századunk első napjaiban vette felesé
gül a szabadkai színház fiatal tagját, nem titkolt irigység
gel méregette a tizennégy éves Csáth, Kosztolányi ugyanígy 
a művészpáholy férfiait. Áhítatukat nem hűtötte le a jól 
értesült patikussegéd, „Béla úr" kiábrándító tudása a szí
nésznőkről, de képzeletük irányát ez is alakíthatta. Tény, 
hogy kísérleteket tettek az ismerkedésre. Kosztolányi ver
set küldött Tarján Irmának névtelenül, Josei jeligére leve
let várt tőle poste restante, Csáth a korzón nyilatkozott 
Csendes Alice szépségéről, s épp mikor mellettük haladt el 
a művésznő. így számol be erről: „Ámde a vitatkozás he
vében én nem vettem észre, hogy ő éppen mellettünk el
haladt. És ő  azt hívón, hogy én ezt csupa krokélerségből 
mondtam, így dupláz rá: »Szemtelen«. Én észrevettem, odaé
rnék, bocsánatot kérek és kimagyarázom magam, velők
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(még egy színésznővel ment) mentem egész az utca sarkáig, 
hol kézcsók után bájos mosollyal bocsátott el, amit én mi
nél későbben szerettem volna." Nos — ennyi lett a jutalom.

A bűvös határon tehát át nem juthattak. Bezzeg a Bács
kai Hírlap kritikusa azt is tudhatta, hogy a művésznőnek 
hamvas és üde a bőre, gömbölyen teltek az idomai. Persze, 
tapasztalatból — morfondírozik a kamasz Csáth. Igaz, ezt 
Sz. Kállai Jolánról írta a tudósító, s nem Csendes Aüce-ról, 
s vigasznak ez is elég, mikor először szerelmes valakibe, 
aki írónak született.

S végül egy tárgyszerűbb kérdésre is válaszolnunk kell 
még: milyen darabokban és szerepekben igézte meg ifjain- 
kat Csendes Alice, aki 1900. április 15-én lépett először szín
padra Szabadkán, s akit Pesti Ihász Lajos igazgató mint 
vígjátéki szendét és naivát szerződtetett. íme a névsor: Csi- 
ky Gergely Cifra nyomorúságában Bálnay Bellát; Szigligeti 
Ede LiLiomfijában a fogadósnét; Bródy Sándor Hófehérké
iében a tiszteletes lányát; Herczeg Ferenc Ocskay brigádé- 
rosában Jutkát, A dolovai nábob leányában pedig Szentpé- 
terynét; az Arany parasztban Veronát alakította; a Szerelmi 
báj italban epizódszerepet játszott. S mindezt 1901 januárjá
tól március közepéig. Alkalma volt tehát megmutatni tehet
sége árnyalatait, s az egykorú kritikák szerint nemcsak Csáth- 
nak, de a közönségnek is tetszett. Vívni is tudott, s e tudá
sát is bemutatta a nagyérdeműnek a március 19-én rendezett 
„eleven újságon." Pályafutását városunkban kezdte, két évig 
maradt itt, Csáth és Kosztolányi épp a babérok beérésekor 
és a búcsú heteiben került igézetébe. Nem tudhatta, hogy ő 
pedig e lázas kamaszok jóvoltából bekerül az irodalomtörté
netbe.

Magát az episztolát irodalomtörténeti jelentőségűnek 
föl tüntetni semmi okunk. A nem véletlenül elfelejtett ver
sek egyike. A kamasz Csáth azonban csodálta hexameterei
nek „pengését", s okkal, bár tudjuk, hogy Kosztolányi ek
kor már tanárait is elismerésre késztette fordításaival. Fon
tosabbnak véljük azonban a vers egyik metaforáját, a Pega
zust, melyet a szerelemtől berúgott, részeg kocsis hajt, kor
bácsol féktelen vágtára. Ez a részeg vágtatás több korai 
versben is fölrémlik, a Politika című nevezetes költeményé
nek pedig alapmetaforája.
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A másik lelemény — sajnos — töredék, csak első sza
kasza egy hosszabb versnek, de jó, hogy előkerült, mert a 
diáknaplóból tudtunk róla. Abban írja 1900. november 30-i 
dátummal: „Tegnap este, hogy lefeküdtem, a zsaluredőkön át 
bekancsalított a szobába a hold. Megvilágítá az egész szobát. 
Lelkem valami különös érzés fogta el. Elaludtam. Reggel már 
megvolt az Éjjel c. költeményem. Éjjel többször felriad
tam, levegőért kapkodtam: szívdobogásom volt.” (Kosztolá
nyi Dezsőné: i. m. 61.) Több verssel együtt kapta meg Bren
ner József, hogy olvassa el. A hozzá fűzött megjegyzések sze
rint a vers egésze az első szerelem fájó, szép emlékéről szólt. 
Kár, hogy csak első szakaszát írta le Csáth.

Ez lenne tehát egyik hozzájárulásunk egy újabb összes 
versekhez:

Ballag a hold az éj -fekete bársonyán,
Édesen pislognak a kicsi csillagok.
Most ver éppen éjfélt a torony órája.
Az idő már késő, mégis ébren vagyok.

A másik, a sokat emlegetett episztola hiánytalan. Szö
vege ez:

Sápadtan, mereven feküszöm az ágyba bizony most,
Vértelen ajkaimon nem játszik az isten ihlet.
Ámde magas lázam sem bírja kiverni fejemből 
őt, ki miatt betegen nyögök itt: szép, szende alakja 
Égi jelenségként tűn elémbe; látom a lánykát 
Boldogan élve, vigan kórálmaimnak közepette,
Hallom enyelgő hangjaikat és mintha szivembe 
Százmillió tőrt döfne s a lelkemet isteni végzet 
Kérhetlen keze zúzá szét. Oh jól tudom, ennek 
A szomorú, félő látványnak hogy mi a vége:
Hogy boldog sohasem leszek én . . .  nem, nem soha többé. 
Látom a lányt kipirult orcával a hitvesi karban,
Szőke hajának fürtjeivel hogy játszik a hitves,
Majd látom haloványon telt hold méla világán 
Szőke haját az ezüst fény pikkelye mint aranyozza 
Meg; majd látom a felgyulladt város közepette 
Olykor tűnve fél arra, midőn a szikra lobot vet,
Védkezet nyújtva szegény gazdagnak, ámde nekem nem.
Bár remegő hangom versenyzik a viharéval,
Én elhamvadok a szerelemnek égi tüzébe.
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Jöjj, gyere, Jóska fiam, hadd lásd a hív szerelemnek 
Áldozatát, csókot hadd csókoljak ajakadra.
Nem pedaresztia ez (Webel, Mijatov, Popovits, Toncs), 
De a barátságnak szent isteni égi hatalma,
Melyet az Űr menedékül adott az emberi szívnek.

Ámde papírom fogy és véle arányba türelmem,
A jó daktilusok nem akarnak jőni a versbe.
Féktelenül rohan a Pegazus, a hámba maradni 
Nem tud; a kocsisuk részeg: a szép szerelemnek 
Égő, méregerős, kábító, égi borától,
Elragad a Pegazus s tovavisz a hegy tetejére.
Dongnék a sziklák, vérzik feje, habzik a szája 
S felragad egy felhő peremére; s nézem az istent:
A piruló hajnalt; már kinn van a harmatos égen,
Látom a szép természetet a hajnal bíborában,
Pajkosan játszik a hajnali szél a sárga kalásszal, 
Zengnek az erdők, zúgnak a tengerek, ámde ezekbe 
Angyali arcod leng körülem, oh bájos Alícem!
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SZÜRKE GLÓRIA

Nem tudom, van-e a Nyugat nagy nemzedékének alko
tója, aki annyi műnemben és műfajban közölte mondani
valóját, mint Kosztolányi Dezső. A róla szóló 'tanulmányok, 
könyvek legnagyobb gondja talán éppen ez a műfaji válto
zatosság. Ebből adódik, hogy a novellista címszó alatt epi
kájával egész birodalma kerül egy kalap alá. Maga Kosztolá
nyi is kísérletezett e birodalom fölosztásával, elkülönítette 
például a novellát az elbeszéléstől, de ezzel aligha oldotta 
meg a sokféle jelleg differenciált elkülönítését. Ha valaki 
ilyen munkára szánja el magát, bizonyos, hogy hamarosan 
szembetalálja magát a Kosztolányi-epika egyik legjellegze
tesebb műfajával, a lírai rajzzal. Ennek egyik korai repre
zentánsa a Szürke glória.

Hogy korád, csak némi megszorítással igaz, annyiban, 
hogy a beérés idejének termése. Káin című kötetéből ismer
jük (1918), de előtte — 1916. április 11-én — a Pesti Nap
lóban is megjelent. Része tehát annak az érési folyamatnak, 
mely a világháború okozta szenvedések hatására Kosztolá
nyi figyelmét, érzékenységét a másik ember: az elesett, sze
gény, szürke életek iránt fölfokozta, kiművelte. Ennek fej
leményeként kezdett közeledni egymáshoz a lírikus és az 
epikus emberképe, s fölerősödni az iróniát ellenpontozó 
részvét. A Szürke glóriában a nagy jelentőségű fejlemény 
egyik legkorábbi és legszebb példáját vehetjük szemügyre.

A címben rejlő ambivalencia nemcsak a mondanivaló 
lényegére utal, hanem a bravúros írói teljesítményre is, arra 
a remeklésre, melynek során egy fakó, kiszikkadt, jelenték
telen emberi arc emlékezetes költői portrévá teljesedik. „Az 
életet égig kell tornyozni” — hirdette az ifjú Kosztolányi. 
Színes tinták szivárványló közegén át csodálta önmagát és az 
életet, arany alapra arannyal festette szerelmes szépségét, 
minden, amire ránézett, titokkal telt meg, s váratlan fordu
latok esélyét gyanította a leghétköznapibb figurák életében 
is. Ezért lüktet prózájában mindig a rendkívüli események 
izgalma.

A Szürke glória híjával van az efféle fordulatoknak, 
nagyságnak, színes káprázatnak nyoma sincs benne, cselek
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ménye jóformán nincs is, összeütközésekre, olyan robbaná
sokra, amilyennek az egészen korai Sakkmattban vagy a 
klasszikus Édes Annában tanúi vagyunk, itt lehetőség sincs. 
Még a lélekrajz határai is meglehetősen szűkösek, belső szen
zációkkal nem szolgál itt Kosztolányi; az emlékezés, képzelgés 
lehetőségeivel is mértékkel él, összefüggő akcióra nem tá
maszkodik, — mi teszi hát, hogy a szürke és érdektelen anyag 
mégis megelevenedik s a sivár, gépies élet fölött csakugyan 
kirajzolódik a glória?

Egyetlen mondatban talán ezt felelhetnénk: a sérelem 
teszi, az ifjúkorban fogant s halálig őrzött életteljes em
bereszmény megcsúfolása láttán érzett fájdalom. Ez a sére
lem Kosztolányi egyik legállandóbb ihletője. Az ember géppé 
nyomorításának látványa mindig lázadó keserűséget támasz
tott benne. Szenvedett az életet lehúzó kisszerű kötelékek 
miatt, szenvedett, ha a soha nem ismétlődhető értéket, az 
emberi egyéniséget elfedte a hivatal, a foglalkozás unifor
misa, a szellemet a formulák; ha a humánum kibontakozta
tására hivatott munka robottá szürkült: örömet adó kap
csolatok helyett szigetelő közeggé, bántások és gyűlölet for
rásává silányult. Meztelenül című kötetének emlékezetes da
rabjai, a Gépírókisasszony, a Kalauz, vagy híres regénye, az 
Édes Anna elsősorban ennek az indulatnak köszönheti létét. 
A Szürke glória első hibátlan hajtása ennek az gyre telje
sebbé lombosodó családfának.

Aligha véletlen, hogy a háború első évében termett, 
mikor a költő túl volt már a beérkezés lázas szenzációin, 
túl a dekadens borzongásokon, élet és emberség igazi ve
szélyei közben és valódi borzalmak közelségében. A nyelv
tanárnő monoton hétköznapjait ugyan nem verik föl ezek 
az események, de a költő lelkiismeretét igen, s rányitják 
szemét a kisemberek világára, az életnek arra a rétegére, 
amelyben a nagyság eszményének lehetetlensége annyira nyil
vánvaló, mintha végzetes törvény átka ülne rajta.

A Szürke glória látszólagos szürkeségén átható poézis 
alapszínét éppen a szürke sors másíthatatlanságából eredő 
szomorúság adja. Az alacsony ég, mely a vénkisasszony sor
sát lezárja, a passzív belenyugvás nehezéke a felszínen csak 
egyirányú mozgást tesz lehetővé: lefelé, egyre messzebb min
dentől, amiért élni érdemes: a fiatalságtól, a nőiességtől, 
saját gondolataitól, emlékeitől; az emberektől, akikkel hi
vatása összehozza, aztán a megváltás utolsó lehetőségétől: 
a szerelemtől, is végül a lázadás esélyétől is. Még életpótló



ábrándjainak körét is a tankönyvek példamondatai határolják 
s a leckékben szereplő figurák népesítik be: a nagybácsi, a 
tábornok és a tábornokné a tolikéssel. Ami ővele történik, 
annak nincs jelentősége, ő nem számít, nem ember, csak 
egyes szám első személy, életének eseményei is csak gram
matikai formulák: régmúlt idő vagy folyamatos jelen.

Első látása ötletszerű fölvételek sorozatának tetszik ez 
a rajz: tanítványtól tanítványig kíséri a tanárnőt, közben 
egy-egy régebben történt eseményt is föl-fölidéz, látszatra 
spontánul, mintha mindegy lenne, hol világítja meg ezt az 
egylényegű sorsot: mindenhol az elárvulás és kifosztottság 
tényei merednek ránk, s valamennyi a nyelvtanári robot je
gyében szólal meg, abból ered, azzal kapcsolatos. Közelebb
ről figyelve azonban nyomban kiviláglik, hogy a képek öt
letszerű egymásutánja, a spontán fényképezés csak látszat, 
s hogy valójában nagyon is eltervelt írásmű a Szürke glória, 
említett sajátságai nagyon is fontos funkciót teljesítenek: 
minden eleme az elidegenedéssel mérkőző ihlet érdekeihez 
igazodik, s a mű egésze olyan poentírozó élességgel futtatja 
ki az alapeszmét, akár egy példázat.

Hogy a jellemzést szolgáló események kivétel nélkül a 
nyelvtanári gyakorlat keretei között zajlanak, hogy még a 
szerelmi csalódások és az ábrándok is ennek az életkömek 
a közegében öltenek formát, az írásmű egész alkatát egy 
ágas-bogas metaforához teszi hasonlóvá, melynek minden 
mozzanatában a korreszpondenciák meglepetése vet szikrát: 
„Egyszer azt álmodta, hogy a tábornokné csontlegyezőjével 
az áliára ütött. Lihegve ébredt. Homlokát hideg gyöngyök 
verték ki.” „Az udvarlók megtanulták tőle a nyelvet, s in
gyen, megnövekedett szókinccsel — ki két-, ki négyezer szó
val — a faképnél hagyták, kiraboltan.” A költő „Megtanulta 
tőle a szenvedést, mint az előbbiek a nyelvtant és elment. 
Ez volt mindegyikük közül a legkoldusabb. Bánatot lopott” . 
Remek találatok ezek, de nem kivételesek: az egymástól 
idegen fogalmi és érzésszintek egybe játszásának izgalma, a 
játékos kedv, mely egy gyötrelmes élet kietlen tájait agya
fúrt következetességgel az életforma gépies mozzanataiba 
szőve rajzolja ki, s e rétegkeveredésből eredő groteszk hu
mor végig uralja az írást. A szomorú alaptónus és a szürke 
sors fölött ezért vibrál kezdettől a látványon uralkodó, az 
elidegenedés természetét szellemes leleményekkel képekbe
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rögzítő, hűvös és együttérző, elemébe került ifjú költő já
tékos szelleme.

Eleinte túlságosan is hűvös ez a fölény. A vénkisasz- 
szony kihűlt tisztaságáról, zöldes ujjairól és gumiszagáról 
adott, kiszámítottan adagolt leírásból még a részvét is hi
ányzik, s a figura inkább viszolygást kelt, mint vonzalmat. 
De aztán, ahogy mind lejjebb vánszorog, s ahogy a sivárság 
minden oldalról bekeríti, az időtlennek és mozdulatlannak 
tetsző képen nyugtalan rándulásokat észlelünk, a fásultságot 
zaklatott gyötrelmek bontják meg: hirtelen jött eszmélkedés- 
foszlányok, hallucinációk, álombéli tusakodások. (Talán nem 
véletlen, hogy éppen a tábornokáéval.) A szerelmi csalódá
sok fölidézése után már-már Édes Anna elszánt gyűlölete is 
föllobbanni látszik. Aztán ez a tűz is kialszik, emberünk meg
adja magát, de mire ide ér, veszteségeinek és árvaságának 
sokasodó jegyeitől megrendítővé mélyül a kezdetben csak hi
deg és steril vénlányarc. Míg útja lefelé haladt, a kirabol- 
tatásának és elárvulásának látványából támadt részvét emel
vényt épített számára. S a záróképben már ezen az emelvé
nyen látjuk: a testi kiszikkadás viszolyogtató képzetei eltűn
nek, fáradt, gyötört, kivetett ember áll előttünk, akinek fe
jét nincs hová lehajtania, de aki szívében ki nem ölhető 
sóvárgással őrzi egy bensőséges világ álmát.

És ezen a ponton a költő is kilép a hűvös tárgyila
gosság mezéből. A leckékből vett képek humorában elnémul 
a groteszk, megszelídül a játék, hogy az együttérzés megha
tott lírája hibátlan fénnyel rajzolhassa ki a glóriát.

Semmi kétség: a Szürke glória minden ízében lírai rajz. 
Az összefüggő akció hiánya szabad teret nyit a költői ter
mészetű ihlet számára. A leíró és elbeszélő mozzanatok kö
zé egyirányú jelentésinvenoióval ható képek ékelődnek, az 
elmélyítő szándék filmszerű vágásokkal jut a szürke élet 
bensőbb övezeteit is átvilágító fölvételekhez, s az egyes kép
tömbök fölött a célját tudó képzelet könnyedén létesíthet 
átkötő íveket. A leckék visszatérő motívumai — a nagybácsi, 
a tábornokné a tolikéssel, amelyet elhagyott —, akár egy 
modem vers módosultán ismétlődő sorai, az előző részletek 
lírai töltését is hozzák, hogy a zárószakasz magába sűrítve 
mutathassa föl az egész mű értelmét: a géppé nyomorított 
ember reménytelen magánosságát. A rajz végén közvetlenül 
is megszólaló részvét voltaképpen ettől az egységtől, az áb
rázolás egész folyamatában érvényesülő következetességtől
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kapja igazi hitelét. Hiszen a groteszk hatású, kiélezett ké
pek egymásra licitáló fokozataiban kezdettől kísértett a kép
telenségek láttán ébredő tiltakozás ingere, az emberi süllye
dés értelmetlenné feszített mozzanataiban a költői jóvátétel 
ígérete.
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AZ ESZTÉTIKUM SUGÁRZÁSA 
LÁTJÁTOK, FELEIM

A negyven évvel ezelőtt elhunyt Kosztolányi Dezső utó
életének folyamatában legutóbb Látjátok, feleim címmel a 
költő magyar irodalomtörténeti tanulmányai jelentek meg. 
A budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó sorozatában voltakép
pen a negyvenes években közkinccsé vált posztumusz mű
vek anyagát tette hozzáférhetővé, új címekkel látta el a 
fölgazdagított gyűjteményeket, a költő újságcikkeit, a nyelv
ről, a mindennapok apró mozzanatairól írt gondolatait, ref
lexióit foglalta össze. Ezeknek a köteteknek a sorában ér
kezett a kiadó Kosztolányi irodalomtörténeti vonatkozású 
esszéihez.

Hogy miért éppen most és nem hamarabb, noha ezek 
korábban a Lenni vagy nem lenni címen megjelent gyűjte
mény révén már népszerűek voltak, arról érdemes volna 
tűnődni. Része lehet ebben a sorrendben annak is, hogy 
Kosztolányi esztétikai nézetei eléggé eltérnek, több ponton 
egyenesen feleselnek a marxista esztétikával, a marxista 
irodalomtudomány múltról alkotott képével. Míg az új ma
gyar marxista irodalomtudomány a maga súlypontjait Pe
tőfi, Ady és József Attila életművében találta meg, addig 
Kosztolányi viszonya a magyar költészet forradalmi vonu
latával inkább polemikus jellegű volt, mint azonosuló. Pe
tőfit ugyan fönntartás nélkül és elragadtatással szerette, 
méltatta, mintha nem tudna betelni azzal a csodával, ame
lyet az életmű és maga a jelenség jelentett, de — mint köz
tudomású — Adyval szemben ellenszenvet táplált és feje
zett ki írástudatlanok árulása című vitairatában, és szem
pontjainak rendszere is inkább a tiszta szépség megértésé
ben, megszerettetésében segítheti a mai olvasót, mintsem az 
adott művek társadalmi-politikai funkciójának tudatosításá
ban. Ez önmagában is elegendő ok tehát arra, hogy egy 
kiadó ne ezekkel a tanulmányokkal kezdje a posztumusz 
kötetek újraközlését. Szerencsés is ez a megfontolt kiadói 
politika, mert most, mikor a Látjátok, -feleim megjelent, már 
nem kell attól tartam, hogy az eszmei nézeteltérések miatt 
támadó viták esetleg elterelik a figyelmet ennek a kötetnek 
kétségtelen értékeiről.
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Irodalomtörténeti írások kaptak tehát helyet benne, 
ilyenformán ez a könyv folytatása annak, amely Kortársak 
címmel jelent meg régebben, s a kortárs irodalomról szólt. 
Olvasásakor mindenekelőtt az fog föltűnni, hogy Kosztolányi
— aki a Nyugat-nemzedék nagyjai közül a leghatározottab
ban szélesíti a maga olvasóinak a körét, akinek jelenléte 
Ady után a legbizonyosabb, népszerűsége újabban talán még 
Móriczét is meghaladja, modernségét, írásművészetének 
szikrázó elevenségét ható hagyományként tiszteljük, a leg
fiatalabbak is tanulnak tőle, gyakran szokás rá hivatkozni, 
tehát hatékonyan van jelen az élő irodalomban, a magyar- 
országiban, a vajdaságiban, az erdélyiben egyaránt —, ez 
a Kosztolányi tehát, aki minden ízében modem író, rendkí
vül sűrű szálakkal fűződött az irodalom múltjához. Nem
csak az irodalom múltjához, saját múltjához, a nemzet múlt
jához: a múlthoz általában.

„Nem tudtam én dalolni nektek az újpról, csak a régi
ről, /  nem tudtam én dalolni nektek a földről, csak az égi- 
ről” — írja egyik versében az érett költő, de már a fiatal, 
egyetemi hallgató is csodálatos varázshatalmat tulajdonított 
a múltnak. Azt, amit az emberi lét határtágításának szokás 
nevezni, ahogyan a múlt voltaképpen megsokszorozza létün
ket visszafelé az időben, kitágítja, kiterjeszti az egyes ember 
létének a határait, ezt Kosztolányi rendkívül intenzíven 
érezte, mondhatni egyik ihletforrása volt a költészetének. 
Különösképpen érezte a magyar irodalom múltjához való 
kötődés szükségét.

Nem mondható, hogy az irodalomtörténet tervszerű 
áttekintésére törekedett volna, ennél sokkal spontánabb, 
szeszélyesebb szellem volt. Inkább az, hogy nagyon sok 
cikkét alkalmi megbízatásra írta, de így is az egészre ki
terjedt a figyelme, a régi magyarság iránt szinte ugyanolyan 
friss érdeklődést tanúsított, mint a kortárs irodalom iránt. 
Mikes Kelemenről, Pázmány Péterről szóló esszéi tanúsítják 
ezt legmeggyőzőbben. Irodalomtörténeti világképének álló
csillaga azonban Arany János volt. Nemcsak neki. Szoros 
kapcsolat fűzte Aranyhoz a Nyugat-nemzedék több nagy köl
tőjét, köztük elsősorban Babits Mihályt és Juhász Gyulát, 
de még a kései Ady is közel került hozzá, akinek az epigon- 
jaival szemben kellett ennek a nemzedéknek fölnőnie, tehát 
óhatatlanul vitákban. Kosztolányi munkáiban ennek a pola
ritásnak semmiféle nyoma nincs, ő a teljes azonosulás jegyé
ben olvasta és tudatosította Arany értékeit, megvédte többek
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között Móriczcal szemben is, aki a Toldi írójának politikai 
következetességét nem találta elég szilárdnak. Ezzel a poli
tikai következetességgel szemben Kosztolányi — esztétikájá
hoz híven — a sajátos tehetséghez való hűség, a mű emberi 
mélységeinek, érett, zamatos szépségének a fölmutatásával 
érvelt.

Túl az Arany Jánoshoz fűződő kapcsolat szorosságán, 
azt mondhatjuk, hogy Kosztolányi mindenkiről szeretettel 
és nagy megbecsüléssel szólt, akiről csak írt ebben a gyűjte
ményben. Az impresszionista kritika példájaként szokás az 
ő kritikai gyakorlatát is emlegetni, amiből föltétlenül igaz, 
hogy a művel való találkozás benyomásait, az esztétikum su
gárzását már a maga élménnyé érett, élménnyé rögzítődött mi
voltában igyekezett megragadni. Tehát a művel való talál
kozás izgalma, a találkozás folyamata mind fontos szerepet 
játszik irodalomtörténeti írásaiban is, de mégis túlmutatnak 
ezek az impresszionizmuson, hiszen a benyomások sokszor 
csak lépcsők a mű lényegéhez vezető úton. A mű szelleme, 
a mű mögött rejilő emberség a költő emberi alakja annyi
ban érdekli őt, amennyiben az alkotást magyarázni, ember
közelbe hozni segítik.

A műelemzés módszeres gyakorlata természetesen nem 
jellemző erre a kötetre, pontosabban szólva ennek a kötet
nek a tanulmányai nem a műelemzés jegyében íródtak, bár 
a költő kísérletet tesz a művet szinte a magánhangzókig 
és mássalhangzókig, a legapróbb elemekig lebontó elem
zésre is, például a Szeptember végén elemzése közben, de 
voltaképpen nem ez az, ami módszerét jellemzi.

Módszerére az élet és a mű együttlátásának, kölcsönös
ségének az ábrázolása jellemző. Ábrázolást teljes joggal le
het emlegetni vele kapcsolatban, hiszen szépíró volt, és sze
rette megjeleníteni, kitapintható képben érzékelhetővé tenni 
a jelenséget, mely az alkotás mögött áll, vagy a műben for
mát ölt. Mert a műben őt mindig is az eredeti, a sajátos 
vonások érdekelték, akár a szépírót a világban. Mondhatni 
a hiteles és az életrangú műalkotás kritériuma volt számára 
az eredetiség. Nagyon éberen és fogékonyan fürkészte azo
kat az életmozzanatokat, amelyek akár az alkotó, akár a 
művek életében reprezentálni tudták magát az opust. Tudta, 
hogy a költő annyiban létezik, amennyiben különbözik más 
költőktől. És a különbözésnek ezeket a fölismerhető jegyeit 
fürkészte és találta meg sokszor olyan megejtő biztonsággal, 
mintha az élet egy köznapi élményeként jelentette volna
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meg számára saját jellegét a mű. Köznapiról beszélni mégis 
pontatlanság volna, mert van ezekben az írásokban bizonyos 
ünnepélyesség, mert a megértés és a szeretet, mellyel hősei
hez fűződik, nem egyszerűen megértő kritikusi szándékból 
ered, hanem talán abból a magányból is, melytől Koszto
lányi szenvedett.

Ebben a magányban elődjeit és a kortársait érezte el
sőrendű szövetségesednek. Többen megírták már, hogy örök 
barátait ő is az irodalomból verbuválta. Valamilyen emel
kedett szolidaritás, olykor cinikus összekacsintásban meg
nyilvánuló testvériségtudat fűzte őt a magyar irodalom nagy
jaihoz. Áldozatkészségüket, sorsuk komor és fölemelő tartal
mait olyan meghatottan tudta méltatni, ahogyan a regényei
ben vagy a novelláiban sohasem tudott volna az általa ábrá
zolt emberekről szólni. Magasabb rendű értelmet elsősor
ban elődjeinek az életében fedezett föl. Ennek a magasabb 
rendű értelemnek a tudata, fölismerése kihatott az előadás
módjára. Ilyenformán Kosztolányi irodalomtörténeti portréi 
az életművén belül a legtöbb pozitív hőst prezentáljak és 
elgondolkodtatnak airról, hogy a költő más műfajaiban mi
lyen formában jelenhetett meg az az áhítat, az a meghatott
ság, amely itt ezek iránt a hősök iránt megnyilvánul.

Az irodalmat ő a szó legnemesebb értelmében csodá
nak tartotta. Rejtélynek, melyben nem annyira a titokzatos
ság a fontos, mint $ rendkívüliség, de ezt a rendkívülit úgy 
igyekezett megközelíteni, ahogyan a prózaíró az élet min
dennapi dolgaiban fölismer valamilyen mélyebb igazságot. 
Néha egy emberi vonás révén, néha a költőről elterjedt le
genda valamely mozzanatába kapaszkodva, vagy ahhoz fű
ződve jutott közel ahhoz a bizonyos csodához, amely a mű
ben megvalósult. így sikerült kapcsolatát, amely az ünnepé
lyes méltatás jegyében alakult, mégis bensőségessé és csa
ládiassá tenni vele. így sikerült a magányos költő szövet
ségkereső igénye számára mérhetetlen birodalmat fölfedezni.

Az irodalomtörténet tehát nem rezervátum számára, 
hanem eleven hatóerő, forrás, amelyből a saját erőfeszítései
hez is erőt meríthetett, bátorító és vigasztaló példák soka
sága, kudarccal terhes példáké is, mert ezekben sem a ku
darc lehangoló tényét, hanem az erőfeszítés és a helytállás 
emberi szépségét tudta olyan ihletetten fölmutatni, ahogy 
csak az irodalom magasrendű értelmében bizonyos szelle
mek szokták.
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Ez a kötet tehát az élet fonákját, az emberi esendősé- 
geket ós gyarlóságokat éber szemmel, epésen festő Koszto
lányi világképének azt a fölfelé emelő áramát, azt a nap
fényes táját képviseli, amelyet más vonatkozásban, más mű
fajban talán a versek képviselnek a legteljesebben. Komoly
ságát és emelkedettségét természetesség és életszerűség egyen
súlyozza, ahogy legjobb írásaiban is megindult líraiságát öt
letesség és szellemesség teszi természetessé.

Külön tanulmányt árdemelne az a próbálkozása, ahol 
a mű pszichofizikai vizsgálatára tesz kísérletet. Nem ered
ményei folytán, mert a mű sokféle összetevői közül szük
ségtelenül állítja szembe egyiket a másikkal. De annyi bi
zonyos: nálánál határozottabban senki sem tudta kortársai 
közül, hogy az alkotás teste minden más értékének fogla
lata, és minden más értékéhez csak: a formajegyek tudato
sítása révén lehet módszeresen eljutni. Inkább ösztönző 
igényességük, inkább a bennük rejlő igény, mint a megva
lósult érték révén fontosak ezek a kísérletek. Igazi értékeit 
a hagyományos módszerrel alkotott portréiban, jellemképei
ben találjuk. Tüzetes elemzés tudná csak kimutatni, hogy 
ezek látszólagos természetessége és spontaneitása, az alak, 
a mű együttlátásának, együtt való megjelenítésének tudo
mánya voltaképpen mennyi kultúrát, mennyiféle szempontot 
rejt magában.

A posztumusz Kosztolányi^művek sorozatában a Látjá
tok, feleim — mint már említettük — a Lenni vagy nem 
lenni címen egyszer már megjelent gyűjtemény új, bővített 
kiadása. A bővítés igen jelentékeny, s ezért Réz Pált illeti 
köszönet, aki a többi kötet után már ezt is fölgazdagítva 
segítette a nyilvánosságra.

1976
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A „KOLOZSVÁRI” KOSZTOLÁNYI 

MÁTYÁS MENYASSZONYA

Évekkel ezelőtt, ha jól emlékszem, Czine Mihály fölve
tette, hogy ideje volna az antológiaszerkesztést fölfrissíteni. 
Hogy ne mindig ugyanazokra a szakértőkre bízzák ugyan
azokat az antológiatípusokat. A remekművek száma mindig 
több, hogysem könnyű volna eldönteni, mi az, amit föl- 
tétlen föl kell venni egy-egy gyűjteménybe. Ha a szakér
tők mindig ugyanazok, nemcsak az értékrend merevedhet 
meg, de még azon belül is elsikkadhatnak, homályban ma
radhatnak olyan értékek, melyeket egy másfajta érzékeny
ség esetleg előtérbe állíthatna. Klasszikusaink életműve olyan 
gazdag, hogy egyenesen megkövetelik a belőlük válogató íz
lések és szempontok egészséges váltakozását. így kerülhet elő
térbe, olvasóközeibe idők során minden szépség, a tehetség 
minden árnyalata.

Erre a tűnődésre egy új Kosztolányi-válogatás indított. 
Mátyás menyasszonya címmel Kolozsváron jelent meg a múlt 
év végén, a Dacia Könyvkiadó Tanulók Könyvtárának soro
zatában, tehát igen olcsón, Kántor Lajos gondozásában ez a 
könyvecske. Harmincegy novellát tartalmaz, tehát a teljesnek 
talán ötödét sem, így a kiválasztás munkája nem lehetett 
könnyű: nyolc és fél íven kellett színt vallani arról, hogy az öt- 
tenívnyi anyagból mi a legjobb, a legszebb. A szakmabeli tudja, 
hogy kegyetlen munka az ilyen, de azt is, hogy harminc no
vella egy írótól azért éppen elég ahhoz, hogy az olvasóban 
rétegzett és mély műélmény alakulhasson ki. A Dacia tehát 
okosan jár el, amikor — függetlenül a magyarországi könyv
kiadástól — ilyen kis gyűjtemények révén teszi mindenki szá
mára hozzáférhetővé a remekműveket.

S nyer ezzel a szakma is. Különösen ha a válogatást 
olyan ember végzi, mint ezúttal is, aki nem régebbi váloga
tásokhoz igazodva, hanem szuverén módon állította össze 
a maga gyűjteményét. Hogy mi a jellegzetessége ennek a 
szuverenitásnak, arról az előszóban a lényeget már meg
tudjuk. Kántor Lajos annak idején Vallomásos Móricz Zsig- 
mond című kismonográfiájával tűnt föl (Bukarest, 1968). 
Aztán Alapozás című tanulmánykötetében (Kriterion, 1970) 
szinte az egész magyar prózát áttekintette a líraiság szem
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pontjából. Ez a szempont rendkívül termékenynek bizonyult, 
mert a magyar próza sok értéke valóban lírai jellegű, s 
akik ezt a prózát a szenvtelen objektivitás mértékével mé
rik, épp azt minősíthetik benne gyöngeségnek, ami sokszor 
erényévé tud válni.

Kosztolányi novellisztikájáról rég tudtuk, hogy költé
szet és próza, zártság és végtelenség, tárgyszerűség és álom
szerűség páratlan összeforrása ment benne végbe. Így Kán
tor Lajos elemébe került, mikor ebben a birodalomban a 
maga sajátos fogékonyságával tájékozódni kezdett. Ennek 
nyereségeit előszavában könnyű fölismernünk. A sokrétű 
anyagban vezető szempontja révén tud úgy eligazodni és 
tájékoztatni, hogy az értékek beleesnek a fénysávba, ame
lyen halad. S a Kosztolányi-irodalomból is azt szólaltatja 
meg, ami a költői, prózai jelleget teszi nyilvánvalóbbá. Szem
pontjának érvényességére és rugalmasságára vall, hogy a 
szociális érzékenység, a lélektani kultúra, a halálélmény és 
a játékosság, Kosztolányi művészetének ezek a fontos sa
játosságai, kitérő nélkül nyerik itt el a szükséges hangsúlyt. 
Példáinak megválasztásában, elemzéseiben érzékelhető, hogy 
nemcsak kirándult erre a területre, hanem találkozott is a 
művekkel és huzamosan időzött mellettük.

Ennek köszönhető, hogy ez a „kolozsvári” Kosztolányi 
élő jelenség. Példa arra, hogy a mérték, melyről annyi szó 
esik mostanában, miképpen lehet sajátos és egyszersmind 
egyetemes is.

Természetes, hogy amit az előszó kiemel, az a váloga
tásban is érvényesül: a költőiség. Ez magyarázza, hogy Kán
tor — a lírai rajz olyan megkapó példája mellett, mint a 
Szürke glória — olyan írásokat is fölvett, mint a Repülő 
újság és Az ő szobája, melyek eddig a legteljesebb gyűjte
ményekben sem szerepeltek. A Repülő újságról például jól 
tudja Kántor, hogy csupán „kis színes” újságíró-produkció, 
de épp azért közli, mert ebben tanítható módon elegyül
nek a pontosság, az érzékletesség és a humor homo aeste- 
ticusra valló jegyei.

Persze, ára is van ennek a lírikussá stilizáló igyekezetnek
— lehetne mondani. Mert remekműveket kellett mellőzni. 
Például a Fürdést, a Motorcsónakot, a Tailor fór gentlement, 
A kulcsot. De hát valóban a lírai jelleg demonstrálásának 
érdeke miatt mellőzte volna őket Kántor? Ez korántsem 
biztos, mert az utóbbiakban kesernyés poézist terem a hu
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mánum, az előbbiekben pedig egyfelől a balladai jelleg, más
felől az emberi természet rejtelmeire irányuló figyelem hó
díthatná meg a csodát egyszerűen rejtelemként értelmező 
szerkesztőt. (Mások pozitív emberi lehetőségeket is észlelnek 
Kosztolányi csoda-fogalmában.) Továbbá: ha a líraiság érde
ke lenne a válogatás alapszempontja, az Esti-ciklusból nagyon 
idekívánkozhatnának a II. és a VII. fejezetként ismert da
rabok. Az előbbiben a filozófia is sokkal vonzóbb, életreva
lóbb, mint A villamos címen beiktatott XVIII. fejezetben. 
Azt kell tehát hinnünk, hogy Kántor Lajos nemcsak a lírai 
jelleg hangsúlyozására törekedett, hanem az értékrend mó
dosítására, fölfrissítésére is. A közismert remekművek rová
sára kevésbé ismert remekműveket állított előtérbe.

Vitatható törekvés egy tömegkiadványban. E sorok író
ja a szükséges belátással igyekszik szemlélni az ilyen tö
rekvéseket, hiszen — hangsúlyozzuk — hasznuk is van. Kü
lönösen ha kimunkált koncepció fedezi őket, mint ezúttal 
is. De azt nem titkoljuk, hogy ami előttünk történt, abból 
óvni szeretnénk, ami arra érdemes. Hátha egyszer mi is 
szerkesztünk ilyen antológiát. Meg kell hát mondani, hogy 
az említett művek, s mellettük a fontos csoportot képviselő 
Paulina, s még néhány kodifikált remekmű nemigen hiányoz
hat egy ilyen gyűjteményből.

Nehezebb megmondani, hogy melyeket ítélnénk helyet
tük kihagyhatónak. A Kalap, a Gólyák, Az ő szobája esetében 
még határozottak lehetünk: biztos, hogy nem azt a nagyság
rendet képviselik, mint a Kücsük vagy A kulcs. A Hínár, az 
Amália, a Cukrászda már jelentékenyebbek, de még mindig 
könnyű szívvel oda lehetne őket adni a Fürdésért, a Caligulá
ért és a Csóké rt, mely az Esti-ciklus III. fejezeteként ismere
tes. S ha arra gondolunk, hogy Szatmárnémetitől Kovásznáig, 
illetve Bukarestig e könyv révén ismerkedhet meg az olvasók 
széles rétege Kosztolányival, akkor ezt a méricskélést nem 
kell mentegetnünk. Kántor Lajos felől nyugodt is vagyok. 
Előszaván átüt a szándék, hogy írónkat olvasóihoz közelebb 
vigye, ő  bizonyára megérti majd, hogy e szándék következe
tesebb érvényesítése ilyen könyvek esetében fontosabb, mint 
az eredetiség demonstrálása.
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A „BUKARESTI” KOSZTOLÁNYI —  
ÉS EGY RÉGI GOND

A bukaresti Kriterion kiadó Magyar Klasszikusok cí
men évekkel ezelőtt könyvsorozatot indított. Ennek kere
tében jelentette meg többek között például Ady Endre, 
Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Eötvös Jó
zsef, Gozsdu Elek, Heltai Gáspár, Jókai Mór, Juhász Gyula, 
Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Németh 
László, Radnóti Miklós és Szabó Lőrinc válogatott műveit 
vagy valamelyik fontos alkotását. E sorozat köteteként 
jelent meg a közelmúltban, 1981-ben Kosztolányi Dezső ver
seinek gyűjteménye Csetriné Lingvay Klára válogatásában 
és Cs. Gyímesi Éva előszavával.

Mind a válogatás, mind az előszó figyelmet érdemel a 
kiadvány sajátos nemzetiségi rendeltetése, a hagyományos
tól elütő vonásai miatt, de az ilyen kiadások körüli nézetel
térések tisztázása miatt is. Mert ez a kiadvány iskolapéldá
ja annak a könyv típusnak, amelyben eredetiség és konven
ció ütközése s ennek jó és rossz következményei tisztán 
megmutatkoznak.

A nézeteltérés, amelyre utaltam, éppen Kosztolányi Ösz- 
szegyűjtött verseinek 1971-es kiadása kapcsán merült föl. 
Ez a kiadás ugyanis a költő valamennyi versét, sőt verses 
írását tartalmazza. Azokat is, amelyeket versesköteteiben 
maga Kosztolányi sohasem közölt, s természetesen azokat 
is, amelyeket egyik-másik könyvében közölt ugyan, de az ál
tala szerkesztett és jóváhagyott összegyűjtött versek 1935-ös 
kiadásában mellőzött.

A kiadvány bírálói azt mondják: a költő által kiha
gyott versek beiktatása a pálya időrendje szerint önkényes 
eljárás és árt annak, ami jellegzetes, ami igazán érték. Az 
olvasót csak elcsüggesztik ezek a gyönge versek, s nem ad
nak teljesebb képet, csak terjedelmesebb könyvet. (Eörsi 
István: A verseket összegyűjtik. Élet és Irodalom, 1971. ok
tóber 2.)

Vannak azonban esetek, amikor valamilyen nem esz
tétikai megfontolások miatt alakítja úgy köteteit vagy köl* 
teményeit a költő, hogy az utókor kénytelen kiegészíteni,
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eredeti formában visszaállítani azt, amit a költő megváltoz
tatott. Ilyen esetben az olvasó joga a költő jogával szembe
kerül ugyan, de a költő érdekeivel nem. Ilyen kérdésekkel 
például a József Attila-kiadások gondozói kerültek szembe. 
Még nehezebb lesz egyszer a Juhász Ferenc és Nagy László 
„Összes” szerkesztőinek a dolga, ha tiszteletben tartják a 
költők kinyilvánított akaratát, miszerint: „E könyvben kö
zölt verseket vallom enyéimnek.” Mi lesz azokkal, amelyek 
abból a könyvből kimaradtak? Szabó Lőrinc, mint ismeretes, 
átdolgozta korai verseit, s az átdolgozottakat vallotta magáé
nak. Azokat közlik gyűjteményes kötetei is. Kosztolányi 
ugyan nem tagadta meg az 1935-ös kiadásból kihagyott ver
seit, de nem kétséges, hogy ezt a gyűjteményt szánta a 
nagyközönségnek, s nem politikai meggondolásokból szűrte 
ki azokat, amelyek kimaradtak. Ezért írja Lengyel Balázs 
e kérdésen tűnődő cikkében, hogy „Oly esetben például, 
mint amilyen a Kosztolányi Dezsőé, aki a halála előtt köz
vetlenül összeállította összegyűjtött költeményeit, és korai 
verseiből bőven elhagyott, semmiképpen sem helyezném visz- 
sza a kötetekbe a kihagyott verseket” . (Közelképek. Bp. 1979. 
237.)

Vargha Balázs, aki a szóban forgó gyűjteményt 
szerkesztette, tudatában volt ennek a gondnak. Idézte is 
Babitsot, aki 1924-ben, Balassi és Csokonai műveinek akko
ri összes kiadása alkalmából ezt írta: „Kétféle jó klasszikus
kiadást képzelhetek. Egyiket a tudománynak. Másikat a mű
velt közönségnek. Egyik adja az apparátust. Másik az ered
ményt. Egyik salakos szesz, tölcsérrel, szűrőpapírral. Másik 
a tiszta, lepárolt arany nedv. Vaskos, nehéz, könyvtári kö
tetek. Vagy aranydíszű livre de chevet. Egyik csupa kérdés 
és probléma. Másik csak kincs és felelet.” (Az ifjú én va- 
lék . . .  Élet és Irodalom, 1971. október 16.) Vargha Balázs 
úgy véli, hogy a tudománynak és a művelt olvasónak ez a 
merev szétválasztása ma már indokolatlan, mert a teljes 
mű sok nem szakmabeli embert is érdekelhet, tehát ezek 
sem érik be azzal, amit a válogatott kiadások nyújthatnak. 
Hozzá — érvel Vargha Balázs — az 1935-ös gyűjtemény ros
tálásába Füst Milán is erősen beleszólt, hiba lenne hát ezt 
a kiadást szentírásként tisztelni, még ha a könyv anyagát 
Kosztolányi hagyta is jóvá.

A vita elvi fonalát bogozni, szőni nem óhajtjuk. Ben
nünket elsősorban a Kosztolányi-versek kiadásának proble
matikája érdekel, s ennek legújabb példája. Ez a bukaresti
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kiadvány az előbb ismertetett nézetek föloldására tett kísér
letnek is tekinthető. Ez sem tartja mintának az 1935-ös 
gyűjteményt, de a teljes anyagot sem közli, nem is közöl
heti, mert „Válogatott.” Ebből ered, hogy Kosztolányi leg
első kötetéből húsz költeményt is közöl, némelyik több ré
szes ciklus, noha Kosztolányi a maga nagy gyűjteményébe 
csak 15-öt vett föl. Az olvasó negyvenlapnyi verset kényte
len végigtisztelni (köztük A -fekete asszony másodlagos jel
legű ciklusát), mire A szegény kisgyermek panaszaihoz ér. 
S még e bőkezűség ellenére is kimarad a Budai idill, pedig 
az Előszó hivatkozik rá, ahogy később kimarad a szintén 
fontos Ami itt maradt is, noha az Előszó arról is nyomaték
kai beszél.

A Négy fal között iránti bőkezűség árát — sajnos — 
A szegény kisgyermek panaszainak kell megfizetnie. Ebből 
a jellegzetes Kosztolányi-kötetből — ha jól számolom — 
37 verset mellőztek a szerkesztők. Köztük olyan emlékeze
tes darabokat, mint amilyen A rút varangyot véresen meg
öltük, A patikának üvegajtajában, Mi van még itt?, Másként 
halálos csend és nénta untság. Bizonyos, hogy ezúttal az ere
detiség, mely előbb bőkezű volt, most meg fukar, inkább 
torzította, mint pontosította a Kosztolányi-képet.

Az Őszi koncert összefüggő kompozíció, Kosztolányi 
rekviemnek nevezte, a szóban forgó könyv csak ízelítőt kö
zöl belőle, a Kártyából szintén, de ebben az összefüggések 
sem olyan szorosak, s így egy válogatás lehet vele szemben 
fukar. Az viszont, hogy mindkét ciklust 1912-vel datálja — 
vaskos számokkal —, kínos hiba. Forrása csak a Vargha 
Balázs-féle nagy gyűjtemény lehet, ez a hiba egyszersmind 
azt is elárulja, hogy a szerzők nem az eredeti kötetekből, 
hanem ebből válogattak, s iktatták „helyükre”, amit Kosz
tolányi kirostált.

Ezzel azonban a fejlődésrendet nem rekonstruálták, 
nem tették követhetőbbé a pálya finom elmozdulásait, ami
re a művelt olvasó is — mint Vargha Balázs írja — kí
váncsi lehet. Azért nem, mert Kosztolányi korábbi köteteiből 
többször is fölerősítette későbbi köteteit, s ami végleges 
helyet például A bús férfi panaszaiban talált, nem biztos, 
hogy annak a pályaszakasznak a termése. „Ez a látszat — 
írja Kiss Ferenc — rengeteg félreértés forrása volt már ed
dig is. Baráth Ferenc és Szauder József kivételével a Kosz- 
tolányi-tanulmányok szerzői általában háború utáni termés
ként interpretálták A bús férfi panaszait. A valóság viszont
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az, hogy e kötet 53 darabjából csak 33 tekinthető friss ter
mésnek, húszat előző köteteiből, a Mákból és a Kenyér és 
borból sorolt ide Kosztolányi.” (Az érett Kosztolányi. Bp. 
1979. 233.) Ebben a fölgazdagításban a Kriterion szerkesz
tői híven követték Kosztolányiit, s mert a Kenyér és bor 
szép verseivel — jobbára azokkal, amelyek a megrendülés 
ihleteit tárgyiasítják — amúgy is fukaron bántak, így a 
fejlődésrendet inkább elhomályosították. A Mák és a Kenyér 
és bor ugyanis fontos kötetek, a letisztulás dokumentumait 
tartalmazzák. S ha nem is A bús fér fi . . . ,  de a Meztelenül 
és a Zsivajgó természet Kosztolányi által mellőzött darab
jai rovására érdemes lett volna nekik nagyobb teret adni. 
A bőbeszédű Költőt vagy a Tömeget Kosztolányi nemcsak 
azért hagyta ki az 1935-ös gyűjteményből, mert retorikájuk 
hangzatos, hanem mert ami fontos bennük, máshol tisztáb
ban öltött formát. A Zsivajgó természet versezeteit pedig 
sohasem szánta gyűjteményes kötetbe, ezt is a Vargha-féle 
kiadás emelte ilyen szerepkörbe.

Szerencsére a Számadás érett vers tömbjét majdnem 
teljesen közli ez a kiadvány is. Hogy a Három szatíra egyi
két, a szektás forradalmárról szólót elhagyja, az érthető. 
Elhagyják a magyarországi kiadások is.

Ebből az áttekintésből nyilvánvaló, hogy a költő joga 
és az olvasó érdekei közötti egyeztető szándék nem érte el 
célját. S ez azt ás jelenti, hogy a válogatásban érvényesülő 
szuverenitás nem igazolhatta önmagát. Kosztolányi nem lett 
kosztolányibb és értékesebb, s a kép nem lett árnyalatosabb, 
tudományosabb hitelű. Csak más lett, mint amit az 1935-ös 
gyűjtemény tükröz. Számunkra tehát egyértelmű a tanulság: 
a Babits által elképzelt két lehetőség — a tudományos és 
a művelt nagyközönségnek szánt kiadványok — kontaminálá- 
sa nem szerencsés törekvés. Ha a nagyközönségnek is 
teljes kell, a függelékben közölhető mindaz, amit a költő 
nem érzett magához méltónak. így jelentek meg Ady és ko
rábban Kosztolányi versei is. Pedig a Vargha-féle kiadás új 
leleményeit e sorok írója örömmel fedezte föl, de a „főszö
vegében látva őket, a költőre gondol és pirul. A kritikai 
kiadásba valók, s ott az időrend is érvényesíthető.

Az új tudományos fölismeréseknek persze valamiként 
érvényesülniük kell a népszerű kiadványokban is, s a vá
logatott kötetek általában tükrözik is az adott időszak íz
lésnormáit és a tudomány adott szintjét. Nemzetiségi hely
zetben pedig a szuverenitás megnyilatkozás-lehetősége is,

151



ha egy gyűjtemény a mögötte rejlő kutatást demonstrálja. 
Ennek a kötetnek az Előszava — Cs. Gyímesi Éva mun
kája — törekszik is bizonyos eredetiségre. Tömegkiadvány
ról lévén szó, nem zárkózhat az esztétizálás zsargonjába, 
de tudósi becsvágyát is érvényesíteni igyekszik. Ezért olyan 
filozófiai nézőpontra hátrál, ahonnan az értékek egyetemes 
rendjében szemlélhető a mű. Nagyon leegyszerűsítve így 
tömöríteném mondanivalóját: mi értelme van ennek a szép
ségnek, „legalább cseppenként visszahull a mindennapi élet 
terheit vonszoló szívekbe"? S válasza az, hogy ez a költé
szet az élet értékére eszméltet, tehát arra is, hogy tudnunk 
kell sáfárkodni ezzel az ajándékkal. A gondolati keret sze
rencsés, csak az a baj, hogy benne egy elég részletes pá
lyaképet ad, ezen belül az alapgondolatot igazoló versekre 
is kitér, de ezek elvegyülnek a másféle jegyekről adott jel
lemzésekben. Túl tüzetes tehát a pályarajz, s ha látszik is, 
hogy szerzője érti a mesterségét, az a néhány mondat, ame
lyet egy-egy versről vagy periódusról mondhat, nem tükröz
het markáns elgondolást, az olvasót nem fogja meg, csak 
a szakmabeli észlelheti, hogy a szűk keretben magas igény 
szorong. S hozzá ez a magas igény a pálya folyamatának 
rajzában akaratlanul az akadémiai kézikönyv Kosztolányi- 
fejezetének fejlődésrajzát követi, ami nem hiba, de még in
kább kétségessé teszi a koncepció eredetiségét. A bús férfi 
panaszainak termését persze ott tárgyalja, ahol a kötet el
helyezi, különben kevés köze van a kötet szerkezetéhez. Mint 
említettük: hivatkozik versekre, melyek a könyvből hiányoz
nak, tehát semmi jele, hogy egy átgondolt új Kosztolányi- 
kép szempontjai miatt lett olyan, amilyen ez a gyűjtemény. 
Lett, mert kellett. Igazolásnak ez elég, de ha így van, jobb 
lett volna talán a költő életének és műveinek legfontosabb 
adatait közölni. A tudományos becsvágy pedig találhat sza
badabb terepet.

Magunkról is tűnődöm, mikor közművelődés és tudo
mány viszonyának ezt a nem szerencsés példáját bírálom.

1983
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KULCSOK KOSZTOLÁNYIHOZ

RÓNAY LÁSZLÓ: „KI VOLT EZ A VARÁZSLÓ?”

„Ki volt ez a varázsló?” címmel ismét megjelent egy 
könyv Kosztolányiról. Szerzőként Rónay László jegyzi, s a 
Kozmosz Könyvek sorozatba illeszkedik, vagyis a Móra ki
adó hozta tető alá. Valószínű tehát, hogy az ifjabb olvasók 
számára készült, mint Levendel Júlia így élt Kosztolányi 
Dezső című kötete. Ami jellegét illeti, legjobban a Szépiro
dalmi Könyvkiadó Arcok és vallomások néven ismert soro
zatára emlékeztet, vagyis szövegének zöme a Kosztolányi- 
irodalom vonatkozó írásaiból való, s ezeket a szemelvénye
ket Rónay László a pálya folyamatának rendje szerint szer
kesztette összefüggő fejlődésrajzzá, illetve életrajzzá.

A szándék nem szorul igazolásra, hiszen Kosztolányi 
népszerűsége egyre nagyobb, talán éppen most tetőz, s bi
zonyos, hogy ifjú olvasóit érdekli, mit gondoltak róla ava
tott ismerői, miért támadtak körülötte éles viták. A fül
szöveg ezeket az egymással sokszor ellentétes állásfoglalá
sokat ígéri. Rónay László azonban inkább az érvényes jel
lemzéseket emeli ki a Kosztolányi-irodalom halmazából.

Értem őt, hiszen a költőt lebecsülő, támadó cikkek 
többsége ma már inkább szerzőjét és korát jellemzi, mint 
Kosztolányit. Aki tudatában van a Kosztolányi-művek érté
kének, okkal érzi elsőrendű föladatának ezek megértésének 
elmélyítését. S mert sok a jelentős mű, másra már se hely, 
se idő nem juthat.

Rónay László természetesen azzal is számol, hogy van
nak e fényes pályának homályos pillanatai, a vonatkozó 
irodalomnak olyan ütközőpontjai, amelyek kikerülhetetlenek. 
Ilyen például a Pardon-ügy és az Ady-revízió hírhedt kísér
lete 1929-ben. Mindkét esemény a pálya alapügyeire is visz- 
szahatott, motiválta az életmű alakulását.

Az előbbi kommentálásában Rónay László szigora egybe
cseng az újabb Kosztolányi-irodalom állásfoglalásával, a mo
tívumok fölfejtésében pedig lehetőségeihez szabottan szűk
szavú, de így is meggyőző. Az Ady-per értelmezésében azon
ban új beállítássá:! lep íiíeg. Kosztolányi Dezső című köny
vében (1977) még gátlás és bizonyítás nélkülinek minősítette 
Kosztolányi eljárását; igazságtalannak, rosszindulatÚAate: s
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úgy vélte, „ezt a cikket semmi sem mentheti” . (219.) Mos
tani magyarázatában az Ady-kultusz elfajulására teszi a hang
súlyt, ezzel okolja meg, s lényegében igazolja is Kosztolá
nyit. Nemcsak meglepő, hanem termékeny állásfoglalás ez, 
kihívás, mely a berögzített eredmények fölülvizsgálatához 
kínál jó alkalmat. S bizonyos, hogy Rónay László érvelése 
egy ilyen vitában teljesebben bontakozhatna ki, mint ebben 
a könyvben, ahol nagyon kellett ügyelnie az arányokra.

Ez az arányérzék tarthatta vissza attól is, hogy a marxis
ta irodalomtudomány korábbi Kosztolányi-értelmezéseinek 
dokumentumait megszólaltassa, s bár ismeretükben érthe
tőbbé válnának Kosztolányi utóéletének szűk esztendei, még
sem érezzük vétségnek ezt a hiányt. Talán az érdekelt szer
zők sem. Rónay Lászlót itt a jóízlés és a tapintat is be
folyásolhatta, mikor a filoszi kísértéseknek ellenállt.

Ugyanerre kell gondolnunk az élő pályatársak és a ha
lottak jelenlétének arányát látva. Rónay inkább, sőt jobbá
ra a halottakra támaszkodik. Ez azért is indokolt, mert 
egy-egy mű kapcsán elsősorban a kortársi véleményeket idé
zi, és okkal, hiszen a pálya adott szakaszának nemcsak tük
rei, hanem motívumai is az ilyen bírálatok. Lényegesebb 
azonban, hogy Rónay László jó ösztönnel választja ki a leg
érdekesebb, legbeszédesebb jellemzéseket. Azokat, amelyek 
nemcsak a szóban forgó műről, de Kosztolányi művészeté
nek egészéről is tartalmas fölismeréseket kínálnak. Ez az 
érzékenység talán csak egy ponton bizonyul némileg lezser
nek, mikor a Hajnali részegség jellemzése közben, alighogy 
elkezdi, Tolnai Gábor bőbeszédű, sokfelé kalandozó vissza
emlékezésének adja át a szót, noha tudja: Szauder József 
milyen szinten írt erről a költeményről.

A válogatás megbízhatóságával, a szemelvények beszél- 
tetésével egyenértékű munka az összetűzés művelete. Ezek
ben a szövegrészekben mindig Rónay László beszél, s min
dig a lényegre szorítkozva, mindig fontosat közölve. így szer- 
vesedik folyamattá a sok elemből szerkesztett szöveg, s pá
lyaképpé a sok részlet.

A tömörség kényszerének tudható be, hogy néhány ese
ményen gyorsabban halad át, mint kívánnánk. Kevésnek 
érezzük például a Hedda-élményre fordított teret, ehhez ké
pest terjedelmesnek Dóczy Jenő kritikáját, de lehet, hogy 
ez csak a mi szabadkai érzékenységünk felől tűnhet föl.

Határozottabbak lehetünk viszont abban, hogy a doku
mentumok adataiban nem következetes a könyv. Van, hogy
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az idézett írás folyóiratbeli lelőhelyét adja meg (Kosztolányi 
Négyesy Lászlóról, 30.), Tóth Árpád bírálatát is a Nyugatból 
idézi (76.), máskor, például Karinthy Frigyest könyvből. (57.) 
S talán nem ártott volna Rónay László szövegét eltérő be
tűkkel szedni, mert így könnyen összemosódnak a gyakor
latlan olvasó előtt a dokumentumok és a szerző gondolatai. 
Ám ez is olyan hiba, amely dicséret is egyben, hiszen a 
Kosztolányi-irodalom javát tartalmazza ez a könyv.

Nem olyan dokumentumgyűjtemény, mint az Ady-Mú- 
zeum, tehát a negatív szélsőségek hiányzanak belőle, de bi
zonyos, hogy a „varázslat" megértéséhez jó  kulcsokat kínál, 
tehát föladatát betölti.

1985
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SCHÖPFFIN ALADÁR KOSZTOLÁNYI-KÉPE

Schöpflin Aladárt ritka szereppel ajándékozta meg a 
sorsa: több mint három évtizeden át állandó kritikusa lehe
tett Ady, Babits, Kosztolányi nemzedékének. Az „állandó” 
azt jelenti, hogy e nemzedék nagy alkotóinak pályáját a 
kezdetektől az utolsó napokig barátként és kritikusként 
követte. Rejtély, hogy miként kerülte ki vagy vészelte át az 
ilyen szereppel járó nézeteltéréseket, sértődéseket. Az érdem 
bizonyára az övé: bölcs volt, toleranciára törekedett, de ta
lán fontosabb, hogy noha jóval idősebb volt, mint Babits 
vagy Kosztolányi, és már ismert kritikus e költők indulása
kor, velük az egyivású szellemi társ fogékonyságával tudott 
együtt haladni. Higgadtabb természete csak türelmesebbé 
tette, a zseniség ifjonti pózain ugyan mosolygott olykor, de 
ha a műről volt szó, sohasem tréfált: tudta, kikkel áll szem
ben. Voltak, akik megalkuvónak, szürkének találták bírála
tait, például a polemikusabb természetű Hatvany Lajos, de 
az írók és a költők megbecsülték, Móricz, Babits, Koszto
lányi társukként tisztelték. Németh László az Ember és sze
rep című könyvében elmondja, miért nem sikerült ugyanez 
neki. Pedig ő zseniális volt — tehetnénk hozzá. Ügy látszik, 
a zsenialitást, kivált ha kritikusan ölt formát, könnyebb di
csérni, mint közelről elviselni.

Mindezt azért kellett elmondanunk, mert nemrég 
Schöpflinnek néhány ismeretlen írása került elő, s ezek 
egyike Kosztolányi alakját idézi. Az „alakját idézi” szó sze
rint értendő, mert nem a művekről, inkább az emberről 
szól: külsejéről, viselkedéséről, kedvteléseiről. Valamikor a 
negyvenes évek elején hangzott el a rádióban, Gál István 
akkor elkérte tőle, s most az Irodalomtörténetben közzétette. 
(1979. 4. sz. 916—923.)

Schöpflin hosszú pályája során többször is írt Koszto
lányiról, s korábbi írásainak egyes elemei a most publikált 
rádióelőadásban is jelen vannak. Például a Kazinczy— 
Kosztolányi párhuzam, a „literátori” magatartásra vonat
kozó fölismerések. Vannak aztán olyan elemei az előadás
nak, amelyeket Kosztolányiné könyvéből és más kortásak
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emlékezéseiből ismerhetünk; például a bohém Kosztolányit 
idéző mozzanatok. De az előadás ezekkel együtt is igen 
érdekes és színes képet fest költőnkről. Némely részlete 
eredetinek is mondható. Kosztolányi és Karinthy játékairól 
szólva beszámol például arról a tréfáról, mely egy általuk 
kitalált, de létezőként emlegetett író, Jeopardi körül bonta
kozott ki. A tájékozottságára sokat adó irodalmi körök 
persze tudtak róla, „ismerték", s a tréfa így remek akusz
tikához jutott. Kosztolányiék pedig nemcsak mulathattak, 
hanem tűnődhettek is a hírnév létezésproblémáin.

Ezzel az előadással majdnem egyidejűleg olvastam Az 
érett Kosztolányi című monográfiában, hogy Kosztolányi 
Adyról írt nevezetes különvéleményét előbb egy Clitiphon 
nevű görög költőről mondta el, s természetesen sokkal nyer
sebb és töményebb formában, mint a különvélemény. S ezt 
a Clitiphont is kitalálta, akár Jeopardit. Lám, mennyire igaz, 
hogy a költő játéka sohasem puszta játék. Az ártatlan tréfa 
során megismert lehetőség vérre menő színjátékok előisko- 
lája lehet.

Több, hasonlóan érdekes információ között az is ol
vasható még Schöpflin előadásában, hogy az ifjú Koszto
lányi rengeteget dolgozott. Szegény ember volt, csak a tollára 
támaszkodhatott — teszi hozzá Schöpflin mintegy magya
rázatul.

Sokat tűnődtem már ezen: valóban így lett volna? 
Azért dolgozott sokat, mert csak így tudta magát fönntar
tani? Azt hiszem, senki sem nézett még alaposan utána 
annak, mennyit kerestek és mennyit költöttek Kosztolányi 
és barátai. Pedig irodalomszociológiai szempontból ezt is 
érdemes volna tudni. Annyi bizonyos, Kosztolányi a háború 
előtt folyamatosan írt A Hétbe, az Életbe, a Világba, gyak
ran a Nyugatba, s elvétve más lapokba is. A Hét hetilap 
volt, a Világ napilap. A háború végén Hatvany Pesti Napló
jában publikált legtöbbet. Annyit, hogy a melléktermékként 
kezelt cikkek is vaskos köteteket töltenek ki. Mégis igaz, 
hogy 1915-ben, mikor Budán házat vett, a szüleitől kért köl
csönt. Azok valamely okból vonakodhattak, végül Hatvany 
írta alá a váltóját. A kérdés tehát nyitott: milyen anyagi 
alapot jelentett az említett termékenység?

Az viszont bizonyos, hogy később, a húszas években, 
mikor a Pesti Hírlapnál már jól megfizették, könyvei is sű-
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ríín megjelentek, termékenysége csak fokozódott. Rengete
get írt, s most együtt olvasva a sok újságcikket, az is látszik, 
nem mindig a maga színvonalán. Miért írt hát akkor is, ha 
az opus alig nyert a cikkek révén, a lapnál pedig fölösen 
teljesítette kötelességét? A pénz miatt? Ezt csak azok gon
dolhatják, akik nem tudják, hogy a munka szenvedély is 
lehet.

1980
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AZ ÜJATMONDÁS SZENVEDÉLYE 
BORI IMRE KOSZTOLÁNYI-TANULMÁNYÁRÓL

Bori Imrének a napokban immár tizenhetedik könyve 
jelent meg, ha az általa szerkesztett antológiákat, tanköny
veket, válogatásokat és az Irodalmunk évszázadainak szerb- 
horvát nyelvű fordítását nem számítjuk. Az ember zavarba 
jlön a termés ilyen bősége és folyamatossága láttán. Kivált 
ha tudja, hogy a szerző nem él kész eredményekből, s az 
újatmondás nemcsak igénye, hanem valósággal szenvedélye. 
Az ilyen munkabírás és termékenység láttán megriad a vi
tatkozó kedv, s az illem is arra int, hogy előbb a nyeresé
geket kell regisztrálnunk. De nemcsak az illem, a kényszer 
is, hiszen ki az, aki Bori Cholnoky Viktor, Cholnoky Lász
ló, Krúdy Gyula és Kosztolányi Dezső életművének részle
teit is érintő eredményeit itt, nálunk ellenőrizni tudná? (Ve
lük foglalkozik ugyanis a Szövegértelmezéseket és a Miroslav 
Krlezát megelőző Fridolin és testvéreiben, a Fórum egyik 
legértékesebb múlt évi kiadványában, amelyről — adóssá
gunkat törlesztendő — ezúttal szólni szeretnénk.) E képes
ség híján én arra szorítkozom, amiben valamelyes jártas
ságra tettem szert: a Kosztolányi regényeit elemző tanul
mányra. Azzal a reménnyel teszem ezt, hogy azok az adott
ságok, amelyeket ebben fölismerni vélek, Bori Imre más 
munkáiban is föllelhetők.

A Kosztolányi-irodalom szegényesnek éppen nem mond
ható. Az egyes művekre vonatkozó bírálatoktól az átfogó ta
nulmányokig sokan és sokféleképpen megpróbálták hálójuk
ba fogni ezt a különös jelenséget. Borit itt is az a meggyő
ződés vezérli, mint a valóban elhanyagolt Cholnoky Lász
lóról szólva, hogy a lényeg még föltáratlan. A lényeg szerin
te az emberi kapcsolatok devalválódásának megragadása, az 
elidegenedés sajátos ábrázolása.

A sajátost kiemelt hangsúly illeti, mert Bori nem éri 
be a nagy kortendencia érvényének fölismerésével, utalásai 
Kafkára sohasem mentik föl őt az adott jelenség, a konk
rét mű jellegének elemzése alól. Módszerének legjellemzőbb 
tulajdonsága éppen a nagyvonalú általánosítás, az egyes mű
vekben érvényesülő közös jegyek megragadásának képes
sége és a részletekbe hatoló figyelem élessége: e két képes
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ség együttműködésének izmos dialektikája. Az a fölismerés, 
hogy ő már A rossz orvost is az emberi viszonyok devalvá
lódásának tükreként interpretálja, s Kosztolányi egész re
gényvilágát látja benne megmozdulni, mikor a Pacsirtához 
ér, nem sémaként keresi önmaga igazolását, hanem a re
gényben ábrázolt öncsalásokban talál hasonló, de sokkal tel
jesebb, filozofikusabb mondanivalóra. S közben a szerep- 
játszás kategóriáját is átvilágítva megtalálja az Esti Kornél 
ciklusig gyűrűző folyamat egy fontos jellegzetességét.

A Nérót ezen a szálon nem lehet a regények folyama
tába illeszteni, de ezt Bori nem is erőszakolja, s kapcsola
tát ott keresi, ahol nyilvánvaló: az Édes Annában.

Az Aranysárkány jellemzésében a kezdettől jelenlevő 
bölcseleti igény végre elemébe érkezik, s itt tűnik ki Bori 
Imre újdonsága elődjeihez képest. Nem a kisváros rajzát, 
hanem egy emberi „csődállapot" tükrözését véli fontosnak 
és kivételes értékűnek, s Camus Bukásával rokonítva jelöli 
ki e mű irodalomtörténeti helyét.

Az Édes Anna értelmezésében több ponton érintkezik 
elődjeinek az eredményeivel, de az összefüggés, melyhez el
jut, új értelmet ad még az ismerős gondolatoknak is. Ugyan
is nem az úr és a szolga közti viszony, nem a lélektani rej
tély bogozása felől jut céljához. Mindez annyiban érdekli, 
amennyiben bizonyíthatja, hogy Kosztolányi e regényében 
az „elidegenült világ mechanizmusát esztétikai és bölcseleti 
teljességében ragadta meg". S ezért lát szoros kapcsolatot 
Novák tanár úr öngyilkossága és Édes Anna gyilkossága kö
zött.

Legmeglepőbb eredményre az Esti-ciklus vizsgálatában 
jut. Benne a cselekményes regény föladásának konzekvens 
megvalósulását méltatja Indirekt módon, vagyis torzó vol
ta miatt a Mostoha kudarcából is e tendencia erejét véli 
kiolvasni. De talál igazolást a ciklus témáiban is, azok zöme
— úgymond — Camus, Sartre, Beckett felé mutat, csak 
Kosztolányi nem élt eléggé ezekkel a lehetőségekkel, amit 
úgy kell értenünk, hogy az „emberi pokol", a hasadás áb
rázolásában nem volt eléggé merész, elég differenciált.

Meglepőnek azért módjuk ezt az eredményt, mert az 
Esti-ciklust novellagyűjteményként tartotta eddig számon a 
szakirodalom, s közöttük több remekmű is akad. Az is 
eléggé ismeretes, hogy az „emberi pokol" itt ábrázolt vál
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tozataiban Esti Kornél olykor jobban elboldogul, mint a 
regények alakjai saját világukban, tehát a nihil inkább ol
dódik itt, mint kövül. Figyelmeztetett erre Babits is, mi
kor azokat a darabokat emelte ki, amelyek az író serdülésé
nek és megkeményedésének példázatai. (Esti Kornél. Nyu
gat, 1933. I. 688—689.) Továbbá azt is tudjuk, hogy az Es
ti-kötet természetét megmagyarázó fejezet utólag készült, a 
cselekményesség elleni gesztusok a kész helyzet igazolását 
végzik el, méghozzá játékosan, tehát ezért sem vehetők a 
regény problémájával való küzdelem konzekvenciáinak. A 
mesélés izgalma, rekvizitumai nagyon is hangsúlyosan van
nak jelen ebben a ciklusban, a Tengerszem Egy asszony be
szél című ciklusában pedig — ez tartalmazza a Kínai hán
csot is — stílusmeghatározó erővé válik a spontán érvénye
sülő mesélőkedv, melyet persze nagyon ravasz komponáló 
tudás igazgat.

Mindez arra bátoríthatna, hogy vitatkozzunk Borival, 
de a jóhiszemű figyelem értelmezheti úgy is a koncepció
ját, hogy érveink is őt erősítik. Arra már Lukács György és 
nyomában tanítványai is figyelmeztettek, hogy Kosztolányi 
novellái a fölbomlott nagy epika mozaikjai, s maga Koszto
lányi is panaszkodott a polgári világ töredezettségére, drá
maellenes lazaságára. Bori most az ürességet ismeri föl a 
szerepben, melyet Esti Kornél betölt, s nem a bomlás vég
termékeként, hanem az egzisztencialisták felé mutató ten
denciaként értékeli. Hogy a hagyományos regény itt véget 
ért, az tehát — bárhonnan nézzük is — nyilvánvaló. A no
vellák némelyikének s folytatásuknak a tökéletessége Bori 
Imre magyarázata mellett szól, de lehetséges olyan állás
pont is, mely Kosztolányi novellisztikájának folyamatában 
nézi az Esti-ciklust, s értékeit a novella betetőzéseként fog
ja föl. Akármint legyen is, e kérdés végiggondolásában Bo
ri Imre különvéleményével számolnunk kell.

S nemcsak ebben a kérdésben. Ezek a tanulmányok, 
noha medrük egy irányú, részleteikben sok érdekes és érté
kes fölismerést tartalmaznak. Az a fölismerés, hogy Koszto
lányi a mindennapok kritikusaként hatol szokatlanul mély
re, Bori társadalmi érzékenységét juttatja olyan szerephez, 
mely a létproblémák iránti fogékonyságnak igen hasznos 
ikertulajidonsága lehet.

A különféle szempontok nála máshol is szerencsésen 
egészítik ki a vizsgálódás körét, például a Pacsirtában, ahol 
egyszerre nézi a nosztalgia és a kegyetlen látás érvényesülé
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sét. Igen érdekes az is, ahol az Aranysárkány első és máso
dik felének ellentétére figyelmeztet. Akkor is tanulságos ez 
a fölismerés, ha a regény első lapjain, az aranysárkány rej- 
telmességében már sejteni lehet a később kifejlő szörnyű
séget. Fontos, amit a Vizy házaspár ábrázolásáról mond, 
s csak sajnálható, hogy a jellemek természetének más re
gényekről szólva nem szentel ilyen figyelmet. Talán bebizo
nyosodott volna, hogy a regény figurákból is kirajzolhatok 
Kosztolányi világnézetének súlypontjai, polaritásai.

S végül a nóvum hitele! Bori valóban a maga útján 
halad ott is, ahol érintkezik elődjei eredményeivel. Olykor 
hivatkozik is rájuk. Eredetiségének azonban nem ártana, ha 
nagyobb nyomatékkai emlékeztetne a rokon eredményekre. 
Az Édes Annában ábrázolt gépiességre, Vizyné szenvedélyé
nek betegességére, a kommunikációs falra az Aranysárkány
ban. Annak is adtak már hangot, hogy Kosztolányi prózája 
értékesebb, mint lírája, és sorolhatnám a kapcsolódások le
hetőségeit. Kár, hogy szerzőnk ritkán él az alkalommal. Üdí
tő, amikor megteszi. Nem a gesztus miatt, hiszen Schöpflin 
Aladár, Sőtér István vagy Király István tudományos rangja 
nem szorul gesztusokra, de egy más észjárás, más előadás 
hitelesítő mozzanatai egy szuverén vizsgálódás igazságait csak 
erősíthetik. Eredményeinket nem a mások iránti figyelmes
ség minősíti, de előadásunk elevenségének lehet forrása a 
másokkal való kapcsolat éppúgy, mint a mindenkit fölülbí
ráló polémia. Kivált ha egyben-másban rá is szorulunk előd
jeinkre. Filológiai aprómunkát például Bori sem végez, le
mond a stílusvizsgálatról is, így óhatatlanul rászorul előd
jeire. Ahol ezt elhanyagolja, olyan dolgokat fedez föl és 
mulasztásokat tesz szóvá, amelyek kézikönyvekben is meg
találhatók. Például a Nero, a véres költő Édes Anna felé 
mutató motívumairól szólva. (358.)

Igaz, szempontjai — mint írja — nem költészetiek. 
De szerencsére ebben nem következetes, mert amikor a re
gényvilág természetéről vagy a cselekményesség problemati
kájáról beszél, fontos poétikai kérdéseket tárgyal. S máskor 
is, jóllehet nem ez elsődleges célja, hanem a huszadik szá
zadi próza autentikus alakulásában a modernség felé irá
nyuló erőfeszítések vizsgálata.

Ehhez a céljához tartja is magát, amennyiben a Kosz- 
tolányi-mű keretei megengedik. Ám egy kortendencia jel
lemzése viszonyításokra is kényszerít, s Bori utal is több, 
Kosztolányi műveivel párhuzamos jelenségre. Kár, hogy a
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szorosabb érintkezés olyan tényezőit, mint az Advent, a 
Feleségem története, aztán a periferikus embereket fölvo
nultató Tersánszky-regények, továbbá az Egy ember élete, 
az Életem regénye, nem veszi figyelembe. Pedig ha ezekkel 
számolna, akkor az önéletrajz különös funkcióját mélyebben 
ragadhatná meg az Esti-novellákban is, s Kosztolányi ember
képének érvényét és korszerűségét talán szűkebbre kellene 
vonnia, Móricz jelentőségét pedig jobban meg lehetne ér
teni. Viszonyításai, amelyek során a Franc Kafka és Tho- 
mas Mann által meghatározott koordinátában helyezi el 
Kosztolányit, így is jól funkcionálnak, de az az érzésünk, 
hogy valamelyest zártabb rendszer ez, mint amilyen a tény
leges irodalmi folyamat volt.

De ne utánozzuk őt a mások iránti elégedetlenségben, 
hiszen természetes, hogy mások nem arra jöttek rá, amire 
Bori, s mi se kérjünk őrajta mást számon, mint amit föl
tárt: a magyar próza egy nem realista vonulatának értékeit. 
A jelentőséget jelölő hangsúlyokat máshová kellett tennie, 
mint ahol voltak, s ez törvényszerű velejárója minden új 
orientációt szorgalmazó munkának. Ezért könnyű vele vi
tatkozni. S aki jól olvas, tudja, hogy ez is megbecsülés.

1977

163



KISMONOGRÁFIA KOSZTOLÁNYIRÓL 
RÓNAY LÁSZLÓ: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Irodalomszerető utódjainknak nehéz lesz majd meg
magyarázni, hogy Kosztolányiról, a huszadik századi magyar 
irodalom nagy írójáról, akinek nagysága a vájt fülű céhbe
lit és az egyszerű olvasót is meg tudta hódítani, s aki a nép
szerűség apályai, dagályai közepette is folyamatosan fogva 
tudta tartani olvasóit, máig sincs átfogó és alapos monog
ráfia. Annyira nem volt szinte napjainkig, hogy aki köze
lebbről ismerte ezt a sokszínű, sokrétű életművet, maga volt 
kénytelen a mai szempontjai szerint legalább képzeletben 
megírni ezt a hiányzó könyvet. A készülődés jeleit hosszú 
évek óta észleltük, de akik ígérték, mindeddig adósak ma
radtak az átfogó pályaképpel. Aztán kiderült, hogy ahon
nan nem vártuk, onnan érkezett. Rónay László nem készü
lődött egy évtizedig, de a Gondolat kiadásában megjelent 
háromszáz oldalas kötete így is évtizednyi munka eredmé
nyeit fogja össze, s a maga nemében az első ilyen összefog
laló Kosztolányiról.

A „maga nemében” azt jelenti, hogy ismeretterjesztő 
munka ez, de eszünkben sincs ezzel a besorolással a ben
ne rejlő tudományosságot alábecsülni. Előzményei, bármily 
gazdag is a Kosztolányi-irodalom, a népszerűsítéshez szük
séges kiérlelt koncepciót bizony nem kínálták tálcán. Rónay 
Lászlónak ezért meg kellett küzdenie. Adódtak más elinté
zetlen teendői is, nem is könnyűek.

Legszembeötlőbb nehézség a műfajok sokasága, az, 
hogy Kosztolányi szinte minden műnemben: a lírában, a pró
zában, az esszében és a publicisztikában is elsőrendűt alko
tott. Elsőrendű művek sokaságát. A kutatót, aki az életmű 
egészéről akar írni, ez a sokféleség igen sokfelé vonzza. A 
lírának például a pályán belüli összefüggések mellett van 
egy poétikai összefüggése is, mely a líra alakulásának egye
temes, illetve magyar folyamata felé vonja a figyelmet, s 
ugyanígy a regény alakulása is a sajátos poétikai kérdések 
sokaságát rejti magában. Aztán a publicisztika! Az sem egy
szerű újságírás, nagyon is Kosztolányira valló műformák
ban valósul meg, s ezeket a sajátságokat nemcsak a költő, 
de a korföladatok felől is kell vizsgálnia annak, aki érvénye
set akar mondani.
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Más természetű, de hasonlóan nehéz kérdéseket vet föl 
Kosztolányi esztétikája és írói, emberi etikája. Erről írt 
cikkeinek, nyilatkozatainak és a műveiben formát öltő esz
tétikumnak a kapcsolata. A megfelelések és a különbözé
sek. Nem lehet véletlen, hogy ennek a sok buktatót rejtő 
föladatnak egy fiatal kutató, Rónay László vágott neki és 
néz szembe mindazzal a kérdéssel, mely a Kosztolányi-iro- 
dalmat évek óta foglalkoztatja. Föladatához híven hasznosít
ja is a Kosztolányi-irodalom sok eredményét, s módszerül 
is a hagyományos, de a téma sokrétűsége folytán korántsem 
könnyű fejlődésrajzot választotta. Ami azt jelenti, hogy a 
pálya alakulásának folyamata szerint kerít sort az életraj
zi, irodalomtörténeti adatok, valamint a művekről szóló jel
lemzések közlésére. Hogy milyen sikerrel oldja meg fölada
tát, az majd a könyv részletes áttekintése után meggyőzően 
összegezhető. A részletek áttekintésére nemcsak ezért van 
szükségünk, a témával való régi kapcsolatunk is csábít er
re. Várván erre a könyvre, túl sok erőt és időt kellett a 
Kosztolányi-műnek szentelnünk, s eközben sok részletkér
dést is át kellett gondolnunk. A már említett képzeletbeli 
monográfiát tehát letagadnunk sem lehetne. De Rónay László
ét sem tekinthetjük puszta kísérletnek, annál gondosabb 
munka. Gondos, de nem annyira szuverén, hogy vele szem
besülve, a margójára föl ne vázolhatnók az olvasása közben 
támadt gondolatainkat. Vitatkozva is az együttgondolkodás 
örömével és megbecsülésével tehetjük ezt.

Az első fejezet, Az öneszmélés évei a tömörítés alig meg
oldható föladatát rótta a szerzőre. A költő születésétől A 
szegény kisgyermek panaszaiig, tehát 1909—10-ig kíséri a fel
növekvés folyamatát. S hozzá minden fontos adatot, kap
csolatot, a költő kialakulásában részes hatások mindegyikét 
számba veszi. Előadása nyugodt és folyamatos, nem tük
rözi tehát az erőfeszítést, amelybe a rengeteg adat, vonat
kozás folyamattá szerkesztése került. Ez azért lehetséges, 
mert Rónay László itt még annyira kialakulatlannak véli 
Kosztolányi egyéniségét, a műveltségfölhalmozás mohóságát 
olyan szeszélyesnek, hogy a tájékozódásban valami mélyebb 
törvényt, a fölhalmozásban valami mélyebb értelmet nem
igen föltételez. Ezzel megóvja magát a mesterséges konstruk
ciókkal járó kényszerektől, de nehéz volna megmondani, 
melyik az a szál, amely — központi jelentőségűvé avatva — 
a tarka színképnek gerincet adhatna. E helyett azokra a 
részletekre térnénk inkább, amelyekben biztosabbak va
gyunk.
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A könyv a gyerekkor, a családi környezet rajzával kez
dődik. Talán nem kell magyaráznunk, miért olvastuk foko
zott figyelemmel ezeket a lapokat. Rónay László itt első
sorban Kosztolányiné könyvének vonatkozó részeit használ
ta föl, s természetesen az író művészi portréit, verseit szü
leiről, nagyszüleiről és korai újságcikkeit. A „bölcsődnek 
ezt a részét könyve nyomán jól el is képzelheti az olvasó. 
Jó érzékkel bontja föl a művé szilárdult anyagot, s elemeit 
könnyedén illeszti a maga rajzolta képbe. Forrásai termé
szetesen eredményeire is kihatnak, a „bölcső" a családi em
lékezet és a költő emlékezete szerint alakul. így sem érdek
telen, de óhatatlanul szűkösebb a valóságosnál. Álszerénység 
és tudományellenes képmutatás lenne, ha nem jeleznénk, 
hogy mikor ennek a „bölcső”-oiek, a Kosztolányit, Csáth 
Gézát fölnevelő közegnek a tényeit kutattuk, abban a re
ményben tettük, hogy itt, a század eleji Szabadkán sajátos 
föltételeknek kellett fölhalmozódniuk. Talán a város, talán 
a gimnázium, az utóbbi tanárai, vagy mindez együtt. Kár, 
hogy Rónay László, aki nyitott és figyelmes szakember, ez
zel nem számolt. Hogy a városról szava sincs. Nem szá
molt az önképzőköri szereplés, a Csáth Gézával és öccsével 
folytatott korai levelezés dokumentumaival sem, pedig ezek 
természetesebb mivoltában láttatjuk a más megnyilvánulá
saiban kissé színpadias ifjút. Ismervén egy ilyen könyv ter
jedelmi korlátait, elhallgatnánk ezt a hiányérzetet, ha nem 
olvasnánk ugyanebben a fejezetben az egyik Esti-novella 
idevágó részletét arról, hogy talán éppígy gyönyörködött 
Kosztolányi is a táj szépségében. (10.) Talán igen, de egy 
kései műalkotás erősen átképzett adatainál szerencsésebb 
lett volna eredeti adatokat fölhasználni. Ha már vannak.

Bizonytalanabbak vagyunk annak megítélésében, amit 
szerzőnk Kosztolányi és Ady ekkori kapcsolatáról előad. A 
Babitshoz írt levél Adyt ócsároló szavai ismeretesek, az is 
igaz, hogy viszonyuk később sem volt túl barátságos — 
a háború éveit kivéve —, de mikor már Kosztolányi is a 
Budapesti Naplónál dolgozott, az együttműködés bizonyos 
föltételei mégiscsak kialakulhattak. Az ekkori újságcikkek 
Kosztolányija igen sok ponton azonosul a Budapesti Nap
ló radikális demokratizmusával, s ez nemcsak az Adyhoz 
való viszony miatt fontos, hanem Kosztolányi és a polgári 
radikalizmus későbbi érintkezései miatt is. Nem hisszük 
tehát, hogy az alkotói erkölcs dolgában Kosztolányi ekkor 
annyira elütött volna szövetségeseitől. A homo aestheticus
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csírái ekkor még egy cselekvő humanizmusnak alárendel
ten szunnyadnak. Mert bizonyos eszmei normák azért akkor 
is voltak, a Budapesti Naplóban is, s Kosztolányi még nem 
volt olyan nagy tekintély, hogy ezek ellenében lehessen bel
ső munkatárs. Hogy „Ady helyére" ment volna, mint akkori 
levelében írta, amit Rónay László is elhisz, ezt Ady a mű
helyben című könyvében Lengyel Géza rég helyesbítette. 
(297—304.)

Itt kell jeleznünk: Rónay László viszonya témájához 
nem kultikus jellegű. Megírja például — igen meggyőzően 
—, hogy Kosztolányi nem volt túl alapos olvasó és filozófiai 
tanulmányaiban sem mélyült el annyira, amilyen izgalom
mal írt róluk. Beszél a pózokról, a század végi konvenciók 
hatásáról. Ügyannyira, hogy a Négy fal között című Kosz- 
tolányi-kötet anyagát nem is kezeli igazi költészetnek ki
járó figyelemmel. Szigorát indokoltnak érezzük, a témák 
felől nem is igen tudnánk ellenvetést tenni. A nyelv felől 
azonban igen. Az a vívmány, amelyet modem szinesztézia 
néven ismerünk, már ebben a kötetben is uralja némelyik 
vers stílusát, például A bal latorét is. De a Magyar szonet
tekben észlelhető nyelvi feszültség, a látvány kiképzésének 
drámai jellege, s mindebben az affektivitás sajátos termé
szete bizony túlmutat a konvención. Nem véletlenül aratott 
velük akkora sikert. Hogy Négyesy konzervativizmusa hatott 
volna rájuk, ezt Rónay sem állítja határozottan, hiszen tud 
a szecesszió rokon vonásairól, Lechnerék, a fiatal Bartók és 
Kodály nemzeti inspirációiról. Komlós Aladár Vereckétől 
Dévényig című tanulmánya után ezt a század eleji gomoly- 
gást s benne modernség és magyarság viszonyát már sokkal 
differenciáltabban is láthatjuk, mint mikor az Űj versek 
Adyja és a Volgái lovas polaritásában képzeltük el modern
ség és magyarság ellentétét. Hogy Kosztolányi Arany János 
és Szabó Dezső népszemléletét gyúrná egybe A magyar pa
raszt című versében, melyet későbbi köteteibe is fölvett, ez 
inkább az összetevők népszerűsítő jellemzése, mint gene
zisük megnevezése. De hát erről a vonatkozó tanulmányok 
többet tudnak. Elég itt az első strófát idéznünk, hogy ki
tűnjön, milyen impresszionista finomságú kép, milyen am
bivalens sugallmú hangulat készíti itt elő a Rudnayék felé 
mutató látomást:

Csak akkor látod őt, ha szürke éjjel 
száguld tovább a gőzvasút véled,
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s a hajnál mérgező lehelletével 
leng tejszinűn az alvó táj felett.

A kibontakozó látomás „bús" parasztistene aztán csak
ugyan dagályos képződmény, de a parasztban az úri mél
tóságot, a parasztleányok „hercegnői derekát" Kosztolányi 
később is úgy csodálta (Életre-halálra), mintha Szabó De
zsőt nem ismerte volna. Nem valószínű tehát, hogy mikor 
Ady „úri" gesztusait méltatja, csak gúnyolódik. A maga úri 
őseit is — írja Rónay László is — gyakran emlegette büsz* 
ke önérzettel. De túl ezen: 1907-ben és utána jó húsz évig 
Kosztolányi nemigen gúnyolta Adyt.

Félrevezetnénk azonban az olvasót, ha nem hangsúlyoz
nánk, hogy túl a magyarságélményen, Rónay látja és tuda
tosítja az ifjú Kosztolányi tájékozódásának több korszerű 
irányát, eredményét. Kivált a sivár valóság ellenében a lé
lek titkaihoz való fordulás, valamint a dolgok lényegének 
kifejezésére ösztönző rilkei hatás hangsúlyozását vélj,ük fon
tosnak és meggyőzőnek.

A második fejezet (Ütőn a lélek mélye felé) a lélek tit
kai iránti érdeklődés előbb már megjelölt tendenciáját kí
séri nyomon, amint az első nagy jelentőségű eredményt, A 
szegény kisgyermek panaszait megtermi. Ez a fejezet a vi
lágháborúig kíséri a pályát, számba veszi tehát a Kártya, 
az Őszi koncert című versciklusokat, a Mágia című kötetet 
és a Bolondok című gyűjtemény novelláit is. A Modern 
költők című nevezetes antológia ideje ez, s Rónaynak gond
ja is van rá, hogy a világirodalmi hatások, a modernség el
mélyülésének tényeire figyelmeztessen. A korábban észlel
hető sokféleség és a sok irányú érdeklődés itt már súly
ponthoz jut, a költő szuverén hangja és költői világa ki
alakul. összhangban a Kosztolányi-irodalom legmeggyőzőbb 
eredményeivel, Rónay László is meg tudja mutatni e híres 
ciklus líraiságának újszerűségét, rétegezettségét és adekvát 
jellegét. Kivált a Karinthy által fölismert jelentésesség, a 
„dolgok jelentőségében" való hit, ennek kifejezése képben, 
tónusban, vagyis a szimbolizmus sajátos megvalósulása ér
demel itt figyelmet, s természetesen a gyermeki szemlélet 
mint sajátos költői látásmód objektiválódásának eszköze. 
Rónay László ezeket a fölismeréseket igen érdekesen értel
mezi, amikor a kisgyermekben a költői alkat egy mélyen
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rejlő tulajdonságát ismeri föl, s elválasztja azt a „felnőttitől. 
(49.) „A »szegény kisgyermek« is kiesik néha szerepéből, s 
ilyenkor nagyon sokat elárul magáról, a költőről, azokról 
a problémákról, melyek talán leginkább foglalkoztatták. . ."  
(51.) Az újabb Kosztolányi-irodalom szerint a ciklus leg
gyermekibb darabjaiban is jelen vannak a felnőtt férfi gond
jai, Kosztolányi egész közérzete. A szerepet nagyon is adek- 
vát kifejezési formaként értelmezve a „kizökkenést” ko
rántsem értékelik többletként. Rónay nem veszi át a mai 
poétika szerep-fogalmát, s ezzel későbbi Kosztolányi-művek- 
kel szemben is megnehezíti saját dolgát. Elég itt Kelemen 
Péter A csoda mélységei és határai című tanulmányára em
lékeztetnünk (ItK, 1975. 2. sz.), hogy kitűnjön, mit nyerhet 
a stílus az egyéniséget és a korérzést egymásba oldva ki
fejező szerep révén, s az aláaknázott csoda kifejezésének 
sikerében ez a szerep milyen fontos tényező. Efelől talán 
a ciklus egy-egy szebb darabjának természetéhez is közelebb 
lehet jutni. Rónay ennek híján a puszta információkat ágyaz
za — elég gyakran — egy szónoki grammatika medrébe, 
mintha valami tilalmas igazság mellett érvelne: „Nem Kosz
tolányi legsajátabb és legsúlyosabb vívódásainak megfogal- 
mazása-e ez a két sor: »mert néma gyermek minden kis- 
magyar, /  s a Nagyvilág nem érti a szavát«? Nem ennek a 
nyomasztónak érzett problémának a súlya s a megoldás 
vágya késztette-e az érett írót, hogy a nyelvművelő mozgalom 
Vezéregyénisége legyen (...)?  Nem a maga legsajátabb val
lomása-e a Lánc, lánc, eszterlánc szívet szorító negyvennyolc 
sora ( ...)? ” (51.) De az — gondoljiuk a szerzővel együtt —,
a Mostan színes tintákról álmodom és a többi szerepvers
azonban épp ennyire sajátosak, sőt líraiságuk természete
sebb, színesebb, szervesebb is, mint a Lánc, lánc, észter- 
láncé.

A szegény kisgyermek panaszai után, ahogy a költői 
szint alábbszáll, a művek jelentősége, súlya gyöngül, Rónay 
jó érzékkel szűkíti a nekik szánt teret, egy-egy vonást 
emel ki, egy-egy novellát, s inkább a világkép alakulásá
nak, a költő helyzetének leírására összpontosít. Eközben
érzékenyen figyeli a szemlélet lassú átalakulásának jeleit: 
a valószerűség fokozódását, az emberek iránti érdeklődés 
elmélyülését, s a novellaszerkesztésben az összetevők — a 
lebegés, a valóság és az irónia — viszonyát. Ellenpontozott
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nak nevezi a szerkesztést, mely ezeket az elemeket, szóla
mokat összefogja, s kevés szóval is találóan jellemzi a ne
vetséges és tragikus tartalmak összeforrását az Appendicitis 
című novellában. (Csak mellékesen jegyzem itt meg, hogy 
később Kosztolányi Vakbél gyulladásra, változtatta e novella 
címét, s nem világos, miért ragaszkodik Rónay az eredeti
hez. S az sem, hogy amikor Kosztolányi rímeiről beszél, 
azok tisztaságáról, miért hiszi ezekhez képest a legnagyobb 
remeklését is „tisztátalanénak. A tiszta rím verstani neve 
egy rímfajtának, ami a szövegben lehet jó is, rossz is, de 
tisztátalan rímfajta nincs, ez már minősítés.)

A Világháború és -forradalmak című fejezet különösen 
nehéz próba elé állította Rónay Lászlót. A pálya alakulá
sának rajzában itt a legnehezebb a politikai magatartás és 
a költői fejlődés fonalait együtt gombolyítani. Mivelhogy 
mindkettő igen kényes és határozott színekkel ütközik ki. 
Szerzőnk ennek tudatában súlypontokat képezve fölváltva 
beszél a magatartás politikai és esztétikai fejleményeiről. 
Van egy összekötő, közös alapként kezelhető kategóriája is: 
az esztétamagatartás. Ennek, ahogy Rónay László írja, „Az 
esztétizáló világképnek szinte szükségszerű velejárójja a po
litikai amoralitás” . (93.) Máshol a fölszínesség, az ingatag
ság, a szalmaláng-hajlamok gyűjtőfogalma az „esztétizáló 
világkép” . Rónay ezzel magyarázza Kosztolányi háborús cik
keit, bizonyos fokú részvételét a forradalmakban, s utána 
az ellenforradalmi szereplés kiábrándító tényeit. Heller Ág
nes koncepcióját teszi tehát magáévá azzal a nagyon lé
nyeges eltéréssel, hogy a szépíró gyöngeségeit s ezt az esz
tétakönnyelműséget nem hozza közös nevezőre. Érdem is 
lehetne ez, hiszen szabad kezet biztosít magának az értékek 
megbecsülő munkájához, de kétségeket is támaszt a szemé
lyiség egységét illetően. Elképzeléseink és tudomásunk sze
rint Kosztolányi nem volt annyira apolitikus, s ha politikai 
vonzalmait differenciáltabban jellemeznénk, s persze az ese
ményeket, akkor állásfoglalásainak belső logikája is meg
győzőbben tárulhatna föl. S így sajátos mivoltában, Juhász 
Gyulától és Babits Mihálytól is elütő vonásai felől láthat
nánk őt. E nélkül azonban óhatatlanul összemosódnak, s van 
úgy, hogy a párhuzam Móriczra és Juhászra nézve hátrá
nyos.
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Nagyobb gond, hogy költőnk humanizmusa, részvéte a 
szenvedők iránt, őszinte békevágya és a háborús szolgálat 
miként fértek össze. Azt hiszem, humanizmusának alapja 
felől lehetne megnyugtató eredményekhez jutni. Abban a 
szkepticizmus lehet az a tartalom, mely erény és gyönge- 
ség megértésében kulcsszerepet tölthet be. Rónay László jó 
megfigyelései e periódus esztétikai fejleményeiről nincsenek 
ellentétben ezzel az elképzeléssel. Kivált a magános én és 
a közösség viszonyának alakulásáról, a szenvedés átérzésé- 
nek új, magasabb hőfokáról, a múlt iránti nosztalgia ak
tuális jelentéséről írt soraira érvényes ez. Más szempontból 
fontos az a megfigyelése, hogy a hétköznapi és az égi tisz
taság ekkor kezd úgy összevegyülni a Kosztolányi-versben, 
hogy abban már későbbi nagy művek csírái észlelhetők.

A háromszáz oldalas könyvből kilencvennégyet fordított 
Rónay László az eddig számba vett fejezetekre. Rögzíthető: 
az arány szerencsés. Nem kis gondja ez annak, aki Kosz
tolányiról átfogó könyvet akar írni. A jelentős művek so
kasága ugyanis 1920 után születik, azok tárgyalása nagy 
teret kíván, de 1920-ig annyi minden történik, olyan gazdag, 
rétegezett a fölhalmozódás folyamata, annyi kényes kérdést 
vet föl az idő és az egyéniség, hogy azokat aligha szeren
csés olyan tömören elintézni, mint a hatkötetes irodalom- 
történet Kosztolányi-fejezete tette. Rónay nem is esik ebbe 
a hibába, szélesen alapoz tehát, s így biztonságosan halad
hat tovább.

Következő fejezete Ocsúdás és számvetés címmel az 
ellenforradalom mélypontjáról kiemelkedő írót ábrázolja a 
Nero, a véres költő tői a Pacsirtáig, tehát A bús férfi panaszai
nak jellemzésével zárul ez az időszak. Joggal, mert utána a köl
tészetben és prózában is határozott újulás megy végbe. Híven 
az eddigi módszerhez, Rónay László itt is éberen figyel az 
újságíró Kosztolányira, s ennek szembeötlő nyeresége, hogy 
a háború utáni válság alapvonásait: a magányt, a szegény
séget, a sivárságot, a reménytelenségérzés fölerősödését új 
és beszédes példákkal teszi érzékletesebbé.

Aligha kétséges, hogy ennek a periódusnak a Nero, a 
véres költő című regény a legfontosabb eseménye. Rónay 
ennek megfelelő teret is szentel neki. Elődjei azonban itt 
kötik a legszorosabban. Még a komponálásban is. Lapokon
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át taglalja, hogy hol és mit ír Kosztolányi Szabó Dezsőről 
és önmagáról, de hogy az alakok viszonya milyen, s milyen 
szerkezet létesül e viszonyok alakulásából, tehát a regény 
poétikai lényegéről alig beszél. Megértjük őt, mikor úgy vé
li, a személyes vonatkozások, a vallomásértékű tartalmak 
igen érdekesek, de egy népszerűsítő könyvben nagyobb baj 
nélkül ezek mellőzhetők leginkább. Kivált ha Nagy Péter 
Szabó Dezsőről szóló monográfiájában és Réz Pál az írók, 
festők, tudósok jegyzeteiben már elmondták ezekről a vo
natkozásokról, ami fontos. Hogy a Merő számvetés jellegé
ben Kosztolányi önmaga iránti szigorát Rónay László kér
lelhetetlennek találja, szintén ismerős gondolat, de csak úgy 
áll meg, ha a regény egészéből és nem egyik vagy másik 
figurájából olvassuk ki a számvetést. De ha Nérót Szabó 
Dezsővel rokonítjiuk, Senecát és Britannicust, esetleg Phaont 
Kosztolányival, akkor a számvetést bizony elég kegyeletes
nek kell hinnünk.

Fölvet ez a regény más kérdéseket is. Köztük a mo
dern deszpotizmus ábrázolásában betöltött szerepe a leg
érdekesebb. Beszél erről Heller Ágnes, Bóka László, Kiss 
Ferenc is, s a korra vonatkozó érvényét a kortárs kritika is 
észrevette. Rónay mindannyiuknál messzebb megy, mikor 
„a diktatúra és a fasizmus természetrajza”-ként méltatja 
ezt a művet. (110.) Pedig hát hol van ebben a fasizmus mo
dern szervezettsége, az erők ördögi működtetése és hol van 
a diktátor, akinek a politika az eleme, a banditák szívóssá
gával és keménységével?! Nero ennél sokkal esendőbb, s 
nem is lehet megérteni: egy ilyen érzelmes ripacs hogy 
uralkodhat ennyi ember fölött? Magyarázat csak egy van 
rá: a többiek sem elég erősek a jóra. S ezzel már a regény 
legnagyobb problémájánál vagyunk: a konfliktus súlyánál. 
Rónay többször is beszél ennek tragikus voltáról, adottnak 
tekinti, noha nem is lehetséges. Thomas Mann szava, a „ka
ján” , pontosan kifejezi ezt. Nemigen mernénk az „antik tra
gédiák kőkeménységé”-ről beszélni, hiszen a regény csupa 
sejtetés és vibrálás, a hűvösség álcájában kaján allúziók kö
vetik egymást. Észrevették ezt a kortársak is, s része van 
ennek abban a sikerben is, melyet megjelenésekor aratott. 
A Nyugatban Fenyő Miksa méltatta, a főváros a Péczely-díj- 
jal jutalmazta. Nem keltett tehát fölzúdulást. Meggyőzőbb 
talán az a magyarázat, hogy Kosztolányit megátalkodott 
ellenségei minden lehetséges okból támadták. De a Nero,
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a véres költő kritikai fogadtatása határozottan kedvezőnek 
mondható.

Érvényesebbnek érezzük, amit A rossz orvosról mond, 
bár egy szimpla tétel igazolásánál többet valósít meg ez az 
elbeszélés. Kivált előremutató mozzanatai érdemelnek fi
gyelmet, amelyekről Illés Endre és Sőtér István közölt fon
tos gondolatokat.

A bús férfi panaszainak jellemzésében a kiválasztást 
véljük elsőrendű érdemnek, s a nosztalgikus alaphang je
lentőségének fölismerését. De igen lelkiismeretes figyelem
re vallanak az új tartalmakat, vonatkozásokat tudósító moz
zanatok is. Rónay László sohasem feledkezik meg arról, hogy 
a világkép alakulását a szélesedés és mélyülés folyamatá
ban kell vizsgálnia. S ennek során úgy utal a hazai és a 
világirodalmi párhuzamokra — például Karinthy, Füst Mi
lán, Rilke, Werfel rokon törekvéseire —, hogy Kosztolányi 
fejlődésének törvényszerűsége meggyőzőbben álljpn az ol
vasó előtt. Tudatában van tehát annak is, hogy A bús férfi 
panaszaival határpontra ért a színben, zenében tobzódó vers, 
az érzelmesség, a mélabú, de ennek nem tulajdonít nagyobb 
jelentőséget. Pedig a líra válsága, majd átalakulása lényeges 
kérdése a kornak. Kosztolányi hangja is ezután keményedik 
meg. Nem látszik tehát eléggé indokoltnak, hogy Rónay ép
pen itt talál alkalmat arra, hogy Kosztolányi és az Üjhold 
költőinek rokonságára rámutasson. Itt, ahol a lágy líraiság 
tetőzik. Egy helyen új sajátságnak mondja ezt a lágyságot, 
egészen újnak (139—140.), mert a szegények iránti részvét
re gondol, pedig csak arról van szó, hogy a Meztelenül és az 
Édes Anna már érlelő humanizmusa még ebben a „bánat- 
köves” érzelmességben fejeződik ki, tehát a régi modorban 
a melegebb emberség. Előzménye A szegény kisgyermek pa
naszai később írt darabjaiban már megtalálható (Ti, akik 
zárt ajtók előtt szepegtek; Ót hányszor látlak mégis benne
tek). S az „egészen új” vers, az Ó én szeretem a bús pesti 
népet, nem is olyan új, hiszen a Mák 1916os, első kiadásá
ban például már benne van (Bús pesti nép). A filológia te
hát csak alátámasztja a fül észleléseit.

Filológiai bökkenő állít meg következő fejezete ele
jén is. Ez a fejezet a nagy regényekről szól, s ez a címe: 
A középosztály válságának epikus ábrázolása: a nagy regé
nyek. Fejtegetésének alapjául Pándi Pálnak azt a gondola
tát választotta, amely szerint azokat a polgári illúziókat,
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melyekben Kosztolányi szomorkásan-édes élethangulatai gyö
kereztek, a világháborúban szétlőtték, s ez a polgárság „töb
bé konszolidálódni nem tudott". (101.) Rónay László nem 
polgárságról, hanem középosztályról beszél, mikor a Kosz- 
tolányi-regényekben kifejeződő válság osztály tartalmát, köl
tő és osztálya kapcsolatát demonstrálja. A gondolat meg
győző. A baj csak annyi, hogy ezt a háború utáni fejleményt 
olyan verssel kezdi szemléltetni, melyet a nagyközönség 
ugyan Ha volna egy kevés remény címmel A bús férfi pa
naszai között olvashat, de a szakmabeli tudhatja, hogy a 
Mákban, tehát 1916-ban már megjelent, folyóiratban bizo
nyára előbb is.

Ennek ellenére igaz, hogy ez a vers a Pacsirta felé 
mutat, nem hangja révén, hanem a vidéki lét reménytelen 
kisszerűsége miatti fájdalom révén. S Rónay László ragasz
kodik is ahhoz a gondolatához, hogy ennek a vidéki lateiner 
osztálynak a végét, sorsa reménytelenségét ábrázolja Kosz
tolányi a regényben általában, Vajkayban pedig különösen. 
Ezt a középosztályt leleplező funkciót tartja fontosnak az 
Édes Annában is, kivált Vizy ábrázolásában, noha itt ész
leli (181.), hogy ez a Vizy mégis hitványabb képlet, mint No
vák tanár úr, akinek életképtelensége különben is más ter
mészetű, mint a Vajkayé.

Nem akarjuk kétségbe vonni e regények társadalom
bíráló jellegét, de jeleznünk kell: a szociológiai szempont
nak ilyen dominációja nem kedvez annak az esztétikai ér
zékenységnek, mely e regények elemzéséhez szükséges, s 
amelyre Rónay Lászlót képesnek tartjuk. Nem állítjuk, hogy 
nincs ezeknek a műveknek osztályábrázoló funkciójuk. Van, 
de ez alá van rendelve egy konkrétabb, személyesebb és 
magasabb művészi szándéknak. Csak ez a konkrét szándék 
magyarázhatja meg a nagy különbségeket. Azt, hogy az 
Aranysárkány a Pacsirtához mérten teljesen szuverén mű, 
különvilág, s persze ugyanilyen különvilág a többihez ké
pest az Édes Anna.

Az a fejezet, amely a könyv folyamatában a Meztelenül 
szabad verseit tárgyalja (Kétarcú humanizmus: a Meztelenül 
korszaka), s velük az Alakok portréit, a monográfia egyik 
legértékesebb fejezete. Mindenekelőtt az egyidejű esemé
nyek: a nyelvtisztító munka, a fordítások, az etikai, eszté
tikai nézetek alakulásának áttekintése miatt, melyek felől 
a versekben kifejeződő magány s ennek leküzdési szán
déka szervesen következik az előzményekből. Az előzmé
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nyék mintegy háttérré rajzolódnak a versek mögé, s köz
ben fontos információkat is tartalmaznak. Meggyőzőnek érez
zük a Meztelenül verseiben lejátszódó stílusváltás magyará
zatát, természetének jellemzését. A szóban forgó humaniz
mus „kétarcúságát” már kevésbé, mert a politikailag el nem 
kötelezett, szkepszissel árnyalt humanizmus nem föltétlenül 
kétarcú. Akkor lenne az, ha a Beteg című költeményben 
hirdetett közönyt nem a kétségbeesés jegyében hirdetné. 
A költő apja is félreértette ezt a verset, s megdöbbentette, 
hogy jóságos, emberséges fia ilyeneket ír:

Nincs itt más megoldás.
Csak egy.
Élni e rettenetes életet, 
egészségesen.
Rettenetesebbnek lenni, mint az élet.
Kikacagni azt, aki 
szenved.

Olyan kacagás ez, mint az öröm, melyet Esti Kornél 
érez, mikor megveri a sorsüldözött özvegyet: a bajok or- 
vosolhatatlansága miatti kétségbeesés csap át itt nem ci
nizmusba, hanem vádló tehetetlenségbe. Az az ellentét, me
lyet Rónay László a könnyekig szeretni tudó Kosztolányi 
és a léha Esti Kornél között észlel, valójában egyazon fe
lelősségnek: a szomorúvá oldottnak és az artikulátlannak 
két oldala. Kosztolányi és a cinikus Esti azonosítását nem 
kellett volna ilyen szigorúan vennie. Eddig is elég zavar 
és félreértés támadt abból, hogy a költő nézeteit regény- és 
novellafiguráinak szavai alapján ítélte meg a kritika, s bi
zony e könyvnek az Esti-novellákról írt fejezete is azért 
marad adós az elbeszélés természetének jellemzésével, mert 
fáradhatatlan szorgalommal kutatja a nézetek alakulását, 
noha tudja, Esti és Kosztolányi nem egészen azonosak. De 
ha azonosak volnának is, a mű akkor is műalkotás volta 
máatt fontos. Egy ember világképe, ha Kosztolányi is az 
illető, nem érdektelen, de alig érdekesebb, mint X. vagy Y. 
vüágképe, ha megismerése nem a művek megértését segíti. 
Emellett szerkezeti gondokat is okoz ez az Estivel jelölt két
arcúság, mert később ismét el kell mondani, ki is hát Esti 
Kornél.

Előbb azonban Az Ady-revizió és következménye című 
fejezetben áttekinti az 1929-ben kirobbant Ady-vitát, a sze
repet, melyet benne Kosztolányi betöltött. A könyv jellegé
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hez és funkciójiához képest nagyon is tüzetesen teszi ezt. 
Ítélete Kosztolányi e téves megnyilatkozásával szemben épp
olyan szigorú, mint a Pardon megítélésében és az életmű 
más, politikailag neuralgikus pontjain. Rónay László egy per
cig sem hagy kétségben az iránt, hogy az uralkodó iroda
lomtörténeti ítéletekkel egyetért, azokat meggyőződéssel kép
viseli. Emellett Kosztolányi megértésére is törekszik, amit 
megkönnyít a húszas években kibontakozó Ady-kultusz té
nye. Ez teszi lehetővé, hogy Kosztolányi állásfoglalásának 
részleges jogosságát elismerje. És Kosztolányi esztétikájá
nak Adyéval ellentétes mivolta. Volna még egy lehetőség: 
az Ady-mű egyenetlenségével való szembenézés, de nem ál
lítjuk, hogy erre egy népszerűsítő munka hivatott.

Egy népszerűsítő könyvnek viszont érdeke lenne szem
benéznie Ady népszerűségének tartalmaival, melyek mű és 
élet kapcsolatának talán legbeszédesebb példáit rejtik. Mi 
épp nemrég, az Ady-évforduló során mérhettük föl, hogy a 
kommunista szellemű Híd számára milyen sokat jelentett 
Ady költészete. Rónay László erről nem tud, a Korunk, a 
Sarló és a moszkvai emigránsok felől sem nézi az Ady-divat 
értelmét, így jelentőségét sem mérheti hitelesen.

Szerencsés megoldásnak mondható viszont, hogy a 
pamflett tárgyalása után következményeire is sort kerít: a 
Marcus Aureiius című versre, azután a magányból, az elszi
geteltségből való kiemelkedés prózai és költői dokumentu
maira.

A „következményekéről szólva a méltán kiemelt Lenni 
vagy nem lenni mellett már a Számadás több nevezetes ver
sét is itt, az Ady-ügy közelében tárgyalja, később viszont — 
más korábbi novellákkal együtt — az 1925-ben megjelent 
Fürdést is az 1936-ban közzétett Tengerszem részeként, te
hát kései fejleményként értelmezve interpretálja. Kissé za
varó ez, mert a műegész iránti figyelem lazul föl így. Nem 
kisebb alkotások maradnak félhomályban, mint az Esti-no
vellák, a Számadás, a Bölcsőtől a koporsóig és a Tengerszem 
klasszikus darabjai. Érezhette Rónay László is ezt, ezért a 
vonatkozó irodalomból sok találó észrevételt idéz, ezek ré
vén sikerül megoldania több jelentős alkotás jellemzését. 
Ezek a részletek azonban szükségképpen csak lazán illesz
kedhetnek össze.

Szóvá kellene tenni e lazaság tartalmi veszteségeit, s 
néhány tárgyi tévedést, például hogy a szabadkai nagycsa
ládot ábrázoló kép aláírása téves, mert Korsztolányi nem a
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balszélen ülő gyermek (az Brenner József, azaz Csáth Géza), 
hanem a hátsó sor jobb oldalán álló kalapos fiú, továbbá 
azt, hogy a rövid irodalomjegyzék is pontatlan. Kár az is, 
hogy a posztumusz kötetekhez írt Illyés-esszéket mellőzi, s 
hogy Illyés szerepének nem tulajdonít nagyobb jelentőséget. 
A 270—271. laipon, ahol Kosztolányi és Illyés vitáját ismer
teti, az előbbi vitairatát — eleganciája és könnyedsége miatt
— a magyar vitairodalom remekének nevezi, az utóbbi cik
két pedig a népi költészet védőiratának. Holott Illyés nem 
csoportérdekeket védett ebben az írásában, hanem a plebejus 
avantgárd létjogát, s az ő rímszemlélete volt a hitelesebb, 
egyszerűen azért, mert funkcionális szemlélet volt. Sajnál
juk, hogy Rónay elzárkózik e nagy példa ösztönzéseitől. Sza
bó Edére vagy Devecseri Gáborra és más szerzőkre nagy tisz
telettel figyel, s miért ne figyelne? De hogy egy nagy költő
ről hogyan lehet sokakat beavató nyelven beszélni, ez Illyés 
Kosztolányiról írt esszéiből tanulható meg a legjobban.

Mindez azonban nem módosíthatja azt a benyomásun
kat, hogy Rónay László könyve — információinak értékei
vel, a fölgyűlt érvényes ismeretek elrendezésével, szelektálá
sával, a pálya alapgondjait, súlypontjait kijelölő, magyarázó 
eredményeivel — tisztességgel elvégezte azt, amire vállalko
zott: egy bonyolult életmű megértéséhez segítheti közel az 
olvasót.
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HOGY ÉLT KOSZTOLÁNYI?

LEVENDEL JÜLIA: ÍGY ÉLT KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Kosztolányi születésének századik évfordulója a mű 
szempontjából a legjobbkor érkezett el. Olyan irodalom- 
történeti helyzetben, amikor teljes fesztelenséggel lehet gon
dolkodni és írni erről a sok viszontagságot átélt műről. 
Készülnek is a könyvek serényen: nagyigényű tudományos 
elemzések, köztük Király Istváné ígérkezik könyvterjedel- 
műnek, s szerényebb ismeretterjesztő munkák. Élen e pil
lanatban a budapesti Móra kiadó jár: Rónay László szer
kesztésében „Ki volt ez a varázsló?” címmel a költőre vo
natkozó írásokból adott ki egy jól összefűzött szemelvény- 
gyűjteményt, s így élt Kosztolányi Dezső címmel egy élet-, 
illetve pályarajzot is megjelentetett. Szerzője Levendel Júlia, 
akit Horgas Bélával közösen írt munkáiból és a Magyar 
Rádió népszerűsítő irodalmi műsoraiból ismerünk.

Egy korábbi alkalommal már eltűnődtem a népszerű
sítő könyveken, s arra az eredményre jutottam, hogy bukta
tójuk az a szakadék, mely a szerző énreprezentáló igénye 
és másodlagos tudása között tátong. Az elődökre való állan
dó ráutaltság és az őket elbíráló, jóváhagyó vagy cáfoló 
gesztusok kínossága. Levendel Júlia kötete sem nélkülözi 
az énreprezentálás alanyi gesztusait. Sokat latolgat, töpreng 
olyan kérdéseken, melyekre elődjei választ adtak. Szereti 
így indítani közlendőit: „Ügy gondolom. . . ” , „Nekem úgy 
rémlik. . . ” S aztán kiderül, csak arról van szó, hogy mo
delljeit Kosztolányi nem másolta. A gyakorlott ismeretter
jesztő azonban kordában tartja ezeket a hajlamokat, s a 
vonatkozó irodalom eredményeit a különvitákat kiiktató, 
egységes folyamattá tudja szervezni.

Pedig kihívóan intonál: „bevallom, hogy szeretem, s 
egy pillanatig sem bujkálok és takargatom tovább érzelmei
met, amelyek, igaz, elfogulttá tesznek. Ügy bizony!” (5.)

Ettől a leütéstől nem azért ijedünk meg, mert félünk 
az elfogultságtól, hanem mert a „szeretet” hitelét féltjük. 
Tudván, hogy jobb, ha ereménye a munkának, s a szerző 
szeretete a könyv során az olvasóra is „átragad” . Továbbá 
attól is tartunk, hogy a fiatal olvasó, akinek a könyv ké
szül, nemigen értheti, miért kell takargatni a Kosztolányi
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iránti szeretetet. Talán világos: ügyesebb exponálás lehe
tősége sikkad el ebben a vallomásban. Kísért ez a hiány a 
kötet egészében, mert nem bontakozik ki benne elég hatá
rozottan az a különbség, mely Kosztolányit a magyar líra 
hagyományos költőeszményétől megkülönbözteti. Ami miatt 
az iránta való vonzalmat időnként titkolni kellett.

Szerkezeti veszteség is ez, mert hiánya a súlypontal
kotást, a teljesedés irányának szerkezetalkotó szerepét is 
gátolja. Levendel Júlia életrajzot ígér, erre kötelezi a so
rozat jellege is, de azzal is számol, hogy költő életét írja, 
s abban a müvekről is beszélni kell. Ehhez tartja is ma
gát, kivált könyve első felében. Így jut el a Nero, a véres 
költő című regényig, tehát 1922-iig. Követve az élet esemé
nyeit, s rövid jellemzésekkel beszélve a művekről. Ezek a 
jellemzések persze nem lehetnek lényegsűrítők, mert akkor 
elvontságokkal kellene operálni, inkább egy-egy vonásra, jel
legzetességre szorítkoznak, pásztázó, az egészre fényt vil
lantó megállapításokra. Nem lehetett ez könnyű, de az is
meretterjesztő érettség görcsök nélkül találja meg a logikus 
kapcsolatokat, ügyesen beszélteti a színes dokumentumokat, 
s a művek értelmezésében is magabiztos. Kivált ott ilyen, 
ahol van mire támaszkodnia.

Az életrajz folyamatában elsősorban Kosztolányiné 
könyvéből és Kosztolányi prózájának önéletrajzi vonatko
zásaiból merít. A művek jellemzésébe a vonatkozó iroda
lom szélesebb körét vonja be, s furcsa módon mégis itt az 
egyenetlenebb. A Nero, de még a Rossz orvos tárgyalására 
szánt terjedelemhez képest is alig mond valamit az Arany
sárkányról, a Tengerszem klasszikus novelláiról is csak tö
redékes információkat közöl. Pedig az Aranysárkányról szól
va óhatatlanul említenie kell, hogy diákok és tanárok vi
szonyában, közegében zajlik a történet, de ennek mélyebb 
poétikai értelme föl sem ötlik.

Egy életrajzon nem is jogos számon kérni a művek 
jellemzését, de Levendel Júlia maga avatja ezt követelmény- 
nyé, amikor ilyen rendszer szerint halad. Könyve második 
részében is törekszik, hogy a sok-sok remekműről is mond
jon valami érvényeset. Ez a második rész aránytalanul rövid 
a Neróig terjedő tömb terjedelméhez képest, s életrajzi ese
ményekben is szegényebb. Oka lehet ennek a rossz terve
zés is, de a pálya világháború utáni folyamatáról az alap
forrásként kiaknázott könyv, Kosztolányimé könyve is keve
sebbet tud. Ilyenkor derül ki, müyen jó, ha nagyjainkról 
teljes életrajz áll rendelkezésünkre.
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Ilyen könyvekben nem szokás eredeti fölismeréseket 
keresni. Meglepetés, hogy Levendel Júlia szolgál ilyenekkel. 
Legföltűnőbb talán az Ady-pörről előadott álláspontja, de 
ennek szimplasága kizárja az érdemi vitát. Hanem amikor 
azt írja, hogy a Számadás versei „a világirodalom legdemok
ratikusabb művei közé tartoznak”, oda kell figyelni. így 
folytatja: „ösztönösen azok, és minden részecskéjük a meg
haladhatatlan álmot sugározza: egyenlőség, testvériség, sza
badság.” (230—231.) Aki nem ismeri alaposan a szóban for
gó verseket, de ismeri a költő szemléletét érintő bírálatokat, 
mosolyoghat ezen a fennkölt és kiszigetelő deklaráción, de 
aki ismeri őket és lelküsmeretesen végiggondolja Levendel 
Júlia állítását, kedvet kap a gondolat módszeresebb kifej
tésére.

S ilyen érzése más részeknél is van az embernek: Le
vendel Júlia találkozása a Kosztolányi-művel személyes, ezért 
érezheti magáénak mások eredményeit is. S bizonyos, hogy 
ha el is oldozódott volna előzményeitől, s nem egy szabályos 
pályafolyamat medrében haladt volna, találkozásának izgal
ma, öröme a konstrukciót is saját képére alakíthatta volna, 
hiszen íráskészsége megbízható, előadása eleven. Kár, hogy 
mindig sietnünk kell.

1985
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KOSZTOLÁNYI „NAPLÓJA” 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: NAPLÓ 1933—1934

A Múzsák Közművelődési Kiadó és a Petőfi Irodalmi 
Múzeum közös kiadványaiként érdekes Kosztolányi-könyv je
lent meg Budapesten. Címe: Napló. Igen becses kéziratok 
(1933—1934). Létrejöttét is valószínűleg a jubileumnak kö
szönheti, de még inkább Schelken Pálmának, aki szívós és 
érzékeny munkával megfejtette azt a régi gyorsírással írt 
füzetet, melybe a költő szépírói ötleteit föl jegyezte. Kelevéz 
Ágnes, aki — Kovács Idával együtt — a könyvet sajtó alá 
rendezte és ellátta jegyzetekkel, Előszóvá bán, s a borítón 
már jelzi, hogy naplónak ez a füzet a megszokott értelem
ben nem nevezhető, mert nem napi eseményekről szól: „Sok
kal inkább munkanapló, jegyzőfüzet ez, amelyben Kosztolányi 
verskezdeményeket, novellavázlatokat, idegen nyelvű idézete
ket, emlékeket rögzített le.”

A vele való megismerkedés után még a cím jogosságát 
is kétségbe kell vonnunk, mert valójában nem is munkanap
lóval állunk itt szemben, hanem olyan jegyzetekkel, amelyek 
megírandó művekhez ötleteket, gondolatokra, élményekre és 
emlékekre emlékeztető föl jegyzéseket tartalmaznak. Ennél
fogva nehéz is elképzelnünk, kinek készült ez a könyv: Kosz
tolányi olvasóinak általában vagy csak a céhbelieknek.

Az utóbbiak minden soráért hálásak lehetnek, az olva
sókat azonban aligha fogják érdekelni az odavetett ötletek, 
gondolat- és emléktöredékek. Pedig jegyzeteikben a szerkesz
tők sok mindent megmagyaráznak, amit a szakmabeli tud, 
tehát a szakmán túli olvasókra is számítanak. A filológusi 
ambíció áltatja magát azzal, hogy munkája közérdekű? Vagy 
a kiadó közművelődési jellege miatt álcázta tudósi becsvá
gyát a közérdekűség látszataival?

Ismerős kérdések ezek, akik újságban tudományos 
igénnyel írnak, naponta szembetalálkoznak velük, s fölem
legetésüktől óvakodnék is, ha nem érezném irritálónak a 
költő trágár szövegeit, az utcanőket idéző részleteket. Téved, 
aki prüdériát gyanít ebben az aggályban. Csak arról van szó, 
hogy az író sok ezer oldalas életművében sohasem érezte 
fontosnak, hogy az alvilági zsargont pőrén beszéltesse, az 
utcanőkről a részvét és a szánalom jegyében beszélt, ordi-
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náré szavakat csak az Édes Annát megejtő Jancsi úrfi kép
zeletének rajzához használt. Nem hazudta le az emberi kö
zönségesség tényeit, de földolgozta azokat, tehát minősítet
te is a tényeket.

Ez a napló a földolgozás előtti anyagot rögzítő jegy
zeteket tartalmazza, s ebben a minőségében nem azonos 
Kosztolányival, az íróval. Azért kell ezt hangsúlyozni, mert 
az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztalom, hogy a 
lángelmék iránti figyelem a hálószoba, a bordély szenzációi 
iránt élénkebb, mint a művek iránt. Az alkotó mű előtti vagy 
alatti magánemberi esendőségeire kíváncsibb, mint az alko
tásra. Olyan tendencia ez, mellyel számolnia kellene annak, 
aki „közművelődési” igénnyel dolgozik. Azt hiszem, hogy a 
kötet fogadtatásában észlelhető rosszkedv ebből a szerep- 
tévesztésből ered. Az olyan kérdés például, hogy muszáj volt 
ezt az anyagot publikálni.

Erről azt gondolom, hogy a megfejtés munkáját gáncs 
nem érheti, szakmánkat értékes forráshoz juttatta. Ebből 
következik, hogy a földolgozás értelmét sem lehet kétség
be vonni, megjelentetését azonban szerencsésebb lett volna 
tudományos kiadvány jegyzeteiben kivitelezni. Ami benne 
igazán értékes és kiadatlan — ismert versek változatai, no
vellák alapötletei —, úgyis csak ilyen összefüggésekben nye
rik el értelmüket.

Ezek a szakmabeli számára olyan eseményt jelentenek, 
hogy a szereptévesztés miatti rosszkedvét nyomban el is 
felejti. Mindenekelőtt a 91. lapon közölt Negyedik szatíráért 
lehetünk hálásak, mellyel először itt találkozunk. Ez a vers 
a Három szatíra címen ismert remekműcsoport folytatásá
nak tekinthető, bár a szatirikus jelleg alig észlelhető benne, 
inkább az a Kosztolányinál máshol is felötlő gondolat ke
res formát, hogy a sok emberi esendőség, a költőké is, az 
a nyersanyag, a „trágya”, melyből a virág nő. A kidol
gozása is hevenyészett, így valójában nem sejthető, mivé is le
hetett volna. A szorosan utána következő föl jegyzésből kiderül, 
hogy a Három szatírához hasonló szatírákat még a sport
emberről, a betegről és az idegenmajmólóról is írni akart 
Kosztolányi.

A költő köteteiben megjelent verseinek előzményeiként 
vagy csíráiként tekinthető szövegek tanulsága szinte annyi, 
ahány változat itt található. A Magyar vagyok, minthogy ma
gyarul írok című vers ötlete például éppen azt tanúsítja, 
hogy az ötlet és a megvalósult mű között oly nagy lehet a
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távolság, hogy az előbbi az utóbbit akár kompromittálhatja 
is. Az ötlet ennyi: „ Verssor. Én jó  magyar vagyok. Magya
rul mondom ezt: fáj, hogy meghalok. Egy magyar kereskedő 
közelebb van hozzám, mint egy francia lángész.” (33.) Az is
merős költeményben szó sincs a magyar kereskedőhöz és a 
francia lángészhez való viszony különbségéről. Bizonyára 
azért, mert a költő érezte: ez félrevezeti az olvasót, hiszen 
ő arról a rejtelmes kapcsolatról akar beszélni, amelyet az 
anyanyelv jelent. A naplóbeli jegyzet őt erre emlékezteti, 
ha a vers írásához kezd, és a megvalósításban arra törek
szik, hogy az olvasónak is ugyanazt jelentse a vers, amit 
neki. Érdemes megnézni, ez mennyire sikerül, s túl ezen: 
az anyanyelv élménye a léttel összeforrt jelrendszerré is mé
lyül a költeményben.

Az Osvát Ernőt idéző nevezetes vers előzménye sok
kal közelebb áll a végső formához, de ezáltal még beszéde
sebben szemlélteti a tökéletességért való küzdelem mozdu
latait, a versösztön hihetetlenül finom munkáját a remek
műért.

OSVÁT

A kávé, a kávé, a kávé illata 
nyilai a kávéházon, a lúgos 
keserű gőz
s a délelőtt józan világán 
pislog a villany.
Itten zabáltunk 
éhomra dohányt, feketét.
Lásd, most jöhetnél, 
a színpadi fény
alkalmas e furcsa látogatáshoz.
Fényes kísértet. . .  
vezéri szemüveggel.
Arcomba csap az ifjúságom 
szívszorongató és lüktető 
éterszaga.
És szavaimmal lengek a májusban, 
reád gondolok
nagy ívben röpülve és leesve, 
mint a sas . . .

(47—48.)

183



SZELLEMIDÉZÉS A NEW YORK-KÁVÉHÁZBAN

A kávé gőze illan át forogva 
a téli reggel füstjén szerteszét 
s ott, hol zabáltunk hajdan éhgyomorra 
dicsőséget, dohányt és feketét,

nők, villanyok között, tombolva nyersen, 
a lehetetlent érzem én magát, 
szeszélyt, kalandot, sok-sok régi versem 
és ifjúságom vad aether-szagát.

Lásd, most jöhetnél, Osvát. A hálál tán 
el is bocsát, jelenj meg e találkán, 
ragyogj föl a bárok oszlop megett,

hadd lássam egyszer még, örökre sértett 
gyászomba, rég eltűnt fényes kisértet, 
vezérkedő, roppant szemüveged.

(119.)

Az összehasonlítás során azonnal szembeötlik, hogy a 
végleges vers szonett, az előzmény nem. Ez a külsőségesnek 
tetsző különbség azonban a lényegre is figyelmeztet. Arra, 
hogy az előzmény könnyedebb, esetlegesebb. Az első sorban 
a kávé szó háromszoros ismétlődése s utánuk az „illata” 
könnyedsége és rugalmassága nagyon is zeneivé, nagyon is 
könnyeddé, táncossá avatja a ritmust. Az első szakasz záró
sorának adoniszi lüktetése ezt csak fölerősíti. A Szellemidé- 
zés .. .-ben puritánabb a közegrajz, a dísztelen beszéd sú
lyosabb, mégis arányosabb, mert a bontatlan mondat át
hajtásait szabályos jambikusság és rímek tagolják. Az előz
mény második szakaszában önállósuló közlés itt határozó
ként tagozódik a cél felé haladó folyamatba. A továbbiakban 
a szerkezet még plasztikusabban érvényesíti a súlyosodás 
érdekét. Az előzményben a hőskor szesze, lángja, szertelen
sége határozza meg a vers végét. Ebben erőtlenül épp csak 
fölötlik az Osvátra emlékeztető közlés („reád gondolok”). A 
Szellemidézés.. .-ben a hívás, a nagy szerkesztő hiánya do
minál, s azzal, hogy a halál áll ennek útjában, az ábránd
hoz a lehetetlenség komorsága társul, s a szemüveg, mely 
az előzményben csak rekvizitum, itt a „roppant” jelzővel 
együtt a megidézett és elvesztett Géniusz erejét tudja ér
zékelhetővé tenni, s a kizengés domináns szólamává avatni.
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A szerkesztésnek ez a lényegkifejező rendszere egyszer
smind a szonett ősi követelményeinek is megfelel: a két 
négysoros szakaszhoz képest a két háromsoros tartalmi for
dulatot is hoz. Az előbbiekben a vad ifjúságot idézte, az 
utóbbiakban Osvátot, aki már nincs jelen, s így az egész 
vers a veszteségtudat fájdalmától áthatott hűség jegyében 
alakulhat.

Ha a Szellemidézés. . .  és előzménye viszonyában a kész 
elemek magasrendű átképzését csodálhattuk, a Szerelmesek 
csírájának minősített egyetlen mondat és a megvalósult vers 
különbsége a költői jelleg sajátosságának érvényesülésével 
szemléltetheti a képzelet működésének törvényeit. A csíra 
(s nem vázlat!) Ady Őrizem a szemed című versének resz
ketegségét juttatja eszünkbe: „Reszkető szájjal, reszkető fej
jel, reszkető kézzel fogják meg a szerelmesek a reszkető 
fejüket a tenyerükbe, és nézik (becézőn) imádatosan.” 
(57—59.) A megvalósult vers, a Szerelmesek — bármely Kosz- 
tolányi-gyűjteményben elolvasható — éppen azt adja hoz
zá, azt oltja bele a vázlatba, amitől igazi Kosztolányi-vers 
lesz a csíra: a reszketés okát: a veszendőséget.

Az összehasonlításra kínálkozó példák közül még egyet 
szeretnénk idézni. Ezt azért, hogy kitessék: a költő teljesebb 
embersége még akkor is nagymérvű átalakítást kíván, ha a 
csíra látszólag alig különbözik a végső formától.

Ha meghalok, jó mélyre ássatok, 
de szebbnek, jobbnak lássatok, 
és nékem megbocsássatok.

(64.)

KÖNYÖRGÉS AZ ITTMARADÓKHOZ

Ha meghalok majd, mélyre ássatok, 
gyarló valómban meg ne lássatok, 
ködként inogjon eltűnt társatok 
s nekem, szegénynek, megbocsássatok.

(127.)

Az előzmény szinte azt kéri, amit a végső vers, de — 
ingyen. A Könyörgés. . .  imaszerű, bevallja a gyarlóságot, te
hát bűnbánata miatt kér megbocsátást. Ám így sem vallá
sos alázattal, az imádkozóval csak az őszinteségben azonos, 
különben olyan, mint a többi ember: „társatok” ., A harma
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dik sor beiktatásával a parancsolómód ragrímei közé iktat 
egy névszós rímet, s ezzel nemcsak üdébbé teszi a négy
szeres összezengést, hanem — ahogyan a Halotti beszédben
— meséssé is finomítja a búcsúzó halál utáni alakját.

A novellaötletek sokasága — sajnos — nem kínál ha
sonló tanulságokat. Mert ha a napló ennyit rögzít: „Csúnya- 
lány. Egyszer a vonaton éjjel megcsókolja Estit" (21.), ez 
azt, aki ismeri az Esti-novellák harmadik fejezetét, erre em
lékezteti. De ha ezt olvassuk szintén novellaötletként: „Cse
léd nem szeret egy grófot” (22.), akkor képzelhetünk akár
mit.

Novella- és regényötletei, ha részletesebbek, meg-meg- 
lendítik az ember képzeletét. Egy játékos természetű író kí
sérletet is tehetne kidolgozásukra. Értelmük azonban ma 
már — sajnos — nem a bennük rejlő művészi lehetőség, 
hanem az, hogy az írót milyen témák foglalkoztatták, mi
lyen műfajok vonzották.

A sok-sok ötlet, terv és csíra a műfaj viszonyok szem
pontjából arra vall, hogy a harmincas évek megvalósult ter
veitől a csírában maradtak csak abban különböznek, hogy 
a regény tervét nagyon szívósan őrizte és a hozzá szükséges 
anyagot folyamatosan gyűjtötte. Ennek során életrajza és 
családja történetének fontos eseményeit ismét számba vette. 
Novellisztikájában új súlypont képződését sejtetik az utcalá
nyokról szóló följegyzések. Sorsuk s beszédjük egyaránt ér
dekelte. Elődjük, Kismariska is folyton eszébe jut. Érdekes, 
hogy a cselédek élete iránt az Édes Anna után is állandó 
érdeklődést tanúsított. Figyelte a nemzetiségi sorba került 
magyarság helyzetét. Ludasi vendégeskedése során több föl
jegyzést készített erről.

Műfajai között még a tervekben is olyan az arány, 
mint a valóságban. Drámákat is tervez, mint korábban. Egyet 
például a szülők és gyermekeik konfliktusáról, melyben az 
előbbiek komédiás stílusa idegenítené el az utóbbikat. Já
tékot tervez Háry Jánosról, s tudjuk, ez sem volt futó öt
let, szüleihez írt leveleiben is beszél róla.

Túl a tervek és ötletek poétikai tanulságain, az is igaz, 
amit Kelevéz Ágnes ír róluk: egy ereje teljében levő alkotó
szellem állandó készenlétének, nyitottságának dokumentuma 
ez a könyv. Még a kórházban, halálos betegségének tudatá
ban is olyan éberen figyelte a környezetét, minden ápolónőt 
külön-külön, mint akinek ez a figyelem az életénél is fon
tosabb. Bizonyára érezte: fontosabb is abban az értelemben, 
hogy addig él igazán, amíg ámulni tud a világon.
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Az a termékenység, melyet egész pályája során tanúsí
tott, a harmincas évek elején csak fokozódott, s egyre több 
remekművet termett. Ez a termékenység, a beérett nagy te
hetség alkotóizgalma, mint egy hatalmas üzem, pontosabban 
szólva: mint egy táplálékra szorult nagy étvágyú szervezet, 
egyre több nyersanyagot kívánt. Ezek begyűjtését és fölhal
mozását már nem bízhatta az emlékezetre. Ezért, elsősor
ban ezért kellett ez a napló. Ez magyarázza, hogy az öt
let, a gondolat, a terv összehasonlíthatatlanul több benne, 
mint az intimitás. Amit Karinthynéról vagy más ismerőseiről 
följegyez, barátainak körében nem is lehetett titok. Nem is 
a titok érdekli, hanem a különös, az, ami egy műben hely
zetet, gondolkodást, mentalitást tehet érzékelhetővé. Ezt a 
föltevést támasztja alá az a tény is, hogy az irodalompoliti
kai eseményekre is csak elvétve reflektál, pedig ekkoriban 
nagyon is jelen van az irodalmi életben. Ezért sem számít
hat ez a napló a céhen kívüliek érdeklődésére, s lehet iz
galmas olvasmánya a szakembernek.

S nem is zárhatom le ezt a bírálatot másképpen, mint 
annak ismételt hangsúlyozásával, hogy a Schelken Pálma 
és a Petőfi Irodalmi Múzeum által végzett munka olyan ér
ték, mely bizonyára beépül a Kosztolányi-irodalomba, s ott 
minden fontos eleme elnyerheti értelmét.

1985
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ILLYÉS GYULA KOSZTOLÁNYIRÓL

Illyés Gyula tíz remek esszét írt Kosztolányiról és egy 
olyan vitacikket, mely a vívás színvonalában annyira méltó 
volt a nagy vitafélhez, hogy viszontválaszra az utóbbi már 
nem is vállalkozott. Ez a mesteri vitacikk 1934-ben jelent 
meg, a tíz esszé pedig Kosztolányi posztumusz köteteinek 
előszavaként 1940—1947-ben. (Aztán egybegyűjtve az Ingyen 
lakoma első kötetében, 1964-ben.) Hogy Kosztolányi kiadat
lanul porosodó apróbb és nagyobb írásai, újságírói munkás
ságának dokumentumai, melyek az életmű mellékterméke
iként vesztegeltek, művekké álltak össze, s e művek jelen
tősége tudatosulhatott, az elsősorban Illyés esszéinek ér
deme.

Ezek a posztumusz kötetek azonban — az Erős várunk, 
a nyelv, a Lenni vagy nem lenni és a többi — a negyvenes 
évek elején jelentek meg, a politika elvadulásának éveiben. 
Részét képezték tehát annak a szellemi honvédelemnek, 
melynek során Illyés minden értéket egy közös szekértá
borba igyekezett tömöríteni. Az ilyen helyzet stratégiája nem 
kedvez a kritikai szempontok érvényesítésének. Egy percig 
sem gondoljuk, hogy a Kosztolányi iránti megbecsülésre Illyést 
csak ez a helyzet tette képessé, vagy hogy meggyőződése 
azóta lényegében is megváltozhatott. De az 1934-es vita
cikk tüskés érveit sem érezzük érvényteleneknek.

És azóta nagy idő telt el. A Kosztolányi-életmű a 
helyére került, a kor is új parancsokat adott, föltételezhe
tő tehát a hangsúlyok módosulása. De ha nem módosultak, 
ez a tény önmagában is fontos eleme lehet a Kosztolányi-mű 
utóéletének. Ezért kerestük föl Illyés Gyulát budai otthoná
ban, hogy tőle magától kaphassunk választ kérdéseinkre.

— Kosztolányi emlékezetes cikke, a Vojtina új levele 
egy fiatal költőhöz című, 1934. április 11-én jelent meg a 
Pesti Hírlap Vasárnapjában. Előtte találkoztak-e, s ha igen, 
milyen kapcsolatban voltak?

— Személyes, közvetlen, szorosabb találkozásom nem 
volt addig Kosztolányival. Igen nagyra becsültem, nem is 
kell mondanom. Akkor még szokás volt, hogy a fiatal köl
tők elküldték kötetüket azoknak az idősebb íróknak, aki
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két különösen megbecsülnek. Így küldtem én el neki első 
könyvemet egy elég szomorú pesti külvárosi lakásból. Nagy 
meglepetésemre harmadnapra kaptam is már tőle csont
papír borítékban, zöld tintával, zöld nemesi pecséttel le
pecsételt levelet. Néhány udvarias köszönő mondattal. Aho
gyan mondjuk egy jól nevelt arisztokrata viszonozza va
lamely hívének a tisztelgését. Nemigen láttam őt. Ezt a cik
ket igen udvariasan akartam megírni. Nem úgy sült el, aho
gyan gondoltam. A Magyar Hírlap című lapban jelent meg, 
s Nép és költészet, egy kis verstan volt a címe; ajánlásul 
írtam oda, hogy Kosztolányi Dezsőnek, egyszóval tiszteletből, 
mint müvet ajánlottam, nem mint kitanítást. A szokásos 
zsurnalizmus rögtön botrányt szítani vágyón tördelte, mint
ha lecke lett volna Kosztolányi Dezsőnek. így mindaz, ami 
a cikkben egy kicsit valóban legénykedő állásfoglalás volt, 
azt kell mondanom, hogy enyhe politikai tartalommal, ilyen 
ízű bajvívássá alakult. Később, már Kosztolányi halála után 
jóval, Kosztolányi Ádámtól tudtam meg, hogy Kosztolányi 
akart erre a cikkre felelni, s Füst Milán beszélte le róla: 
ne tiszteljen meg a válasszal. Akkoriban Füst Milánnal nem 
voltaim már igazán jó  viszonyban. Nagyon sajnálom, hogy 
nem tudtam magam már akkor kimagyarázni, hogy noha 
szöges ellentétben álltam, főleg inkább világnézeti porondon 
Kosztolányival, kezdettől fogva igen nagyra értékeltem. Hisz 
magam is azt vallottam alapjában: mondhat a költő akár
mit, ha tisztességesen követi a pályának vagy a szakmának 
a követelményeit, és ha tehetséges, jót és csak értékeset 
alkot. Tehát tulajdonképpen lényegbeli összeütközés itt nem 
is lehet, és ha párbajoznak is, nemes, értelmes viadal az. 
Később, amikor egyszer végigtekintettem ezen a maj|dnem 
tíz kötet posztumusz Kosztolányin, amit én gyűjtöttem ösz- 
sze, elmosolyodtam: ha valahonnan látná, hogy éppen én, 
aki — lám — kezdetben látszólag szemben álltam vele, én 
tettem le egymás után ezeket a koszorúkat az emlékműve 
előtt még a két világháború között.

— A Vojtina új levele. . .  előtt két évvel tette közzé 
Babits a Nyugatban az azóta sokszor idézett esszéjét a Há
rom öreg rőt. Abban írta: „A mi korunk az Adyét sokban 
kényszerű és szükséges reakció volt az elposhadt és ha
missá vált népiesség és magyarosság ellen” Ez a tanulmány 
dicséri a természetességet, az epika fölélesztését a lírában, 
több olyan tulajdonságot, melyről később Kosztolányi is 
beszél. (A „kényelmes” szót például mindketten használják,
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de más-más előjellel.) Vajon Kosztolányi szokatlanul tüs
kés cikkét nem lehet-e egyszersmind polémiának tekinteni 
Babitscsal szemben? Babits az Esti Kornél ciklust elég rossz 
kedvvel bírálta, Kosztolányi a Számadás bán A gazdag be
keríti házát című Babits-verset aposztrofálja támadó éllel. 
Ön és Kosztolányi vitájában — megítélése szerint — milyen 
szerepet játszhatott ez a Babits—Kosztolányi kontroverzia?

— Nem hiszem, hogy Kosztolányit befolyásolta Ba
bitsnak a Három öregről szóló cikke. Annál meg minden
képp emelkedettebb szellem volt, hogysem az úgynevezett 
irodalompolitika fegyvereivel éljen. Igen nagyra becsülte 
Babitsot, mint ahogy Babits is alapjában nagyon nagyra 
becsülte és értékelte Kosztolányit. ízlésük volt elsősorban 
más és a munkaterületük. Babits nem akarom mondani, 
hogy elzárt körnek írt, de emelkedettebb együttesnek fo
galmazott; Kosztolányi meg azonnal majdnem az eszményi 
újságolvasó nyelvén akarta kifejezni a gondolatait. Ez a 
stílusbeli különbség volt tulajdonképpen köztük az ellentét. 
Babits nagyon sokszor fájlalta, hogy Kosztolányi nem azt 
az utat követte, amelyen indultak. Közismert, milyen ösz- 
szeforrottságban voltak ők ifjúkorukban. Itt említem meg, 
nem tudom, előkerült-e, Babits mondta el nekem — én 
ezt a levelezést soha nem láttam —, hogy ő összegyűjtötte 
azokat a leveleket, amelyeket Kosztolányi neki Szekszárdra 
és Bajára küldött; azt hiszem, kutyanyelvre voltak írva, s 
az öccse, aki akkor még fiatalember volt, tréfából egymás 
után összeragasztotta. Ifjúkorukban, rögtön a külföldi köl
tőkön tanulva, akartak egy — mindig el akarom kerülni 
ezt a hermetikus szót, mert egy kicsit megbélyegző —, az 
akkori mondhatnám alpári magyar lírával szemben igénye
sebb lírát kidolgozni. Ügy érezte Babits, hogy Kosztolányi 
nem ezt az utat folytatta. Babits nem szerette Rilkét, az 
egész áttetsző, homályos költészetet, egyáltalán a korabeli né
met lírát, kivéve Stefan Georgét és egy pár klasszikus ve
retű költőt. Szerinte Kosztolányi a nagy népszerűségét és 
sikerét épp ennek irányában érte el. Később Kosztolányi, 
azt hiszem, éppen Babits hatására, túlozta a keresett for
majátékot, a rímelésnek szinte mutatványos bukfenceit és 
mesterfogásait. A különbség kettejük közt az, hogy ezt Ba
bits mindig egy kicsit önmagától távolra csinálta: lám meg 
merem mutatni, ezt is tudom. Még mindig nem fedeztük 
föl, mennyi gúny is van abban, mikor ilyeneket ír, hogy 
„bús donna barna balkonon". Ezt ő egy kicsit mosolyogva
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is mívelte. Kosztolányi viszont komolyan, kezdetben. Később 
átváltott ő is, játszott ezekkel a nagy mesterségi tudásra 
valló fogásokkal, de az, amit József Attila később meg tu
dott valósítani, hogy a tökéletes rím, a tökéletes ritmus, a 
bonyolult forma pontosan fedezi a bonyolult érzésvilágot, 
Kosztolányinál sokszor külsőleges maradt, színészies. Kivé
ve az életének utolsó szakaszában írt óriási verseit persze, 
amikor valóban már halálos játékkal, szaltó mortálékkal 
végezte ezeket a rímvarázslatokat, most már pontosan be
leülő tartalommal. József Attilának is az volt az erőssége, 
hogy ezt úgy tudta csinálni, hogy nem formajáték volt, ha
nem a tartalom és a forma tökéletes összeilleszkedése. Tehát 
volt ilyen ellentét is köztük. Babits a halál érintette versei
ben azzal nagy, hogy meztelen: eszköztelen.

— Az újságíró Kosztolányi nem volt ellenszenves Ba
bitsnak?

— Nem, mert az újságírást kitűnően csinálta. Azt per
sze sajnálta, hogy ez szerinte versébe is átment. Én ezt nem 
tudnám ma ilyen könnyen elítélni. Meg kellene gondolnom, 
kinek adnék kettejük közül jobban igazat. Óriási teljesít
mény volt Kosztolányi részéről, hogy az újságban is leközöl
hető prózája írói munkának is mesterteljesítmény volt. No 
de ezt már versben csinálni: hát itt vált el tulajdonképpen 
az ízlésük. De az egymás megbecsülése, a barátságuk mélyeb
ben nem hidegült meg; személyileg távolodtak el egymástól. 
Különös furcsán: éppen tizenkilencben. Soha senki nem be
szélt arról, hogy Babits elítélte Kosztolányinak az akkori 
újságírói tevékenységét. Nekem egyszer szinte tréfásain be
szélt arról — megmosolyogva Kosztolányi „felületi” hiszé
kenységét —, milyen kár volt, hogy Kosztolányit ebbe bele
vitték. Vagyis Babits szerint Kosztolányi jóhiszeműen csi
nálta. Volt akkor vallóban Kosztolányinak egy félelmetes el
ve: más az, amit az ember aláír, és más az, amit mesterség
ből csak megír. Ez a kornak a vallomása is volt. Visszamegy
— sajnos — Jókaira. Az egész irodalom ezt csinálta. Hogy 
miért viselkedett a magyar szellemi életnek egy része úgy 
a háború alatt, ahogy viselkedett, vagyis miért nem érzett 
akkora felelősséget a népért, mint éppen Ady és Babits, 
innen származik. Sokan, lélekben akármit gondolva, meg
írták napszámként a napi rajongást a Habsburgokért, Mit- 
teleuropáért, a németekért, vagy ezért meg azért. Ezt mi ma 
már nem tudnánk megérteni, illetőleg nagyon szomorú vol
na, ha valaki helyeselve tudná érteni. Itt vált el egy kicsit

191



már az új nemzedék is, hogy ki fogadja el ezt az erkölcsöt, 
s ki a másikat.

— Azért a Nyugat-nemzedéken belül sem volt ez any- 
nyira általános a jobbak között, se Juhász Gyulára, se Tóth 
Árpádra, se Móriczra nem volt érvényes.

— Nem akartam ezt mondani. Juhász Gyula hangja 
egyáltalán nem számított, publicisztikát elzárva, vidéken kö
zölt. Budapesten ennek semmi hatása nem volt. Móricz Zsig- 
mond, igaz, nem szólt bele a napi politikába; helyzetképe: 
a novella, a pontos, reális ábrázolás, s ezért volt ő talpig 
becsületes: leírta, hogy mi történik a néppel. Nem mondom, 
hogy sokak esetében, de volt ilyen magatartás, még negy
venötig is elható. Hogy más az, amit az ember aláír, és más, 
amikor csak a tollát forgatja, a jó stílusát használva, szinte 
mint tárgyat. Az Est vezércikkei például azért voltak ször
nyű ügyet szolgálva is olyan remekek, mert tanult írók ír
ták; akként, hogy bementek a főszerkesztőhöz, s az meg
mondta nekik, mit kell megírni. A háború alatti Estre gon
dolok főleg.

— És a Pardon rovat?
— Meg kellene egyszer nézni, mi is az, ami valóban 

Kosztolányi tolla rovására írható. Itt az volt a baj, hogy 
azokban a lapokban egyáltalán közölt. No de hát oda más 
jelentős író is dolgozott. Schöpflin Aladár a Szózatnál volt, 
ezért őt senki nem támadta. Az említett Pardon rovatba 
mások is írtak. Nem beszélve arról, hogy éppen azért, mert 
Kosztolányi nem írta alá a szöveget, mindenki azt javított 
bele ezekbe az írásokba, amit akart. Kosztolányi ezzel nyil
ván nem is törődött, mert hisz fölfogása szerint nem az ő ügye 
volt. Ebben az időben írta a Véres költőt, tervezte meg az 
Édes Annát. Ott tette le a saját mondandóit.

— Az Ady-pörben, 1929-ben Babits nem támogatta Kosz
tolányit. Az utóbbi ezt rossz néven vette, ön a Kortársak 
előszavában megértéssel interpretálja Kosztolányi különvé
leményét. Ma hogyan vélekedik erről? Az idő növelte-e meg 
azoknak az Ady-tulajdonságoknak a jelentőségét, melyeket 
Kosztolányi legkevésbé szeretett? A prófétikus tulajdonságok
ra gondolok, a közösség ügyeiben való avatottságra, a politikus 
Adyra.

— Nincs olyan vélemény, ha jphiszemű, tehetséges em
ber fejti ki, amit én nem figyelemmel nézek és nem adom 
meg neki a jogot a szóra. Tehát akármennyire ellenkezett 
is Kosztolányinak a véleménye Adyt illetően az enyémtől,
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már pusztán azért, hogy volt bátorsága szembeállni egy elég 
olcsó nívójú általános ünnepléssel, ezt én még becsültem is 
benne: odadobta a népszerűségét. Sokkal egyszerűbb lett 
volna, ha még egy legendát ír Adyról és valahogyan ő is föl
ül a szekerére; sokkal többet nyert volna előrehaladásban 
a pályán. Azt fejtette ki, amit esztétikai szempontból kifo
gásolt Adyban. Mint esztétikus bírálta Ady politikai, jósló 
és egyéb verseit; hogy azok műfajilag nincsenek jól megcsi
nálva; esztétikailag gyöngék. Amit Ady mondott a magyar
ságról és a háborúról, Kosztolányi is pontosan azt vallotta, 
Babits is azt mondta, mindnyájan azt mondjuk, s hozzá kell 
tennem, hogy ebben legkevésbé eredeti Ady. Legföljebb ő 
tömören mondta; sistergő forró vasat nyomott jéghideg, kö
zönyös vízbe azáltal, hogy a magyarság nagy problémáit ő 
a maga hónáig izzítva fejezte ki. Amit mondott, a lénye
get nézve, azt, tudjuk, Berzsenyi, Kölcsey, Zrínyi is mondta. 
Az örökség. Ebbe az örökségrendbe Kosztolányi éppúgy be
letartozott, mint Juhász Gyula, Babits, Móricz és a többiek. 
Legföljebb ki-ki a maga módján vállalta. Kosztolányi módja 
más volt, mint Adyé. Ismétlem, verstani kifogás van tulaj
donképpen emögött. Kosztolányi szerint a költő nem ráz
hatja úgy, mondj|uk, a peplumot, vagyis nem színészkedhet 
oly hangosan, aminővel ő megvádolta Adyt, nem egy eset
ben bizony okkal. Nekünk is sokszor támad kifogásunk, 
hogy bár mélyen, tragikusgin tud Ady beszélni ezekről a dol
gokról, néha milyen hevenyén is vállalja a tolla ezeket a 
súlyosan nagy kérdéseket. Adynak a hatása sokkal mélyebb 
és sokkal nagyobb, mint ahogyan eddig az irodalomtörté
net ezt fölfedte. Még a külsőségekre sem ébredünk rá. Aho
gyan Kassák például a Mesteremberek ben mondta: Dalolja
nak az új költők — Ady-hangvétel: szálljon az új dal. De 
még ahogyan József Attila is elkezdi bemutatkozó friss ver
sét: Én, József Attila itt vagyok — azt idézi, ahogy Ady kezd
te: Góg és Magóg fia vagyok én. Mindnyájunkban megvolt 
ez a magatartás, de nem erre élesült a fül, hanem arra, mi
lyenek a közös, az Adytól átvett mondatfűzések, a hasonla
tok, a szimbólumok. Az epigon mindig a külsőséget lesi el. 
Ilyen Ady-hatás voltaképpen Mécs Lászlón jelentkezik. Ady 
metonímiái, hasonlatösszevonásai gyakran megtalálhatók ná
la. De másoknál, a legmodernebbeknél már rétegben fedhe
tő föl Ady igazi — mély — hatása. Nem beszélve azokról, 
akik változatlanul vállalják a magyarság sorsproblémáit. 
Számukra Ady az utolsó láncszem. Hisz nem is tudnak kap
csolódni Petőfibe se, de Arany Jánosba se, hogyha ezt a
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láncszemet nem vállalják. Ez a magyar költészet egyfajta 
„kontinuitása” . A legtragikusabb Ady jóslataiban az, hogy 
rendre beváltak. Kosztolányi erről — nagyon régen nem ol
vastam az ő cikkét, agyam nagyon hátsó részében van — 
úgy vélekedett, hogy legkönnyebb rosszat jósolni egy hely
zetről és egy országról, mert hisz mindig a rossz következik 
be. Ám ezen az alapon az egész lírát el lehet vetni. Nem aka
rok beleesni abba a hibába, hogy ha valakit mentegetni kell, 
védjem a tévedésében is. Kosztolányi épp annyira tévedhe
tett, éppúgy elfogult lehetett, épp annyi kifogásolnivalót 
mutathat mondjuk az eszmei fejtegetésében, mint az ellen
felei; de a lényeg — a zord jóslat —, amelyről beszélünk, 
tovább él. Viszont amit ő kifogásolt Adyban, a prófétikus 
hajlam tartalma, az őt is nagyon szíven érintette. Amit Ady 
kezdetben kifejezett, az a szorongás, úgy illett volna, hogy 
mindenkiben benne legyen. Benne volt Kosztolányiban is. 
Emlékszem, hogy megdöbbentett az a cikke, amelyet 1909- 
ben írt Belgrádiról megtérve; az, amely úgy fejeződik be: 
háború lesz! A dermedtség, a cikk hideg rémülete és az a
jó érzékelés, hogy mi forr Belgrádban: jóslat az is! Elő
ször, annak olvasásakor döbbentett meg engem az, hogy mi
ért nem erre figyeltünk mi magyarok. A szerbek látták jól 
a világot. Amikor már magam is Belgrádban jártam és lát
tam a régi szkupstinát, amely egyszerű kis épület, arra gon
doltam: igen, olyat kellett volna nekünk is országháznak csi
nálni, s nem „hazugságpalotát” és hasonló „fönn az ernyő, 
nincsen kas”-t. A Három Kalap nevű kocsma, ahol az egész 
szerb szimbolizmust megcsinálták, tinektek szabadkaiaknak 
nem kell mondanom, nem a New York kávéház. Macska
köves utcában egy pici kis kocsma. Ezt a Belgrádot érzé
kelte Kosztolányi. Így hozott ő figyelmeztetést, ha tetszik, 
jóslatot. Csak ő másképp fejezte ki azt, amit érzett; nem 
Ady hangján. Ady szimbólumokban és hatalmas díszleteket 
festve ábrázolta a jövőt. Ez Kosztolányinak ellenszenves 
lehetett, de sajnos ebben Adynak lett igaza. Bár rikítóak 
azok a jóslatok, tisztelnünk kell a fölfestőjüket: kiáltani 
akart. Azokra kell néznünk vádaskodva, akik ezt mégsem 
értették meg.

— Ady és Kosztolányi érzékenységében sem tetszik kü
lönbséget észlelni? Mert itt a jóslatnál többről van szó. Ady
nak például ez az élőérzete a fejleményekről áthatja az élet
mű egészét a lírában, Kosztolányinál cikkekben elszigetel
ten fölötlik, míg a lírája inkább belterjes még ebben az idő
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szakban 1916-ig. Kérdésem azt feszegeti, hogy az a fajta 
érzékenység ma időszerűbb-e, amelyikben együtt van jelen 
a politikum, a pszichológia, tehát Ady politikai érzékenysége 
is. Mint hogyha az idő megnövelte volna ennek a fajta ma
gatartásnak a jelentőségét.

— Ady egyik legmegrázóbb, háborút ábrázoló verse, a 
nyitány az Emlékezés egy nyár éj szakára. Emlékszem, hogy 
ezzel az én ifjú szívemben csak egy vers volt párban, Kosz
tolányié: „Megölték öt. Megölték ./ Nagyhangon elkiáltom . . . ” 
Az egyszerűség, az átkozódás, hogy „Bujakór koszorúzza /  a 
homlokuk pirossal. . megdöbbentő — ebben nagy szenve
dés van. Viszont: csak személyes ügy? Ö így felelt, mikor a 
bőréhez ért a dolog. Nem hatalmas, messze kiáltó jelekkel 
festette, nem horizontot ábrázolt a jövőről vagy a jelenről, 
de mikor ki kellett mondani egy-egy közeli fájdalmat, ab
ban ő is mester volt. Nem volt annyira kizárólagosan líri
kus, mint Ady; össze sem mérhetők egymással mint költők. 
De ne legyünk igazságtalanok, mert ez még nem jelenti azt, 
hogy egészében okvetlenül kisebb. Németh László írta — 
emlékszem, akkor még Kosztolányi élt —, hogy regényíró
ságban van, aki fölötte áll, lírában van, aki fölötte áll, esz- 
szében van, aki fölötte áll. Egyszóval sok fő dologban is 
van nála jobb. De lehet, hogy valaki még az irodalom nagy 
műfajaiban is mindenki szerint a második vonalban úgy áll 
és közben mégis — első. Az öttusázóknak sem egyből kell 
vizsgázniok, hanem többől. Kosztolányinak megoszlott a te
hetsége. Nem volt olyan drámaíró, mint Molnár Ferenc, 
nem volt annyira reális regényíró, mint Móricz, sok tekin
tetben elmaradt Krúdy mögött, nem beszélve a költészetről, 
amelyben föltétlenül megelőzi Babits és Ady. De az egész 
alakzat mindegyikkel vetekszik. Helyzete nyilván bántotta 
őt, a lényegre nézőt, a nyugat-európai, az angolos, franciás, 
kismértékben németes műveltségű embert, a tudatos homme 
de lettres-t; egy kicsit fölemelt orral járt a mi csizma- 
szagunkban. Nyilván barbárnak nézte, jóllehet óriásinak tar
totta még Móriczot is. Hát még a duhaj Adyt, aki szerinte 
csörgődobok közt mint sámán beszél.

— A történetiség problémája fontos kérdés. Ady, ha 
szól, valóban a vers minden ízében egy végtelen történelmi 
mélységet érez az ember, visszafelé is. Kosztolányinál a 
múlt absztraktabb múlt, nosztalgikusabban beszél róla, az 
ő múltja nem cselekvő. A személyesből nő ki nála az egye
temes. Adynál pedig minden mozog. Az ő személyes ügye 
egyúttal történelmi ügy is.
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— És még valami: ne feledjük, hogy óriási döfést ka
pott Adytól: „irodalmi írónak” nevezte. Ez olyan, mintha ta
lálna. Ez volt benne a félelmetes. De mégsem mondott iga
zat. Mert milyen legyen az író: sámándobot rázzunk? „Tisz
teletlenül” beszélek ezekről az emberekről, de apáinkról van 
szó, tehát családban beszélhetünk „tiszteletlenül” róluk. 
Minden író irodalmi: folytat. Ady is; Thalyt, Endrődit foly
tatja, a maga hangján persze, a kuruc verseiben. Merem 
mondani, irodalmibb még Kosztolányinál is, szerencsénkre: 
ahogy láttuk, a „nagy” magyar örökséget viszi tovább, s azt 
honnan veheti bárki, ha nem az irodalomból? Ady szoba
költészetre gondolt. De Kosztolányi csak addig volt az, míg 
nem lelte meg a hangját.

— Hogyan esett éppen Önre, az egykori vitafélre a 
választás, mikor Kosztolányi posztumusz köteteinek kiadását 
Kosztolányiné és a Nyugat elhatározta? Mi volt az 1934-es 
vita után? („Lehajtott fővel tisztelegvén minden tiszta véle
mény előtt, népünk szelleme szerint ”)

— Amikor Oroszországból megjöttem és megjelent az 
Oroszország című könyvem, a Zeneakadémiának a kulisszái 
között egyszer csak szembekerültem Kosztolányival. Én nem 
szólítottam volna meg őt, legföljebb üdvözöltem volna szo
kásos írói üdvözlettel, de ő odajött hozzám és azt mondta: 
„Nagyon nagy élvezettel olvastam, amit Oroszországról írtál” , 
s rögtön egy történetet is elmondott, hogy miért nem akar
ták s végül mégis akarják kiadni valamelyik könyvét oro
szul; sőt — nagyon vigyázok az emlékeimre — mintha ő 
akkor már Stockholmmal és azokkal az utakkal valahogyan 
foglalkozott volna, s azt mondta, hogy Stockholmból át 
akart volna menni Moszkvába — ezt bizonytalanul mondom, 
hogy ő volt-e vagy sem, de így rémlik nekem —, hogy meg
nézze Oroszországot. Erről beszélgettünk, s mikor kezet fo
gott, búcsúzóul hirtelen megkérdezte: „Kitől tanultál meg 
ilyen jól magyarul?” „Jules Renard-tól.” „Én is.” Nevettünk, 
értve, milyen alapeleme a jó  magyarságnak a világosság, az 
európaiasság.

— Ha már annyiszor idézik ezt a passzust, akkor már 
megkérdem: Jules Renard melyik művét érezte olyan rokon
szenvesnek, közelállónak vagy tanulságosnak?

— Egész stílusát. Fő regénye a Poil de Carotte. Nem 
tudom, hogyan fordították magyarra. Jelenti a sárgarépának 
a hajszálait. A vörösesszőkét csúfolhatják így franciául. Re-
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nard vörösesszőke volt, csepűhajú gyerekkorában, így hív
ta az anyja is. Az életképei, a vidéki leírásai megkapóak. 
Nem külső hatást keresni, hanem pontos, rövid mondatok
ban a lényeget. Összes műveire ez jellemző. Fiatalon, negy- 
venegy-negyvenkét éves korában halt meg. Világos és tartal
mas stílusa tetszett nekem. Kosztolányinak is. Akit — hogy 
ezt a vonalat kövessem — igen nagyra becsültem nyelvésze
ti munkásságáért is. Meg kell mondanom, elsősorban azért, 
hogy könyörtelenül szabatosságra törekedett; nyelve ma
gyarsági részét kezdetben majdnem másodrendűnek éreztem. 
Szinte vigasztalót láttam abban, hogy ő is — felnőtten ta
nult meg jól magyarul. Ha az ember megnézi fiatalkori írá
sait, azokban pontosan benne van az, ami ellen később har
colt. Még az idegen szavak is. Tapasztalat árán ébredt rá, 
mi az irodalom igénye a nyelv gyakorlóival szemben; hogy 
mit kell tudnia egy írónak. így vált aztán lelkes — haza
fivá. Hogyha egyszer valaki ki fogj|a deríteni, ki nagyobb 
magyar: Ady-e, aki jósolt, vagy Kosztolányi, aki helyben, 
rögtön végezte a dolgát, a nyelvészetből átmenve arra, ami a 
magyarságnak ma majdnem a fönntartó kerete, egyszóval 
az anyanyelvnek az ápolására és tökélyre vivésére, rá fog 
jönni, hogy ő ebben már végül volt olyan kard ki kard 
magyar, mint amilyen kuruc Ady volt, ezt állítom. Nagyon 
nagyra becsültem ezért is őt. Erről soha vele nem beszél
tem. Nagyon sajnáltam, már halála után, hogy ezek a cik
kek nincsenek egybegyűjtve, özvegye egyszer megemlítette, 
hogy a férje megbízott egy ismerős fiatal munkást, szoba
festőt vagy lakatost, akinek nem volt keresete, a kéziratok 
rendezésével. Ebből látszik, mire nézte ő a proletariátust, s 
hogyan tudott a néppel érintkezni. Ennek a fiatalembernek 
volt annyi érzéke, hogy a megbízás szerint különválasztotta 
szép rendben a nyelvészeti cikkeket. Kosztolányinak tehát 
szándékában volt ilyen jellegű kötetet kiadni. Nem tudom, 
hogy Gellértnek, Kosztolányiiénak vagy énmagamnak mi
lyen szerepe volt abban, hogy összeállt ez az abban a kor
szakban igen fontos kötet. Majdnem azt lehetne mondani, 
hogy nemzeti ellenállási könyv lett a két háború között. 
Az Erős várunk, a nyelv éppen a német hódítással szemben 
jelentett már címével is nagyon fontosat: ilyen vár is áll 
itten. Azokban az időkben jelent meg ez a könyv, amikor 
már az ilyen beletartozott a harcos szellemi honvédelembe 
is. Mindenki azt hitte, hogy Kosztolányi adta ezt a címet. 
Nem tudom pontosan, melyik mondatából vettem ki. Elég 
sutának éreztem eleinte ezt a kifejezést, Erős várunk, a nyelv,
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de aztán ez nagyon is bevált. Országos szállóige lett. Sőt 
még rovatcím is volt valamelyik újságban. Ma is megesik, 
hogy érdeklődnek nálam: hol kapható ez az igen fontos 
könyv.

— Az Ember és világ előszavában írja, hogy ezek a 
jegyzetek, pillanatképek a Kosztolányi-mű legjobbjaival ve
tekszenek, „művei első sorába” tartoznak. Ezt most is ér
vényesnek véli?

— Hogy a regény hogyan bomlott föl, hogy a próza 
mennyire nem tudta egykori lényegét megfogni, az ilyen 
tünetekből látható már, hogy én nagyobb érdeklődéssel ol
vasom például egy korabeli írónak a naplóját, a megjegy
zéseit, mint olyan-ilyen novelláját, még akkor is, ha fon
tos témát érint. Kosztolányi publicisztikájában is a regény
írónak a szeme működött. Ha azokból társadalmi képet aka
rok összeállítani, különbet kapok abból, mint a korabeli 
regényírók jó néhányának a műveiből. Tehát azok nagyon 
is fontosak. Az Alakok mesterművek mind, de a kis cikkeit, 
a vitáit is változatlanul nagyon fontosaknak tartom.

— Mivel magyarázza, hogy most ismét megjelentek, 
kibővítve (immár hat vaskos kötetben), de Babits tanulmá
nyaiból csak tavaly jelent meg egy szűkös válogatás Könyv
ről könyvre címmel? Vajon Kosztolányi nem a politikai-fi- 
lozófiai könnyedségnek, az ideológiai, morális relativizmus
nak, közönynek is köszönheti ezt az aránytalan népszerű
séget? Egyáltalán: mivel magyarázza, hogy Kosztolányi job
ban benne él a mában, mint Babits?

— Nem hiszem, hogy Babits kevésbé él a köztudat
ban, mint Kosztolányi. Legföljebb oda térhetünk vissza, hogy 
ő — mint azt az imént említettem — az igényes, az elmé
lyedő, nem a rögtön népszerűsíthető verset próbálta kimű
velni. Még akkor is, amikor már Arany Jánosi vagy „népies” 
hangú volt, mélyebb, elrejtett tartalmakat formált ki. Kosz
tolányi olvasmányosabb volt azáltal is, hogy úgy kidolgoz
ta az eszközeit. Beleértve a magyar nyelvnek ezt a káp
rázatos kezelését is. Aki jobban olvasható, annak nagyobb 
a népszerűsége. Volt Babitscsal szemben másfajta ellenke
zés is; ma sem értem pontosain. Ez még a régi időből szár
mazik. Embert jobban nem gyaláztak Magyarországon egy 
pályán át, mint Babits Mihályt. S az volt a tragikus, hogy 
nem akárki. Adynak szinte kedvét növelte, hogy Tisza Ist
ván volt a legyalázója: büszkeséggel töltötte el. Babits azon
ban értékesektől is kapott csonttörő ütéseket, rangos pá
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lyatársaktól. Támadta szinte az egész napisajtó is. Mond
hatni kivétel nélkül a szélsőjobbtól a szélsőbalig. S ott volt 
a számára csak átkos Baumgarten-díj. Kereste ő is a maga 
módján a közösséghez, a nemzethez való tartozás útját. S 
aztán nem „oldotta” meg mondjuk a metafizikai kérdése
ket sem olyan olcsón, mint abban az időben mások. Adyt 
nem ítélték el istenkereső versei miatt. Öt reakciós, kleri
kális hírbe keverték. Ezer felületet adott ütésre épp igazi 
szellemi bátorságával. Maga sem tudta, mikor fej|ez ki igen 
kemény dolgokat, csak amikor már jött az ütés. A köpés. 
Boldogtalan volt. Tán — egyéb bajai s betegsége folytán
— nem érzékelte annyira, mint én érzékeltem. Noha sokban 
szemben álltam vele, mondhatni harcos tisztességből álltam, 
amennyire állhattam, melléje. Leírták, amikor már haldok- 
lott, hogy miért nem hal meg, ha (panaszaiban) már úgy 
óhajtja; nyomtatásban megjelent. Negyvenöt után Szabó 
Zoltán lapjába Cs. Szabó írt egy cikket Babits halotti maszk- 
ja címmel. Ebben a cikkben nem volt másról szó, hogy mi
lyen megdöbbentő az a maszk. Az ingerültség még ekkor 
sem ismert — kegyeletet sem.

— A kérdés azonban még mindig nekünk mered, mert 
Kosztolányi ellen éppen ilyen támadások voltak mondjuk 
az ötvenes években, ha nem is ilyen gyakran, mivel nem 
volt annyira előtérben, nem volt annyi kapcsolata azzal a 
nemzedékkel, amelyik ötvenben a porondon állt. Kosztolá
nyi körül a jég mégis észrevétlenül egyszer csak föloldódott 
ötvenhét táján, mikor kezdtek megjelenni a könyvei. Azóta 
szinte senki nem jelent be föllebbezést. Nem ismétlik a ko
rábbi fönntartásokat, hogy esztéta, hogy apolitikus, hogy 
köpönyegforgató, hogy sekélyes. Ezek voltak az alapvádak. 
Ezek egy idő után teljesen elhaltak. Babitscsal szemben 
szintén nem lehet olvasni már vádakat, viszont nem nép
szerű.

— Győzni fog végül a mű. Örülhetünk annak, hogy 
Kosztolányi már győzött. Egyre több érték jön elő, amelyik 
már koszorút kap. Megint azt kell mondanom, hogy Ba
bitsnak az alkotása nehezebb, bonyolultabb, tehát nem megy 
olyan könnyen át a köztudatba vagy a nagyközönségbe, aho
gyan Kosztolányi világosságukkal is remek novellái. A Halál
fiai súlyos, nagy könyv, elmélyedést kíván. Grandpierre ta
nulmányában a legmagasabb rangra emeli. Én magam már 
régen olvastam, de óriási véleménnyel vagyok róla. A ma
gyar regényirodalom egyik mesterműve. De megint a ma
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gyarság tragédiája van benne igen erősen és élesen elmond
va. El fog jönni a kor. Nem féltem Babitsot. Hisz ma Ady 
sem igazán népszerű.

— Ezt a kérdést azért forszírozom, mert azt gyanítom, 
hogy Kosztolányi filozófiája, a relativizmus könnyedsége, 
hajlékonysága szinte jól jön azoknak, akik nem szeretik 
az éles, nehéz szembesüléseket. Babits rázósabb föladat. 
Nagyon komoly próbára teszi nemcsak intellektuálisan, ha
nem morálisan és politikailag, filozófiailag azt, aki olvassa. 
Mit gondol erről?

— A lényeg az, hogy korszakunkban, egész Európában 
mindenütt áttolódott az etikád értékelés az esztétika irányá
ba. Ha mélyükben megnézzük a stílusvívmányokat, ezeknek 
az alapja alig etikai; ez átszorult valahogyan a szocialista 
realizmusba és ottan egyben kompromittálódott is a nyu
gati szemek előtt. A művészetben a formaprobléma ritkán 
etikai indítású. A világot mint látványt ábrázolni — ezt 
kívánja az olvasó. Az irodalmi kubizmus óta alig tudod meg
különböztetni, hogy az ábrázolás úgynevezett modernsége 
mögött mi az emberi tartalomnak a modernsége. A többi 
nagyjából közhely: szerelmes vagyok, magányos, boldog
talan, elidegenült. Ami Babitsnak a fő gondja volt, az etikai 
állás, a metafizikának a megközelítése valahogyan, erről 
csak színes játékok születnek nagyrészt — nem mondom, 
hogy mindenkinél. Az esztétikai szempont lett úrrá, aho
gyan én látom, például csaknem az egész francia lírán, az 
új regényen. Már nem is érdekes, hogy mit mondanak, csak 
az, hogy miképp. Teljesen a mallarméi irány győzött, tehát 
a játékosság, a szemnek való. A maga módján Kosztolányi 
is vátesz volt; a művészi jövőt jobban megérezte, mint Ady 
és Babits, mert lám a jelen a homo aestheticusra néz.

— Mi lehet az oka annak, hogy Kosztolányi rengeteg 
széljegyzete, apró tollrajza az Édes Anna után már nem állt 
össze regényszerű kompozícióvá? A nagy epika szétbomlásá
nak példája volna ez, vagy — mint a Felebarátaim élősza
vában írta — a „ történés” nem is lényeges, s az író ma
ga volt annyira türelmetlen regényhős, hogy mást nem tűrt 
meg maga mellett?

— Ebbe belejátszott még az is, hogy meg is kellett él
nie; percről percre megkeresnie a kenyerét, és ezt ő kez
dettől fogva a napi írással, az azonnali publikálással oldotta 
meg. Nem azt akarom mondani, hogy zsumalista volt; ha
nem rögtön, a percből tudott olyan irodalmi munkát csi
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nálni, amely azonnal, kicsiben is értékesíthető volt. Mesteri 
novellákat írt, tudott volna nyilván regényt is még többet 
írni. S aránylag fiatalon halt meg. Azonkívül állandó gond
ban élt amiatt is, hogy nemcsak megéljen, de írónak is 
megőrizze magát a napi tudatban is. Fontos volt lényének 
a közszereplés. Tetszetős férfi volt, ezt is élvezte. Elmondok 
egy történetet, de ne torzrajznak vedd. Voltak a Nyugatnak 
délutáni összejövetelei, közönséggel; ezen írók szerepeltek, 
fölolvastak. Ezt mi modemek megvetéssel néztük, nemigen 
jártunk oda. Amikor azonban Kosztolányi szerepelt, termé
szetesen odamentem. Délután volt négy óra tájban; feke
tekávét szolgáltaik fel. Kosztolányi is verseiből olvasott fel
— szmokingban vagy frakkban, kemény ingben, csokornyak
kendővel; ovális szép arcához csodásain ülett. Fölmenvén 
a pódiumra, már megjelenésével, meg kedves úri raccso- 
lásával nagy sikert aratott. Bocsánatot kért, hogy így ne
kiöltözött, de innen még kell valahova mennie, s ott ez a 
megjelenés kötelező. Tüneményes fellépése volt. Együtt jöt
tünk el. Az utcán jártában is — szemem sarkából láttam — 
nagyon élvezte, hogy benne van a világban. Kérdeztem, mer
re tart. Beinvitált egy kávéházba. Onnan ki jövet is szívesen 
elkísérhettem — haza.

— Az Üzenet Szenteleky-emlékszdmát ismeri. Mit gon
dol erről a hagyomány tudató sító munkáról? Mit gondol a 
kiválasztásról? Nemzetiségi sorban kiket érdemes tüzete
sebb -figyelemmel tanulmányozni? Sajátosan magunkénak 
vallani?

— A lényeg az, amit én nagyon fontos írói, szellemi 
feladatnak tartok, hogy az a tragikus eseménysorozat, ame
lyen a magyarság átment, amely úgy megosztotta a nyelvi 
közösséget, óriási ártó hatással volt a magyarság tudatára is. 
Az emberek majdnem kisebbrendűséget éreznek, ha ma
gyarnak vallják magukat, mindenütt a világon. Ennek or
voslásául filozófia, publicisztika, politikai irodalom vajmi 
keveset tud végezni, hiszen az alapproblémákat érinteni sem 
tudja, annyira belejátszik a politikai egzisztencia mindenütt. 
Tehát itten az irodalomnak óriási előkészítő szerepe van, 
majdnem olyan, mint kétszáz évvel ezelőtt, a békés meg
oldásra. Az tudj|a megteremteni tiszta eszközzel, a megvá
dolás lehetősége nélkül, a magyarság nyelvi szellemének 
humanista egységét; ez tudja kiművelni, milyen irányt kö
vessen európailag emelkedetten a magyarság; ez tudja te
hát máris visszaszerezni az önbecsülését ennek a népnek.
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Ezt én — azt lehet mondani — a fő szociális, sőt szocia
lista gondomnak érzem, és meggyőződésem, hogy az utá
nunk jövő nemzedékek ezen fognak vizsgázni, meg tudnak-e 
ennek felelni; vagyis adnak-e megint valami tartalmat an
nak, hogy valaki a magyar nyelv közösségébe tartozik. Hogy 
magyarnak lenni nemcsak szólam. Igen sok helyen szinte 
még vádakat kell elhárítani, gyakran meggondolatlan önvá
dakat. Olyan szellemet kell kialakítani magunk közt s a 
többi néppel való viszonyunkban, amilyenen Kosztolányi, Ady, 
Babits munkálkodott, de hiszen már — Zrínyi is. Ez óriási 
feladat. Azt hiszem, azzal, amit ti lenn Jugoszláviában tud
tok végezni, éppen azért, mert ott ma tán a legkedvezőbb 
a magyar diaszpóra jogi helyzete, majdnem példán is mun
kálkodtok. Majdnem azt mondanám, világnak kínálható pél
dán. Mert hisz a huszadik század legtöbb veszéllyel fenyege
tő és egyben legtestvéribb összebékülést ígérő problémája 
a faji, vallási, anyanyelvi ellentétek megoldása vagy meg 
nem oldása. Köszönöm, hogy ennyi szeretettel ápoljátok 
Kosztolányi emlékét: ható szellemét. Szeretetet sugárzik az 
mindenütt, mindenkinek, minden nyelven.

Budapest, 1974. december 5.
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EGY MÜ BIRTOKBAVÉTELE

BESZÉLGETÉS AZ ÉRETT KOSZTOLÁNYIRÓL

Testes könyv jelent meg a minap Budapesten. Szer
zője Kiss Ferenc, címe Az érett Kosztolányi. Az Akadémiai 
Kiadó adta ki, terjedelme hatszáz oldal, jegyzetapparátusa 
és egész jellege erős szakszerűségre vall, így voltaképpen 
ez az első, a szó szoros értelmében tudományos könyv Kosz
tolányiról. A Szabadkára vonatkozó részletek önmagukban 
is megmagyaráznák érdeklődésünket, de természetesen nem
csak ezért kerestük föl a szerzőt, s bírtuk rá, hogy válaszol
jon kérdéseinkre.

— Nehezen álltái kötélnek. Elárulnád vonakodásod 
okát?

— Nézd, én nem vagyok se filmsztár, se futballista. S 
túl sok ma az interjú, az öncsalás egyik vezérműfaja lett, 
kvázimunka, ahogy tudósabb elmék mondanák. Óvom ma
gam az ilyen ál tevékeny ség tői. Még irodalmi estekre se já
rok, elszoktam a szereplésektől. Ifjabb koromban bántott a 
kirekesztettség, ma már előnyeit, hasznát is érzem, s egyre 
könnyebb tartanom magam kedves mesterem tanácsához: 
az irodalomtörténész a műről beszéljen.

— Én is egy műről akarlak kérdezni. Előbb azonban 
áruld el: ki az a „ kedves mester”.

— Barta János. Meglep ez? Igaz, Bartát a XIX. század 
szakértőjeként szokás számon tartani, pedig figyelte ő szá
zadunk irodalmát is. Adyról, Babitsról fontos tanulmányo
kat közölt, sőt Kosztolányiról is, és ő biztatott, mikor aspi
ránsa lettem, hogy disszertációmat Kosztolányiról írjam. Ez 
bizony nagyon régen volt.

— No és nem bántad meg? Ahhoz a költőeszményhez, 
mely tanulmányaidból kiolvasható, József Attila vagy Nagy 
László áll közel. Hogy boldogultál Kosztolányival?

— Hogy hogy boldogultam, ezt majd az olvasó mondja 
meg. Én annyit mondhatok, jó iskola volt számomra, s hogy 
az lehetett, már a választásomba is belejátszott. Választhat
tam volna mást is, szakdolgozatomat például József Attila
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verseléséről írtam. De éreztem, Kosztolányi világában sok 
mindent tanulhatok, ami igen rám fért.

— Mire gondolsz?
— Például a világirodalom iránti figyelemre, de a szem

lélet és az alkat jegyeire is, mint a játékosság, az irónia, a 
nyitottság. Megérteni a tőlünk idegen észjárást, felfedezni 
kis dolgokban is a csodát, ezek az adottságok nemcsak be- 
lőlem, de azokból az évekből is hiányoztak, amelyekben a 
mesterségemet tanultam.

— És az ars poetica, az Ady-vita, a politikus Koszto
lányi megítélésében nem zavart az idegenség?

— Ellenkezőleg. Inkább termékenyítő volt, izgalmas 
viszony alakult így ki téma és szerző között. Különben sem 
az ítélkezést éreztem elsőrendű feladatnak, hanem a szem
lélet, a gondolat, az állásfoglalás belső logikájának felfej
tését. Abból indultam ki, hogy egy nagy művész legmeg- 
hökkentőbb gondolatai sem lehetnek érdektelenek. És sok 
mindenben igaza is volt. A mű szervességének gondolata 
például egész esztétikád szemléletét átjárjia. Amit tartalom 
és forma viszonyáról mondott, ahhoz a ma modemként for
galmazott esztétikák is keveset tudnak hozzátenni. Persze 
Ady megítélésében súlyosan tévedett, s abban is, hogy a 
politikát mint idegen szakmát kitudta a költészetből. Ta
pasztalhatod, hogy ezekben a kérdésekben nem feszélyez 
az ő nagysága és szeretetre méltósága sem.

— Ez föl is tűnt. Van olyan fejezete a könyvednek, 
ahol az elemzés is fölforrósodik a mű nagyságától, például 
az Édes Annái vagy a Hajnali részegséget elemző fejezetek
ben, az Ady-pör tárgyalásakor viszont kemény és elutasító 
vagy.

— Ez csakugyan így van, de mindkét esetben az elem
zés dajkálja, hívja elő a viszonyt jelző érzelmi színezetet, s 
nem a lelkesültség vagy ingerültség keres igazolást az elem
zésben. Ami a viszonyt illeti, azt tehát mindig a mű szabja 
meg, amit pedig a jelenség egésze iránt érzek, az nem ellen
szenv és nem rokonszenv, inkább olyasmi, amit „jó mulat
ságénak nevez a költő, ami ráhangoltság és függetlenség 
pólusai közt zajlik. Ehhez tartozik, hogy sokszor menedék 
is volt számomra ez a munka, ha az élő irodalom kézitusái- 
ból biztonságosabb fedezékbe kellett húzódnom. Több felől 
intettek is: maradjak csak Kosztolányinál.
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— És a hivatalos álláspontok nem hatottak erre az 
érzelmi viszonyra?

— Látod, ez rossz kérdés. Nem értem, miért gondolod
— s nemcsak te —, hogy nálunk egy klasszikusról létezik 
hivatalos és nem hivatalos álláspont. Van, aki az Akadé
mia által kiadott kézikönyveket véli hivatalos álláspontok 
tárházának, mások a közösségi szellemű költészet egészét 
és az ilyen költészettel azonosuló kritikát. Téves elképzelés. 
Sokáig voltam az irodalompolitika mostohafia, így némi hit
tel mondhatom: Kosztolányi igen kedvelt szerző Magyaror
szágon, a „hivatal” is kedveli, s még azt sem mondhatom, 
hogy eszméi ellenére. Ha Magyarországon jelenne meg ez az 
interjú, még azt is bebizonyítanám, hogy Kosztolányi és az 
ő szellemével rokon mai szerzők helyzete sokban előnyösebb, 
mint aizoké, akik Adyt tekintik eszményüknek. De erről — 
mondom — itthon szeretnék beszélni. Visszatérve Koszto
lányira: az ötvenes években csakugyan sok fenntartással ke
zelték, még 1958-ban is, mikor a Réz Pál által szerkesztett 
írók, festők, tudósok című gyűjtemény megjelent, a vezető 
lapok igen keményen bírálgatták. A Lukács-iskola kezdettől 
ellenszenvet tanúsított iránta (de ezt te jól tudod, hiszen 
írtál róla), s ez kihatott a kritikai élet egészére. Ma azon
ban már nyoma sincs a régi diszkriminációnak. Annyiban 
mégis jiogos a kérdésed, hogy 1957—58-ban, mikor Koszto
lányi hivatalos árfolyama mélyponton volt, s én ezt a mun
kát elkezdtem, az apológia jegyében kezdtem. Első írásom 
egy vitairat volt, egész kis ellenkönyv. Persze nem jelent 
meg, s aztán a Kosztolányi-mű nélkülem is kivívta a helyét. 
Az akkoriban írt fejezeteket azonban most azért kellett ki
hagynom, mert az ügyvédkedő buzgalom ma már értelmet
len, s le is szűkítette a szempontok körét. A „hivatalnak” 
tehát ennyi szerepe volt ebben a munkában.

— A népi írók sem szerették Kosztolányit, pontosab
ban szólva: nem érezték ősüknek. Ez nem befolyásolt?

— Ebben Illyést tekintettem példának. Tudod, hogy 
Kosztolányi milyen értetlenül nézte a fiatal Illyés népiségét, 
ismered a gunyoros cikket, melyet az irányzat költőiről írt,
— s aztán Kosztolányi hátrahagyott köteteit remekbe sza
bott előszavakkal Illyés ajánlotta az olvasók figyelmébe. S 
az Üzenet Kosztolányi-számában is — épp a te kérdéseidre
— milyen mély meggyőződéssel tanúskodott mellette! De 
sokra becsülte Kosztolányit Németh László is, noha Ady 
megítélésében nagyon távol álltak egymástól, s a „bartóki
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modell” is degen Kosztolányitól. Németh mégis nagyon mé
lyen értette Kosztolányit, a legtermékenyebb gondolatokat 
ma is az ő esszéi kínálják. Persze voltak népi írók, akik nem 
érezték elég erősnek Kosztolányiban a közösség iránti felelős
séget, de aki a mű egészére figyelt, az felfedezhette abban 
mind a nép, mind a magyarság szeretetét.

— Te is úgy véled, hogy a teoretikus Kosztolányi és a 
művész felesel egymással?

— Nem gondolom ezt. Inkább a megfeleléseket igyek
szem kimutatni. Láthatod, még az Édes Annában is jelen
valónak hiszem a sztoicizmust, a relativizmust, a legkiéle- 
zettebb eszméket pedig nem tekintem következetesen érvé
nyesülő dogmáknak.

— Elégedett vagy?
— Az Előszóból kitetszik, mennyire nem vagyok az.
— Igen. És meg is kérdem: nem lett volna jobb, ha 

könyved mégiscsak átfogta volna a mű egészét?
— Amit erről az Előszóban írtam, nem akarom elismé

telni. Én is fájlalom, hogy a pálya első szakaszáról csak 
egyetlen fejezetet közlök, de nem voltam képes újraírni a 
nyolc-tíz évvel ezelőtt megírt fejezeteket, s halogatni a kéz
irat leadását már nem lehetett. Nemcsak a munkahelyemen 
sürgettek, de még költő barátaim is. Az Esti-novellákra hi
vatkoztak: minek „összecsirizelni” egésszé, ami jó? Persze 
az Esti-novellák remekművek, nincs bennük semmi töredé
kesség. A magam könyvéről ezt álmomban sem hiszem.

— Mit érzel elvégzetlennek?
— A Tengerszem egyik novellacsoportjának elemzését 

még a vállalt csonkaságon belül is el kellett volna végeznem. 
A Kínai kancsó e csoport legismertebb darabja, együtt is 
van, amit írni akartam róla, de mégsem készült el. Össze 
kellett volna foglalnom, ami érdemlegeset a nyelvművelő 
és a műfordító Kosztolányiról írtak. A regények elemzését 
egy poétikai természetű összefoglalással szerettem volna le
zárni, ez is elmaradt. S folytathatnám.

— Évekkel ezelőtt Szabadka és a Kosztolányi-regény 
címmel nagy sikerű előadást tartottál városunkban. Koráb
ban egy hónapot költöttéi itt, jobbára a levéltárban. Fölte
hető tehát, hogy városunk és a költő kapcsolatáról is van 
még írniválód.
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— Erre bizony sok időm elment. Azóta is állandóan 
figyelem, olvasom, jegyzetelem, amit Szabadka múltjáról 
írnak. S remélem, ez az anyag sem marad feldolgozatlan.

— Mi is reméljük, de bevallhatom, elég türelmetlenül. 
Nem fednél föl valamit abból, amit találtál?

— Szenzációkkal nem szolgálhatok, de sok mindennek 
utánanéztem. Tudod például, hogy a család emlékezete sze
rint az első szabadkai bankot Kosztolányi Dezső nagyapja 
alapította. Bóka László ebből kiindulva vázolta fel az Ame
rikát járt, pénzügyietekben jártas nagyapa, illetve a modem 
polgári eredet konstrukcióját. Napokon át kerestem a bank- 
alapításról szóló okiratot, találtam nem is egyet, mert éve
kig húzódott az ügye, de Kosztolányi Ágoston kiemelkedő 
szerepéről semmit. Egy volt a többi tag között. Találtam vi
szont olyan iratot, melyben ugyanez a nagyapa fészer épí
téséhez kór engedélyt, mellékelve egész portájának rajzát. 
Bizony amolyan civisporta ez, melyen állatokat tartottak, s 
ez az adalék jól összevág azzal a Kosztolányi Mariska által 
is őrzött emlékkel, hogy a nagyapa szerény rőföskereskedő 
volt, aki a kiegyezés utáni konjuktúra jóvoltából a nemzeti
színű pántlikákból gazdagodott meg. Persze az igazi gondom 
nekem is az volt, hogy mit adhatott Szabadka Kosztolányi
nak. Erről te sokat írtál, s keresik mások is a hagyományt, 
ami körülvette. Értékes és rokonszenves munka ez, de van 
úgy, hogy a hagyomány, a patinás kultúra hiánya, a keretek 
lazasága, a nyers erők szabadabb mozgása jobban kedvez a 
tehetségeknek, a század eleji Várad jobban, mint Debrecen, 
s mutatis mutandis érvényes ez Szabadkára is. Erről itt csak 
ennyit. A Szépirodalmi Könyvkiadó Arcok és vallomások so
rozatába írok Kosztolányiról, ott Szabadkáról is többet 
mondhatok.

— Szabadkai tanulmányutad eredményeiből ebben a 
könyvedben tehát semmit sem hasznosítottál?

— Dehogynem. Egy pályaszakaszról sem lehet írni az 
egész ismerete nélkül. A jegyzetapparátus talán nem tün
teti ki, de ami fontos, ami motiváló tényező, azzal akkor is 
számol az ember, ha nem beszél róla. Az életrajzi ismeretek 
még a műelemzésbe is belejátszanak.

— Például hogyan?
— Érdekes példák egész sorát említhetném, de legta

nulságosabb talán a Szeptemberi áhítat életrajzi háttere. Nem
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ismertein a Mária-szerelem dokumentumait, mikor a verset 
elemeztem, s tudom, hogy a hiteles interpretálásnak az élet
rajzi adalékok nélkül is meg kell állnia. Tudod, hogy a 
Szeptemberi áhítatot a Hajnali részegség ikerverseként em
legetik. így tárgyalom én is, de elsősorban a különbségre fi
gyeltem, arra, ami sajátos benne, s ezt a különbséget érték 
szempontjából is jelentősnek vélem. Eleinte túl merésznek 
hittem ezt az interpretálást, s mikor a levelek megjelentek, 
minden magától értetődő lett. Ismeretükben minden köny- 
nyebb lett volna.

— Térjünk vissza Szabadkára.
— Talán a koncepcióra kiható gondolatot is Szabad

kának köszönhetem. Annak idején az Élet és Irodalomban 
meg is írtam, hogy a szabadkai esti korzó láttán merült fel 
bennem a kérdés: ezt a „csodát” miért nem írta meg Kosz
tolányi? S ebből kiindulva aztán azon is gondolkodnom kel
lett: a csodát miért csak a költő látta, idegen életekben mi
ért nem érzékelt a magáéval egyenértékű gazdagságot, in
nen az emberkép és a műfajok viszonyára nyílt kilátás, s 
azt hiszem, jól jártam ezzel a szabadkai gondolattal.

— Te az élő irodalom kritikusa is vagy, méghozzá a 
„ bartóki modell” egyik esztétája. Hogyan tudtad ezt a két
féle munkát összehangolni?

— Nézd, Kosztolányi nem volt korlátolt, ismeretes, 
hogy József Attilát is sokra tartotta, szerette, pedig sokban 
ellenpéldája volt a homo aestheticusnak, tettek kísérletet 
kisajátítására egyesek és csoportok, kirekesztésére szintén. 
Én a mű nemzeti birtokbavételét szeretném elősegíteni, s 
ez a munka nagyon jól összefér a „bartóki modell” ügyével. 
A kétféle munka csak akkor hátráltatja egymást, ha meddő 
füstölgésre kényszerül az ember. Ha rendszeresen publikál
hat, nyerhet egymással az irodalomtörténész és a kritikus.

— Most, hogy ezen a munkán túlvagy, áldozhatsz a 
másik szenvedélynek.

— Áldoztam eddig is. Az is van hatszáz oldal, amit a 
mai magyar irodalomról írtam. Sajnos annak még nagyob
bak a hézagai. De jogos a feltételezés, hogy most több időm 
lesz erre a feladatra. Titokban azt is tervezem, egyszer még 
megírom, ami ebből a Kosztolányi-pályaképből hiányzik. Ta
lán a századik születésnapjára.

— Az újabb magyar költészetből — megítélésed szerint
— ki áll Kosztolányihoz legközelebb?
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— Azt hiszem, Csoóri Sándor, de erre nehéz meggyő
zően válaszolni, mert a maiakban a Nyugat első nemzedéke 
már a második hatásának áttételein érvényesül. Kosztolányi 
is József Attila- meg Illyés-, Németh László-hatásokkal ele- 
gyülten. Csoóri stílusában, de Szilágyi Domokoséban is.

— És Vajdaságban?
— Inkább az érettebb költők verseiben vélem jelen

valónak Kosztolányit. Herceg Jánosnak állandó vonatkozási 
pontja, Fehér Ferenc igen szép versben idézte meg a szülő
házat. S az utóbbi évtizedben a vajdasági Kosztolányi-kuta- 
tás is jelentős eredményeket mutatott fel.

— Még egy kényes kérdés: az az érzésem, hogy Kosz
tolányi novellisztikájában Csáth hatásának nem tulajdoní
tasz elég nagy szerepet.

— Valóban nem.
— S miért?
— A hatások dolgában általában szkeptikus vagyok. 

Hajdanában írtam egy füzetet Kosztolányi, Juhász Gyula, 
Babits indulásáról, akkori kapcsolatukról. Abban minden ol
vasmányukat számba vettem, úgy is mint hatáslehetőséget. 
S közben rájöttem, hogy mindhárman már akkor is első
sorban saját hajlamaikra hallgattak. Túlzásnak érzem, amit 
Csáth úttörő szerepéről tartanak, ösztönzések, tanulságos 
párhuzamok persze lehetségesek, de engem annyira lekötötjt 
a sok remekmű különössége, hogy erőm javát annak szen
teltem.

— Azt a gondot, melyet a sokféle műfaj jelent, a mód
szer megtalálásának nehézségeit el tudom képzelni. Éppen 
ezért megkérlek: mondj valamit a Kosztolányi-művek meg
közelítésének módszeréről.

— Ez bizony nehéz kérdés, mert arra törekedtem, hogy 
a művek álljanak mindig a figyelem előterében, azokról be
széljek, felfedjem jelentésüket, tartalmuk minden összétevo- 
jét, de azzal is számoltam, hogy minden mű az életmű, egy 
célja felé tartó kiteljesedés, ha úgy tetszik, vállalkozás ré
sze. Ezért azoknál a műveknél időztem huzamosabban, ame
lyekben bizonyos alapszándék optimálisan valósul meg.. így 
a rengeteg kevésbé jelentős művet nem külön-külön, hanem 
egy „teologikus” folyamat lépcsőjeként vehettem számba. 
Természetesen mindenekelőtt a filológiai munkát kellett el
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végeznem. Te jól tudod, hogy Kosztolányi köteteinek rendje 
mennyire megtévesztő. Elég a Tengerszem novelláira hivat
koznom. Mivel ez a könyv 1936̂ ba<n jelent meg, a Kosztolá- 
nyi-irodalom a végső tökély, illetve érettség példatáraként 
kezeli, holott több darabja a húszas években íródott. A ne
vezetes Fürdés például 1924-ben. Ugyanígy A bús férfi pa
naszai. Gazdag gyűjtemény benyomását kelti, holott tele van 
az előző kötetekből átemelt versekkel. A lírikus ekkori erő
állapota szempontjából, de a szabad versek magyarázata 
szempontjából is fontos tények ezek. A célt általában két- 
felől: a filológiai kutatás és a műelemzés felől igyekeztem 
megközelíteni. Ennek érdekében fel kellett tárnom a külső 
indítékokat, ezek egész szövevényét, külön a személyes jel
legüket s külön a társadalmiakat. Életrajz, levelezés, olvas
mányélmények, újságcikkel s a többi műfaj vonatkozó tanul
ságai, a mű születéséről szóló nyilatkozatok ekként, az indí
tékokra utaló adalékokként tárulhattak így fel. A konkré
tan megragadható élmények egy-egy csoportja, köre rajzo
lódhat így ki. Ezeknél elhatározóbb jelentőségűnek bizonyul
tak azok a mélyebb élmények, melyek az előzmények egész 
során át fel-felbukkanva törekedtek művészi megvalósulás
ra. Életügyeknek lehetne nevezni ezeket az élményeket, s 
szerencsés módszertani fejleménynek, ha a külső élmények 
és az életügyek közötti összefüggést megtalálni sikerül. Mi
vel ezt az összefüggést a művészi szándéknak nevezett konk
rét eszmei mag létesíti, ennek határozott, már-már iskolás 
megfogalmazására törekedtem. Természetesen a művek ha
tásából kiindulva, de ezt a hatást szembesítettem a korszak 
többi művével, s így a korélményt, a korszükségletet, a kor
feladatot tömörítő, kifejező képletekhez jutva, már a szán
dék felől figyelhettem a megvalósulást. Ez a látszatra de
duktív eljárás valójában egy talányos feladat megoldásá
nak vonalán haladva, mintegy rekonstruálhatja az alkotás 
színjátékát, a különösség konkrét megvalósulásának mecha
nizmusát. Szolgálni igyekezvén ezzel az olvasmányosság ér
dekeit is.

— És az elemzések?
— Mint ismeretes, szakmánk szempontrendszere telje

sen átalakult, hihetetlenül kibővült. De az is ismeretes, hogy 
a stílus, a nyelv statisztikai vizsgálata milyen teret követel. 
Strukturalista regényelemzésre például nincs követhető pél
da. A nyelv mikrovizsgálatáról tehát le kellett mondanom, 
inkább mű jellemzésnek nevezném, amit csináltam, mint mű
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elemzésnek. De hiszem, hogy egy differenciáltabb vizsgálat 
igazolja értelmezéseimet, mert a szöveget azért én is elég 
alaposan megnézegettem. De túl a mikrovizsgálatok terjedel
mi nehézségein, az eredmények művé szerkesztésének gond
jain, itt a sokféle műfaj eleve a módszertan hajlékonyságát 
kívánta. Az újságíró művészetének összetevőit másként kel
lett felfejtenem, mint egy-egy regény esztétikumát, ismét 
másként a versekét. Nem is hiszem, hogy ilyen természetű 
munkához valaki kiforrt módszertannal láthatna neki. Azt 
hiszem, a hatékony módszer az anyaggal való küzdelem köz
ben, annak természetéhez igazodva alakul.

— Kinek írtad a könyvedet? Kikre gondoltál elsősor
ban.

— Mint mondtam, a Kosztolányi-mű nemzeti birtokba
vételét szeretném elősegíteni. Ami belőle arra érdemes. Te
hát az olvasó értelmiségre gondoltam elsősorban, mindenek
előtt a tanárokra. Kár, hogy ilyen terjedelmes könyvek olva
sására alig van idejük. A filoszoknak meg kellene tiltani 
ilyen terjedelmes könyvek írását.

— Komolyan gondolod?
— Komolyan. A legközelebbinál már tartom is magam 

ehhez.

1979
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JEGYZETEK

A szülőföld hőforrásai. Megjelent a Híd 1975. januári 
számában.

A motiváló otthon (A készülődés évei). Megjelent az Üze
net 1985. február—márciusi Kosztolányi-emlékszámában.

Kosztolányi Szabadkája. Elhangzott a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának, 
a Magyar írók Szövetségének és a Magyar Irodalomtörténe
ti Társaságnak a szervezésében 1985. május 15-én és 16-án, 
Kosztolányi Dezső születésének századik évfordulója alkal
mából Budapesten megtartott tudományos ülésszakon. Meg
jelent az Üzenet 1985. július—augusztusi kettős számában.

A Négy fal között stíluselemei. Megjelent az Üzenet 1985. 
októberi, novemberi és decemberi számában.

Kosztolányi és a nyelvvédelem. Megjelent az Üj írás 1985. 
decemberi számában.

Ami az Összes versekből kimaradt. Megjelent a Létünk 
Évkönyv 1985. Szabadkáról című kiadványában.

Szürke glória. Életteljes embereszmény címmel megje
lent a 7 Nap 1985. március 29-i számában.

Az esztétikum sugárzása (Látjátok, feleim). Megjelent a 
7 Napban. Első része 1976. november 5-i, második része pe
dig Szövetségkereső igény címmel november 19-i számában.

A „kolozsvári” Kosztolányi (Mátyás menyasszonya). Meg
jelent a 7 Nap 1974. április 5-i számában.

A „ bukaresti99 Kosztolányi — és egy régi gond. Megjelent 
a 7 Nap 1983. március 11-i számában.

Kulcsok Kosztolányihoz (Rónay László: „Ki volt ez a 
varázsló?”) Megjelent a 7 Nap 1985. május 17-i számában.

Schöpflin Aladár Kosztolányi-képe. Játék és szenvedély 
címmel megjelent a 7 Nap 1980. május 30-i számában.

Az újatmondás szenvedélye (Bori Imre Kosztolányi-ta- 
nulmányáról). Megjelent a 7 Napban. Első része 1977. októ
ber 7-i, második része pedig Szuverén vizsgálódás címmel ok
tóber 14-i számában.
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Kismonográfia Kosztolányiról (Rónay László: Koszto
lányi Dezső). Egy bonyolult életmű megértetése címmel meg
jelent az Üzenet 1979. január—februári kettős számában.

Hogy élt Kosztolányi? (Levendel Júlia: így élt Koszto
lányi Dezső). Megjelent a 7 Nap 1985. április 19-i számában.

Kosztolányi „naplója" (Kosztolányi Dezső: Napló
1933—1934). Megjelent az Üzenet 1986. január—februári ket
tős számában.

Illyés Gyula Kosztolányiról. Megjelent az Üzenet 1975. 
február—márciusi Kosztolányi-emlékszámában.

Egy mű birtokbavétele (Beszélgetés Az érett Kosztolá
nyiról). Megjelent az Üzenet 1979. decemberi számában.

Az írásokban kisebb stilisztikai módosításokat eszközöl
tünk, és kihagytunk egy-két olyan utalást, amely ebben a kiad
ványban megterhelte volna a szöveget.
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hívná elő a város nevének puszta említése. 
Azután kiderül, hogy az ismeretségnek Kosz
tolányi a forrása. Általa létesült rejtelmes 
kapcsolat Szabadka és sok-sok ember között, 
ő a mi nem hivatalos nagykövetünk immár 
nemcsak a magyar nyelvterületen. Szeren
csésebb képviseletet elképzelni is nehéz: ro- 
molhatatlan értékké alkotva adta tovább a 
világnak, amit ettől a várostól kapott."

A most kötetbe gyűjtött tanulmányok, esz- 
szék, kritikák, interjúk lapokban és folyóira
tokban jelentek meg eddig, közkinccsé, a 
Kosztolányi-irodalomban eligazodni kívánó 
olvasó számára igazán hasznos útmutatóul 
azonban csak így, egymás mellé sorakoztatva 
válhatnak.

A kötet felépítésén jól fölismerhető a tu
datos rendszerező elv: Dér Zoltán az első fe
jezetbe az életművel foglalkozó nagy lélegze
tű tanulmányokat sorolta, a másodikba az 
egyes köteteket boncolgató kisebb esszéket, 
kritikákat, elemzéseket, a harmadikba a köl
tő utóéletéről szóló írásait, a negyedikbe pe
dig — mintegy lezárásként — a Kosztolányi 
ról valló interjúkat. A négy tömb így szerve
sen egymásba kapcsolódva erőteljesen vil
lantja fel a szabadkai gyermekkor és a be
lőle táplálkozó nagy versek, novellák, regé
nyek mélyebb összefüggéseit, s jelentős mér
tékben gazdagítja eddigi Kosztolányi-képün- 
ket.
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