
■ 

Kosztolányi 
Dezső  

1885_y985 

„Zöld lobogással tér újra vissza" 
(Radnóti Miklós) 

1985. február — március 
XV.  évfolyam 
2-3.  szám 



ULCOCO 
Irodalmi, művészeti, kritikai és társadalomtudományi folyóirat 

Megjelenik havonta 

KIADÓI TANÁCS: 

Balogh István (elnök) 

Stevan Baro š 

Biacsi Antal 

Cindrić  Figura Ottilia 

Csordás Mihály 

Fejes Szilveszter 

Kojić  Csákány Erzsébet 

Slavko Matkovi ć  
Szám Olga 

Radojka Tonković  
Urbán János 

A SZERKESZTÖSÉG TAGJAI: 

Csordás Mihály (mb. fő- és felel ős szerkeszt ő ) 

Dér Zoltán (Örökség, Olvasónapló) 

Dudás Károly 

Juhász Géza (Alkotóműhely) 

Szekeres László (Égtáj) 

A fedőlapot Siskovszki András tervezte 

Alapító: Szabadka község Művelődési önigazgatási Érdekközössége 
Kiadó: 7 Nap Lapkiadó Munkaszervezet, Szabadka 

A kiadásért felel: Fejes Szilveszter igazgató 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 24001 Subotica, Trg slobode 1. 

Postafiók: 92 
Telefon: (024) 25-938, 25-944 

Fogadóórák: minden munkanapon 9-t ől 13 óráig 

Kéziratokat nem őrizünk meg és nem küldünk vissza 

Előfizethető  közvetlenül vagy a következő  folyószámlára: 
NIRO „7 Nap" — Üzenet, Subotica 

66600-603-2094 

Előfizetési díj belföldön egy évre 300, fél évre 150, egyes szám ára 25, 
kettős szám ára 50 dinár; külföldre az összeg kétszerese. Diákok és 

egyetemisták csoportos előfizetése egy évre 150 dinár. 

A VSZAT Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Titkárságnak 
413-59/73 1973. február 20. sz. alatti véleményezése alapján 

mentes az általános forgalmi adó alól 

Készült a szabadkai Pannónia Nyomdaipari Munkaszervezetben 



1985. FEBRUÁR— MÁRCIUS —  XV. ÉVFOLYAM, 2—3. SZÁM

TARTALOM

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 1885— 1985 

67 A százéves Kosztolányinak
69 DUDÁS KÁROLY: Vonulás a Csodakútnál (tiszteletkörök Kosztolányi 

Dezső sorai körül)
70 ÁCS KÁROLY: Hommage (vers)
71 ZÁKÁNY ANTAL: Kosztolányira emlékezve (vers)
72 KOPECZKY LÁSZLÓ: Desiré (vers)
73 BRASNYÓ ISTVÁN: Strófák Kosztolányi Dezső születésének 100. 

évfordulóján
76 BALOGH ISTVÁN: Kosztolányi kertje (vers)
77 MARIJA SlMOKOVIÓ: Még egy adalék az ismétlés művészetéhez 

avagy a színészről és a színjátszásról — Fülöp Gábor fordítása (vers)

*

79 DÉR ZOLTÁN: A motiváló otthon (a készülődés évei)
93 THOMKA BEÁTA: A metafora, az „érzéki ábrázolat’', a sugalmazás 

narrációja és Kosztolányi korai elbeszélő formái
105 BARABÁS JUDIT: Szerkezet és érték (a kétféle életstratégia regénye; 

a Pacsirta)
115 KIRÁLY ISTVÁN: A személyiségválság regénye: az Aranysárkány 
126 JUHÁSZ ERZSÉBET: Az Aranysárkány képrendszere 
141 VAJDA GÁBOR: Esti Kornél szellemideje
152 PODOLSZKI JÓZSEF: Az ellentétegység mint alkotói szemlélet és 

módszer az Esti-novellákban
157 RÓNAY LÁSZLÓ: A lírikus arcképe (Kosztolányi Dezső Összes versei)
163 POMOGÁTS BÉLA: Kosztolányi-képünk változásai
169 HERCEG JÁNOS: Kosztolányi és a Kalangya
171 JUHÁSZ GÉZA: A gyermekkor költője, a nyelv és forma virtuóza 

(Kosztolányi művei délszláv nyelveken)
178 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ versei szerbhorvát és szlovén nyelven:

Részletek A szegény kisgyermek panaszaiból: Mint aki a sínek közé 
esett...;  A doktor bácsi; Ó, a halál; Azon az éjjel; Már néha gondo
lok a szerelemre; Mostan színes tintákról álmodom; Este, este ... ; 
Én félek; Akárcsak egy kormos szénégető; Anyuska régi képe — 
Josip Velebit fordításai



Beírtak engem mindenféle Könyvbe; Most harminckét éves vagyok; 
Közéleti kitűnőség; Üriasszony; Ilona; Februári óda — Mladen Les- 
kovac fordításai
Gyászkar; Esti Kornél éneke (részlet) — Iván Ivanji fordításai
Áldott szegénység; Zászló; Ha negyvenéves .. . ;  Halotti beszéd — Enver 
Colakovié fordításai
Hajnali részegség; Késő ősz a ludasi pusztán — Lazar Merkovié 
fordításai
Anyák; Szeptemberi áhítat; Februári óda — Kajetan Kovic és Joze 
ámát fordításai

*  .

195 CSORDÁS MIHÁLY: A létezés és nem létezés versei (az első nagy 
töprengés ciklusa: A szegény kisgyermek panaszai)

199 PENAVIN OLGA: Egy Kosztolányi-novella vázlatos szövegnyelvészeti 
elemzése (a Boris könyvéről)

201 BOSNYÁK ISTVÁN: Alkalmi glossza egy ajánlásra (Sinkó Ervin egy 
korai verséről)

204 KÁLMÁN C. GYÖRGY: Kosztolányi-bírálat a Mában (György Mátyás 
kritikájáról)

208 PATÓ IMRE: Az Őrtűz Kosztolányi-képe (Czabafy Dezső: Kosztolányi 
Dezső élete és költészete)

213 CSÁKY S. PIROSKA: A „kínos műfaj” (Kosztolányi-előszó egy riport
könyvhöz)

216 KISS FERENC: Adalékok Kosztolányi életrajzához 
241 PÉTER LÁSZLÓ: Kosztolányi és Szeged
249 LÉVAY ENDRE: „A húgomat a bánat eljegyezte. . (a Pacsirta 

modelljéről: Kosztolányi Máriáról)
252 GUBÁS ÁGOTA: Kosztolányi Szabadkán (dokumentumösszeállítás)
259 BARÁCIUS ZOLTÁN: Az életet majd elfeledik lassan. . .  (igaz mese 

a Fecskelányról)
261 KOVÁCS IDA: Kosztolányi Dezső fényképei

M ELL ÉK LETEK

OLÁH SÁNDOR Kosztolányi-portréja (1907)
A harmadik borítón ALMÁSI GÁBOR dombormű ve (1980) és Koszto
lányi Dezső sírja, a negyediken BORBÁS TIBOR bronzszobra 1979)
Kosztolányi-képek a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Munkás
mozgalmi Múzeum Fotótárából, Székely Aladár, Ignotus Pál és Kun
vári Lilla hagyatékából, valamint Dér Zoltán, Papp Oszkár és Réz 
Pál gyűjteményéből
A rajzok SISKOVSZKI ANDRÁS munkái

E számunk anyagát összeállította és gondozta Dér Zoltán



Beírtak engem mindenféle Könyvbe; Most harminckét éves vagyok;  

Közéleti kitűnőség; Úriasszony; Ilona; Februári óda — Mladen Les-
kovac fordításai 

Gyászkar; Esti Kornél éneke (részlet) — Ivan Ivanji fordításai 

Áldott szegénység; Zászló; Ha negyvenéves ...; Halotti beszéd — Enver 
Čolaković  fordításai 

Hajnali részegség; Kés ő  ősz a ludasi pusztán — Lazar Merkovi ć  
fordításai 

Anyák; Szeptemberi áhítat; Februári óda — Kajetan Kovi č  és Jože 
Šsn:it fordításai 

~ 

195 CSORDÁS MIHALY: A létezés és nem létezés versei (az els ő  nagy 
töprengés ciklusa: A szegény kisgyermek panaszai) 

199 PENAVIN OLGA: Egy Kosztolányi-novella vázlatos szövegnyelvészeti 
elemzése (a Boris könyvérő l) 

201 BOSNYÁK ISTVÁN: Alkalmi glossza egy ajánlásra (Sinkó Erv.in egy 
korai versérő l) 

204 KÁLMÁN C. GYÖRGY: Kosztolányi-bírálat a Mában (György Mátyás 
kritikáj áról) 

208 PATÓ IMRE: Az őrtűz Kosztolányi,képe (Czabafy Dezs ő : Kosztolányi 
Dezső  élete és költészete)  

213 CSÁKY S. PIROSKA: A „kínos műfaj" (Kosztolányi-előszó egy riport-
könyvhöz) 

216 KLSS FERENC: Adalékok Kosztolányi életrajzához 

241 PÉTER LÁSZLÓ: Kosztolányi és Szeged 

249 LÉVAY ENDRE: „A húgomat a bánat eljegyezte..." (a Pacsirta 
modelljéről: Kosztolányi Máriáról) 

252 GUBÁS ÁGOTA: Kosztolányi Szabadkán (dokumentumösszeállítás) 

259 BARACIUS ZOLTÁN: Az életet majd elfeledik lassan ... (igaz mese 
a Fecskelányról) 

261 KOVÁCS IDA: Kosztolányi Dezs ő  fényképei 

MELL ÉKLETEK 

OLÁH SÁNDOR Kosztolányi-portréja (1907) 

A harmadik borítón ALMASI GÁBOR domborm űve (1980) és Koszto-
lányi Dezső  sírja, a negyediken BORBÁS TIBOR bronzszobra 1979) 

Kosztolányi-képek a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Munkás-
mozgalmi Múzeum Fotótárából, Székely Aladár, Ignotus Pál és Kun-
vári Lilla hagyatékából, valamint Dér Zoltán, Papp Oszkár és Réz 
Pál gyűjteményéből 

A rajzok SISKOVSZKI ANDRÁS munkái 

E számunk anyagát összeállította és gondozta Dér Zoltán 





Kosztolányi Dezs ő  
1885-1985 

„Elszomorító, de lélekgerjeszt ő  is minden szó, 
amely Őróla, az örökké vérző  költőről mond 
valamit." 

(Veljko Petrovi ć) 

A SZÁZÉVES KOSZTOLÁNYINAK 

Elérkezett hát ez a jubileum is: Kosztolányi Dezs ő  századik szü-
letésnapja. Jókor érkezett, mert a mű  körül hosszú éveken át 
terjengő  köd mostanra oszlott el annyira, hogy már az érte való 
aggodalom sem korlátozhatja a róla való gondolkodás szabad-
ságát. Becsülhető  minden értéke, s mérhet ő  bármily szigorral 
minden gyöngesége. Igy 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 k ő-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 m űve megállhat majd az igaz-
mondás minden szigorával szemben is. Valójában nem ez volt 
a gondja, csak a hűség önmagához, s ezt a „csak"-ot nem érez-
hette soha lefokozónak, behatárolónak, mert egyéniségének lé-
nyegéhez tartozott a sokarcúság, vibráló elevenség. Ezért kime-
ríthetetlen életm űve is, meglepetések forrása állandó kihívás 
és jutalmazó reveláció. 
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Sajnos sok id őnek kellett eltelnie, amíg a körülötte támasz-
tott ködb ől a maga valós arányaiban és tiszta rejtelmeivel kibon-
takozhatott. Ezt a kibontakozást szinte egymagában, szakmánk 
segítsége nélkül vitte véghez, mint egy el nem iszaposítható fo-
lyó ért ki a kultúra nagy tisztásaira. S most már nézheti benne 
arcát mindenki akinek emberi ábrázata van. 

A kép nem ötletszer űen merül föl bennünk. Sokasodnak 
a mű  fölé hajló arcok, sokasodik a szemekben a ráismerés örö-
me, döbbenete. A történelmi csalódások, megrázkódtatások, az 
emberi nem esend őségeinek kifesl ő  tünetei, a halállal való talál-
kozások gyakorisága megérlelte bennünk a helyzetünkkel való 
illúziótlan szembenézés készségét, káprázatai iránt pedig csak 
sóvárgóbb lett a szomjúságunk. 

Fölfedte értelmét Kosztolányi poétikája is: a homo aesthe-
ticus érveiben a m űvészet autonómiájáért küzd ő  alkotók ismer-
nek saját érdekeikre. Játékosságában a súlyaival mérkőző  szel-
lem csodálhatja a győzelem lehet őségét, ámulásai megszégyení-
tik a fásulásra hajlót, találékonysága a robottól iszonyodónak 
ad biztatást. Hatása a mai magyar irodalmat teljes szélességében 
és mélységében átjárja: Vas Istvántól Esterházy Péterig. 

A rokonság, mely a jugoszláviai magyar irodalmat hozzá 
fűzi, része ennek a sokágú kapcsolatnak, de egyben-másban szo-
rosabb, bensőségesebb is. A szül őföldet az íróval összeköt ő  szá-
lak közelében élünk, a rokonság testmelegében, a gyermekkor 
emlékkincsének őrzőiként. E szerep gondjaival és önérzetével. 
Önelégültek nem lehetünk, de úgy érezzük: eddig is inspirált, 
emelt bennünket ez a szerep. Egy nagyarányú, gazdag életm ű  
vonatkozásrendszerébe kapcsolt bennünket,  önismeretre, mérték-
re nevelt. Ha ennek során mi is hozzájárulhattunk élet és m ű  
tájainak jobb megismeréséhez, nem érdemként, munkánk értel-
mének bizonyságaként szeretnénk hasznosítani. 

Ez a mostani jubileum és a m ű  mai helyzete meg is kíván-
ja tőlünk a róla való gondolkodás új kísérleteit. A helytörténeti 
kutatás és a művek értelmezésének, jellemzésének szétváló m ű-
veletei ezen az új szinten termékenyebb viszonyba léphetnek. Ed-
dig sem zárkóztunk el más m űhelyek kezdeményeit ől, most ha-
tározott szándékkal nyitunk kaput minden új adalék, termékeny 
szempont, érvényes fölismerés el ő tt. Igy kívánja a m ű  szelleme 
és lapunk érdeke is. 
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DUDÁS KÁROLY 

VONULÁS A CSODAKÚTNÁL 

Kosztolányi Dezs ő  emlékének 

Mi tartja még össze bennünk e tájat? Földmélyben-embermélyben bur-
jánzó tarack, ez a mi elpusztíthatatlan varázsgyökerünk, titoktartó, buj-
dosót rejtő  nádasok itt a Kapitány-réten és a ludasi pusztán, s a szélben 
megfeszülő  hálók; ó igen: a tájat s bennünket egybefogó, megbízható szálú 
hálók. Ahogy puha suhogással bólingatni kezd a zabját hányó nádas, régi 
pókhálós szobasarkok homályban szunnyadó emléke éledezik bennem: 
anyám pipiskedve gombolyítja, egyre gombolyítja porolójára a selyem-
fonalat. Még mindig lepke száll át a mocsáron, még mindig álom leng itt, 
lassú álom. S alatta lomhán hullámzik tengerünk, az ősziszántás-tenger: 
a mindent összetartó ujjlenyomatok. Fölismerni-e róluk a tájat: a mélyül ő-
sekélyülő , a nyílegyenesre vagy girbegörbére hasított barázdákról? Mint 
ahogyan évgyűrűiről a fát, fajtáját és életkorát, a háncsa alá behúzódzko-
dott termékeny és aszályos nyarakat, csontkemény és olvadásos enyhe te-
leket, mint ahogy ráncairól az öregember arcát, szépen elfolyó vagy meg-
nyomorgatott életét, emlékeket, színeket, illatokat, ízeket — régvolt csó-
kok ízét is, persze —, tóparti leánykacagást, tüllruha sejtelmes suhogását 
vagy csak lenvászon alsószoknya olcsó zörrenését, puskaropogást és vezény-
szavakat a tanya mögül, éberen cirkáló határ őröket az elképzelt tüskés-
drót mentén, halottak napi éneket és tömjénfüstöt, félve elhullajtott kri-
zantémokat a letarolt kukoricásban, padlás porát is begy űjtő , egérszart is 
begyűjtő  kórósöprű  zaját, a foszló köt őféken elráncigált egyetlen tehénke 
patanyomát, az eperfa nyakába, a létra fokára, a gerendára s még hova 
nem hurkolózó gyilkos kötelet, a zsírzsódamarást és más mérgek kímé-
letlen harapását, a minket daraboló fényes sínpárokat, aztán már csak az 
ekevas dolgos harsogását, a vaskályha mindennel megbékélt szelíd duru-
zsolását — felismerni-e ugyanígy az ősziszántások barázdáiról e tájat? 
Mélyebbek-e itt a hasítások, hisz errefelé mindig keményebb megpróbál-
tatások lovagoltak gyors lábú paripákon, s mert az ősszel, a gondos gaz-
dával együtt annyiféle gazda adta kézr ől kézre a gyeplőszárat, hogy már 
csak a számlálásukba is belefáradtak volna •az idevalók — a figyelmes 
nyomozó leolvashatja-e mindezt a vidék arcán mélyül ő-szaporodó millió-
nyi ráncról? 

Mérgek és vad álmok igéztek engem az alföldi porban. És mégis, 
még most is ez a táj, ez a nyárfasor, agyonrepedezett arcával ez a föld, 
amelyen elmoshatatlanul ott sötétlik denevérszárnyuk árnyéka, ez a meg-
riadt, fogyatkozóban levő  madárcsapat, amelyhez összetéveszthetetQenüI 
odatartozunk. Megtűrt, lebegő  madárraj. Egy kissé mindig tovább kóbo-
rolni, mint a madárhad, magasabban repülni, egy 'kissé. mindig megkésni 
vagy picit korábban érkezni. Ah, jól siess. Szived még egyszer megszakad 
tán ... s nem értenek. De ha értenek is: most már az id ők végezetéig ez a 
drótozott szárnyú, gyűrűzött csőrű  állapot: csak nem kiválni, nem külön-
bözni, alacsonyan szállni, tollszínben, hangszínben azonosulni. Legfeljebb 
álomban ívelni, több hangon énekelni. S vonulni, egyre vonulni. Aztán 
valahonnan kútmélyből a gyermekkor teljes pontossággal már meg nem 
idézhető, soha vissza nem hozható tájai: a Csík-ér megpörköl ődött nádasai, 
a török temet ő, a Huszár-tanya, ördögszekeret magasba kapó forgószél, 
s a városból elsőként feléd rohanó kép: a csilingel ő  sárga villamos. Gyer-
mekkorom, mindig téged kereslek, ha járom a poros-boros Szabadkát. 
Mióta a labdám elgurult itt, nem ér az élet egy fabatkát. 

„A forrásból pedig, amelynek el őtörő  vize ég, lett a csodakút." Mióta 
tart, s meddig még a Csodakút körül ez a keserves vonulás? Legel őbb a 
kelták, aztán a dákok, a szarmaták, a gepidák, s idegszálainkba hasítón: 
a hunok. Attila főhadiszállása a Tisza-völgyben, hármas koporsója immár 
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kiemelhetetlenül elsüllyedve a mocsárban. Nincs hozzá k a r, nincs  
hozzá e 1 m e, mely  k i eme 1 j e. Aztán az újabb vonulók: akár Hangya 
András alkonyatban lebeg ő  kanizsai kompja, ahogy a kocsisok utoljára 
ráhajtanak. Földsáncok, őrtornyok halványuló nyoma az átkel őhelynél, 
Knézsánál. Cnesa-Kenesna-Canysa-Kanizsa. Fejedelemasszonynak tenyéren 
felkínált ajándék. Mily adakozó kedvű  korok és fejedelmek: örökké kéz-
ről kézre vándorolt az ősi birtok. Ezerháromban a pogány lázadó Ajtony 
csapatait egész idáig űzte a püspöki sereg. Egyikünk-másikunk tán vala-
melyik idáig űzött, megvert pogánynak az egyenes ágú leszármazottja. 
Üldözési manna. Életfélelem. Félsz, hogy elfelejtenek? Írj róla  
verset, gyermekem, a félelemr ő l. 

Ideheverednék a boglya tövébe, de er őm fogyatkozóban, ki biz-
tosít róla, hogy fölállhatok még — mondja egyikünk színtelen hangon, 
s körülhordozza tekintetét a Kapitány-réten. A nádason túl végtelen le-
gelő, az ég peremére függesztve parányi tanyák. A leveg őben Dobó Tihamér 
úszkáló ökörnyála, a vízben zizzenő  halak a mindent befogó háló köze-
lében. A partoldalban régi tüzek kihűlt helye. Tengert idéznek •a sirály-
rikoltások. 

Petőfi ugyanezt az eget látta, amikor hanyatt feküdt a pusztán — 
érkezik a nyugtató szándékú válasz. — S akkor is, ott is, utoljára: az 
Ispán-kútnál. Ugyanezt látta Kosztolányi a Qudasi pusztán. Száll-száll a 
lelkem kerget őzve a mustszagú, világos őszbe, mint szélbe csörg ő  papiros, 
fölötte a halál és élet a sárga és piros. 

Akkor hát félelem néQkül leheveredhetem én is: megtart jó emlé-
kezetében ez a rét, ez a táj. 

Mióta tart, s meddig még ez a keserves vonulás? 

ÁCS KÁROLY 

HOMMAGE 

Karnyújtásnyira a kor átlóin 
ó már-már érintettük egymást 
szegény két kisgyerek Szabadkán 
te századvégi s te századmélyi 
okos és balga 
lírai csodabogár 
áruló jel volt 
nyelvünk méze-ürme 
idegenségünk verme 
dédelgetett didergés 
Európa legforróbb porában 
zseni-palánta semmi virága 
ő: pompás fenyő  ma is túl-élő  
én: száraz tövis véletlen túlél ő  

1984. dec. 31. 
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ZÁKÁNY ANTAL 

KOSZTOLÁNYIRA EMLÉKEZVE 

UTÓSZÓ 

Már-már csak 
a szobor őrzi 
a Kosztolányi-legendát .. 
A csukott könyv is 
talán 
csak jeles napokon 
rebbenti meg a szárnyát, hogy 
kirajzó gondolataid 
csibéit visszaterelje, 
vissza a múltba, 
a kábító csöndbe, 
babérkoszorúnyi fészek 
körkörébe, 
a fészekbe, 
amelyben néma 
sasfiát költi a Múlt —  
a homályt .. . 
Szinte minden, 
ami a legendában 
egykor 
varázslatos volt: 
a szív, 
az íz 
s a rezgése, 
arányai a dalnak, 
szinte észrevétlenül 
átlényegült — 
jellemet 
és jelmezt cserélt .. . 
Kísértetként átsurrant 
a mai másvilágba, 
s annak okáért 
neveztetnek pedig 
a Kosztolányi-alkony 
nevével... 
Mert, bizony, 
távolról sem jelenvalóság, 
s nem is föl-föltámadás 
mai, 
maroknyi rajongó 
szájából visszhangozni 
röpke pillanatra, 
s nem újjáéledés 
akár ezer és ezer 
hű  lélek áhítatában 
megfürösztve, 
pusztán emlékezetben 
kisgyermekké lenni. 
A múlt 
egyre csak múlt 
marad, • 
s azok, 

akik az id ő  
más dalaival, 
más legendával 
már tegnap 
a jövőbe léptek, 
sűrű  és elrejtő  
port hoztak a lábaikon .. . 
És miután 
két férfitenyérnyi 
arcod kertjében 
nem terem többé 
eleven szépség, 
s kővé vált szívedb ől 
nem burjan 
soha költemény-virág — 
talán már holnap 
az lesz az adózó 
nagy tett, 
hogy ha nem megidézni, 
de feledni tudunk téged .. . 
De hát végül is 
ki kérheti számon 
az elhaladóktól, 
az egyre fáradóktól, 
a holnap részegeitől, 
hogy terhet 
teherrel nehezítsenek, 
az Örök jelen 
országútján végigmenve, 
amelyen elszórva hevernek 
ismertnél titkosabb, 
a szépnél szebb, 
álmodott avagy valós 
eszményei 
a rejtélyes Létnek — 
hogy már-már megtagadott, 
„tegnapi legendát" 
hazudjanak 
jövő-igazzá, 
akár a jelen-szépség 
szent nevében is! . . 

S ha szomorú is, 
örök érvényű  ítélet, 
hogy mint minden, 
a Kosztolányi-legenda is 
elhalványuljon 
s végül is egyszer 
elszunnyadjon, 
mint minden t űz, 
amit a véges 
emlékezet táplál .. . 
A szív nem tud fölrepülni, 
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hogy kiragadjon a porból, 
a szárnyas szellem dolga, 
hogy mentse a holtnak 
szépség-sziporkáit, 
egybegy űjtvén azokat 
az örök világosság honában, 
s ha volt szépség 
a Kosztolányi-t űzben, 
amely belevillant 
e sötét tájba, 
úgy él, és 
élnie kell annak, 
míg nem elragadtatik 
a holnap távozókkal. 
S addig 
talán vétek is 
amiatt siránkozni, 
hogy ki emlékezik még rád? .. . 
Kinek vagy ma is 
az eszményképe? 
Kinek vagy lámpása 
a sötétben? .. . 
Megmondtad, 
amit megmondhattál, 
megtetted, 
amit megtehettél, 
a dolgod most már, 
hogy látóvá vakulj! 
S hogy megértesd a maradékkal: 
a dicséret késő  
kövecskéi, 

magasztaló százat 
adománya 
még inkább köt a röghöz, 
mint a koldust 
a darab kenyér. 
Mert 
gazdaggá lesz, 
ki el nem fogad semmit, 
és szárnyakat kap, 
ki megtagad mindent, 
azonképpen 
kincset ajándékoz 
önmagának az, 
ki nemes szépséget 
adományoz örökül 
az ínségeseknek .. 
S ha most, 
emlékezvén, 
azt mondom, 
hogy élj örökké, 
félek, hogy méltatlanul 
a végzet dolgába avatkozom, 
mert egyedül 
ő  ítéli meg, 
hogy ki maradandó, 
s hogy kit melengessen 
szárnyai alatt 
az Élet tűzmadaraként 
a mulandósággal is 
megvereked ő  bizonyságul .. . 

KOPECZKY LÁSZLÓ 

DESI RÉ 

A házat, melyben születtél, 
A kedves szobákat 
Széthányta — 
Amely egyébként 
Annyi tarkaságot lenyelet —  
A Kegyelet. 
S most e panasz, 
Az emléktáblád rajta 
(A felismerés, hogy mekkora voltál), 
Jó szokás szerint persze késve, 
S csak így, 
A leveg őbe vésve. 

Bölcsőd helyett s felett 
Csúf hotel, sivár szobák, Desiré, 
Te költ ő, aki a leg .. . 
De hagyjuk ezt! 
Itt most feslett angyalok 
Szeretnek szabott áron 
És átmenetileg. 
Én nem váZasztlak Vezírré, 
Desiré, fogadott ősöm, 
De köszönök önkívületet, lázat, 
S lebegni kezd a tudatom, mert tudatom: 
Házamban a házad. 
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BRASNYÓ ISTVÁN 

STRÓFÁK  

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  SZÜLETÉSÉNEK 
100. ÉVFORDULÓJÁN 

Nem énekelek többé benn kifelé figyelek 
gondolhatok akármit magamban 

kifelé figyelek 
fentről látni a lombjukat vesztett fákat 
majd 79 évesen ugyanígy gurigáz a szél 

most menjünk még 
a dió hullik a fákról 

megérett a világ 
elinal akár a vadnyúl 

csatangol az idegen folyosókon 
szőrös lábbal 
enyhén borzongat 

rövidlátó szemével 
közel hajol hozzám valaki 

karlócai levéltáros 

Vak kacsák a babonás éjszakában 
vajon mit keresnek 

Van itt aki kilépje szöges csizmában 
míg belülre kerülnek a szögek 
mintha a magasba dobták volna 

s utána leereszkedik 
tapogat 

Ez a pipám volt ez a csiholó kövem 
ez meg az acélom 

a taplót a gyerekek egymás 
fejéhez csapdosták 
nincs itt csipetnyi t űz sem csak 

az ajtó leng utánuk 
elzsibbadt sarkán 

guggol még egy ideig az asszony 

A repülő  erődök hazafelé tartanak 
Tavasz van vagy ősz van 

elmorzsálódik a göröngy 
a barázdában morzsálódik a kenyér 

a bepácolt gabona 
ez lesz a vet őmag 

a lila pác és rá az ég szürke morgása 
nagyapó nagyapó 

sohasem járt erre 
amarra van az ő  hazájuk 
sárgállik az ablakuk a pilács fényétől 

teszik a létra fokára 
adják szájról szájra 

ajtajuk mellett kis gomba nő  a nagy világban 
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leveszi vagy lerúgják a kalapját 
kutya szaglássza lehugyozza 

a küszöböt unokák nyüstölik kormányozzák 
a házat 
markolva a sárkaparó két szarvát 

maholnap sisak a fejükön 
löttyintik bel őle a vért akár valami 

serblit 
nagyapó nagyanyó 

A fának lesz most nehéz napja: 
valahol aludni kell 

a fapadokon vagy a k ővé vált emlékm űvek 
elő tt 

valaki kiles a résen de nem enged be 
nem enged be senkit k őszívébe 
ahol valami rémséges feledés szunnyadozik 

összetört csonthéj 
a kínok kínja jön a dióra 

a sógornő  
akit a legjobban lehet kefélni 
csúf ugyan 

de néha tévesen választ az ember 
ha vesszük a szépséget attrakciót miegymást 

Máris a másnaptól szórakozottan 
tenyérbe tévedt idegen kebel 

nem hitvesi 
barackfa nő  villás farkúra 
az idén is akkor érkeztek a fecskék 

amikor nem vártunk vendéget 
de majd különb vendégek is fognak 

itt jönni 
már szaporázzák a lépteiket 

ha közelebbre érnek látni csak valódi 
pofájukat 

kettejüknek ha van egy szeme vagy 
hogyan is lehetne kifejezni 

azt ami elborzaszt 
vagy megnagyít 
kinyomja az árokból a vizet 

hempergés közben 
folyik a sár mindenfelé harcolunk ellene 
ezeken a vizeken amelyeknek egyhamar 
nem támad partja 

Erre gondolok csak 
írván New Yorkból Detroitból 

Big Rapidsból 
hogy telelőre mennek a fák 
üldözik fekete árnyékomat 
amelyet 

angolszászra szőkít az óceán 
hala madara csípi és vájja 
a mélyben a telefonkábel zümmög 
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milyen nyelven és ki beszél hozzám 
ki szól a világ felett 
ez az éktelen nagy száj 

most iszik az égb ől 
a fákat nem termetemhez szabják 
az ajtókat jóval magasabbra ácsolják 
Kanadába látni ahol 

a tél lapátagancsot 
visel 

Eső  kezdi mondani ugyanazt a hosszú 
történetet 

a nappal üres és fagyos 
híg lé 

közel a láthatárhoz 
kanalát kését kirakja november 

ez a föld asztala 
innen étkezik 

itt verdesi össze szárnyait a magasság 
erre adja végül is a fejét 
aki elrohan és aki itt marad 

belelát edényébe 
felismeri belső  szerveit 
a lilásan szivárványló húsdarabot 
amit 

az alkonyat vonszol 

Bealkonyodik itt idegen helyen 
zuzmó ül ki a falra 

falak a hold iránt fordulnak 
nekilendülnek a kutyák 

mintha járna valaki 
jó nagy kört tehet hogy ne legyen 

ribillió 
még visszavárnak bennünket 

antológiaszerkeszt ők 
értői a kifulladó nyelvnek 

mely a kutyák fülében liheg 
holdtöltekor 

repedt poros üvegen árad 
befelé 

Valaki odaégette a homályt 
kifuttatta a levesét 

becsukva a kályhaajtót nincsenek 
további fejlemények 

a szélből és az esőből 
valamennyien egy helyre valók vagyunk 
talán a tűz köré 
onnan jövünk ott őrzik még a helyünket 

vagy magára marad elárvult 
helyünk 

magára a többi elárvult hely között 
tulajdonképpen a hamuról akartam szólni 
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meg a homályról ami körülszitálja 
lévén költ ő  

nem becsmérelhetem a verset 

Milyen lenne az egész 100 esztend ő  múlva 
talán nem kellene viaskodni 

a cipővel 
miután az embernek 
kisebb lett a lába 

nagyobb üregben lötyögne mindene 
jó .kis ember a régi bőrben 

csupa ránc 
felismerik-e vagy nem ismerik 

zsugorodik-e vagy növekszik-e végül 
aki mindig is hajlamos volt 

a varázslatra 

BALOGH ISTVÁN 

KOSZTOLÁNYI KERTJE 

A Pátria -szálló előtt 
a sarkon 
áll a kisgyerek. 
Csak áll és néz. 
S nem látja őt senki sem. 

Az autóbuszmegállónál 
tömeg. 
Piszkosra gázolták a havat. 

A kisfiú áll. 

Bár beletaposna 
a sima hóba, 
hogy a bukszusok között 
ott maradjon a nyoma. 

Szabadka, 1985. január 14. 
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MARIJA ŠIMOKOVI Ć  

MÉG EGY ADALÉK AZ ISMÉTLÉS M ŰVÉSZETÉHEZ 
AVAGY A SZÍNÉSZRŐL ÉS A SZÍNJÁTSZÁSRÓL 

kosztolányi felé fordulva 

ismét egy olyan nap van 
a színház porában csókolják és leköpik egymást 
ledöntik a kacsintás mítoszát megvesztegetnek 
alázatukkal 
senki nem gondol atlantiszra a vajdasági öngyilkosságok számára 
az alkoholizmusra és a szerelemre 
senki nem is gondolkodik csupán er ősen érez 
s megpróbálja a húst is letépni álarca alól 
és eltitkolni a megfagyott vért 
hogy lássa a bőrt és a kórt 
kimerülten forgolódik éjjel fehér leped őkben 
melyek masztix parókák parf őm súgók illatát árasztják 
lába közé gy űri a párnákat a pokrócokat csalánkiütéseit 
a proszcéniumot a golgotát birkózik magában a drámával 
amely mellkasában van balzsam nélkül 
feloldozás használati utasítás nélkül 
a színész toronyházában nyugalom senki nem szól senkihez 
az álmok menekülnek az ilyen emberekt ől lecsorognak 
a piszkos színházon és a szemeteskukákon b űzöket árasztva 
melyek nem túlvilágiak hanem evilágiak természetesen 
a színész egyedül marad eltiporva és tisztátalanul a fehér 
lepedő  közepén teljesen éberen mozdulatlanul 
szöveg nélkül és mozdulat nélkül csupán önmaga 
akár egy más színű  gyapjúsál darabkája akár 
egy portörlő  rongy lábtörlő  az ajtó elő tt feladatlan levél 
páratlan kesztyű  
kezében akárcsak gyomrában 
a lehetőség melyet ki nem köhöghet 
melynek útját állja valami s ezért mindent lerombol 
gondolván hogy épp ez az akadály 
cigaretta erőltetett lelkesedés új partnernő  erős illat 
színház és sápadtság a smink alatt melyet elfelejtett lemosni 
ismét egy nap tilalmak és mitomániások nélkül 
a kulisszák és az ügyel ők között félálomban verg ődik 
egy kimondhatatlan végszó egy jó közbeszólás 
s aztán lehullanak végül az éjszaka függönyei a véres szemekre 
és a reggellel ébred a bohóc átváltozva gyapjúgöngyöleggé 
melyb ől valaki egy másmilyen szín ű  sálat köt majd 
nyaka köré csavarja és elindul 
valahová 
s akkor vajon mi más ő  mint minden mint semmi 
színház és játéktér 
a színész 
kiömlött tej is a h ű tőszekrény el ő tt 
reggel míg a toronyház hivőit ébreszti kápolnáját 
ortodox megkésett alvó titokzatos 
és régen kifürkészett káplánjait vénkisasszonyait városlakóit 
a pirítóba beugró kenyérszeletet és minden mást 
a színész egy kicsit vajdarabka is a száj szögletében 
apró mosoly a liftben 
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cuppanós csók az utca forgatagában 
miközben keresztezik egymást az utak az érdekek és az okok 
egy síkban és egymás fölött 
a színész a dohánymorzsákban lev ő  kevéske remény és gy űlölet 
melyet az emlékezet őriz 
hirtelen minden színésszé válik amióta ő  nincs 
ismét egy olyan nap van amikor gál Zászlót emlegetjük 
aki megjegyezte: szabadka a dán királyfi is 
azt mondaná ebben a városban nem lenni 
minden a színpad visszhangja itt és a harangok pompája 
végtelen síkság gyilkos megjátszott 
vendégszeret ő  
kötelek a padláson melyeken sonka lóg és részeg szabadkaiak 
a színész az a parázs is mely mindenkiben megmarad az éjjeli t űzből 
és a színes homlokzat a strossmayer utcában mely 
szecessziós erkélyeir ől nevezetes és a villamosok nyomairól 
a sínek az út közepén maradtak bemetszve akár az öngyilkosok vénája 
és benőtt mindent a sás 
a pohárka konyak is a színész útközben a szenvedélyt ől 
az otthonig 
nézz körül otthonodban angyal 
a színész az új hippik is a punkerok a sminkerek 
az új expresszionisták a voluntaristák az új radikálisok 
időnként úgy érzem mintha róma szívében lennék 
a görögök bukása után 
az epigonok és a színházon kívüli naphosszat tartó 
előadások miatt 
miközben a gyerekek majomrácson üldögélve a város központjában 
hangosan trágárságokat szavainak melyek 
nemes céljaink és eszméink gúnyolásának eredményei 
egyre több az el sem kezdett regények megjátszott reménye 
a majmokat szerette raičkovi ć  
lefestette popovié sokszorosította ciuha 
a színész is a majomtól kezdte 
a majomig jutott el és most itt van 
ma ismét egy olyan nap van amikor 
a regénybeli dán királyfi már nem is szól semmit 
tulajdonképpen már régóta nincs mert nem is akart itt lenni 
megfogadva gál tanácsát 
a városháza tornyában az óramutatók hangtalanul őrlik az időt 
s az felsikolt minden órában negyedóránként félóránként 
és mi összenézünk ráncosan éjjel óta egyedül a leped ő  közepén 
rettegve hogy reggelig gyapjúgöngyöleggé válunk 
melyb ől valaki egy másmilyen szín ű  sálat köt majd 
nyaka köré csavarja és elindul valamerre 
a városkapukon kívülre 
elmondani rólunk a látott kép betanult szövegét 
és a dán királyfiról szóló sorokat bekeretezve 
a dán királyfiról aki ebben a városban 
dilemma nélkül azt mondaná 
nem lenni 
azt is 
mit akart ez a vers önök között 

önmagában csak adalék az ismétlés művészetéhez 
nagy nyugalommal és következmények nélkül kimondva 
mert 
a költőket ebben a városban sem vette soha 
senki 
komolyan 

FÜLÖP Gábor fordítása 
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DÉR ZOLT ÁN 

A MOTIVÁLÓ OTTHON 
A KÉSZÜLŐDÉS ÉVEI 

A szegény kisgyermek panaszainak epilógusában olvasható ez a két sor: 
, ;irigy szemek kereszttüze közé menj, / hadd nézzék benned, mi az irodal-
mi." Büszkén, de nem titkolt sértettséggel vállalja Kosztolányi a stá-
tust: az irodalmi író szerepét, melyre el őször Ady sorolta be. (Ady Endre: 
„Négy fal között". Budapesti Napló, 1907. június 1.) 

Pedig ez a besorolás nem volt se véletlen, se igaztalan. Erre a sze-
repre képesítette egész gyermekkora. Múltjára emlékezve, maga is az e 
felé vezető  nyomokat kutatta s megelevened ő  emlékeit már e szerep 
igényei szerint szűrte, alakította, mintha már az érte rajongó nagyapa 
kényeztetéseiben is ott munkált volna titokban az a vágy, hogy unokája 
azzá legyen, amivé lett. 

Az ősök közül legbüszkébben atyai nagyapjáról ír, őrá emlékezik a 
leggyakrabban. Pedig aligha hasonlítottak egymásra. „Daliás" nagyapja-
ként emlegeti Kosztolányi Agostont, a nyugdíjas banktisztvisel őt, aki szá-
zados volt Bem seregében, Kossuthtal járt az emigrációban, s rajongó, 
indulatos, kemény természetű, Kossuth-szakállas öregember a költ ő  szü-
letésekor. Tartásán a honalapítók büszkesége, homlokán kardvágás, me-
lyet a szabadságharcban kapott. T őle kapta a szép családi nevet, álta-
la kapcsolódott az Arpádokig visszavezetett ősökhöz és ahhoz a jusshoz, 
amelyet a hajdani f őúri vadászatok, hercegi vendégségek, a Nyitra-parti 
város főleg a művelt, literátus elődök emléke jelentett. Történelem, m ű-
veltség és a nagyvilág els ő  üzeneteit a Kosztolányi nagyapa közvetítette 
az unokához. Különösen Kossuthról és a szabadságharcról beszélt sokat. 
A fogékony gyermek szemében a szabadságharc emlékei ezért egybemo-
sódtak a nagyapa alakjával, aki egyre gyermetegebb lett, s az emlékein 
átszűrt történelem is súlytalanodott, meseszer űbbé vált. 

Amit két nagyanyjától kapott, bens őbb és elhatározóbb. Különösen 
anyai nagyanyja természetében sejthet őbb messzebb ható rokon voná-
sok. Brenner Józsefné Hofbauer Aurélia — a Grószi —, a hajdani gyógy-
szertáros özvegye, „Zömök, vérmes, szeleburdi asszony volt (...) Mindig 
túlzott, mindig lelkesedett, mindig rajongott. (...) Mindenkit szeretett" 
— írja róla Kosztolányi. (Bölcs ő től a koporsóig. Révai, Budapest, 1937 . 

101.) Bízvást hozzátehet ő, hogy senkit sem igazi szenvedéllyel. Könnyel-
mű; tékozló, rendetlen és szeles, hiányzott bel őle a család bajain őrködő , 
sorsokat alakító asszonyok céltudatos ereje, a gyönyörködés, az élet anya-
gi természetű  javainak mohó fölélése jellemezte. Szeretett enni, háza 
ínyencételek, sütemények, bef őttek paradicsoma volt. Több napig tartó 
születésnapi lakomái a család hagyományos ünnepei közé számítottak, 
melyekre még egyetemista korukban is hazarándultak unokái. Küls ő  vo-
násaiban is nagyon hasonlított a költ őhöz. Kosztolányinéval ellentétben 
maga, Kosztolányi is így látta. A fényképekr ől ítélve a vastag orr, a 
Kosztolányi-elődök szeménél kintebb fekv ő  szem, a duzzadt alsó szemhéj. 
a fej nagysága, a széles arc laza tagoltsága, a lomha testalkat mutat 
szembetűnő  hasonlatosságot unoka és nagyanyja között. (A képeket köz-
li Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezs ő . Révai, Budapest, 1938. 37. 
és 341.) 

Az anyai nagyapa, Brenner József, csöndes, hallgatag, szorgalmas 
ember lehetett. Talán ennek tudható be, hogy a költ ő  anyjának voná-
saiban már szelídebbek a nagyanyai tulajdonságok. Brenner Eulália fia 
egész életét átható jóságot árasztott. Egyenletes, tartós melegét öntu-
datlanul, lénye természeteként adta. Egyszer ű  volt és gyermeki. Fiához 
írt leveleinek döcögő  helyesírása és a naiv fogalmazás talán hívebben 
jellemezheti, mint A szegény kisgyermek panaszaiból kisíró zongorás már- 
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tíromság. Érzelmes volt, könnyen sírt és könnyen megvigasztalódott, a 
legapróbb dolgokról is boldogan, belefeledkezve beszélt, csevegett. „... ked-
ves hangú, szépen csevegő  édesanya. Szinte csobog, hömpölyög a beszé-
de, elint patak a medrében. — A lénye olyan, mint a csobogó, höm-
pölygő , messze útról jövő  folyó, amelyet nem akaszt meg semmi útjá-
ban. Multak árját hordozza magával. A város multját, amelyben született 
és élt, a család multját, sok-sok nemzedék és ős multját, megszakítás 
nélkül. Azt lehetne mondani, hogy ő  maga nem adott ehhez úgyszólván 
semmit, de átmentett mindent az id ők távlatából. (...) Anyikát minden-
ki szereti" — írja róla Kosztolányiné. (I. m. 111-112.) 

Az apai ág bens őbb tulajdonságai közül leginkább a nagyanya és 
főleg az apa éles értelme, a bonyolult matematikai m űveleteken csiszolt 
gondolkodás átszármazása valószín ű . Szegény ember volt: „a természetet 
tette elénk, mint játékszert" — írja róla Kosztolányi, mikor arról emlékezik. 
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 apá-
ban megvolt az a különös készség, mely minden kultúra és alkotás zá-
loga: újra tudta alkotni a kész eredményeket s a kísérletez ő , elemző  
újraalkotás során legbens őbb sajátjává hódíthatta azokat. Az így él ő  
ember sokszorosan él, benne eleven hatóer ő  az elődök sok tudása. A 
műveltségben ezt a generatív természetét hiányolja a hol higgadtan, hol 
kétségbeesetten korunk sok gondolkodója. Ez az újrateremt ő  hajlam ön-
magában még nem képesít új m ű  alkotására, de előföltétele annak. E 
nélkül nem képzelhető  el a valóságba való behatolás, új vonatkozások 
megsejtése. Nagyon jellemz ő , hogy Kosztolányi Árpád nemcsak színhá 
zat mesterkedett gyerekeinek, de darabot is írt hozzá: ha alkotott, hát 
teljeset akart, s bizonyára neki is kedve telhetett benne. Egyébként köny-
nyebb lett volna meglevő  darabhoz szabni a díszletet, a bábukat és 
a ruhákat. 

Az éber, szívós értelmi munka és ez a kísérletez ő, újrateremtő  ké-
pesség igen szerencsésen gazdagította a költ ő  alkati természetű  örök-
ségét. Ezen túl volt Kosztolányi Árpádban valami rejtett bels ő  gyönge-
ség ;is. De volt ereje, hogy ezt elfedje családja el ől, mert 'lenézte az 
érzelmességet. Fiához írt, rendszeresen érkez ő  hosszú leveleiben legsú-
lyosabb bajait, keserűségeit is fegyelmezetten alárendeli embersége morá-
lis erőinek. Ebből a szempontból különösen azok a levelek tanulságosak, 
melyeket betegsége, majd a háború idején kisebbik fiáért való aggódá-
sa közepette és kés őbb, állása elvesztésekor ír a költőhöz. 

Kivételes bánásmód, állandó figyelem, rajongó szeretet övezte a 
gyermek Kosztolányit. A nagyapa és általában a nagyszül ők unokaimá-
data fütyült minden nevelési elvre. Különösen a Kosztolányi nagyapa 
nem vetett számot kényeztetésének lehetséges következményeivel. Ra-
jongott unokájáért, hajtva attól a nagy bels ő  szomjúságtól, hogy valaki 
véréből valóval még egyszer teljes közelségben lehessen. A fiút már 
elválasztják saját életének külön törvényei. Egyébként is tartózkodó, jó, 
ha tisztel és leereszkedik, hűvösen vagy elnéz ő  mosollyal. Föloldódni már 
restell, s ha mégis, inkább a felesége el őtt. A belső  falak csak nőnek, 
s a halál végleges társtalansága egyre közelebb. Természetes ekkor ez 
a viharos, telhetetlen ölelkezés, melyben a Kosztolányi nagyapa az öre-
gedéssel egyre oldódó, egyre buzogóbb érzéseit unokájára árasztja. „Át 
átszököm lakásába, mely szintén otthon, de az otthon kötelessége nél-
kül, az otthon mennyországa. Itt bámulnak engem és szembe dicsér-
nek. Az ételek, italok más íz űek. (...) Ezen a helyen a vendégség má-
moros felelőtlensége fog el. Micsoda kitüntetés itt ebédelni, f őkép alud-
ni a széles kereveten s hallgatni, amint Pet őfi Sándorról beszél, aki 
őrnagy volt Bem hadosztályában, ahol ő  százados volt" — írja nagyap-
jára emlékezve Kosztolányi. (I. m. 107.) 

A Brenner nagymama háza tája még csábítóbb. Az unokatestvérek, 
a Brenner, Decsy, Kosztolányi gyerekek igazi eldorádója. És ez nem 
pusztán a Grószi aranysárga piskótáinak, édes bef őttjeinek köszönhető , 
hanem jórészt annak, hogy ezt az eldorádót a nagyok beavatkozó szi- 
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gorúságai, tilalmai nélkül, kedvükre élvezhetik. Gazdagító, tápláló leve-
gő  ez az egészséges gyermeklélek számára. 

Csakhogy Kosztolányi nem volt egészséges. Maga a család sem volt 
az. Apja titokzatos hallgatása mögött az egész család valamilyen súlyos. 
rejtett lelki konfliktust sejtett. A költ őben még volt annyi egészséges erő , 
amennyi a lélek roppant érzékenységét, betegségeit ellensúlyozhatta. Rend-
kívüli érzékenysége azonban messzemen ően kihat egész életére, művé. 
szetére. Különösen gyermekkorát - hálózzák át meg át a betegségek. „Tíz 
éves koráig örökösen betegeskedett. Vékony volt, sápadt, a füle fehér 
és áttetsző . Naponta többször elfogta a köhögés, a fuldoklási roham. (...) 
Ideges asztmája volt" — olvasható Kosztolányiné könyvében. (I. m. 23.) 
Zsebében állandóan ezüstkanalat rejtegetett, hogy kéznél legyen, ha el-
fogja a fuldoklási roham. S ha el is túlozza kés őbb azt a hatást, melyet 
halott nagyapjának a látása keltett benne, annyit bízvást elhihetünk, hogy 
a sok betegeskedés, szédülés, gyöngeség, a zavaros, lázas szívm űkögés 
és az egész szervezetét rázkódtató fuldoklás önkívülete folytán gyakran 
érezhette: kihullnak alóla a biztos lét fundamentumai. S valóban meg-
döbbentő  lehetett, hogy az effajta érzések szülte halálelképzeléshez a „da-
liás" nagyapa merev, hideg, viaszbábu teste adta az els ő  szemléltető  ér-
telmezést. (I. ni. 109.) 

A beteges kisgyermeket óvó, aggódó figyelem kísérte: 	minden- 
ki beszélte, hogy a kis Dide ideges, kímélni kell, titkolódzni kell el őtte, 
mindent rá kell hagyni" — írja Kosztolányiné. (I. m. 18.) Ez a remeg ő  
aggodalom — mint apja levelei bizonyítják — még egyetemi éveinek 
idején i,s kíséri. Kiült a nagyok arcára és fölfokozta a bdls ő  eredetű  
félelmeket, melyeket a család életének több más mozzanata is táplált: 
az apa titokzatos hallgatása, apai nagyanyjának éjszakai hangos halál-
tusái, állandó búcsúzása és végrendelkezése. Az orvosság megszokott, 
mint a fűszer, az orvos állandó vendég a családban. ő  a béke, a rév, az 
életóvó biztonság. 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 2413 
halottjából 1485 — tehát felénél több — tíz éven aluli gyermek. Ez a 
szám csak növekszik az idő  haladtával. Különösen a rángógörcs, a bél-
hurut, a itüdővész és a torokgyík szedi áldozatait. (1892-ben csupán Lu-
dason ötven gyermek pusztul el diftériában.) A család képzelgésében sö-
tétlő  veszedelem az utcán és a városban már valódi mivoltában érzékelhet ő . 

Az érzékeny gyermek képzelődik, fél mindentől: hogy apja öngyil-
kos lesz, nagyanyja őt megmérgezi, hogy öccsét, Árpikát elrabolják, hogy 
megöli Jack, a hasfelmetsző . Retteg és végrendelkezik. A betegség lassan 
eszközzé válik, kiváltságainak jogalapjává, mellyel bármikor, bárkit meg-
félemlíthet. Nemcsak Kosztolányiné kit űnő  könyvéből, de az Esti Kornél-
írások átköltéseib ől is kitetszik, hogy ez a túlzott figyelem, védettség 
és kényeztetés volt egyik forrása a közösségek iránti idegenségének, ri-
asztó magányának. Kedélye váratlanul, gyorsan változó: olykor irigy, 
máskor megejtően lágy és jószívű . Sokat foglalkozik saját élményeivel, 
színpadias, képzelgő , eltúlzott fantáziaképeiben ő  a főhős. 

Miután tizedik évét betöltötte, elmaradnak a betegségei. Eleven, 
egészséges kamasszá fejl ődik: „Versenyt futott, úszott, labdázott, kato-
násdit játszott, falevelekb ől cigarettát sodort és titokban elfüstölte. Vi-
dám, pajkos, csillogó szemű , illetlen beszédű  lurkó lett belőle." (Koszto-
lányiné: i. m. 29.) Félelmei még sokáig visszatérnek, de ennél talán mesz-
szebb ható örökség e korból beidegz ődött kiváltságtudata, elképzelése, 
hogy hozzá igazodik a világ, hogy a rendet, felel ősséget betegsége, majd 
tehetsége jogán megkerülheti. 

Kényes, magának való pojácává válhatott volna, ha nem lett volna 
benne annyi jóság és szívesség. Épilyen fontos, hogy éles értelmével ha-
mar észrevette, föl tudta mérni a tanár apa munkás életében rejl ő  ér-
téket. Ha más nem, az apa városszerte nyilvánuló tekintélye figyelmez-
tette volna erre. A kamaszévek pajkosságai mögött életrevaló névtelen 
erők szunnyadtak. Ezek az er ők lassanként — és főleg a család mun- 
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kás rendjének hatására — a tanulásban, a jöv őre készülés föladataiban 
önmaguk jó lehetőségeire ébredtek. 

Ez a fölkészülési láz, melyet nagyfokú becsvágy hevít, csak a gim-
názium utolsó éveiben talál szilárd kifutási pályát. Szorgalmas és köte-
lességtudó ugyan kezdett ől, de a gimnázium els ő  hat évében nem emel-
kedik ki a jobb átlagból. Beérte-e a családi els őséggel, a rokon gyerekek 
közötti ranggal, vagy ébred ő  érzékei, játékban, testi versengésben tob-
zódó kamaszhancúrozásai vonják el a sikeresebb tanulástól — csak ta-
lálgatni lehet. Valószínű , hogy a maga értékének tudatát nem ásták alá 
a gyöngébb osztályzatok, hiszen nagyságát már bölcs őjénél megjósolták 
és azóta is folyton er ősítgették előtte. „Ostoba, skolasztikus mesterek 
től mit koszorúztassam meg magam, minek nekem az ostobaság koszo-
rúja, minek nekem a dics, a nélkül is nagy vagyok?" — olvashatjuk a 
nagydiák naplójában. (Kosztolányiné: i. m. 93.) A rossz osztályzatok mi• 
att siránkozó anyját vigasztalgatja így a hatodikos gimnazista. Mate-
matikából még elégségese van, félévkor és év végén sem tartozik az el-
sők közé. Jelesei között hat jó akad; többek között hittanból és maga-
viseletből. (Szabadka sz. k. város községi f őgymnasiumának értesítője az 
1900-1901. tanévről. Kosztolányiné idézett művének 43. lapján bizonyára 
a hetedikes diák dics őségeit hozza el őbbre egy évvel.) Amiben nem telt 
kedve, abban nemigen szorgoskodott. A „szimplex megolást" emleget ő  fö-
lénye, lenézése mögött már nem pusztán szokványos diákkíváncsiság vagy 
önáltatás feszeng. 

Már ekkor komolyan hisz a valódi érdekl ődéstől sarkallt 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. Nem-
csak elbűvölő  idő töltéshez jut általuk, de a kamaszcsínyekb ől kinövő  becs-
vágy is kiröpül velük a családi keretb ől; maga is költőnek készül, sőt 
már annak is érzi magát. 

A naplójából kivehető  arcnak ez a költőöntudat fontos vonása. Be-
vallottan a távoli jövőnek örökíti meg hétköznapjait, melyek mind fon-
tosak lesznek majd a beteljesedés távlatából. Külön bekezdésben adja 
hírül, ha verset ír. Fontoskodva emlegeti a vers titkait, melyekre ügyel-
nie kell. Az időjárást és az ünnepeket aszerint fogadja, ahogy megfe-
lelnek a hozzájuk tapadó műélményeknek. Magabiztos fölénnyel bírálja 
a városi és iskolai alkalmak poétáit, az önképz őköri fölolvasásokat. Irás 
közben — mint aki nem is naplót és nem is magának ír — folyton a kö-
zönségre figyel: olvasmányaiból tanult fogásokkal hatásos fordulatokat 
mesterkedik; kérdéseket tesz föl magának, majd válaszol. Másutt hang-
zatosan szónokol az iskolai poétika szabályai szerint. Majd inti magát, 
fölsóhajt vagy fölháborodik és — ha módja van — mindjárt filozófál. 
(L. a Kosztolányiné által idézett naplórészleteket: i. m. 46-97.) Alakjá-
nak beállítása színpadias s maga is gyakran szenveleg, tetszeleg: „Éjjel 
többször felriadtam, levegőért kapkodtam: szívdobogásom volt. Oly fé-
lelmetes volt nekem ez az egész éj. Nem kiálthattam, érzem, vérpangás 
van szívemben. S ekkor elgondolkoztam. Mi lenne, ha reggel itt talál-
nának engem fehér arccal, fehér ajakkal, néma, kitátott szájjal, mintha 
a lélek után akart volna kiáltani, hogy ne hagyja el, s tágranyitott sze-
mekkel, melyek bámulnak a semmiségbe az elszállt lélek után." (I. m. 
61-62.) 

Az elképzelt költőszerepben tehát már otthonos és nem csak a föl-
sorolt pózok jogán érezheti magát otthonosnak. Az álarc már egy-egy 
helyen itt is összenő  az arccal és nem csupán a tetszelg ő  hatáskereső  
gesztusokban. A jövendő  költő  sejlik gyakori elérzékenyüléseiben, ámu-
lásalban egy-egy különös hangulat jöttén. Őszinte odaadással tud elme-
rülni hosszasan egy-két sornyi dal szépségében s általában tudja becsül-
ni a szépet és az értékeset. Tele van új és új élményekkel, témákkal 
és láthatóan örömmel s könnyedén ír. Hamar és őszintén meghatódik: 
negyvennyolc emlékén éppúgy, mint Pici kutya betegségén. Van érzéke a 
humorhoz, olykor találóan jellemez, tréfálkozik, keresi a nyelvi humor 
lehetőségeit. 
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Ebben az első , a játékból már kinövő  szerepben formálódik át a 
kényeztetett gyermek kiváltságtudata is. A mez őny tágassá szélesül, a 
„partnerek" — olvasmányainak szerz ői — óriások. Bármily megmosolyog-
tató, a hatodikos diák hozzájuk méri magát. „Bármiképpen legyen is ez, 
érzem, 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 könnyenhív ő  ember, érzem 
a tehetséget." (I. m. 68.) 

A jövendölések majdani nagyságáról és a benne fészkel ődő  becs-
vágy tehát határozott formát ölthetett. Ennek egyik következménye az 
önérzet megduzzadása. Az én itt már költ őjogon ítélkezik, hódol, elismer 
vagy fitymál sokszor lekezel ően. Mindig, mindenről és mindenkiről vé-
leményt alkot, szinte kötelességszerűen. S mindebben nem az ítélet ered-
ménye, hanem az ítélkezés gesztusa a szembeötl ő : „Olvasom Eötvös Jó-
zsef igen szép regényét »A falu jegyz őjét«. Becsülöm ebben az emberben 
a jó hazafit, térdet hajtok kit űnő  irói talentumának és politikai nézetét 
pedig imádom." (I. m. 55.) Az új szerep nagykép ű, szenvelgő  pózokra csá-
bítja: „Olyan kietlen előttem a világ, olyan semmi a földi lét. (...) Kö-
zönyösen nézem az életet pipám bodor, sötétkék füstjén keresztül, s nem 
dobod szívem gyorsabban, ha ablakom el őtt 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 vi-
lágfájdalmas, hol kiábrándult, tüzes hazafi, demokrata, úrgy űlölő, hősszerel-
mes, majd élveteg züllött. 

Mindezeknél fontosabb azonban, hogy rátalál szellemi gazdagodá-
sának ezentúl soha ki nem apadó forrására: olvasmányaira. Az olvasás 
és tanulás kedvtelésb ől életformáló tényez ővé nemesedik. Ö tkor kel, rend-
szeresen ír, fordít, olvas és általában jó olvasmányokat. Pet őfi, Eötvös. 
Jókai és Arany az új ég nagy eszménye. Különösen Pet őfivel van elra-
gadtatva. Szerepét is igyekszik hozzáigazítani. Lelkesen hódol azonban 
Szabolcska Mihálynak is. Mértéke ekkor még — s ezt érthet ő  — igen 
kiforratlan, de érdekl ődési köre széles. Az idegenek közül Byront, Bé-
ranger-t, Victor Hugót olvassa és Bürger, Lenau, Heine verseit fordítja. 
A német nyelvet már ekkor jól ismerheti: a Brenner családban már 
gyermekfejjel állandóan hallhatta a német szót. Az iskolában is ezt a 
nyelvet vették a legkomolyabban, s a vegyes lakosságú Szabadkán a szász-
ság ekkor még elég er ős elem. Költői próbálkozásaiban unokaöccse, a 
tehetséges Brenner József (kés őbb Csáth Géza) a partner és közönség. 
Ez a korai vitatkozó, társas fordítás, a m ű  elemző  szétszedésének és 
újraszülésének művelete fogékonnyá teszi a bels ő  arányok, a technikai 
megoldások ökonómiája iránt. Másrészt tápot ad nyelvtanuló igyekezeté-
nek, szélesíti látókörét. 

Az ifjú „alkotó" ítéleteib ől még nemigen ütközik ki az eredetiség. 
Gyakran csak a rendszeres iskolai tananyag tételeit húzza rá jól-rosszul 
a jelenségre, amelyr ől szól. Magyartanára, Toncs Gusztáv id ős, gyakorlott 
és tájékozott pedagógus, aki tankönyveket írt és akinek Mikes Kelemen 
ről szóló tanulmánya pályadíjat nyert. Kosztolányi hosszú éveken át t ő-
le tanulja az irodalmat. A tantervb ől gazdag anyag rendszeres átadására 
következtethetünk. Az egyes m űfajok hagyományos törvényeit például 
Shakespeare művein szemlélteti és Riedl tanulmányát használja támaszul. 
Kosztolányi szereti és becsüli. A t őle szerzett ismereteket meg őrzi, s 
korai bírálataiban csaknem iskolás szigorral kéri számon a jó m ű  Toncs 
Gusztáv által tanított m űfaji, formai kritériumait. 

Az irodalmi ismeretszerzés másik területe az id őszaki színház. Min 
men előadáson ott van és naplójában szorgalmasan — bár nagyon sz űk-
szavúan — lejegyzi benyomásait. A divatos népszínművek között a Bánk 
bán, Shakespeare, Csiky Gergely és Herczeg Ferenc művei is műsorra 
kerülnek olykor. Itt nem válogathatott. Gyakran elégedetlen is. Benyo-
másait azonban nem részletezi, gyakran egy-egy mondattal intézi el: „ge. 
niális vígjáték", „sületlen darab". A játék ellen szinte soha sincs kifo-
gása: szomjasan issza, amit a színpad áraszt, nem törekszik önálló értel-
mezésre, mélyebb megértésre. Részint e miatt, részint beszámolóinak sz ű- 
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kös volta miatt a színház hatásának jelent ősége — úgy tetszik — messze 
elmaradt attól, amit az iskolától kapott. 

Ez a szellemi gyarapodás nem pusztán az ismeretek mennyisége 
miatt fontos. Az irodalom és _a színház különféle érzések és sorsok áté-
lésére indítja. Ezáltal új, jelent ős kapcsolatok létesülnek közte és a vi 
lág között. Nem közvetlenek és nem sorsot formálók ezek a kapcsolatok, 
de kifejlődésük így is nagy jelent őségű . Emellett és ezzel egyidej űleg az 
igazgató apa oldalán — apja az 1900-1901. tanévben lesz a szabadkai 
gimnázium igazgatója — részt vesz az értelmiség társadalmi életében. 
Eljár az ünnepélyekre, mulatságokra, vacsorákra. Alkalomadtán maga is 
iszik, kártyázik, mint a nagyok, s őt be is rúg olykor. Részt vesz a csó-
kos társasjátékokon. Udvarol, többször szerelmes, eseng, érzeleg, szen-
ved, de gyötrelmeit hamar kiheveri. Az iskolai csetepatékból szintén ki-
veszi a részét, haragot tart, majd gyónás el őtt békét ajánl, — szóval 
benne van az élet zajlásában, ugyanabban, amelybe apja hivatala, családi 
kapcsolatai bevonhatták. 

Eszmei és erkölcsi világának körvonalai az el őzőkből már sejthe-
tők. Filozófiai meggyőződést még korai benne keresnünk és számon kér-
nünk. Hangzatos bölcselkedéseiben láthatóan napi olvasmányait visszhan-
gozza. Vajda János gyötr ődéseit, vívódásait a halállal, megsemmisülés-
sel és végtelenséggel. Csüggedéseiben szívesen veszi föl Reviczky Gyula 
gesztusait vagy az iskolai tanyanyag latin—görög szkeptikusait utánozza. 
Mélyebb hatásról szó sincs ezekben az esetekben, olyan pózok ezek, me-
lyekben nagynak, bölcsnek hiheti magát. 

Vallásossága a „jól nevelt" hivatalnokfiúé. Istenhitét már néha újra 
fogalmazza, hol tudományoskodva, hol hitetlenkedve, máskor azonban 
látványosan megalázkodik. Mintha az isten is közönség lenne. Lényegé-
ben ép még ez a vallásosság, de nincsen sajátos egyéni tartalma, külö. 
nösebb katolikus színezete, nem őriz társadalmi tartalmi hagyományt, 
nem védelmező  és nem is protestáló hit, semleges maradvány inkább, 
mint tevékeny erő . Néha még gyermeki áhítattal, őszintén tud fohász-
kodni, de nyilvánvaló, hogy ez a hit már nem lehet alapja alakuló esz-
mevilágának. 

Hazafisága már sokkal buzgóbb és hatékonyabb. Gyújtópontjában 
a szabadságharc emléke és Kossuth áll, úgy, ahogy a „daliás" nagyapa 
meséiből legendává szűrődött. Kialakítására nagy hatással volt az isko-
la és a szabadkai közélet. Apja iskolai emlékbeszédeit, még azt is, ame-
lyet Kossuth születésének századik évfordulója alkalmából tartott, a 
millenniumi idők retorikája jellemzi. Más alkalmakkor is hivatalos buz-
galommal int a haza, az egyház és a király tiszteletére. Semmi jele an 
nak, hogy a szabadkai gimnázium Európát járt, m űvelt igazgatója lá-
zadni próbálna ellene. Toncs Gusztáv magyartanár is inkább lojális, mint 
lázadó. Kossuthot, Széchenyivel és Deákkal egyeztetve, csak nagy elszá-
nással meri az utóbbiak mellé emelni. (Szabadka sz. k. város községi 
főgimnáziumának értesít ője az 1902/3. tanévr ől.) Az iskolai ünnepsége-
ken — a bevett 'klasszikus szavalati darabok mellett — kizárólag Pósa 
Lajos, Bárd Miklós, Abrányi Emil, Jakab Ödön, Sajó Sándor, Kun Bé-
la, 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 kimerül ő  meddősége ideérve még erőtlenebb, termé-
ketlenebb formákat ölt. A helyi lapok provinciális pártérdekeik közegén 
szűrik és hígítják föl az amúgy is sekélyes elveket. A Szabadka és Vi-
déke például a „modern sajtó" erkölcstelenségére, az egyházat ostorozó 
gyűlöletére és a forradalmi elvekre panaszkodik hazafias bújában. A Pes-
ten gyűlésező  szociáldemokratákkal szemben a Katolikus Legényegyletet 
propagálja és szemforgató ájtatoskodással keresztes hadjáratot hirdet a 
magyarság megmentésére. A Szabadkai Közlöny semmi új elemet nem 
ad ehhez a nacionalizmushoz, csak talán kevésbé bigott. A Szabadkai 
Friss Újság már nem , ;hazafias": beéri a napi pletykákkal, szenzációkkal. 
Tartalmas hazafiság az egyébként jelentékeny Bácskai Hírlapból sem 
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észlelhető . A nemzetiségi területek bennszülött magyarja — ha értelmes 
volt -- szót tudott érteni idegen ajkú szomszédjaival, de az ország belse-
jéből bizonytalan időre idevetődő  értelmiség nemzeti gőgje, korlátoltsá-
ga meghaladta az országos átlagot. Magát a nemzeti szellem misszioná-
riusának, az állami integritás végvári h ősének . vélte. A lapok és az egész 
város hazafias közszellemét a bennszülött arisztokrata családok, a város 
környéki dzsentri és fő leg ez a bekerült értemiség alakította. 

A gyermek-ifjú Kosztolányi hazafisága ebben a légkörben fogant. 
Családjának emelkedése, az örökkévalónak tetsz ő  hivatalnoki lét bizton-
sága benne is a nemzet biztonságának és emelkedésének illúzióját kel-
tette. Már mozgolódnak a nemzetiségek, de ő  — mint a helyi napilapok 
általában — a magyar—bunyevác barátságról ír lelkesen naplójában. (I 
m. 80.) A tápláló erők között az ő  esetében is nagy szerepe van a I haj-
dani dicsőségnek, melyhez ősi családfája során személyes jogokat for-
mált. Kora ifjúságában alig tartalmasabb ez a származástudat az átlag-
dzsentri kutyab őrőrző  büszkeségénél. Kés őbb modernségét, európaiságát 
kiegyenlítő , nemzeti költő  voltát fedez ő , a nemzeti kultúrába való gyö- 
kerezettségét demonstráló jelentéssel gazdagodik. Fontos vonása e haza 
fiságnak a Habsburgok iránti ellenszenv: „Add, oh Istenem, te, ki be-
látsz annak a hiénafajzatnak sötét lelkébe, add, hogy pusztuljon ki »az 
a« gonosz család s országa a föld színér ől." (I. m. 73.) Naiv ez a hiszé-
kenység, de vonzóbb, mint a feln őtteké, mert őszinte és gyermekien jó-
hiszemű . Az a megalkuvás, kalkulálás, mely az érdekegyesítés megszépí-
tésén munkálkodott, nem ér föl a gyermekifjúhoz. De abból se lát sem-
mit, hogy a nemzeti terjeszkedés, a kiszolgáló hivatalnokok jóléte, biz• 
tonsága éppen a „gonosz család"-dal való szövetségen alapul. Hogy a 
nemzeti függetlenségnek a társadalom struktúrájában rejl ő  akadályai is 
vannak. arra Kosztolányi még kés őbb sem gondolt. 

Magyarságtudata és szociális érzései békés közönnyel férnek meg 
egymás mellett eszmevilágában. A h őfok azonban majdnem azonos. Lát 
tuk, mennyire becsüli Eötvöst A falu jegyz őjéért, de nemcsak becsüli: 
„Igen, imádom benne, a báróban a nagy demokratát, a józan gondolko-
zású hazafit, ki belátja azt, hogy mennyit szenved a nép, s hogy a gaz-
dagok az ördöggel testvérek." (I. ni. 55.) A szegények nyomoráért másutt 
is az urakat okolja. A Bánk bán előadásakor fölháborodik a „hitvány 
csúszás-mászás" miatt. Mindennek azonban nem tulajdoníthatunk túl 
nagy jelentőséget. (Heller Ágnes e korszak demokratizmusát — bizonyá 
ra ezekre az adatokra építve — határozott értékként állítja szembe a ké 
sőbbi újságíráskodás általa erkölcstelennek vélt képz ődményeivel. Hellex 
Ágnes: Az erkölcsi normák felbomlása. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1957.) Nem elég mély ez a meggy őződés és feltétlenül irodalmi fogan 
tatású. Olvasmányai és a hittanórák tanításai kerekednek fogalmazásá-
ban és minden bizonnyal gondolataiban is. Az olvasmányélmény termé-
szetesen erősebb. 

Európa e térségében a demokratizmus és a népközelség mindig szer-
ves tartozéka volt az irodalomnak. Ekkor még Kosztolányi is — hazai 
példákhoz, elsősorban Petőfihez igazodván — költőszerepe lényegének ér-
zi, és szinte boldog, ha valahol nyomorra bukkan, mert költ ő  volta hatá-
sos megnyilatkozásának lehet őségét érzi benne: „Oh, ma láttam a nyo-
mort!" — sóhajt föl csaknem boldogan, s nyomban hozzá is lát „mód-
szeres" írói kiaknázásihoz: „Ott izzadt a varrógépnél egy sárgakép ű  ka-
masz (...) látszik, hogy a tüd ővész jegyese. A széken egy jókedv ű  öreg 
Tilt. Orrára pápaszem van nyergelve." (I. m. 83.) Az élmény valódi, de a 
kép, mely belüli már eleve megvolt, magához hasonlítja a valóságot. 
Ez a jelenség nem pusztán az ifjú kifejez őképességének éretlenségéb ől 
adódik, részes benne a szubjektum türelmetlen érvényesülési vágya is. A 
halálbüntetés miatt is úgy vívódik, szégyenkezik és lázadozik ellene, mint-
ha naponta látna egy-egy kivégzést, pedig valószín ű, hogy a sajtó vagy 
Victor Hugo könyve, az Egy halálraítélt utolsó napjai révén eszmélt 
rá a kérdésre. 

A demokratizmus tehát képzelete, m űveltsége, értelmi belátása révén 
jut el. Megvan benne az a képesség, hogy megértse mások sorsát. Anyja 
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gyöngédsége, jósága benne is él, folyton új és új tulajdonságokkal ele-
gyülve. Ebből sarjad az a fogyatékossága, mely rányitja szemét a szo-
ciális igazságtalanságokra, mely képessé teszi arra, hogy a távolító ha-
tások ellenére mindig kapcsolatot tudjon tartani a kor demokratikus 
áramlatával. Humanista hajlamait más források is táplálták. Apja igaz-
gató a szabadkai gimnáziumban, el őbb azonban hosszú ideig tanár. Mű  
veltebb, mint kortársai általában: Berlinben tanult, Helmholtzot hallgat-
ta és szépen játszotta zongorán Beethoven m űveit. Télen-nyáron hajnali 
ötkor kelt, sokat dolgozott, s az iskolában szigorú rendet tartott. Köve-
telményeiből még a városi hatalmasságok nyomására sem engedett. Az 
embert szorgalma, képessége és jó magatarása szerint mérte. Az ifjú 
Kosztolányi becsülte és félt t őle. Mindez arra vall, hogy Kosztolányi Ár-
pád a családon belül is megtartott valamit igazgatói munkájának el 
veiből. A munka tisztelete anyai részr ől is — a szorgalmas gyógyszerész 
nagyapáig — visszakövethet ő  eleven hagyomány a Kosztolányi-házban. 

A század eleji értelmiségi családok javát még bens őséges rend és 
erős törvények igazgatták. Az avítt emlékek szorgalmas ősök termékeny 
életéhez kapcsolták az utódot. A képekr ől néző  nemes vonású arcok az 
idővel dacoló erő  és állandóság érzetét adták. Kosztolányi számára is 
állandó menedék volt a család kora elhatalmasodó bizonytalanságérzete, 
zilált individualizmusa közepette. A családnak ez a bels ő  rendje, szor-
galma, tisztasága, ereje nemcsak menedéket kínáló emlék. Fölszívódik-
szemléletébe, áthatja gondolkodását. Kés őbb idegen elemek épülnek er-
re az alaprétegre, de életereje sohasem apad el: id őnként fölerősödik, 
máskor elhalkul, elernyed, de él és öntudatlanul bár, de folyton m űködik. 

A költőszereppel céltudatos tevékenységre találó ifjú Kosztolányi is 
büszke már a munkára és elsősorban ez választja el — a közvetlen él 
mény adta élességgel — a parazita módosoktól. „A kis Gyurika — írja nap-
lójában — typusa a léha, semmittevő  dandyknak. Óriási aranylánc ter-
peszkedik poczakos hasán, az ujjait majd lehúzza a sok aranygy űrű . Száz 
kalapja, nyakkendője, hozzá siket és raocsol." (I. m. 78.) A munka, a m ű-
veltség és a remélt nagyság jogán már különbnek érzi magát társainál, 
de a gazdagabb rokonok ócskaságaira még rá-rászorul. Lázadást szító 
helyzet? Mindenesetre jó ahhoz, hogy a könyvélményt egyénibbé, ben-
sőbbé érlelje. 

Az ifjú Kosztolányi demokratizmusa, éppúgy, mint hazafisága, fönntar-
tás nélkül való. Érvényét az se korlátozza, hogy apjával önfeledten mu-
lat a „semittevő" Gálfiak társaságában, hogy hivatalosak a polgármester, 
a főispán és más előkelőségek vacsoráira, tiszteletjegyet kapnak a szín-
ház előadásaira. Mindez az igazgatói rang, illetve hivatás jogán jár Kosz-
tolányi Árpádnak, s így a fiú számára természetes kiváltságoknak tetsze 
nek. Mégis: a munka és a m űveltség itt már nem csak lázadásra ösztön-
ző  erő, hanem az elkülönülés és kiváltságtudat forrása is. Bíráló, s őt 
támadó elégedetlenség az anyagi javakat, a társadalmi rangot és jogo-
kat születésük és gazdagságuk révén bitorlókkal szemben és lehajló ro 
konszenves érdekl ődés az elnyomottak iránt. Jó talaja a humanista de. 
mokratizmusnak, de benne rejlik mind a közösségi, mind az individuális 
természetű  kifejlés lehetősége . 

De a város, Szabadka nem adott elhatározó lendületet. Az értel-
miség zöme kormányhű , beköltözött tisztviselő . Másik részét többé-ke-
vésbé iskolázott vagyonosok teszik, akik a város körüli birtokaikon él-
nek s bőségben, gőggel és idegenül mindentől, ami újulást, szellemi pezs-
gést eredményezhetne. Szabadka az ország harmadik városa ekkor, ipara 
azonban elenyésző . Ennek az oka a hosszú török uralom, az azt követ ő  ka 
tonai igazgatás és az ásványi kincsek, valamint a vasútvonalak hiánya. 
Az első  iparosok azok voltak, akik Mária Terézia külön engedélyével 
1746-ban tértek vissza a városba. A mohácsi vész el őtti lakosság teljesen 
elpusztult, s a helyükbe fölszivárgók, illetve betelepítettek részben kato-
náskodtak, részben pedig földet műveltek. A hagyománnyal a nagyváros 
Szabadka is nehezen szakít. A lakosság túlnyomó többsége földm űvelés-
ből él. Az emberek nem egykönnyen fektették be pénzüket ipari vagy 
kereskedelmi vállalkozásokba, inkább földbirtokot vásároltak. Biztosabb 
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megoldásnak tartották ezt vagyonuk kamatoztatására mind az értelmi 
ségiek, mind az iparosok. Pedig közben, 1882-ben megépült a budapest-
belgrádi vasútvonal, a fiumei elágazás, és Szabadka Bácska központjává 
vált. Új utcák, középületek, iskolák sora épült. A f ő  útvonalon — a Kos-
suth utcában — nagyvárosi szállodák, a Szent István téren emeletes há- 
zak, gazdag, fényes áruházak, bankok álltak: szóval látszólag nagyvá-
rossá nőtt Szabadka. A jellege azonban nem sokat változott. Az építke-
zésekhez szükséges tégla-, cement-, bútor-, red őny- és cserépkályhagyárak 
mellett elsősorban a lakosságot közvetlenül ellátó csizmadiák, szabók, 
ácsok, pékek, kőművesek, géplakatosok teszik ki azt az alig 10 száza-
lékot, mely iparosnak tekinthet ő  a századforduló Szabadkáján. És ez a 
kisszámú réteg is szakmák szerint tömörül művelődési egyletekbe, s 
még ezt a tömörülést is föllazítják a jelentékeny hatású vallási és nem-
zetiségi intézmények. 

Erős öntudatos zsellérréteg sincs. A birtokmegosztás itt se kedvez ő . 
de a földterület fele a kisgazdáké, er ős a kisbirtokos réteg, kevés a nagy 
cselédtömegeket egyesítő  mammutbirtok. A kiterjedt tanyavilágból amúgy 
se ér be a Damjanich utcába, ahol a költ ő  született, se a szegénység, se 
a keserűség moraja. Időnként megtelik ugyan parasztokkal 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 fé-
lelmesednek a gyermek Kosztolányi szemében, aki a plebejus eredet ű  
Csajkás tanár úr modorában is leereszked ő  mosollyal konstatálja a né-
pit. A távoli paraszti világból leginkább a birtokost látja, aki gyönyör ű  
lovakkal parádézik a városban és itt issza meg azt a negyvenezer hektó-
liter bort, amelyet Szabadka környéke évente megterem. Valóban zsíros, 
boros eldorádó a város a Damjanich utcából, illetve az igazgatói lak-
ból nézve. 

Valamelyes pezsgés itt is a politika fel ől indul. A szabad pályákon 
mozgó értelmiség és az öntudatosabb iparosok itt is fölfigyelnek a haladó 
polgárság mozgalmaina. A fővárosi lapok készen hozzák a radikális esz-
méket, s csak hazafias frazeológiával kell azokat megkeresztelni, hogy 
Szabadkán is szalonképesek lehessenek. A Bácskai Hírlap teljesíti ezt a 
hivatást. Viszonylagos jelent ősége kétségtelen. Ellenfelei olyan ostobán 
reakciósak (Szabadka és Vidéke) és olyan olcsón szenzációhajhászók (Sza-
badkai Friss Újság), hogy hozzájuk mérten szánvonalasnak és korszer ű-
nek mondható. Harciassága, leleplez ő  kedve lankadatlan; különösen ha or-
szágos bajokról írhat. Ilyenkor csaknem szóról szóra másolja a f ővárosi 
lapokat. Vakmerően fakad ki például a rendőrség ellen, mely — úgymond 
— , ;csak arra szolgál, hogy az úri tolvajok és a kabátos, frakkos banditák 
oltalmat találjanak e közegek tudatlanságának törvényes védpajzsa alatt". 
(1901. január 16.) Egyébként többször dicséri a f őispánt„ kardot ránt a 
nemzetiségi mozgalmak ellen, érzelmesen hazafias és frázisszer ű . Jelleg-
zetes epigon lap. A nyomorról üzleties hatáskeltéssel ír, sokat pletykál a 
színésznőkről, célozgat, gyanúsít. Göre Gábor modorában közli Görény 
Gábris ízetlen hecceit. Irodalmi rovatában Kóbor Tamás a hazai sláger, 
vele kapcsolatban Tolsztojt és Zolát emlegeti. Riszler József a házi költ ő -
je, aki könnyed és ügyes strófákban csendítgeti fölszínes léhaságait, és 
akinek semmi érzéke sincs a kis és nagy dolgok arányához. Ebben a ke-
verékben aztán fölhígul a politikum. Karakterében nincs annyi méltóság, 
vonzóerő , hogy egy művelt, nagyon is magabiztos ifjú alakításában fon-
tos szerepe lehessen. A kés őbbi évékben — 1905 táján — átalakul, kor-
szerűsödik a Bácskai Hírlap. Ekkor azonban Kosztolányi már Pesten él, 
s bár munkatársa a lapnak, eszméltet ő  hatására nincs ráutalva. 

Igaz, hogy ez a ráutaltság gimnáziumi éveiben sem szoros, hiszen 
fővárosi lapokat olvas, verset küld a Budapesti Naplónak. A helyi kul-
turális 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 késztet ő  
lapja, intézménye nincs Szabadkának. És hagyománya sincs olyan, mely 
e hiány betöltését sürgetné. 1770-ben például mindössze két tanító m űkö- 
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dött Szabadkán s a legjelentékenyebb író ős a gimnázium egykori igazga-
tója, Jámbor Pál, írói nevén Hiador, aki azáltal tett szert hallhatatlanság-
ra, hogy a Honderű  körül gyülekezett konzervatív írók költészetét Pet őfi 
költészete fölé helyezték. Csillag Károly verseit — aki a Bácskai Hírlap 
szerkesztője — Kosztolányi már ekkor fitymálva emlegeti. Milkó Izidor 
az egyetlen számba jöhet ő  írástudó, őt Kosztolányi is tiszteli. Távoli vi-
lágvárosok emlékei, igazi költ ők kézfogásai, megjelent m űvek dicsősége 
lengte körül alakját. Vágyat tudott ébreszteni m űveltség, ízlés és Európa 
után, de egymaga nem tudta pótolni a zajló kulturális élet hiányait. 

Minden jel arra vall tehát, hogy a m űvelődési élet nem elég pezsg ő  
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 lokálpatrióta fájdalommal vallja be, hogy „ ... itt 
igazi »társadalmi élet« nincsen, legalább ily nagy és gazdag várost meg-
illető  társadalmi élet, és hogy a szellemi és közmivel ődési törekvések, ha 
felszínre kerülnek is, a csekély részvét és pártoláshiány miatt ritkán ké-
pesek megvalósulni. (Szabadka szabad királyi város története. Szabadka, 
1892. II. 533.) A számos testület kulturális életét Iv.ányi is lanyhának és 
tartalmatlannak látja. 

A kulturális életet az ifjú számára így els ősorban a színház és az 
iskola jelentette. A színnház — melynek színpada .Egressy Gábort, id. Lend-
vay Mártont, Szentpétery Zsigmondot, Szerdahelyi Kálmánt, Jókainé La-
borfalvi Rózát, Prielle Kornéliát látta vendégül valaha, s amelynek egykor 
szerződött tagja volt Blaha Lujza — állandó témája a helyi lapoknak 
és előadásai eseményszámba mennek. Kosztolányi ekkor válik rendszeres 
színházlátogatóvá, de sohase tesz említést közvetlenebb kapcsolatokról, 
hacsak a színésznők iránti diákos rajongását nem számítjuk ilyennek. 
A szabadkai időszaki színház műsora változatos, a napilapok bírálataiból 
kivehető  színvonala közepes lehetett, de kulturális m űhely nem volt, csak 
télen működött, folyton változó színészgárdával. 

Végül is megint a gimnáziumhoz jutunk. Kosztolányi számára — a 
család mellett — ez a legfontosabb fórum és szervesen is nyílik a család-
ból: ez lesz tágabb otthona a növekv ő  gyermeknek, csak egy ajtón kell 
átlépnie s smár otthon van. Az apa itt direktori min őségben igazgat, a 
rokonok, barátok,ismer ősök a társai; a tanárok a család mulató vendé-
gei, az irodalom és az önképz őkör legszemélyesebb ügye, költ őszerepének 
színpada. 

Különös műhely: családi otthonosságot, védettséget nyújt, s mégis 
benne van az egész város. Szabadka legmagasabb fokú kulturális intéz-
ménye és állandó gondja. Az idézett várostörténet az egész közoktatásra 
szánt 172 áldalnyi terjedelemb ől 68 oldalt a gimnáziumra fordít, pedig 
1901-ben már 52 iskola van Szabadán. Eseményeir ől beszámolnak a lapok 
s gyakran foglalkozik ügyeivel a városi tanács. Hatalmas, új épületére 
nagyon büszkék a szabadkaiak. Ide járnak a városvezet ők, a környékbeli 
birtokosok, a helyi polgárság és értelmiség gyermekei. Az építkezés költ-
ségei miatt tandíja magasabb, mint a gimnáziumoké általáblan, szegényebb 
szülők nem is járathatják ide gyermekeiket. A módos és befolyásos csa-
ládok nemcsak alapítványokkal, jutalmakkal látják el az iskolát, de köz-
vetve igazgatásába is beleavatkoznak. 

Kosztolányi Árpád nehéz helyzetekben igazgat: g őgös, kényes és vad 
erőktől nyugtalan, 16-20 éves legények között kell rendet, színvonalat 
tartania. Olykor túl szigorú: igaztalannak vélt osztályzás miatt 1901 nya-
rán egy, majd négy évvel később egy másik tanuló lesz öngyilkos. Az 
utóbbi esetben nyilvánvaló a tankerületi f őigazgató felelőssége, a táma-
dások éle azonban Kosztolányi Árpádot is éri. A követelményt túl ma-
gasnak, a bánásmódot fegyencekhez és ebekhez ül őnek mondják ák s az 
igazgató érdemtelenségéről beszélnek a városi tanács ülésén. (Bácskai 
Hírlap, 1905. július 1.) A lapok élesen számon tartanak s fölhánynak min- 
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den valódi vagy vélt hibát, többnyire szenzációs tálalásban. Sok szemé-
lyes sérelem érezhető  e támadásokban: a módos családok kényelmesebb 
előrejutást óhajtanak gyermekeiknek az általuk fönntartott iskolában. 
Ami tehát a gimnáziumban történik, annak széles nyilvánossága van. Ez 
nem csupán az akusztika miatt fontos: messzemen ően kihat a költő  ifjú 
demokratizmusára, a készülő  kitörés irányára. 

Nem kétséges, hogy a durva támadásokkal szemben apja pántjára 
áll. Igazi nyugalom a nagy fölzúdulások elcsitulása után sincs. Egy igaz-
gatónak mindig akad ellensége, irigye, bírálója a tanárok és f őleg a 
diákok között, akik mindig mohó izgalommal figyelnek föl tanáraik s 
kivált a „diri" gyöngeségeire. (Kosztolányi Dezs őné: i. m. 40-41, 61. 
Kosztolányi Dezső : Bölcsőtől a koporsóig. 97.) Az érzékeny ifjú számára 
állandó belső  remegés, nyugtalan figyelem, társaival szembeszegül ő  együtt-
érzés származik ebb ől az állapotból. Ekkoriban fogamzott meg bizonyá-
ra a ,;hősi vadság", a mindenkin fölülálló nietzschei g őg iránti fogékony-
sága. Ez csárázik a családi vacsorákon is, ahol látja tanárait lerészeged-
ve, eléje tárulnak a rejtett sebek, a kifesl ő  gyarlóságok. Már bírálja őket, 
fölöttük érzi magát. S e fölényre egyre több oka van. Ekkor már két 
nyelvet beszél — a németet és az olaszt — anyanyelvén kívül. Ügyesen 
fordít, verse jelenik meg a Budapesti Naplóban, olvasmányélményei fris-
sek, elevenek, belőlük nagy emberek, regényes életek arca néz le fity-
málva a tanítás robotjában megszürkült tanáraira. Egyedül magyartaná-
ra, Toncs Gusztáv imponál az ifjú Kosztolányinak. Kés őbb a számára 
unalmas tárgyakat is egyre komolyabban veszi. A jó bizonyítvány már 
védelem és jogosítvány: az irigyelt kiváltságok fedezete s az apa szigorá-
hoz is hitelt adó támasz, a birtokon belüli jussát igazoló er ő  mutatványa. 

Mára hatodikos diák naplójában tudatos az a kett ősség, melyet a 
rendkívüli dicsőségvágy s a példás magatartás ellentéte jelent: „Mióta VI. 
gimnáziumba járok, gondolkozni kezdek, vajjon mi vezet jobban a nagy-
sághoz, mi fejleszti 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 legnagyszer űbb alkotásai, 
(...) Az idén igaz, szintén haladok előre, látni is, de úgy tűnik fel nekem, 
hogy nem vagyok olyan nagy, mint tavaly, — vagy tán akkor csak elmém 
lázas képzelete látott Oly nagynak, az az ifjú tapasztalatlan elme, amely 
még nem ismerte önmagát?" (I. m. 75.) 

Ez a töprengés már a „döntés", a , ;különbéke" megkötése utánról 
való s ezután — a végső  beérés állomásáig — mindig hódolattal, sóvá-
rogva és lelkiismeret-furdalással néz majd. Vissza arra a különleges nagy-
ságra, amelyet valaha ostromolt, megvalósítani akart. S ez a „valaha" 
mindig áthelyeződik: a hatodikos gimnazista az ötödikest, a beérkezett, 
családos költő  az újság.ításkodás első  éveit sírja vissza. 

Az igazgató fiú szükséges különbékéje, a helyzet parancsolta alkal-
mazkodás egyébként nemigen esett nehezére, hiszen az iskola elleni láza-
dást is dicsőségvágy sarkallta: a látványos szembeszegüléssel imponálni 
igyekezett. Ezért szinte természetes, hogy a költ ői szerep adta elfoglalt-
ság fölszívja, mérsékeli „lázadó" hajlamait. 

Különösen az önképz őkör kitűnő  kifutási pálya. A hatodikos még 
csak kívülről figyel irigyen, a pályára be nem engedett, de gy őzelemre 
képesítő  tehetségében bizonyos versenyz ő  izgalmával. A hetedikes aztán 
annál mohóbban startol. Főszereplője az október 6-án és március 15-én 
rendezett iskolai ünnepségeknek. Minden potyatételt kidolgoz (Arany lí-
rája, Emlékbeszéd Csokonai Vitéz Mihály felett, Eredeti versek, M űfor-
dítások németből, Műfordítások Vergiliusból, Eredeti elbeszélések), s min-
den számban ő  a győztes. A gimnáziumi évkönyv külön kiemeli, hogy mű-
ködése meghaladja azt a szintet, amely egy középiskolás diáktól elvár-
ható. Izmosító, változatos verseny, termékeny gyakorlat színtere ez az 
önképzőkör és a legtöbb, amit Szabadkán kaphat. Az igyekezet itt elveszti 
minden kényszerjellegét: kitűnő  játék, hódító torna. Az itt szerzett dics ő-
ség teljessége érdekében, a száguldás lendületében az addig unalmas tár- 
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gyak akadályait is könnyedén leküzdi. A sikerek aztán újra visszahatnak 
a vállalkozó kedvre. Most már valóban ő  az iskola dísze. 

Nyolcadikos korában, dics ősége teljében és bizonyára tehetségének 
teljes tudatában titkárként vezérkedik az önképz őkörben. A vezető  tanár, 
Gaál Ferenc rutinos pedagógus, olvasott 'szakember lehetett. Heinét Pe-
tőfivel összehasonlító tanulmánya (Szabadka sz. k. város községi f őgym-
nasiumának értesít ője az 1901/2. tanévr ől) szorgalmas, de a tudományban 
járatlan, szürke tanárnak mutatja. Vezetése mellett mégis a kötelez ő  
szabályok keretei között zajlottak az ülések. Betegeskedése, majd korai, 
huszonnyolc éves korában, 1903. május 5-én bekövetkezett halála miatt 
azonban a fiatal, alig három éve végzett Révfy Zoltán kerül a helyére. 
Nem tud rendet teremteni a berzenked ő  ifjú titánok között. Veszélybe 
kerül a „társi szeretet", a „tanulói alárendeltség" 'szelleme — ahogyan 
ezt az önképz őkört fölfüggesztő  főigazgatói határozat állítja. (Szabadka 
sz. k. város községi főgimnáziumának értesítője az 1902/3. tanévről. 183.) 
A 'fölfüggesztéshez vezető  villongásokban — az erről közölt dokumentu-
mok ezt bőven bizonyítják — nagy része volt Kosztolányinak, akit tisz-
teletlenség miatt ki is zárnak az iskolából. (Kosztolányi Dezs ő : Mostoha. 
Forum, Novi Sad, 1965. 91-97.) 

Az incidensre az önképzőkör 1902. november. 9-i ülésén került sor, 
amelyen Kosztolányi — a zárt ülés jegyz őkönyve szerint — a Dorottyát 
bíráló Friedmann (kés őbb Fenyves) Ferencről egyebek között azt mon-
dotta, hogy az „gyakran használja a gúny .kétél ű  fegyverét, pedig aki 
ezzel él, annak biztos talajon kell állnia, mert másként kinevetik. A ró-
maiak is kifütyülték az ügyetlen gladiátorokat, mi is kinevetjük Fried-
mannt, aki a germanismus ellen szól, bár maga is .germanisal. Hát ma-
gyarul van mondva, ez magyarul van mondva? Ez a legrettent őbb ger-
manismus. — Szavai végeztével a vezet ő  tanár úr kijelenti, hogy Fried-
mann bírálatának hangja nagyon is komoly és korrekt, árnyéka sincs 
benne a gúnynak; a .titkár germanismus ellen szól, bár maga is szokott 
germanismust használni. — Kosztolányi (helyér ől indulatosan felugrik). 
»Sohasem használok germanismust, ha használtam, mutassa ki!« — A 
vezető  tanár úr erre azt jegyzi meg, hogy majd alkalom adtán kimutat-
ja. — Kosztolányi (az el őtte lévő  könyvet felkapja és szenvedélyesen a 
padhoz csapja, majd a vezet ő  tanár úrhoz közelebb ugorva így szól): Ez 
gyerekség! Tudok annyit, mint a tanár úr! 'Különben én itt nem maradok, 
az ülést itt hagyom! (Erre a teremb ől, az ajtót becsapva, elrohan)." (I. 
m. 94-95.) 

A magyar nyelvről már két évvel előbb írt naplójában áradó szere-
tettel vall, s Révfyvel szemben bizonyára igaza is lehetett. Fontosabb azon-
ban, hogy ez a kitörés teljesen személyes természet ű  sértettség eredmé-
nye, s hogy Révfy a házukhoz bejáratos, kevés tapasztalatú tanár, akivel 
szemben lázadni nem látszott vakmer őségnek. Indulatos kitörésének va-
lódi súlyát csak akkor méri majd föl, amikor ráébred, hogy az egész 
intézményt sértette meg vele. 

A kicsapatással bezárul az egyetlen műhely, amelyet Szabadka ad-
hatott. Furcsa helyzet adódik ebb ől. Szigorú büntetéssel sújtják, valójá-
ban azonban senkire sem haragudhat igazán. Az iskola igazságosan járt 
el, s különben is az iskolai hatalom és az apa csaknem egyet jelent szá-
mára. Lázadása szívós eltökéltség nélküli, véletlen robbanás volt, a ma-
ga dicsőségétől részegült egyéniség kitörése. B űnhődésének tehát nincs 
társadalmi oka, indulatának nincs határozott iránya. Közben gyötri a 
magány — magántanulóként érettségizik —, a nyilvánosság, a szereplés 
hiánya, az ambíció, mely a megbélyegzettség sorompóiba ütközik. A ful-
lasztó csöndből kitörhetne a szabadkai közélet valamely .m űvelt közös-
sége felé, ha volna ilyen. 

Talán ekekari magáramaradottságában, duzzogó sértettségében, bék-
lyózott ambícióitól zaklatva érzi át el őször és messzeható érvénnyel Sza-
badka légkörének zártságát. A szellemi sivárság tényeit ekkor gy űjti ösz-
sze emlékezete a gyerekkorig visszamen ően. Ekkor sejti meg Szabadká- 
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bah a Pacsirta és az Aranysárkány világát, melynek szűkösségét, poros, 
boros maradiságát már nem teheti változatosabbá, mozgalmasabbá a csa-
lád sem. Az apa kísérletei, anyja zongorajátéka úgy tartozik hozzá meg-
szokott rendjéhez, mint a Brenner nagymama bef őttje. Ekkor rögzítheti. 
magában a verziót, hogy nincs itt tér valami újszerűségre, amely hatal-
mába ejthetné egész érzelmi és intellektuális világát. Még els ő  útja is 
— a rossz hírű  lányokhoz — amolyan menetrendszer ű : nagy fiú lett, át 
kell esnie azon is, mint a többi hasonsz őrű  iskolatársának. 

A Literatura 1935. júniusi számában közölt nyilatkozatában olvasható: 
„Döntően meghatározó, hogy vidéken születtem ... Szabadkán .. . 

amely akkoriban arányai és lakosságának száma ellenére is kisváros volt. 
Olyan, mint ma egy mez őváros vagy falu. 

Az Alföldön, a bor és búza b őségében terpeszkedett a gazdag város-
ka, de egy fejlődő  lélek számára valóságos sivatag volt. Benne élni szám-
kivetettséget jelentett. M űvészietlen, sivár, unalmas volt. Magára hagyott 
lélek úgy érzi magát az ilyen környezetben, mint valami börtönben." 

Ma már — a tüzetes kutatások jóvoltából — Szabadka szellemi ké-
pét másként látjuk, de itt a ,motiváló" Szabadkáról beszélünk. Arról, 
amely Kosztolányi világképébe beépült. 

Ez az átmeneti helyzet, az önképz őköri versengés és az els ő  pesti 
évek roppant mozgalmassága között, végletekig fölfokozta a bels ő  erők 
feszültségét, a sebzett individuumot fölkészítette a neki való hatások 
befogadására. Tévedés lenne azt hinni, hogy a szabadkai nagy diák még 
minden erejével kifelé figyel és a világ megváltására törekszik, amint 
azt a hatodikos korából való naplója sejteti. 

Már az érettségi előtt két évvel olvasgatja a dekadenseket. Hogy 
kiket, nem tudjuk biztosan. Annyi bizonyos, hagy Szilágyi Géza verses-
kötete, a Tristia eljut hozzá. A Szilágyiról írt recenziói és a hozzá írott 
levelek egybehangzóan tanúsítják ezt a korai kapcsolatot. „Bennem régi 
mondanivalók feszültek az Ön művészetéről, amely nekem annak idején 
hitet és új bátorságot adott, s gimnazista koromban évekig éltem a köny-
veivel" — írja Szilágyi Gézához 1912-ben. (Kosztolányi Dezs ő : Írók, fest ők, 
tudósok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1958. II. 400.) Többször 
említi, hogy tőle kapta az első  bátorítást: „A, satnya, sápkóros líra korá-
ban felszabadulásként hatott ránk a vékony füzet (a Tristia — 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 bels ő  bajaira, a csiklandós 
érzésekre, pikáns, kusza, disszonáns érzések bevallására, ápolására báto-
ríthatott. Határozott cél helyett ziláltságot, tagadást és panaszt árasztott. 
A gát sem volt vérlázító. A családi élet tisztes egyszer űsége, folyamatá-
nak megunható egyformasága, a baráti összejövetelek evései, Ivásai, Rév-
fy tanár úr tudatlansága jelentették a gátat, amelynek ambíciója neki-
feszült. A gátak jellege a kitörés természetét is sejteti s megérteti, miért 
fordulhat figyelme egyre inkább a lélek bels ő  zajlásai felé. 

A kicsapatással járó tortúrákból bravúrral vágja ki magát: 1903 nya-
rán — mint ismeretes -- magánúton jelesre érettségizik. A kényszer ű  ma-
gány hónapjait nehezen vészelte át, kivált a nyilvános szereplések hiányát 
nem lehetett könnyű  elviselnie. Közönség híján megtanult befelé élni, kép-
zeletével pótolni a kinti élet izgalmait. Ezzel csak mélyült a távolság köz-
te és a szabadkai világ között. Önérzete szükségképpen szembeállította a 
nélküle zajló élettel. Élményei a város elmaradottságáról valószín űleg 
ekkor szilárdultak erős meggyőződéssé. 

1903 őszén a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar—német sza-
kán elkezdte egyetemi tanulmányait, s ezzel élete új szakaszát. A jeles 
érettségiért apja olaszországi úttal jutalmazta, s ennek során nyilván be-
hegedtek a .gimnáziumból való kizárással kapott sebek. Leveleiben nyoma 
sincs a szorongásnak. Úgy megy a fővárosba, s úgy érzi ott magát, mint 
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aki börtönből szabadult. „Te mostoha édesanya, csak tudnád, hogy dédel-
getett és szoptatott az a másik, kit nem régen elhagytam" — írja, mikor 
az első  év elteltével Budapestr ől Szabadkára hazaérkezik. 

Pedig tudjuk róla, hogy a tömegben, idegen emberek gyülekezetében 
általában rosszul érezte magát (Vörös ökör, Óvoda, Vallomás). Koszto-
lányimé szerint az egyetemen is tartózkodó, megválogatja barátait. Kü-
lön'cködő  hajlamai gyerekkora óta kísérik. S most, hogy kikerült családi 
háza védettségéb ől, mégis magabiztos, a főváros iramában jól érzi ma-
gát,, életrevalósága ebb ől 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, gyermekkora 
óta barátja, egy év múlva öccse, Árpád és unokaöccse, Brenner József 
is vele diákoskodik. Apjától hetente kapja a családi és városi élet minden 
eseményére kiterjed ő  gondos leveleket. S ha nem gazdálkodna takaré-
kosan, a hazai csomagok kihúznák a bajból. Ünnepekre, Grószi születés-
napjára rendszeresen hazautazik, s ha nem, akkor a Szabadkáról följött 
diákok közvetítik hozzá az otthon figyelmes gondoskodását. S ehhez az 
otthonhoz ő  is hűséges maradt élete végéig. 

‚Át So 
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THOMKA BE Á TA 

A METAFORA, AZ ,ÉRZÉKI ÁBRÁZOLAT", 
A SUGALMAZÁS NARRÁCIÓJA ÉS KOSZTOLÁNYI 
KORAI ELBESZÉLŐ  FORMÁI 

Kosztolányi prózája formai szempontból a szimbolista narratív szerke-
zettől a mind egyszerűbb struktúrák felé, művészi szemlélete a szenti• 
mentálistól, a románcostól az irónián át a groteszk felé halad. Forma 
és szemlélet lényegesen nagyobb átalakulásról tesz bizonyságot, mint fo-
gékonysága, témái, érdeklődése. A művészi szemlélet már igen korán 
bizonyos látószög-korrekciókat eszközöl az ábrázolásban, ami csak foko-
zatosan vált át a Kosztolányira oly jellemz ő , enyhén vagy kevésbé eny-
hén torzító látásmódba. A szenvedő, emlékező , beleérző  hajlam helyét 
észrevétlenül foglalja el egy eleinte rejtett, majd mind kifejezettebben 
távolságtartó irónia, mígnem az Esti Kornélban diabolikus groteszk ötle-
tek válnak uralkodóakká. A szemlélet bonyolultabbá válásával egyenes 
arányban halad prózája a formai és nyelvi redukció felé. Az er ősen reto-
rizált, metaforikus, képszerű, eufonikus prózanyelvet a köznapi, beszéd-
szerű  narráció váltja fel. Stílusának változásáról írja Gyergyai Albert, 
hogy Kosztolányinál ez mintha az önkeresés útja is volna egyben. A tízes 
évek prózájának ars poeticáját nem az egyszer űség és nem a metszett-
ség, hanem az individuális érzékiség, a misztikum iránti fogékonyság, 
az erősen retorizált nyelv és az elbeszélés metaforikussága alakítja. Kosz-
tolányi prózája műfajilag ahhoz a formai hagyományhoz kötődik, amely 
az európai irodalmakban a romantikától a századfordulóig kibontakozik, 
s melyet a rövidprózai kifejezés lehet őségeinek felismerése s e lehetősé-
gek mind árnyaltabb felhasználása, kimunkálása jellemez. A folyamatba 
a századvégen bekapcsolódó magyar novella mintát nem, de kiinduló-
pontot kínált fel Kosztolányi érzékenységének kifejezéséhez. Ez abban 
tükröződik, hogy meglehetősen idejétmúlt formák is, mint amilyen az 
életkép, megújulásra alkalmasnak bizonyultak. Az életképforma, melynek 
művészi lehetőségei korábbi prózánkban is kifejezetten korlátozottak vol-
tak, Németh G. Béla szerint szervesen épült be A szegény kisgyermek 
panaszai lírai világképébe. Hasonló a különböz ő  képek, rajzok, az anek-
dota és a publicisztikai kisműfajok tradíciójának továbbélése is prózájá-
ban. E formák Kosztolányinál mutatják meg els ő  ízben valódi művészi 
alakíthatóságuk méreteit. 

Mikszáthról írja: „főképp az elbeszélést választotta, a »kis m űfajt«, 
nagy mondanivalója formájának; a karcolatot, a rajzot, melynek utolér-
hetetlen mestere. Ezekbe a remekekbe tömörítette tehetségét. (...) Pró-
zája a magyar próza törvénye és kánonja." Rövidprózánk árnyailodási és 
megoszlási folyamatait a huszadik században az a kánon indítja útjára, 
melyet a mikszáthi anekdotikus novellaszerkezet a nyolcvanas években 
kialakított. Kosztolányi egyike azon m űvészeknek, akik elbeszél ő  művük-
ben e kánon érvénytelenítéséb ől indultak ki. Műfajváltásait és szemlélet-
alakulását vizsgálva Németh G. Béla arra figyelmeztet, hogy lírát szerz ő  
és prózát is író alkotók műfaj szerint elkülönített értelmezése óvatos-
ságot igényel, s hogy Kosztolányi életm űve egy korszak koncentrált ki-
bontakozása. Munkásságának els ő  szakasza, tízes évekbeli tevékenysége 
különös nyomatékkal igazolja ezt az észrevételt. Novellái, rajzai, kisszá-
mú rövidtörténete, esszéi szemléleti, affinitás- és kifejezésbeli rokonsá-
got mutatnak költészetével. A motivikus párhuzamosságok m űveiben ta-
lán sehol sem olyan kifejezettek, mint a tízes évek prózája és az ekkori-
bam írt A szegény kisgyermek panaszai között. A korszak szimbolista 
líráját elemző  Kelemen Péter megfigyelései, jellemz ő  módon, a prózára 
is kiterjeszthetők. Sőt, sokkal intenzívebbnek tűnik e pályaszakasz pró- 
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zájlának a versciklussal, mint a másfél-két évtizeddel kés őbbi novellisz-
tikával való kapcsolata. Kosztolányi a szimbolista versszerkezetek mel-
lett novelláiban és rajzaiban jellegzetes szimbolista elbeszél ő  szerkezete-
ket dolgozott ki. Szimbolista poétikájának meghatározó vonása a m űfa-
jok enjambement-jai. Nem véletlenszer ű  áthajlások ezek, s a jelenség 
lényege nem a műfajkeveredés. Pontosabb olyan műfajok közötti térben 
jelentkező  oldásról, érintkezésről beszélni, melyből kifolyólag A szegény 
kisgyermek panaszait románcos életképfüzérként is olvashatjuk (Németh 
G. Béla) korai prózáját pedig emlékezés- és hangulatrajz-füzérként. Az els ő-
ben a nem fabuláris anyagból, az érzelemtartalmak epikumából, a második-
ban a történetszerűség funkciómódosulásaival térhez jutó lírai 'szaméilyes-
ségből következnek a dalok, illetve novellák nem m űfaj-specifikus voná-
sai. A magyarázatot a fiatal Kosztolányi életérzésében és m űvészi szem-
léletében kell keresnünk. A líra és a próza is az érzéki affektivitás meg-
nyilatkozását szolgálja, s mindkettőben egy árnyalt szenzualitás keresi 
nyelvi formáit. A személyesség kifejez ődésében megkötéseket jelent a 
lírai és a prózai formanyelv is. Kosztollányi mégsem fordul határozottan 
szembe a hagyománnyal, csak észrevétlenül felnyitja a m űfajok zárait s 
lehetővé teszi közlekedésüket egymással. Írói útjának kés őbb sincsenek 
látványos fordulatai és hirtelen váltásai. 

A szimbolista korszak alapmotívumai a gyermekkor élményanyaga, 
élethelyzetei, a betegség, a lázálom, a tárgytalan szorongás, a halál. Az 
életérzés meghatározója a magányosság, az idegenség, a célképzetek szét-
foszlása vagy meg nem találása, a dezillúzió, az összetartó eszmék, érté-
kek, hit hiánya: egyetlen bizonyosság a személyesség. Ezt az orientációt 
a misztikum, az irracionalitás iránti vonzalom, az érzékelés, a szenzuális 
tapasztalat jelent őségének megnövekedése kíséri. Mindez a mimetikus 
jelleg háttérbe szorulását és az egyéni ábrázolásmód transzformáló eljá-
rásait állandósítja Kosztolányi korai prózájában. 

„A határokat nem kifelé tágítjuk, de befelé. Nem kivetítünk, hanem 
bevetítünk. Bennünk van a megoldás. A misztikum nemcsak a népmesénk, 
de hitregénk is." (Kosztolányi) 

A szimbolista próza retorikájában kiemelt fontosságú a „környezet 
beleérző  meglelkesítését" (Barta János) szolgáló megszemélyesítés, a díszí-
tettséget fokozó metaforák, jelz ős szerkezetek, színszinbólumok, halmo-
zások, részletezések, tehát az analógiás gondolkodásból származó és he-
lyettesítéssel keletkez ő  alakzatok s a b ővítésre támaszkodó eljárások. Hogy 
miért juthatott e korszakban szerephez a metafora, a szimbólum a pró-
zában, azt megközelítőleg pontosan vázolja Lukács György egyik korabeli 
gondolatsora: 

„Szimbólium? Igen. Minek a szimbóliuma? Annak, hogy vannak pil-
lanatok, amikor minden szimbolikus. Annak az érzésnek, hogy valaminek 
szimbólum volta csak szempont, hogy belülr ől esnek a szimbolikát adó 
fénysugarak a dolgokra. De itt csak sugarak esnek rájuk, és a dolgok 
megállnak a maguk fénytől meg nem változtatható háromdimenziós tes-
tiségükben. Ragyogni kezdenek, de dolgok maradnak mégis." 

Kosztolányinál nem uralkodik el a közvetlen érzéki tapasztalatot 
tagadó magatartás, noha az érzéki miszticizmushoz sohasem volt köze 
tebb, mint ebben a korszakban. A fogalom el őtti emotív tartalmak, az 
ösztönvilág, az álmok megszólaltatásában kiemelt szerep jut a közvetlen 
környezetet alkotó tárgyi-dologi világnak. Mintha egy tárgyi miszticiz• 
musban folytatódna az érzéki, melynél a mindennapok tárgyi tartozékai 
az imagináció, az emlékezés, az álom a bels ő  tartalmak projekciós köze-
geként működnek. Az érzelmi megismerésnek (Kosztolányi) két alapirá-
nya van: az egyik az önmaga, a másik a kifelé mutató. A küls ő  körvo-
nalak metsző  pontossága, élessége, a megidézett tárgyak színre, íze, for-
mája, anyaga nagyfokú plasztikusságot, hajlékonyságot, konkrétságot ta- 
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núsít, s felvállalhatja a bonyolult érzelemtartalmak kifejezésének funkci-
óját. Az egyén a tárgyi észleletekben is önmaga megismerése felé halad, 
míg el nem érkezik a pontig, menyben szétválaszthatatlanul egynek érzi 
magát a tárggyal vagy a jelenséggel. Ennek az alapállásnak a nyelvi for-
mái a jelentéstani átvitelek, cserék és analógiák, melyek az érzéseket és 
állapotokat a külső  világ megnyilvánulásaiként rögzítik. Ezt az összefüggé-
sek megsejtése előzi meg, mely eleinte a hasonlításban jut kifejezésre. 

„Agyunk az egyik dolgot csak a másik által érti meg, úgy hatolhat 
a tárgy mélyébe, ha összeveti egy másikkal, és a különbség általl megérti a 
hasonlított tárgy igazi mivoltát is. Ennél többre — emberi eszközökkel 
nem juthatunk. A varjakat a gyászkoszorúhoz hasonlítjuk, aztán a gyász-
koszorút ismét a varjakhoz." (Kosztolányi) 

A hasonlítás azonban jelentéstani folyamataink meghatározott pont-
ján metaforizálódik, s értelmileg bonyolultabb tartalmak közlését vállal-
ja fel. 

A kisgyerek lehunyja a fejét 
és fél az éj. És reszket a setét. 

A kisgyerek lélekállapota már nem a hasonlat, hanem a helyette-
sítés, az átvitel révén fejez ődik ki, mely nemcsak a lehunyt szem — le-
hajtott fej felcseréléséb ől és az alvás — éjszaka metonímiájából bonta-
kozik ki, hanem a testileg is megnyilvánuló rettegés (reszketés) méreteit, 
arányait kitágító metaforából: az éj az, ami fél, a setét az, ami reszket. 
A tágítás, eltávolodás, absztrahálódás következ ő  fokán már megszűnnek 
érzékelhetőek, megsejthetőek lenni a térbeli, időbeli, oksági, formai, anya-
gi összefüggések, a kép(zet)ek kiszakadnak a tudat vagy az érzékek el-
lenőrizhetőségéből, és a szimbólum összefoglaló elvontságában jelennek 
meg, melyek „elfátyolozva kinyilatkoztatnak és kinyilatkoztatva elfátyoloz-
nak (...) A szimbólumoknak az a kivételes tulajdonsága, hogy az érzékel-
hető  kifejezésben a tudatnak és a tudatalattinak, úgymint az ösztönös és 
a szellemi erőknek összes hatásait szintetizálják, amelyek minden ember 
lelkületének belsejében konfliktusban állnak vagy összhangot keresnek. 
(Chevailier — Gheerbrant) 

A szimbolista érzékenység. Az olyan megtapasztalások jelent őségének 
hangsúlyozása, melyekhez csak intuícióval lehet eljutni, s melyek érte-
lemszerűen megm.agyarázhatatllanok, nem a realizmus és nem a klassziciz-
mus értékrendjét, hanem a romantika szemléletét aktualizálja. A ro-
mantika mint az individuum lázadása (E. Wilson) lesz az az alap, melyet 
a szimbolizmus kisajátít magának. A szimbolizmus érvényt szerez azok-
nak a sejtéseknek, érzeteknek, képzeteknek, melyeket a tudatalatti cen-
zúra különben kiszűrne: az embernek egzisztenciális valóságát tudatosítja 
egy kozmologikus lényegű  élményen keresztül. (Santarcangeli) A jelkép 
egymástól távoli pólusok egyesítője, a reális és a képzelt, a tudatos és a 
tudat előtti tartalmak merész összekapcsolója és felcserél ője, a bensőség 
és a külsőség ozmózisának formája. (P. Emmanuel) Szimbólummá, szim-
bólumsorokká lesz Kosztolányi e korszakának uralkodó képzete, a ha-
lálképzet, nemcsak mint gyermekkori haláléQmény, hanem mint az élet 
utáni állapot megélt tapasztalata. Az üvegajtó, a bűvös, tükrös ajtó, a 
tükör ( A szegény kisgyermek panaszai) olyan látványi elem, mely egy 
egész érzéskomplexus és látomásosan megélt irreális élmény egyesít ője. 
Maga a halál, annak jele és képe. 

Amit ez az érzékenység visszakövetel magának, az a romantikában 
megfogalmazott, művészileg megformált igény, hogy a m űvész erős és 
kifejezett fogékonysága ellenére, melyet a természet jelenségvilága és a 
tárgyi világ iránt tanúsít, azzal ne korrespondenciát teremtsen, hanem an-
nak alternatíváját (Konstantinovi ć) hozhassa létre. Vagyis, azt ne üveg-
ként, hanem erősen stilizáló rajzolatként tükrözhesse, melynek rendsze-
rét a hangulatok, érzetek, ösztönök és víziók fénytörései szervezik. Kosz- 
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tolányi szimbolizmusának gyerekkor-mitológiája ezért mutathat lényegi 
párhuzamosságot Az előszót író Wordsworth gyerekkori élményeivel vagy 
a természet befolyását rögzít ő  romantikus alapállással. 

... jártam egyedül 
a csöndes csillagok alatt, megértve, 
amit a hang sugallt, hangulatot, 
amit formák vagy tisztának meg őrzött 
képek közvetíthettek; (...) 
Innét a látnok-erőm; s ne mondja senki 
meddőnek az árnyhonos bűvölet sok 
tűnő  hangulatát: nemcsak ezért ne, 
mert rokonai tisztultabb agyunknak, 
szellemi létünknek; ám mert a lélek 
emlékszik rá, hogyan érzett, de hogy mit 
érzett, arra nem, 

(Részlet a II. könyvből; Tandori Dezs ő  fordítása) 

„ ... a lélek emlékszik rá, hogyan érzett": e tartalom formanyelvé-
nek megtalálása foglalkoztatja a tízes években Kosztolányit, s ez magya-
rázza ekkori prózája tematikus hálójának viszonylagos egységét. A vágy-
képnek mint megtörténésnek az átélése (Hrussz Krisztina csodálatos lá-
togatása), látomásos lidércáilom, tudathasadás, identitásvesztés (Lidérc), 
a szenvedélyek ébredésének mint természeti látványnak a megélése (Kék 
gyász), a képzelgés és ábránd világának mint a valóságos élményt és 
tapasztalatot eltávolító élettérnek a kialakítása (Amália) olyan irányultsá-
got jelez, amely a novella narratív jellegének elhomályosítását, a törté-
netszerű  elbeszélés jelent őségének csökkenését, a nyelv stilizáltságának, 
retorizáltságának és a szövegelemek jelentéstani terheltségének növekedé-
sét hozza magával: a sugalmazás narrációjának eszközei kiemelt fontos-
ságú formaszervez ő  eljárásokká lesznek. 

A narratív jelleg elhomályosulása a külső  történések, a reális ese-
ménysor funkcióvesztésének következménye. A Hrussz Krisztina csodá-
latos látogatása mégis igen kis mértékben szorítkozik nem eseményes 
dolgok elbeszélésére. A tűnődő, lélekállapot-elemző  részek is narratív 
jellegűek. 

„A pillanatot gondolatban millió részre osztotta, s úgy érezte, hogy 
ebben átélte volna a gyönyör egész skáláját. Napról napra alázatosabb 
lett a vágya. (...) tánc közben gyakran végigborzongott rajta ez a gon-
dolat. Hiába menekült el őle. Követte őt. A diák csendesen megadta magát. 
Kísérő  árnyéka lett a halottnak." 

Ennek az elbeszélésmódnak a gondolatokat, érzéseket, fogalmakat 
perszonifikáló, s azokat mint ténylegesen létez ő  alakokat mozgató eljá-
rás a jellemzője. Így válik elbeszéléstárggyá a halott Krisztina is. A novella 
úgy vált át a valós események síkjáról a fantasztikum síkjára, hogy a 
kísértetjárás epizódját is realisztikusan formálja meg. Az irracionális ele-
met tényként építi be a történet reális helyzetsorába. Hogy a fordulatra, 
melyet a tagolt szöveg harmadik pontjának egyetlen mondata képvisel 
(De egy napon Krisztina visszajött.), sor kerülhet, s hogy a halott lány 
visszatérését tényként közölheti az elbeszél ő, szerkezetileg azáltal készí-
ti elő, hogy a fordulatot megel őző  epizódokban a látszólagos cselekmé-
nyességet állítja el őtérbe, mely nem a tények, hanem a képzelet, a vágy 
összefüggéseibe tartozik. A történet h ősét, a szeret őjét gyászoló diákot ész-
revétlenül transzformálja: nem a lány emléke a diák kísér ője, hanem ő  
válik a halott kísérő  árnyékává. Fokozatosan homályosul el a diák való-
ságossága; a hazaérkez ő  lány sem kísértet, hanem mintha maga a találkozás 
is két fiktív lény, két árnyék között jönne létre. A történet egész cselek-
ménye ily módon a tudatban lejátszódó folyamatokból épül fel. Meghatá-
rozója a bens őség és a külsőség ozmózisának narratív megformálása, az 
ábránd történetszerű  elbeszélése. 
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A Lidérc című  novellában nem válnak ketté az elemek tömbjei. 
A történetnek egyetlen szintje van, a térben és id őben is koherensnek mu-
tatkozó álom. A „gyötrő, éjféli álomra" utaló bevezet ő  sorok látszólag 
külső  nézőpontú kijelentések, amelyek valójában maguk is a hallucináló 
álom részét alkotják. Álom az álomban, hisz az elbeszél ő-szereplő  „mint 
egy álomalakot" éli át saját magát és jelenlétét egy olyan helyzetsorban, 
mely „az alvó félelmét" és rettenetét váltja ki. Az elbeszélés során több 
utalás történik álomra és ébrenlétre, éjszakára és a h ős képtelenségére, 
hogy e lidérces látomásból felébredjen. Az átélt helyzetek megkérd őjelező  
kijelentésekkel váltakoznak. A helyzetsor álomjellegére való utalások nem 
teszik kétségessé azt, hogy az álom, a látomás egy meghatározott lélek 
állapotnak (egyedüllét, magány, idegenségérzet) s a vele szorosan össze-
függő  létélménynek ( a személyiség destrukciója, a személyiségnek önma-
gától való eltávolodása, meghasonlása, nemcsak saját környezetének, ha-
nem önmagának is mint idegennek az átélése) a nem lírai, nem képsze-
rűen, hanem narratív eljárásokkal megformált kifejezése. Narratív tárgy-
gyá válnak azok a tudatalatti folyamatok, melyeket az én-kett őzés, a kül-
ső-belső  elidegenedés, az önmagát kívülről szemlélő  magatartás indít el. 
Elbeszélhetőnek bizonyul tehát a személyiségnek a rendkívül bonyolult 
problémaköre, mellyel a lélektan, az egzisztenciafilozófia és az elidegene-
dés irodalma próbált szembenézni korunkban. A novella szimbolizmusá-
nak esztétikai meghatározója, hogy nem eseményszer ű  anyaghoz (lélek-
állapot, viliág- és önérzékelés, létélmény) egy helyzetsort rendel, s a narra-
tív szerkezet minden tényez őjét alárendeli a tudati tartalmak kifejezésé-
nek. A tudattartalmakat az érzetek és látomások körével hozza összefüggés-
be, ami felerősíti a szimbolista „fátyolszerűség", a misztikus sejtetés köz-
vetítő  jellegét. Az elbeszélés ködbe vonja és fiktívvé teszi azokat a mozza-
natokat, melyek az elbeszél ő-hőst mint az eseménysort kívülről szemlélő  
tudatot illetik. Nincs felébredés, ebb ől az álomból-állapotból nincs kilépés 
és eltávolodás. A tudat, mely pillanatokra eljut az éberség szintjére, a 
meghasonlottsággal néz szembe, önmaga megosztottságával, ami ez eset-
ben a lidérces vízióval való azonosulással egyenlő . Az értelem alulmarad 
a küzdelemben, melyet az irracionális bels ő  erőkkel vív. A zárás tükör-
motívuma, a szimbolista művészet központi jelképe, hasonló szerepet tölt 
be, mint Wilde Dorian Gray arcképében, ahol a képbe szúrt késtől maga 
Dorian iGray esik össze holtan. 

„Szemben, a körút másik oldalán, egy kirakat tükörüvege csillogott. 
Odasiettem. Szomjasan néztem belé. Akkor aztán láttam. Mindent lát-
tam, és mindent megértettem. 

Kusza, dúlt arc meredt reám, az idegen, kivel még sohasem találkoz-
tam, egy közömbös, fáradt alak, lebegve a semmiségben. Egy ember, ki 
elszakadt mindentől. Az ismeretlen. 

Aléltan hajoltam a tükör lapjára. 
Az arc tovább is mozdulatlanul feküdt benne, mint üvegkoporsóban 

a halott, és az álom nem akart véget érni." 

„Aléltan hajoltam" s „az arc (...) mozdulatlanul feküdt benne": 
nem látványba projektált állapot ez, hanem az állapotnak mint látvány-
nak az átélése. Ahogyan, mint Kosztolányi írja, a halál szinte érzékelhet ő , 
látható, hallható, tapasztalható Maeterlincknél, itt a személyiség felbom-
lása, az önelvesztés a képileg és cselekményesen megérzékített folyamat. 
A szintaktikai formák, a tőmondatok, rövid és elliptikus mondatok a fel-
ismerés katarktikus hatását fokozó eszközök. 

A kísérlet, melyet a Lidérc hőse tesz az álom és az éberség közötti 
ingázás során, s melynek célja a felébredés, a „tudatra ébredés", az eltá-
volodás a látomástól, az önmagát látó és érzékell ő  tudattól, s az azonos-
ság visszaszerzése, az elbeszél ő  helyzetét is sajátossá teszi. önelbeszélés-
ről lévén szó, mint az ekkori novellák nagy részében, nincs határ, távolság 
elbeszélő  és hős s gyakran elbeszélő  és történet között sem. A Lidérc 
elbeszélő-hőse önmagától kívánna szabadulni. Próbálkozása nem sikerül, 
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tükörképe megerősíti a sejtést, hogy maga nem önmaga. Jelképesnek t űnik 
ez az elbeszélő-szereplő  azonosság abban a novellában, melynek témája az 
azonosságvesztés tragikus élménye. A szimbolista Kosztolányi-novellák-
beli elbeszélő-szereplő  azonosság, elbeszélő-történet közelség értelmezi e 
korszakának személyességét. M űvészetében a továbbiakban mindjobban 
eltávolodik egymástól az elbeszélő  és a szereplő , a történet és az elbeszé-
lés, míg a szembefordulás, a fölény és az irónia distanciája olyan fokúvá 
nem válik, mint az elbeszél ő  szubjektum teljes elbizonytalanítását példá-
zó Esti Kornél-szövegekben. 

Az oksági összefüggés fellazulása. Az Amália és a Kék gyász című  
novellákat a gyermek halálvíziójának témája és az én-elbeszél ő  pozíciója 
közelíti egymáshoz. Mindkettőt jelképi és motivikus párhuzamosságok 
fűzik A szegény kisgyermek panaszaihoz. Az expozíció önmagában zárt 
eseményt, helyzetsort foglal magába, melyhez el őzmény-következmény mód-
jára kötődnek a további epizódok: a történet kifejlésének középpontjában 
az indításbeli eseménnyel összefüggő  érzelmi válaszok részletezése áll. Az 
Amália helyzetsorában a tényleges történéseket egy velük lazán összefügg ő  
belső  folyamat megérzékítése szorítja háttérbe anélkül azonban, hogy az 
eseménysor s az asszociáció-sor jelent ősen eltávolodna egymástól. 

Az Amália szüzséjét a kisfiúnak egy halott n ő  arcképével és történe-
tével való megismerkedése tölti ki. A történetvázat meghatározó viszony 
a fiú—arckép, fiú—(arckép)—halál tengely mentén bontakozik ki. A Lidérc-
től eltérően a hangsúlyos szemlélődő  vonulatot, a gyermek halálélményé-
nek, -képzeteinek alakulását az elbeszélés nem .a szerkezetet kitölt ő  láto-
más formájában követi, hanem a helyzetsorba iktatott t űnődés, tépelődés 
elbeszélésével. A Kék gyász színszimbolikáját idéző  asszociáció •a halott 
nő  képének kékségére vonatkozik. A következ ő  társítás a halott, a halotti 
és egy negatív hangulatú környezetrajz, napszakleírás (délután) között lé-
tesít összefüggést. A tárgyakba, formákba vetített érzelmek (A szegény 
kisgyermek panaszai) helyett itt a halálképzet vetül ki az észleletekbe. 

„Végtelen, mozdulatlan napsütésben ragyog a sárga homok, mely 
egészen a tűzfalig nyújtózkodik, a hinta áll, a virágcserepek mögé, a k ő-
rakásokba hideg békák bújnak a forróság el ől, s szemük mérges tűzzel 
parázslik. Az árnyékban hűsölő  kutya szeme is véres. Csak a macskák 
ülnek a homokon. Mind a hét macskánk a hinta elé telepszik, körmét éle-
síti a fák kiszáradt törzsén, tojássárga szemét kinyitja a napra, szembo-
gara vékonyka vonalnak látszik. Ha végigsimítjuk szőrüket, az ujjaink 
hegyén villamos szikrák pattognak. A h őség, az unalom émelygő  undora 
pincékbe kerget." 

E leíró epizód, mely a vizuális észleleteket egy testi (undor, émelygés) 
és egy lelki állapot (unalom) közvetítésével társítja a gyermek halálképze-
téhez, a legkülönfélébb hangulatú és jelentéskör ű  elemekből építkezik. 
Napsütés, békák parázsló szeme, macskák tojássárga, napba néz ő  szeme, 
villamos szikrák — kontrasztként pedig az árnyék, a pince homálya. 
Olyan képi együttes ez, melyben az ellentétes hatású látványi mozzanatok 
(fény vs sötét) fokozást eredményeznek. A délután-halál kapcsolat, melyet 
kellemetlen közérzetként ábrázol a novella, testi állapotokban, érzetekben 
konkretizálódik („a vér a fejembe tódul, öntudatom lassanként elvesz, az 
idegeim bizseregni kezdenek"). Ezt az észleletsort a halott n ő  megpillan-
tása zárja le: 

,,... a vizeshordóban nemcsak saját arcomat láttam, de egy n őala-
kot is." 

Mintha a Lidércbeli „kettős élet", megkettőződés fordítottja lenne 
ez a megelevenedés: azonosulás, önszuggesztióval elért átalakulás. „A ké-
pek mély álmát alvó" n ő  képe a gyermek világában jelent ősebb szerepet 
kap, mint a tényleges élettények, s fölébe kerekedik a tapasztalati világ-
nak. „Vannak pillanatok, amikor minden szimbolikus ...” Ilyen a halál- 
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élményt sugalló nyári délután, ilyen tárgy az érzelmi-érzéki köt ődést, gyen-
gédséget kiváltó hallott képe. Összefüggést e távoli jelenségek között csak 
az analógiás tudatműködés létesíthet. 

A Kék gyász archetipikus jelképisége. A szimbolista elbeszél ő  szer-
kezet meghatározó vonása az elbeszéléselemek jelképi jelentésb ővülése. 
Az emberi tapasztalatra alapozott realisztikus narratív modell, melyet az 
alábbi séma tartalmaz, bonyolultabb rendszerrel helyettesít ődik. (W. Ost-
rowski) 
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A modell legnyomatékosabban a hatodik és hetedik tényez őnél mó-
dosul. Gyengül vagy megszűnik az okság és a célok irányadó hatása, s a 
cselekményt megszervező  uralkodó elv helyére lép a realista elbeszélést ől 
idegen princípium, a szabad társítás, az irreális összefüggés (fantaszti-
kus elbeszélés), az alogizmus (groteszk), az analógiás kapcsolat (metafora, 
szimbólum). A személyek, tárgyak, tényállások rendszeréb ől alkotott szö-
vegvilágot nem az okság irányítja. 

A novella címe szorosan összefügg a bevezetés négy mondatával. 
A címnek jelképező  funkciója van a szövegegész viszonylatában. Jelentése 
történések, helyzetek, viszonyok sorában konkretizálódik, majd koncentri-
kus körökben távolodva mind több, egymással közvetlenül nem érintkez ő , 
csupán szimbolikusan kapcsolódó elbeszéléselem köt ődik hozzá s az in-
dító egységhez. A további epizódok ennek formai kib ővítései és jelentés-
tani árnyalói, elmélyít ői. Az eddigi szövegeknél már érintett elbeszélés-
logika megoldásai alakítják az indítás és a további részek viszonyát. 
Olyan esemény vezeti be a történetet, mely h ősében erős reakciót vált ki, 
s • megindít egy belső  átalakulási folyamatot. Ez felerősítené a történet 
időelvű  és oksági viszonyrendszerét, amit a vonalszer ű  elbeszélés is alá-
támaszt, ha az epizódok f űzését csak az id őrend s a kauzalitás határoz-
ná meg. Tekintettel arra, hogy a történet el őrehaladása egyben szimboli-
zációs folyamat is, a részek között mind lazább asszociációs viszonyok 
létesülnek. A történet Qinearitását így jelentéstani szaggatottság egészíti 
ki. Vannak ugyan olyan motívumok a narratív szerkezetben, melyek e 
széttartó vonalakat összekötik, az elbeszélés mégsem szünteti meg a tör-
ténetben jelentkez ő  ellentétes, egymást kizáró vagy taszító er ők érvénye-
sülését. A vonalszerű  történetmeneten belüli paradigmatikus összefüggé-
sek megbontják az okságiakat, illetve korlátozzák hatásukat. A novella 
bevezetése sűríti a szimbolikus relációban álló motívumok egy részét. 

„Kék gyász 
Kisöcsém alig élt huszonnégy órát. Szemei kinyíltak a tavaszra; és 

meghalt. Szemei is kékek voltak, mint a tavasz. Halálában volt valami 
derűs, egyszerű , boldog." 

A novella nem módosítja a tavasznak az évszak-szimbolikából ismert 
jelentését (újjászületés, felébredés, a természeti ciklus kezdete mint ifjú-
ságjelkép stb.). Ehhez kapcsolódik ellentétesen a csecsem őhalál. A tavasz 
egyik jelentéskiterjedése, az új élet a huszonnégy óra alatt leperg ő  kis 
életre tevődik át. Lejátszódott benne is a születés, szemei a tavasz színét 
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tükrözték: a gyermek mintha maga volna a tavasz. Az er ős egymásba 
illesztés, egymásba vetítés folytán nemcsak születésére, hanem gyors ha-
lálára is rávetülnek a tavasz-képzet hangulati tartalmai. Der űs, egyszerű , 
sőt merész váltással, boldog e halál. A gyász nem fekete, hanem kék, a 
halál nem a tragédia, hanem a boldogság képzetével alkot egységet. E 
kettősség a hozzátartozók lelki reakcióira is kiterjed. „Valami megdöbbe-
nés és enyhe — nem kellemetlen — szomorúság" vesz er őt a családon. A 
tizenhárom éves fiú is inkább csodálkozik, mint megdöbben. „Csak ilyen 
ez?" — kérdezi magában, s nem tud betelni a halál érzésével. Érzékeivel 
keresi a megbizonyosodást. Amikor maga marad a kis halottal, megtapo-
gatja homlokát. 

„.. , kinyújtottam kezem, s azzal a félénk-vágyó mozdulattal, mellyel 
tilos tárgyakhoz, késhez, dllóhoz, cukrászsüteményekhez ér a gyermek, 
ujjaimat a kisöcsém hideg homlokára nyomtam." 

A fiú mint „tiltott tárgyhoz", úgy nyúl a kis halotthoz. Ebben a gesz-
tusban az a „gyemekes, szenzuális affektivitás" nyilatkozik meg er őtelje-
sen, melyet Barta János jellemz őnek tart Kosztolányira. A Kék gyászbeli 
halál megszabadul minden romantikus sallangtól, mint Maeterlincknél: 
„igénytelenné törpül, amint földi kapcsolatba lép az emberekkel, 
tárgyakkal, kilincseken zörget, belép a szobánkba és leül valamelyik üres 
székre. Ez a halál szinte érzékelhet ő . Látjuk, halljuk, tapintjuk. (Kosz-
tolányi) 

Misztikumától megfosztott halál ez, anyagias állapot, mely a maga 
tavasziasságával nem egyéb, mint átmeneti materializálódás a születés 
előtti s a halál utáni nem létezés között. Erre mutatnak a furcsa társítá-
sok, mint a kék gyász, a tavasz-halál, a derű-gyász s az ambivalens ér-
zelmek: 

„Mégse fájt nekem ez a fájdalom. Inkább belesápadtam, mint va-
lami vágyba. (...) A gyász mélyén, a szájak vonalán, a szavakban titkolt 
öröm lappangott." 

Az érzések és lelkiállapotok jellemzése mindvégig ellentétez ő . 
„Fejem lüktetett a friss föld, a tavaszi rögök életkedvét ől. Nyugalom 

ereszkedett reánk." 

„A félelem és mámor fülledt érzéssel hömpölygött végig rajtam." 
„Mindez pedig szomorú volt és édes." 

Fájdalom-vágy, gyász-öröm, félelem-mámor, szomorú-édes, lüktetés-
nyugalom: kellemes és kellemetlen, vonzó és zavaró min őségek, állapotok 
kapcsolatai teszik érzékelhet ővé, -árnyalttá a tavasz-halál motivikus össze-
függést. Általuk közeledik az elbeszélés ahhoz a váltáshoz, melyben a ta-
vaszi természet éledése a szerelem éledésével létesít kapcsolatot, s háttér-
be szorítja a csecsemő  halálától a halotti torig ívelő  motívumsort. 

A tavasz szimbolikus jelentéskiterjedéseivel kiemeli a csecsem ő  ha-
lálát a tragikus életkörülményb ől, a veszteségérzetet pedig a szikrázó nap, 
az éneklő  fecskék, a tavaszi fű  derűjével ellensúlyozza. A tavasszal és a 
gyásszal metaforikus kapcsolatban álló elem, a kék szín transzformációs 
motívumnak bizonyul, mely a szerelem, a szenvedély jelentéskörébe való 
áttérést képi-érzéki szinten realizálja. Els ő  jelentkezésekor szinesztéziásan 
kötődik a gyászhoz, majd a gyermek kék szemeinek a tavaszhoz való ha-
sonlításában bukkan föl. Kékek a takarók, a halottasházi kellékek, a szo-
ba fátylai, a gyászjelentés pedig kék-ezüst. Következ ő  előfordulásakor 
ismét metafora a kékség. Ez összefüggésben van azzal a cselekményszint ű  
fordulattal, mely a fiúnál a temetés utáni vacsora idején áll be. Amit 
ettől fogva átél, érez, lát, megsejt, nem egyéb, mint a természet megele-
venedésének testi, szenzuális megtapasztalása. 

„Szemem égett, torkom tüzelt. Kimentem az udvarba. Minden kék 
volt. A kék égen pedig kétszer akkorák a csillagok, mint egyébkor." 
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A minden kék olyan általánosítás, mely a kék motívumához, mint 
az expozícióban, a tavaszi újjáéledés metaforáját közelíti. Ám míg ott a 
kékség kontrasztosan kötődött a halál tényéhez, s azt csupán der űssé, bol-
doggá tette, itt az érzékek tombolásának, a szenvedélyek fellobbanásának 
jelképévé válik. A fiú mindenütt ölelkez ő  párokat észlel: 

„Fölöttük az ég, az ég bársonyos, forró, szinte afrikai kéksége." 

„A tavasz valósággal dühöngött. Kénköves pokol volt a tavasz, kék 
leplek fönn kifeszültek és lengettek, az ágakon rügyek zöld sebei forrottak, 
s minden virágot, gyönyört, gyümölcsöt izzadt." 

A ravatalozó szoba kék fátylai, az afrikai kékség ű  ég, a kifeszülő  kék 
Qeplek olyan látvány-mozzanatok, melyek képi tartozékai a halálképzetet 
a szerelem, az erotika képzetkörével összefonó folyamatnak. A halál mo-
tívumának és az Érosz jelképének egymásra vetülése a novellát a szimbo-
lista érzékiség .  közvetítésével utalja a mítosz köreibe, s ezzel kiteljesíti, 
(lezárja az asszociációs sort, melyet az indító eseményegység (a csecsem ő  
megszületése, huszonnégy órás élete és meghalása) s űrít. Önmagában zárt 
ciklust képvisel ez a rövid élet: modelljét két vonatkozásban is megis-
métli a novella. A fiú átalakulásában s a kék szín szimbolikus jelentésb ő-
vülésében. Az élményekből, képzetekből, érzésekből és szenzuális tapasz-
talatokból olyan sor áll össze, mely a történet idejét alkotó huszonnégy 
óra alatt (ebben is párhuzamosság figyelhet ő  meg) a fiúval is egy életcik-
lusra emlékeztető, zárt folyamatot teljesít ki. A történet elején úgy áll a 
kis halott elé, mint ártatlan, tudatlan, csodálkozó gyermek. 

„A latin könyvekkel éltem, templomi tisztaságban." Sem a születésről, 
sem a halálról, sem a testi szerelemr ől, sem a szenvedélyről nincs még 
tudása. A temetés utáni est sejtései, majd érzéki megbizonyosodása távo-
Qítja el fejlődésének ett ől a szakaszától, és teszi lezárttá az ártatlanság 
körét életében. Ennek a váltásnak a központi motívuma is a tavaszi ter-
mészet képzetköréb ől származik. 

„Kénköves pokol volt a tavasz, (...) Ördögök fűtötték alattam a rop-
pant kattant. (...) Körülöttem valami pogány ünnep készülődött." 

A motívumok e paradigmatikus tengelyének els ő  eleme a templom. 
A gyászház képsorában jelentkezik el őször: 

„... az ablakmélyedésben, kék fátyolok mögött mécs égett, s ez az 
elmosódó fény a lángoló verőfényben egy virrasztó lélekre emlékeztetett, 
a házat templommá, a fájdalmakat mítosszá varázsolta." 

A kék fátyolok mögött ég ő  mécs képe annak a kontrasztnak egyik 
eleme, megy a virrasztó lélek — templomi tisztaság — .a ház mint templom 
képi együttese és az afrikai kékség ű  ég — kénköves pokol — fönn lengő  
kék leplek — roppant katlan — pogány ünnep motívumköre között feszül. 
A rendkívül gazdag szín- és fénymotívumok közül a kékség bizonyul sze-
mantikailag legváltozóbbnak, ami szimbolikus tartamainak és konnotáci-
óinak sökrétűségét pélldázza. A kékség egyike a széttartó, pontosabban 
egymást kizáró motívumkörök összefogó elemeinek. Ilyen a tisztaság — 
templom vs pogányünnep — pokol kontraszt. A „pogányünnep" képsorához 
tartoznak a fiú táguló látószögű  észleletei: először a kerti bokrokat, a mö-
götte ölelkez ő  szerelmeseket, majd a sötét kapualjban csókolózókat re• 
gisztrállja. A perspektíva fokozatosan a város utcáit, a sétálókat is befogad-
ja, végül egy mozgalmas leíró-szemlél ődő  résszel teljesíti ki az izzó kisvá-
ros s a gyönyörtől izzadó természet tablóját. E tablót látványi elemek és 
látványszerűen megragadott/kifejezett érzéki tapasztalatok, érzékivé tett 
(lelkiállapotok, testileg átélt hangulatok alkotják. A képrendszert uraló 
analógiás gondolkodás a küls ő  észleleteket, természeti jelenségeket, tár-
gyakat a fiú legmélyebb tudattartalmainak és fogalom el őtti tartalmainak 
helyettesítőjévé, jelképévé avatja. A tomboQó természet a fiú ösztönvilá-
gának éledése, érzékeinek forrongása egyben. Látomásos lélekállapot (Né-
meth G. Béla) ez, melyben a konkrét vizuális elemek az érzelmek absztrak-
ciós szimbólumai. 
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Az Érosz uralta élmény, mint Georges Bataille írja, mindig egy kis 
halál (une petite mart). Effelé közeledik a fiú, amikor megindul az udvar 
sötétjében felfényl ő  ablak felé. 

„Tükör előtt a lámpafényben fésülködött Margit." 

A fénymotívumok, mint a lélekállapotok eddigi dinamikus, képi meg-
idézéseinél is, bels ő  késztetést, hangoltságot jeleznek/jelképeznek. Az ab• 
lakon át befogott látvány maga az idill. Margit — neve következtében is — 
maga a tisztaság. A kozmikussá tágított korábbi ölelkezés-látomás után, 
melyet a novella jellegzetes ambivalens élményisége jellemez („Mindez 
pedig szomorú volt és édes"), a Margittal való találkozás lezárja a fiú 
érzelmi átalakulásának sorát. A sz őke lánnyal való viszonyát is egymás-
sal ellentétes érzelmi motivációk befolyásolják. Els ő  találkozásukkor a 
lány a koporsónál „Könnyezett és imádkozott, sóhajtott, és félt ő  is, 
akár én. Arca viaszhalvány volt. Jólesett mellette lennem, és félni vele 
együtt." 

Mindketten az érzéki megtapasztaláson innen vannak még. A fiú 
körül s magában a fiúban lejátszódó hirtelen változásokban egyetlen lényt 
ismer fel, aki nem taszítja. A lány fehér arca, sz őke haja, félelme a biz-
tonság és egymásrautaltság tudatát jelenti számára. A fehér szín s a 
szőke haj a zárásban megismétlődik: a lány nyaka, mézszín haja eleven 
kontrasztja a piros arcú, tort ül ő  vendégeknek. Az élménykomplexus ko-
rábbi összefoglalása, „mindez szomorú volt és édes", a lánnyal való talál-
kozásban a félelem/egyedüllét — testi szenvedély kettős motivációjára 
rímel. Nem csak egyik vagy másik a mozgatója találkozásuknak, hanem a 
kettő  együtt. 

„És hozzáértem a hajához. És átkaroltam, hogy ne féljek. És leesett 
a kontya, a hosszú-hosszú haja, majdnem a földre. 

És téptem a haját és a száját a szájammal." 

A fiú úgy ér hozzá a lány hajához, mint korábban a kis halotthoz. 
Ott a halálról, itt a szenvedélyr ől kell érzéki megbizonyosodást szereznie. 
Mintha nem is a testi vágy vezérelné, hanem saját látomását kívánná 
megtapintani. 

Kosztolányi művészetét a tízes években az a létélmény határozza 
meg, melynek központi vonása a magányosságból származó közérzet. En-
nek legszuggesztívebb kifejez ői a szimbólumok. Közülük való a hosszú haj 
mint a magány jelképe, mely a Kék gyász záró motívumán kívül egyik 
versének is uralkodó képzete. 

A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán 
Ágyamra ül fásultan a magány, 
És rámtekint és nézdeli magát. 
És fésüli hosszú, hosszú haját. 

(...) Végtelen haja 
.Oly hosszú, hosszú, mint az éjszaka. 

Az érzéki megismerés. A Kék gyász narratív szerkezete és a tízes 
évekbeli szimbolista vesszerkezetek között a létélmény s a formanyelv 
is szoros kapcsolatot teremt. A novella domináns szerkezeti vonása (az 
expozíció élessége és az elbeszélésen belüli viszonylagos önállósága, továb-
bá az utána következ ő  epizódnak a szimbolikus kapcsolódása stb.) nem-
csak az ekkori elbeszél ő  szövegeknek, hanem A szegény kisgyermek pana-
szai darabjainak is meghatározója. Már-már azonos a versbeli én és az 
elbeszélő  magatartás is. 

„Jó oka van annak, hogy minden, amit a küls ő  természetben látunk, 
már írás, mintegy jelbeszéd számunkra, amelyb ől azonban éppen a leg-
lényegesebb hiányzik: az el őadásmód, amelynek éppenséggel máshonnan 
kellene megérkeznie az emberhez.” (F. Baader) 
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Kosztolányinál abból a meggyőződésből származik ez a líráját és 
ekkori prózáját egymáshoz közelít ő  előadásmód, hogy az érzéki megisme-
réssel szerzett tapasztalat nem a tárgyi világ, hanem a személyiség képét 
tükrözi. Anélkül, hogy később elfordulna szemléletének szenzuális tárgyi-
asságától, úgy módosul e kép, hogy csökken „a küls ő  természet jelbeszé-
dének" jelentősége, a jelbeszéd misztikumának fontossága m űveiben. 

„... semmit sem ismerhetünk meg közvetve az eszünk útján, csak 
közvetlenül, ha néha kinyílik előttünk az élet és egy induitív érzésben 
fogjuk fel, mit kell cselekednünk" — olvassuk a Maeterlinck-esszében. A 
Kék gyász kisfiújának helyzete önmagában is paradigmatikus. Az őt kö-
rülvevő  világ kusza, bonyolult összefüggéseivel olyan rejtélyt képez szá-
mára, melybe értelme segítségével nem képes behatolni. Világélménye a 
szimbolista művészetet útjára indító létérzékelésb ől táplálkozik. 

„A világ titokzatos és csodálatos, minden végesben a végtelen lehe-
lete érződik, a végtelen a világban és az ember lelkében." (Zsirmunszkij) 

Ebből következik Zsirmunszkij szerint a személyiség elmélyülése, az 
egyéni élmények kifinomulása, az érzelmesség kifejl ődése és a misztikus 
érzés meghonosítása a költészetben. A tavaszi természet képsorának láto-
másossága, a fáknak, bokroknak, égnek, földnek mint él ő , lüktető, lélegző , 
forrongó lényeknek az érzékelése, a tárgyak átlelkesítése a fiú látószö-
gének következménye. Ez a szimbolista m űvész perspektívája; 

„számára a tárgyak és jelenségek meg a róluk alkotott fogalmak 
egy ezek mögött lev ő, csupán általa ismert vagy sejtett, az ő  lelkének ki-
nyilatkoztatott lényegnek vagy titoknak a szimbólumai. E meggyóz ődésé-
nél, hiténél fogva szuverén módon bánik a valóság elemeivel s a róluk al-
kotott fogalmakkal, és köztük meg a maga kifejezend ő  lelki tartalmai 
között, amelyek szerinte a dolgok és jelenségek igazi lényegét, titkát tük-
rözik, egyenlőséget, azonosságot teremt." (Németh G. Béla) 

A Kék gyász rendszert alkot az érzéki szimbólumokból, melyeknek 
hátterében nem intellektuális, hanem az ösztönökkel kapcsolatos sejtések, 
eszmék titokzatossága rejt őzik. E logika és fogalom el őtti tartalmak ter-
mészetüknél fogva a nyelv zenei, képi eszközeit, jelentéstani homályossá-
gát és elemeinek konnotatív lehet őségeit sokoldalúan kihasználó lírai for-
mákban jutottak elsősorban kifejezésre. Narratív kontextusban a szimbo-
lizmust megelőzően csak .a romantikában jelentkežtek olyan törekvések, 
melyek ehhez az érzelmi-misztikus anyaghoz nemcsak prózanyelvet, ha-
nem elbeszélő  struktúrákat kívántak létrehozni. A novellahagyomány a 
közvetlen elbeszélést ösztönözte, melynek már jelentkezésekor uralkodó 
vonása volt a középkori legendáktól, példázatoktól való eltávolodás, mely 
egyben a sugalmazás narrációjának elvetését jelentette. A szimbolizmus 
elbeszélő  irodalma tehát olyan modellt örökölt, melyben nem a hangulati 
és érzelmi motívumoké volt az els őbbség, hanem a történetszer űségé, a 
tényeken, eseményeken alapuló elbeszélésé. Hogy e racionális, logi - 
tárgyra irányuló elbeszél ő  forma alkalmassá váljon számára szokatlan tar-
talmak megformálására, a szemlélethez és érzésvilághoz alkalmazkodó, 
annak megfelel ő  formanyelvet kellett kialakítania. 

• 
„Logikusan körvonalazott fogalmak helyett a szavaknak célzássá 

kellett lenniük, félig hanggá és félig árnyékká, logikailag homályos, de ze-
neileg erős hangulatokat kellett sugalmazniuk." (Zsirmunszkij) 

Ezt a szimbolista próza az elbeszélés s kisebb mértékben a történet 
átminősítésével érte el. Kosztolányinál, mint már jeleztem, a narratív for-
mák lírai elemeket, a líraiak narratív mozzanatokat kebeleztek be. A pró-
zai műfajok, mint a rajz, az esszé, a novella, az elbeszélés nyelvi szint-
jének és a szövegszerkezetnek a transzformációjával mutatták föl a meg 
nem határozható, csupán felidézhet ő  érzelemtartalmak narratív kifejezésé-
nek, elbeszélhet őségének lehetőségeit. Kosztolányi nem a tárgyi világ áb- 
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rázolásának kárára növeli meg a lelki tartalmak megidézésének arányait. 
A tárgyak ellenkezőleg olyan fontosságra tesznek szert, mint korábban 
talán soha. 

„A fa, a kő, a víz, a pohár, a szék, a toll, a ruha, minden tárgy, 
amivel egyszer vonatkozásban álltunk, vagy állani fogunk, vagy csak áll-
hattunk, csendesen viseli magán életünket, roskadva hordja múltunkat, 
jelenünket, vagy jövőnket, s ha bámuljuk őket, magunkat bámuljuk ben-
nök. A tárgyak szimbólumok. És a mi értelmünk tulajdonképpen bennük 
van. Csak fel kell törni kérges héjukat és megtaláljuk bennük a fogalma-
kat, mint a dióban gazdag és zsíros belét." (Kosztolányi) 

E fogalmak Kosztolányinál sosem metafizikaiak, sokkal inkább be-
lül maradnak egy sajátosan értelmezett realizmus hatáskörén. A tárgyak, 
megyek hőseinek környezetét alkotják, túl élesen exponáltak, túl mélyen 
és árnyaltan megrajzoltak ahhoz, hogy kiváljanak természetes összefüggé-
seikben. Nem a tárgyi környezetet, nem a képi elemeket s nem a beszé-
det jellemzi a homályosság, hanem, mint Adynál, „a beszéd segítségével 
kifejezésre jutott homályos, tudattalan lelkiállapotot". (Horváth János) 
Ezért tűnik úgy, hogy Kosztolányi e korszakát a realista szimbolizmus 
(V. V. Ivanov) határozza meg. A szimbolizmus és a realizmus nem ellen-
tétesek egymással, írja Andrej Belij: „a szimbolisták úgy tekintenek a 
bennünket körülvevő  látható világ realitására, mint valamely teljesség 
tükörképére." A szimbólum ennek értelmében a valóság sajátos, megvál-
toztatott képe, átlényegített formája és nem vadóságon túli, nem metafizi-
kai dimenziója. Az érzékek fizikája sosem billen át metafizikába Kosztolá-
nyinál, ahogyan azt Rilkéről írta. 
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BARABÁS JUDIT 

SZERKEZET 'ÉS ÉRTÉK  
A KÉTFÉLE ÉLETSTRATÉGIA REGÉNYE: A PACSIRTA 

Az 1924-ben megjelent mű  Kosztolányi regényeinek sorában a második 
— bár az elemzésnek nem célja és tárgya a regények átfogó, együttes 
vizsgálata, annyit mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a Pacsirta 
megalapoz a szerz ő  életművében egy olyan gondolat- és problémarend-
szert, mely els ősorban az értékszemlélettel áll szoros kapcsolatban, és 
legkiérleltebb megfogalmazását az Esti Kornél-.történetekben éri el. Kü-
lönösen közeli a kapcsolat a következő, 1925-ben megjelent regénnyel, 
raz Aranysárkánnyal. Csupán vázlatosan így körvonalazható az összefüg-
gésrendszer egy része: mindkét m űben jelen van egy gondolat/kérdés-
kör, melynek pontos kategóriákkal való megfogalmazása igen nehéz, 
legfeljebb csak közelítőleges pontossággal írható le. Ha ellentétpárok-
ban gondolkodunk, leegyszer űsítve a következőképp: kétféle életstraté-
giát ábrázol, állít szembe egymással mindkét m ű . Az egyik olyan princí-
piumok alapján működik, melyek elsősorban hasznosak, ésszer űek, ra-
cionálisan alátámaszthatók, rendezett, !kon!formizál t életvitelt hoznak 
létre. A másik oldalon mindennek hiánya, illetve ellentéte áll: a racio-
nálisan nem megokolható, ösztönös, nem szabályozható. A két ellenté-
tesnek is tekinthető, de mindenképpen egymást -kizáró sor min ősítése 
mindig csak a másikkal való konfrontációjában lesz világossá. 

A Pacirtában a címszereplő  távoztáig az első  fogalomsor határozta 
meg a szereplők életét. Erről közvetlen képet nem kapunk, hisz a m ű  
— mint elemzésünk bizonyítani szeretné — annak a 'folyamatnak a 
leírása, melynek során Vajkayék megpróbálnak „nyitni" egy másik tí-
pusú életvitel felé, mely sokkal közelebb áll a fent emlitett második 
• fogalomsorhoz, bár nem azonosítható vele. (A két életstratégia sokkal 
nyíltabb, direktebb ütköztetése majd a Aranysérkányban történik meg.) 

A kísérlet kudarcot vall, a regény szerkezete ,önmagába visszatér ő : 
Pacsirta hazatértével minden ugyanúgy folytatódik, mint azel őtt. A mű  
igen koherens felépítése fakad a behatárolt ter ű  ábrázolásból: Vajkayék 
,;lázadása" már a 'szerepl ők Téttere és kora miatt is korlátozott. Meg-
szokott, előző  életformájukról csak utalások formájában értesülünk, hisz 
előidézőjét, okát és szimbólumát — mert Pacsirta csúnyasága nem más, 
mint az abszolút hasznontalan, nem racionalizálható szépségnek a hiá-
nya —, Pacsirtát a szerző  a regény második fejezetében eltávolítja a 
műből. Így az általa reprezentált jelenség, életfelfogás töredékes képe 
csak a regény végére áll össze érzékletes egésszé, amikor már csupán 
a visszatérés, a „régi" visszaállításra van hátra. 

Épp a regény feszes szerkezete miatt mechanikus és helytelen volna 
izol.á~l:t fejezetekre bontva elemezni. A regény egyetlen hét története, az 
időkezelés pontosan tükrözi az önmagába visszatér ő  körkörös szerkeze-
tet: az 1-2-3. és a 11-12-13. fejezetek egyaránt pénteki napon játszód-
nak;  csak épp egy hét eltéréssel. A fejezetekb ől a következő, nagyobb, 
koherens egységek 'különíthet ők el: (A felosztás az elemzés menetét is 
adja, valamint érzékelteti a.szimmetrikus felépítést.) 

Funkció 	 Fejezet 	 Idő  
I. 
Keret és előlegezés 	 1.2. 	 péntek 
Átköltő  fejezetinformációk 	3. 	 péntek 
Változások és fokozataik 	4.5.6. 	 szombat, 

vasárnap, hétfő  
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II. 
A megoldás előlegezése 	 7. 	 kedd 
Krízis, kitörés 	 8.9.10. 	 szerda, csütörtök 
„Kijózanodás" 	 11. 	 péntek 
Visszatérés 	 12.13. 	 péntek 

Keret és előlegezés (1.2.) 

A két fogalom használata természetesen magyarázatra szorul. Ke-
retnek azért nevezhet ő  a kezdő  két fejezet, ment bennük azt az állapo-
tot láthatjuk, mely kiindulástiként szolgál, a regény zárlatában vissza-
térve kvázimegoldásként fogható fel. El őlegezés pedig azért,. mert az 
utalások szintjén jelzi a visszatérést, a körkörös szerkezetet — tehát 
valóban mintegy megelőlegezi a zárlatot, ezzel el őre sugallva a változ-
tathatatlanságot, állapotszer űséget. 

Tömör;  sűrített, tényközlő  szöveggel indul a mű, idő- és szituáció-
megjelölést olvashatunk: 

„A falinaptár a tükör mellett, az er ős verőfényben föltüntette a 
hónapot, napot: Szeptember 1. Péntek." 

„Apa és anya csomagolt az ebédl őben." 
A helyzet köznapinak és megszokottnak látszik. Az els ő  disszonan-

ciát, a váltást Pacsirta megjelenésekor érzékelhetjük, a megváltozott 
narráció jelzi. Az elbeszélés tempója lelassul, az eddigi főképp informa-
tív jelleg — az utazás el őkészületei, a meghívás előzményei — módosul; 
Pacsirta lelkiállapotát vetíti ki, belülr ől ábrázol. 

„Egy leány ült a padon, a virágágyak el őtt, a vadgesztenyefa alatt. 
(...) Azért szeretett így maradni, lehajtott fejjel, munkájára bámulva 
sokáig, akkor is, ha belefáradt, mert hosszú évek alatt gy űjtött tapaszta-
latból tudta, hogy ez a helyzet illik neki legjobban." 

A disszonancia okát még nem tudjuk, brutális durvasággal csak a 
külvilágba való kilépés után mondatik ki Pacsirta csúnyasága: a meg-
szokott, zárt közegben eliminálódik. Az eddigi tárgyilagos elbeszél ői 
Hang mellé Pacsirta tudatábrázolása után belép Vajkay tudata is. A
továbbiakban a lényeges kérdésekkel kapcsolatos ítéletekr ől szinte ki-
zárólag e tudaton keresztül értesülünk. 

Vaj kay a regény leggondosabban árnyalt és ábrázolt alakja lesz. 
Az állomás felé vezető  úton gesztusa — „önkéntelenül pár lépést sietett 
előre, hogy ne kelljen mellette (ti. Pacsirta mellett) lépkednie" — és 
ugyanennek a gesztusnak azonnali visszavonása véglegesen rögzíti Vajkay 
alapmagatartását, az el őzőleg csaik érzékelhet ő  disszonancia kifejtett és 
:megokolt lesz ezáltal. Pacsirta csúnyasága — mely a regény során 
komplex, tartalmúvá és szimbolikus érték űvé nő  — ésennek eltagadása 
az életforma hamis voltának alapja, és minden további szituációt ennek 
a kettősségnek a tudatában érzékelünk, mint ahogyan a szerepl ők is e 
kettősség szorításában élnek. 

Az első  egységben gyakorlatilag lezajlik a regény majdani cselek-
ménye — Pacsirta sírása a vonaton mint indulatainak és reménytelen 
.kétségbeesésének direkt, ugyanakkor értelmetlen és céltalan levezetése, 
pontos megfelelője a regény 10. fejezetében bekövetkez ő  nagy leszámo-
lásnak: ott Vajkay részegsége miatt nem rendelkezik önfegyelmével, el-
lenőrző  tudatával, így indulatait és őszinteségét szabadon engedi. 

A vonatbéli jelenet még egy jelent ős mozzanattal építi tovább a 
művet: a lelkész alakjával. A regényben felvetett f őbb kérdések esetleges 
megoldási lehet őségeiről később még lesz szó, de annyit már itt is feltét-
lenül jelezni kell, hogy a lelkész figurája az els ő  eleme egy olyan motí-
vumsornak, melyet az irgalom, együttérzés ;kategóriáival írhatunk körül: 
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„A hatalmas Egyháznak ez a kis szerény katonája, ki visszautazott 
falujába és ott öregedett meg szeretetben, jóságban, sejtette, mir ől le-

-bot itt szó, tapintatból nem szólt, részvétb ől nem mutatott érdekl ődést. 
Ő  tudta, hogy ez a világ siralomvölgy.” 

Tehát túl a kisinduló helyzet megteremtésén az els ő  egység tömören 
érzékelteti az eltagadott disszonanciát, és utalás történik a kett ősség old-
hatatlanságára is. Hogy az eltagadás mit véd és mit eredményez, az eset-
leges vállalás vagy lázadási kísérlet hogyan zajluk le, még ismeretlen 
előttünk, de •a végkifejlet — a változtathatatlanság — az utalások szint-
jén, gondolatok és szavak bántó távolsága alapján pontosan el őlegezett. 

Átkölt ő  fejezetinformációk (3.) 

Átmeneti állapotot ábrázol — Vajkayék Pacsirta elutazása által szo-
katlan, egyelőre fájdalmasnak érzett helyzetbe kerülitek, ami eddigi élet-
formájuktól eltérő  cselekvésekre kényszeríti — eleinte csak kényszeríti 
— majd őket; de egyelőre még nem mozdultak ki alapállapotukból. 

A változtathatatlanság, a mozdulatlanság fogalmait az elbeszél ő  
Vajikay felől erősíti tovább. Életének stagnáló jellege kedvtelése, időtöl-
tése felől is motivált: oklevéltannal, címertannal foglalkozik. — „Itt élt 
a múltban. " — A múlthoz kötődik, :a jelen számára semmilyen értéke-
ket nem rejt, a jövő  csak annyiban létezik, amennyiben a szükségszer ű  
halált jelenti. 

E fejezetben exponálódik a regényen végigvonuló kért folyamat, 
mely mozgását tekintve ellentétesként fogható fel: az egyiket Pacsirta 
mozaikszerű  portréjánaik nevezhetnénk. Eddig láttuk őt egy speciális, 
felfokozott, mindenképp rendhagyó érzelmi állapotban, azután kilépett 
a történetből. A mű  végére Vajkayék elszórt, töredékes emlékfoszlányai-
ból, :villanásszerű  visszaemlékezéseiből kialakul egységes képe: ezt a ret-
rospektírv portrét fogja betetőzni, egyszersmind lezárni is visszatérése a 
12. fejezetben. Ez a folyamat a regény f ő  cselekményszálával ellentéte-
sen, időben visszafelé halad. 

A másik folyamat Vajkayék életformájának változása-változtatása. 
A kettőt egyetlen szövegrészlettel is illusztrálhatjuk: 

„Itt az asztal a délutáni fényes napsütésben állt, zsíros tányéraival, 
poharaival, az ebédt ől maradt morzsáival ;  melyeket Pacsirta máskor a 
kis morzsakefével azonnal letisztogatott. De azért most is milyen gon-
dos volt, milyen figyelmes. A tisztaszobában, mielőtt elment, rendbe állí-
tatta a székeket, a hálóban el őre megvetette az ágyakat ..." 

Pacsirta egyik legjellemzőbb tulajdonsága — pedantériája — és a 
változás, az „anarchia" els ő  jegye — a le nem ttakarJ;tatt asztal — t űnik 
itt fel egyetlen képben ábrázolva. 

A tárgyak pusztulása, a feltartóztathatatlan bomlás, az elhasználó-
dás végigkíséri a Vajkay-ház leírását, egy valaha „jobb napokat látott" 
miliő  elemeivel. A külvilág 'képe sem vonzóbb ennél a zártabb közeg-
nél: a műben a fizikai és szellemi elhanyagoltság, nyamorú,ság hol rea-
lisztikus, hol metaforikus, de mindenképp nyomasztó képei sorakoznak 
egymás mellett: 

„Aki először járt itt, s hallotta ezt a fülsiketít ő  harangozást, és látta 
ezeket a koporsós- meg sírkövesboltokat, azt hihette, hogy az emberek 
nem is élnek itt, csak meghalnak." 

„Veres Mihály foltozóvarga volt, küszköd ő , őszbe csavarodott kis-
iparos, ki egészségtelen, sötétes m űhelyében... reggeltől estig dolgozott, 
kedvetlenül és lassan. Áporodott csirizszag szállt ki innen, mely Vajkayék 
lakásába is beszüremkedett. A varga számtalan neveletlen gyermeke a 
nagy, piszkos udvaron hancúrozott, üres kocsiszínek között." 

„Még sötét hajnalon érkeztek az asszonyok .. . Először megitatták 
rivó csecsemőjüket, kik karalábés kötegek között mozogtak, valahol a 
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kasban. Kikotorták a csizmaszárból a tejesüveget, melynek szopókáján 
már rajta feketültek a legyek, éhesmagzatjaik szájába nyomták, azok 
pedig mohón kortyingatták a meleg, megsavanyodott tejet." 

Akár szűkebb, akár tágabb a jelenetez ő  látószög, ugyanazt a vigasz-
talanul sivár szférát láttatja. 

Vajkay álma azt világítja meg közelebbről, amit az előző  fejezetek 
már előrevetítettek. (Kosztolányi itt nyilván támaszkodik a freudizmus 
azóta már szinte közhelyesnek számító tételére, mely szerint az ember 
álomtevékenysége jól tükrözi mindazt, amit a tudat elfojt, nem enged a 
felszínre jutni.) Ebben az álomban a külvilág sarkítottan, kizárólagos 
fenyegetésként jelenik meg, elemeiben ismételve Vajkay életének össze-
tevőit vagy éppen hiányait (a munkás, aki nem Veres úr, a külvárosi bor-
délyház). A leghangsúlyozottabb mozzanat a gyilkosság ténye, Pacsirta 
megcsonkított holtteste. Vajkay álombeli érzései és reakciói: a félelem, 
szorongás, menekülés, tehetetlenség életében is állandóan jelenvalóak. Az 
ébredés után az álom azonnal eliminálódik, Vajkay csak álom • és való-
ság rettenetesnek érzett distanciáján t űnődik: 

,)De most is csodálkozott, hogy az, ki mindene és oly csöndesen 
élt, szegény, álmában ilyen drámai szörny űségek középpontja. Pacsirtát 
ilyen álmai után még jobban szerette." 

Aggódás és szorongás, szeretet és elnyomott gy űlölet, öncsalás és 
feltörő  őszinteség ilyen szétbogozhatatlan egységben kés őbb kizárólag a 
regény zárófejezeteiben jelenik meg újra — a m ű  további részében Pa-
csirta hazatértéig csak a róla való emlékképekben és levele által t űnik 
fel, közvetlen jelenléte megszűnt. Kilépett a történetből, hogy épp hiá-
nyával teremtse meg a változás feltételeit, az új léthelyzetet. 

Változások és fokozataik (4.5.6.) 

Pacsirta hiánya a zárt világ centrumának és összetartójának hiánya. 
Vajkayék kilépni kényszerülnek a „másik", őket körülvievő  külső  vi-
lágba. Ez az egység a kilépés fokozatait ábrázolja, kényszer űségtől szán-
dékon keresztül a felszabadultságig. 

Mintegy felütésként az egység elején — 4. fejezet 'kezdete — érzék-
letes leírását kapjuk ennek a tágabb környezetnek (id. 7. o.), és a kép 
minősítése iás megtörténik Ijas Miklós figurája által: „Szája vonaglott az 
undortól. Mindennap ezt látta. A tükörablakon túl mintegy akváriumban 
úsztak el előtte a sárszegi élet egyéb nevezetességei is." 

Ijas sajátos helyzetű  alakja a műnek. „Tükörablak mögötti" létét 
jelképesen is értelmezhetjük — ktiviilá'llása alapvet ő , motivált a szemé-
lyéhez fűződő  családi botrány által, és f őképp fakad magából a személyi-
ségéből. Distanciája elegendő  a tisztánlátáshoz. Fiatal. a lényét leginkább 
egyfaja feszültség határozza meg: saját értékrendjét nem realizálhatja 
közegében. Azok a dolgok, amelyek az ő  számára feltétlen értéket jelen-
tenek, Sárszegen nem érdekelnek senkit; személyiség és környezet között 
óriási távolság áll fenn. 

„... itt csak azt tudták róla, hogy szerkeszt ő , de nem tudták, hogy 
micsoda költő ." 

Vajkayék életének változása azonnali — a kései ébredéssel kezd ő -
dik. Kimozdulásuk primer fizikai szükségletb ől — éhségükből — fakad. 
Első  vendéglői látogatásuk jelenetén sajátos kett ősség vonul végig. Mes-
terségesen kialakított, életükhöz szervesen hozzátartozó képzeteiknek és 
előítéleteiknek állandóan ellentmond saját, el nem hallgattatható ösztö-
nük, érzékelésük: 

„Szemüket összehúzták, orrukat elfintorították, mikor beléptek a 
Magyar Király óriási, tejüveggel fedett, nappal is négy ívlámpával vilá-
gított, barátságos, tiszta éttermébe." 

„Nem volt itt kellemetlen, semmi esetre sem olyan kellemetlen, amint 
ahogy gondolta." 
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Érdemes egy rövid poétikai kitér őt tennünk e szövegrész kapcsán. 
A fent említett sajátos feszültség abból adódik, hogy az egyes szám har-
madik személyű  elbeszélői szöveg állandóan váltakozik az erlebte Redeként 
— „átélt beszéd" — felfogható szövegrészletekkel. vagyis azokkal, me-
lyekben a belső  nézőpont egyes szám hawnadik személlyel társított. A 
jelenet kezdetén a kett ő  ellentétben áll egymással, de az elbeszél ői köz-
lést fogadjuk el "hitelesként",* hiszen az a tárgyilagos, tényszer ű , míg 
Vajkayék .gondolatkivetítése szükségszer űen egy szubjektív álláspont köz-
vetítése. Azután — ahogy a két ember elkezd hinni saját pozitiv benyo-
másainak — a 'kétféle narratív eljárás .közelít egymáshoz, hogy végül 
teljes legyen a megfeleltethet őség. (L. az idézetet — a második mondat 
gondolatkivetítése az első  tárgyilagos leírásának felel meg, illetve alátá-
masztja azt.) 

A vendéglő  kedélyes-joviális légkörében egyetlen disszonáns mozza-
nat van: Szunyogh, az alkoholista tanár alakja. Bomlófélben lev ő  sze-
mélyisége, tehetsége szétesésének története ahhoz a már említett motí-
vumrendszerhez tartozik, amely a pusztulás, romlás jelenlétét érzékelteti 
a regénytöbb szintjén. 

Vajkay belső  monológja az ételekről és Pacsirta szakácsm űvésze-
téről fordulópont, mert az eddigi „kényszer űség" átváltozott kívánsággá. 
Egyelőre az érzékeik, ízek és szagok szintjén, de követel őző  a vágyakozás 
a megismert másféleség után: 

„Különös, orrában még mindig ott lengett az étterem szaga, ki-
verhetetlenül, makacsul, tolakodva, a b űzös Illat, az illatos bűz ...." 

Ellenkezése,gondolkodásának „dialektikája", ahogyan a megszokat-
itat szembeállítja, védeni próbálja a vágyottal, még m űködik, de az áttö-
rés már megtörtént. Emellett újabb adalékokkal b ővül Pacsirta képe: 
fűszertelenül, ízetlenül főz, szinte kicsinyesen takarékos. 

Következő  állomása a változás folyamatának a 'színházi látogatás. 
Vajkayék tere egyre b ővül, hiszen a színházat és szféráját nem mondhat-
juk azonosnak Sárszeggel. A színház meg őrzi egzotikumát, romlottságát 
— a közeg minősítése a sárszegi közgondolkodás fel ől történik, tehát nem 
egy viszonylag objektív képét kapjuk a színháznak és világának, hanem 
annak ábrázolását, hogy Sárszegen mit jelent. I ,ly módon meglehetősen 
közhelyes tartalmú marad — romlott, élveteg, erkölcstelen —, azt a kép-
zetet követve, amit itt a sárszegi közgondolkodás számára megjelenít. 

Az előadásra való készülődés az átalakulás további fokozatait je-
lenti: Vajkay külseje is megváltozik — megnyiratkozik —, a metamorfó-
zis egyre direktebb. Maga az előadás — egy divatos operett — egy újabb 
szférát mutat fel: bármilyen silány formában is, de a m űvészet egyik 
lehetséges változata. Ez a fogalom Vajkay számára nem létezett, énn 
ezért döntő  a vele való találkozása és főképp az a tapasztalata, hogy az 
előadás élményt — igaz, erősen ambivalens tartalmú élményt — jelent 
neki. Co a világot racionálisan elrendezett tényék halmazának szerette 
volna hinni eddig. 

„Elvben általában azokat az épületes, elmemozdító könyveket ked-
velte, melyek erkölcsi igazságokat tüntetnek föl, kölcsönhatást a maguk-
ban érthetetlen, zavaros tények közt.... és abba a kellemes káprázatba 
ringatnak bennünket, hogy senki sem szenved értelmetlenül, senki sem 
hal meg ok nélkül gyomorrákban ..." 

Az előadás lényének olyan szféráira hatott, olyan eltemetett indu-
latokat szabadított fel benne, amelyek szintén régóta nem léteztek a szá-
mára: személyiségének ösztönös rétegeit ébresztette fel. 

Vajkay átalakulása igen gyors, olyan intellektuális szinten áll az 
alak, hogy tisztában van zárt életformájuk álságos voltával, ám ezt a 
tudást — önvédelemből — oly mélyre temette magában, hogy küls ő  
kiváltó tényezőre van szükség tudásának realizálásához, kinyilvánításá-
hoz. Az átalakulás lépcsőfokai ezek a küls ő  tényezők. 

A színházi este leírásával lezárult Vajkayék újra ,beilleszkedése a 
világba, és ezzel lezárult a regény els ő  fele is. Vaj.kaynál az átalakulás 
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belső  feldolgozása, a minősítés éstudatosítás folyamata is kezdetét 
vette. Az utalásokból és a tágabb világ lassan kirajzolódó képéb ől 
sejtjük, hogy semmiféle változtatás vagy döntés nem lehetséges, hiszen 
a külvilág sem kínál értékesebb perspektívákat, csupán egy kevésbé 
zárt lé:tteret.. Csak a nem tudás vagy a szándékos öntudatlanság ajándé-
kozhat meg a kiegyensúlyozottság öncsalásával, másképp a harmónia lát-
szatát tudatosan kell létrehozni. Alapvet ően értékhiányos, értékpusztító 
világot ábrázol Kosztolányi. Ez a megállapítás óhatatlanul szubjektivi-
tást is rejthet magában, de igazolható. Alátámasztható azzal, hogy a re-
gény két, kiemelt fontosságú szerepl ője — Ijas és Vajkay — egyaránt 
elvégzi ennek az értékhiánynak a min ősítését: Ijas kezdettől fogva, 
Vajkay fokozatosan. Hogy 'kettejük értékszempontjai állhatnak legin-
kább közel az elbeszélőéhez, bizonyítható azzal a ténnyel.hogy az ő  ese-
tükben alkalmazza az író leggyakrabban az eriebte Rede elbeszél ői el-
járását, sőt ez a forma Vajkaynál gyakran annyira összeolvad az elbe-
szélői közléssel, hogy egyértelm űen a kettő  nem is 'különíthet ő  el egy-
mástól. (Ennek jelentőségéről később, a záróegység tárgyalásánál még 
részletesebben lesz szó.) 

A megoldás el őlegezése (7.) 

Az eddigi részletező , egyenletes tempójú elbeszélés — mely az el őző  
három 'fejezetet is alkotta — ezentúl felgyorsul, s űrítettebbé válik. A 
külvilágba való beilleszkedés lépcsőit már megismertük, Vajkayék meg-
szokottként gyakorolják az életet, természetes lesz számukra: felesleges 
részletezni. A további fejezetek nem annyira egyetlen gondolati ívet alkotó 
egészek — mint az el őző  három esetében —, mint inkább önmagukban 
súlyos egységek. 

Az Ijas Miklóssal való beszélgetés azért igen fontos, mert Vajkay 
belső  tudatosulási folyamatát lendíti tovább a tet őpont felé. Mindahhoz, 
amit eddig megtudhattunk I jasról — magányos, fiatal, költ ő , szerelmes, 
utálkozik a :környezetét ől —, újként társult, mintegy másszer űségének 
alátámasztásául, családi tragédiájának részletes története. Ez finoman 
jelzi egyúttal azt is, hogy Ijas kívülállása nem pusztán önikéntes és 
szándékos: 

„Miklós félszeg helyzete folytán nemigen érintkezett emberekkel." 
A regényben igen kevés a dialógus, ahol el őfordul, ott mindig hang-

súlyos pont. Ez a beszélgetés egyben a kommunikáció lehetetlen voltát 
is jelzi, hisz mindhárom résztvev őben — Ijas, Vajkay, Vajkayné 
saját gondolatai futnak párhuzamosan ;  függetlenül egymástól és az épp 
hallható párbeszédtől. Vajkay kiindulópontja a rokonszenv Ijas iránt. 
A fiatalember megnyilatkozása, magánya annyira direkt, hogy gondolko-
dása bármennyire idegen és távoli Vajkay számára, mégis felfigyel rá. 

„... ezen a fiatal arcon észrevett valamit. Emlékeztetett kicsit Vun-
Csi arcára, mely sárgára volt mázolva, vastag festékkel, és álarcot 
viselt. M:itha álarc lenne Miklós arcán is. Csakhogy keményebb álarc, 
kővé vált fájdalomból." 

Ám az odorfigyelés, a másik emberre való koncentrálás ezzel véget 
ér, Vajkay Újra saját :gondolataihoz tér vissza. El őző  asszociációja kap-
csán a komédiásakról kezd gondolkodni, és úgy véli, a komédiázás, a 
„játék" egyfajta fegyver és eszköz a fájdalom leküzdésére, kiélésére — 
ám nem 'mindenkinek adatik meg. A fájdalonnnak — mindenfajta emó-
ciónak — egy szerepben való kiélése, formába öntése mintegy szublimá-
lása tűnik itt fel az alkotó ember számára — de csakis az ő  számára 
— reális leihetőségént. 

„Vannak, akiknek csak a fájdalom marad, a kegyetlen, alaktalan 
fájdalom, mely semmire sem jó, semmire sem használható, csak arra, 
hogy fájjon..." 

A beszélgetés további részében Vajkay nem vesz részt, mert a 
téma Pacsirta 'személye. Vajkay olyan szintre jutott saját helyzetének, 
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viszonylatainak tudatosításában, elemzésében és felmérésében, hogy meg 
sem kísérel a további, megszokott mechanizmus szerint viselkedni.. A 
valóságról nem lehet beszélni, hazudni már nem akar. 

. A fejezet zárószakaszáb.an először minősül Vajkayék élete, méghozzá 
Vajkay szemével: 

„Miklós biztosan látta maga el őtt a nyomorult szobákat is, melyek 
sarkaiban söpretlen szemét gyanánt hever a szenvedés, életek piszka, 
évek során fölhalmozott fájdalom." 

A minősítés alapja az az igen er ős képesség, az éles és kegyetlen 
tisztánlátás képessége, mely velejárója Ijas hivatásának. De ezt a ke-
gyetlen éleslátást oldja és egyben magasrendűvé teszi a benne szintén 
megnyilatkozó humanitás, részvét és közösségvállalás. Ez a közösség-
vállalás minden emberre és szenvedésre vonatkozik, még akkor is — 
és különösen akkor ha az emberi szenvedések is ugyanolyan kissze-
rűek és sivárak, mint az adott valóság. „Igaz, els ő  látásra érdektelenek 
mind, torzak és görbék, lelkük befelé kunkorodik. Nincs  t r a g é d i ó-
juk, mert itt el sem kezd ő dhetnek a tragédiák. (Kieme-
lés tőlem: B. J.) De milyen mélyek, mennyire atyafiai mind. Milyen ha-
sonlatosak hozzá." 

Az alapvetően értékhiányos világban másodszortűnik föl kétségbe-
vonhatatlan értékként az emberek toleráns megítélésének, az együttérzés-
nek és irgalomnak a mozzanata. 

Krízis, kitörés (8.9.10.) 

Pacsirta levele a kezdete ennek a tet őponthoz vezető  egységnek. A 
levél egyben 'sajátos késleltetés is: ebben a iközvetlennek hitt formában 
Pacsirta egyénisége oly ,mesterkélten képes •megnyilatkozni, hogy csupán 
tényekettudunk meg pusztai tartózkodásáról, valós reakcióit nem 
Ugyanakkor maga :a levél, hamis kedélyességével szintén pontos adalék 
írójának alakjához. A személyiség megnyilatkozásának lehetetlenségét, 
teljes legátoltságát bizonyítja. 

Vajkay reakciója a szokatlan, hiszen most már új, felszabadított 
tudatával olvassa: 

„Csak egy név jutott eszébe, csak egy nevet nyögött ki, félhangosan 
maga elé: Orosz Olga. És nem is a tark ői pusztát látta képzeletében... 
hanem élesebben, mint tegnapelőtt a színpadon, Orosz Olgát látta, mikor 
Reginald Fairfaxot szájon csókolta." 

Katartikusan kitágul előtte az alkony képe, az emberekkel, akik 
élik „hitvány és közönséges" életüket. A világ, mely mocskosnak és értel-
metlennek látszik Vajkay előtt, éles kontrasztot kap Pacsirta levele által, 
melyből egy steril, ám alapvet ően hazug közeg levegője árad; de Vajkay 
számára e pillanatban 'mindkett ő  egyformán értelmetlen. A teljes meg-
világosodás pillanata ez — mint ilyen, tragikus és múlékony. 

Ezt a direkten tragizált hangot az elbeszél ő  azonnal visszavonja, 
gyors átváltással a mindennapiság szférájába: a 8, fejezet záró szöveg-
része szándékolt jelentéktelenségével ezt szolgálja. 

„Környeivel vacsoráztak, nem rossz hangulatban. Tizenegyig ma-
radtak enyütt. Ákos, minthogy a sertéssült vöröskáposztávál meglehet ő-
sen zsíros volt, kivételesen két deci vöröst is megengedett magának." 

A kanzsúr arra ad alkalmat Vajkaynak, hogy újra megtalált sze-
mélyiségének minden lehetőségét kipróbálja: ihat, játszhat, énekelhet, 
mint egy nagy karneváli éjszakán, és minden sikerül is neki. Ugyan-
akkor ebben az önmagát sarkalló mulatásban van valami haláltáncszer ű  
— féktelen kaotikusságában Vajkay számára az épp csak újra meglelt 
élettől való búcsút is jelenti. 

„És most úgy rémlett neki, hogy ebben a derengésben igazán látja 
önmagát, azt, ami elmúlt és van, öreg csontjait, melyek ötvenkilenc éve 
szolgálták őt, és ki tudja, még meddig. Végtelenül szomorúnak látszott." 
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A mulatás leírása nem mentes az iróniától: az egyetlen lehetséges 
közösségi életformát mutatja fel, melynek összes tartalma az együttes 
evés, ivás az öntudatlan részegségig, és a résztvev őket is csupán ezek a 
szálak kötik Össze; a mélyebb emberi vonások elsikkadnak, meg sem 
nyilvánulhatnak. (Gondoljunk csupán a „párducok" politikai elveire, illetve 
teljes elhanyagolhatóságukra.) 

A törvényen kívüliség állapota, a részegség, amikor az ember nincs 
önkontrollja birtokában, az éjszakai id őpont — mindez feltétele a „nagy 
leszámolásnak". Itt látszik legindokoltabbnak szólni a fejezetcímekr ől. 
Ezek a fejezetcímek — vagy rövid tartalomösszefoglalók — szoros kap-
csolatban állnak a regény cselekményszerkezetével. Közös vonásuk az 
alapvetően paradoxt  jelleg: szerepük a nagyregények hagyományai alapján 
az lenne, hogy az olvasó érdekl ődését tömör voltukkal, az izgalmas cse-
lekménymozzanatok kiemelésével felkeltsék. Jelen esetben ennek furcsa 
kifordítását láthatjuk. A részletez ő , aprólékos tartalamösszefogl.alók épp 
a történések hiányát fogják érzékeltetni, például: „15, amelyben kisvaj-
kay és köröshegyi Vajkay Vajkay Ákos bográcsgulyást, borjúszegyet, 
vaníliás metéltet eszik és rágyújt egy szivarra" „7, melyben egy zöld, 
vidéki költő  beszélget az öregekkel" stb. — vagy eleve ironikusan eltá-
volítanak az adott fejezetben történend őktől: „10, melyben elkövetkezik 
az évek óta készülő, nagy leszámolás, és hőseink az élettől megkapják -
azt a vigasztalást és igazságszolgáltatást, melyre mindnyájan jogosan 
számot tarthatunk." (Az irónia természetesen csakis a fejezet egészének
ismeretében lesz nyilvánvalóvá.) 

Ahogyan a 8. fejezet zárószövege visszamen őleg eliminálta, vonta 
vissza a tragikumlehet őségét, a címek előre tagadják ugyanezt. A regény 
befejező  egységében az addig is kétséges cselekményesség megszüntét 
sejtetik — annyira elmosódottakká válnak, hogy már puszta tényeket 
sem közölnek: „,11, melyben a kései ébredésről, az esőről van szó, és a 
párducok ismét megjelennek." A nagyregények mintájára a fejezetcímek-
ből össze lehetne állítani a regény fabuláját. Ha itt megpróbáljuk, kide-
rül, hogy nem lehetséges. A fejezetekben természetesen több történik, 
mint amennyit a címek el őre jeleznek, s így a cím és az adott egység 
között szándékolt feszültség, ironikus distancia áll fenn. Azt a körkörös, 
önmagába visszatérő  szerkezetet, melyet elemzésünk bevezet őjében em-
lítettünk, s amely csak a regény egészének áttekintése után fogadható 
el bizonyítottként, a fejezetcímek megel őlegezik. Széttördelik a cselek-
ményt apró, túlhangsúlyozottan jelentéktelen mozzanatokra, egyrészt a 
változtathatatlanságot, mozdulatlanságot érzékeltetve, másrészt kifejezve 
egy ezzel azonos fontosságú jelenséget: az igazán lényeges, dönt ő  törté-
nések nem a külső, címekben összefoglalható, könnyen verbalizálható 
cselekmény szintjén mennek végbe. A történet — a fabula — és az elbe-
szélt egész — a szüzsé közt nagy a távolság, ezt a távolságot a feje-
zetcímek külön nyomatékossá teszik, tehát tudatosítják az olvasóban. 

Maga a leszámolás ismét dialógus, bizonyos szempontból ugyan-
olyan felépítésű, mint az Ijassal való beszélgetés {7. fejezet). Itt is másról 
beszél a két fél, csak éppen itt Vajkayné — részint önvédelemb ől — szán-
dékosan zárkózik el Vajkay teljes megértését ől. Vajkay ezen a minden 
tekintetben rendhagyó, törvényen kívüli éjszakán szembe akar nézni éle-
tükkel, a harmónia valótlanságával, hazugságaikkal, melyeket már oly rég 
gyakorolnak, hogy el is felejthették hazugság voltukat. Természetesen az 
önmagában sorsdöntő  élveboncolás akár tragikus is lehetne, ha tragi-
kumának lehetőségét nem vonná vissza eleve az egyik alapvet ő  feltétel, 
Vajkay részegsége. {És léptet helyébe a jelenet során egy másik min ő-
séget helyenként: a groteszkét.) 

Felesége nem vállalja a szituációt, nem óhajt benne részt venni. 
„Szerepe .különben is könnyebb volt... rendelkezett ellen őrző  értel-

mével, azonkívül nem látta az álomalakot, melyet az ura, és nem olvasta 
Pacsirta levelét sem, mely mély benyomást gyakorolt Ákosra." 

ő , ha tudatosít is, nem olyan direkt formában teszi, mint a férje. 
Mert józan, mérlegel, és a további hazugságot választja, mivel nyilván- 
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1. Négyéves korában öccsével, Árpival 2. A kis iskolásfiú (1891) 
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3. Szüreti mulatságon csokornyakkend őben, kalapban. A bal szélen Brenner 
József (Csáth Géza) ül, mellette Kosztolányi Mariska guggol (1900. július 5.) 



5. A Budapesti Napló szerkeszt őségében (jobboldalt). A székre támaszkodó 
fiatalember Csáth Géza (1907) 



7. Ezt a képét adta Lányi Heddának 8. A világháború kitörésekor 



9. Harmincévesen 10. Az Öcsém és a Tinta írója (Rónai Dénes felvétele) 



11. Feleségével és fiával 1919 körül (Székely Aladár felvétele) 

12. Együtt a család. Állnak: dr. Kosztolányi Árpádné, dr. Kosztolányi Ár- 
pád, Kosztolányi Mariska, Kosztolányi Dezs ő  és felesége. Ülnek: édesanyja 

és édesapja fiával és öccsének kislányával, Évával (1924) 



13. Babits Mihállyal és Juhász Gyulával a szegedi Tisza-parton (Török Sophie 
felvétele, 1923. május 20.) 

14. Útban hazafelé Szegedr ő l Babits Mihállyal és Török Sophie-val 



Tóth Árpád, Laczkó Géza, Feny ő  Miksa, Kuncz Aladár, Vedres Márk, Kosz- 
tolányi Dezs ő, Kosztolányi Ádám és Babits Mihály a budapesti Múzeum- 

kertben (1923. május 30.) 

Ugyanott, ugyanakkor, de kalapban. Ülnek: Tóth Árpád, Laczkó Géza, Ba- 
bits Mihály, Kosztolányi Ádám és Feny ő  Miksa. Állnak: Kuncz Aladár, Tóth 

Árpádné és Kosztolányi Dezs ő  



való aszámára — ami egyébként Vajkay számára is az — a változtatás 
lehetetlensége. Rendkívül összetett érzelmi állapotot él át, Pacsirta iránti 
valós szeretete és szánalma vegyül egy őszintébb élet vágyával, de vé-
gül is elindul visszafelé. Módszere a következ ő : a nem igazán racionali-
zálható érzelmek és indulatok világából átlép egy olyan szférába, ahol 
léteznek logikus érvek, ahol minden racionálisan áttekinthet ő . Mivel a 
szembenézéshez szükséges er ővel és őszinteséggel Vajkay is csak id ő-
legesen rendelkezik, lassan megadja magát az érveknek. Termézetesen 
a meggyőzés hamis voltával mind a ketten tisztában vannak, de a szó 
szerinti és metaforikus értelemben vett .kijózanodással kettejük nyílt 
kommunikációjának is vége szakad. (A kommunikáció megjelölést itt 
csakis „kapcsolatteremtés" értelemben használjuk.) 

Az önfeltárás tetőpontja a tehetetlenség felismerése Vajkayné szá-
mára is. 

„Így magára maradt, és kínzóbb gondolatok mardosták, mint urát, 
kit ő  vigasztalt meg. Fölkelt, mintha kérdené, ki segíthet rajta, ki segít-
het őrajtuk." 

Ennek .feloldásaiként jelenik meg harmadszor — a vonaton felt űnő  
lelkész és I j as alakja után — a szenvedéssel, báldogtalansággal való 
együttérzés motívuma, az irgalom, ám ezúttal már nem konkrét személy-
hez, hanem jelképes megtestesüléséhez, a megfeszített Krisztushoz kap-
csolódva, tehát absztrakt formában. A jelképes megjelenítés kett ős tar-
talmú: egyfelől magát a problémát emeli el az egyedit ől általánosabb 
szintre. Másrészt utalhat a konfliktus megoldhatatlanságára, reménytelen-
ségére: hisz míg az els ő  két esetben az irgalom még elérhet ő, konkrét 
személyben reprezentálódott, ezúttal már csak a szimbolikus megjelení-
tőben; tehát egyre távolabb került a szerepl őktől. Ha a szeretet-princípium 
hordozója csak jelkép, szimbólum — a megfeszített Krisztus —, ugyan-
úgy, ahogyan ő  is csak szemléli a szenvedést, a szenved ő  ember is ki-
zárólag passzív módon viszonyulhat hozzá: imádkozhat. (A motívum 
utolsó feltűnése a regény 13. fejezetében, Pacsirta szobájában ugyanilyen 
tartalmú, nem válik el ott sem az absztrakt megjelenítést ől.) Ez a meg-
oldás már teljes egészében transzcendens és általános, egyetlen reménye 
a hit: a regény minden egyéb cselekvés el őtt lezárja az utat. Potenciális 
fordulópont — mint pl. ez az éjszakai összecsapás —, mely a tragikumba 
csaphatna át vagy súrolná azt, nem lesz több. A záró szövegrész • ismét 
a teljes visszavonás, funkciója teljesen azonos a 8. fejezet zárásával. 

Kijózanodás (11.) 

A fogalmat direkt és átvitt értelemben is használjuk. Újra kezd ődik 
minden — csak éppen a 3. fejezet tükörképeként, visszafelé. Ahogyan 
a regény első  fele a kifelé nyitás ábrázolása volt, mostantól — jóval rö-
videbb idő  alatt — ugyanezt az utat teszik meg Vajkayék vissza, saját 
régi életformájuk felé. Először a látvány, a tárgyak szintjén: Vajkayné 
takarít, eltüntet. „Nézel ődött, nem maradt-e valami jel, mely elárulná 
őket." A tudat szintjén egy negatívum az els ő  jelzés: nem beszélnek arról, 
ami történt. — „Gyermekesnek, ízetlennek tartotta a tegnapi jelenetet." 
(ti. Vajkay) — Töredékesen áll össze az a mérhetetlen reménytelenség, 
mely uralja a fejezetet: a másnaposság érzése — megint direkt és meta-
forikus értelemben —, a váratlan ősz megjelenése, a hideg, az es ő, az 
alkonyat képei. 

A fejezet hangulatára a teljes rezignáció jellemz ő. A regény tető-
pontja után meredek esés következik be — ez már a belenyugvás stá-
diuma, melynek egyetlen aktív tudati tevékenysége a történetek  minél 
mélyebbre való süllyesztése, kitörlése, elfelejtése. Kényszer, de a tovább-
élés egyetlen módja. Elemzésünk során több ponton bizonyítottuk, hogy 
a regény világában nem létezik tragikum, ha élesebben akarunk fogal-
mazni: még az sem létezik. A továbbélés is mentes lesz a tragikumtól 
— puszta vegetáció. 
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A visszatérés (12.13.) 

Epilógusként is felfogható: megerősíti, végképp lezárja az el őző  
egységből ismert folyamatot, és megvilágítja Pacsirta oldaláról is. Az ő  
megérkezésével helyreáll a régi zártság, ugyanakkor személyes felt űnése 
betetőzi azt a töredékes képet, amelyet eddig kialakíthattunk magunknak 
róla. Természetesen ennek a képnek megfelel ően viselkedik: takarékos-
sága, konyhai háztartási tervei máris a sivár folytatást vetítik el őre, 
mintegy érvénytelenítve mindazt, ami a távollétében történt. 

A reménytelenség metaforikus megfogalmazásban a következ őképp 
jelenik meg: 

„Ákos összehúzta mogyorószín őszikabátját, mert fázott. Valami mo-
tozást hallott fönn, magasan fönn a leveg őben. 

— Ez az ősz — gondolta. 
Milyen hirtelen jött... Kis ősz ez, alattomos, fekete, sárszegi ősz." 
Észre kell vennünk, hogy a fenti szövegrész befejezése — az egyenes 

idézet után következő  — egyaránt felfogható bels ő, átélt beszédként, de 
elbeszélői közlésként is. Az elbeszélő  szövegeként olvasható részletek 
gyakran kerülnek összemosható közelségbe Vajkay „bels ő  beszédével". 
Ha az egyértelmű  értékítéletet hordozó mondatot az elbeszél ő  közlése-
ként fogjuk föl — és ez az egyes szám harmadik személyű  külső, omni-
potens elbeszélő  tudvalevőleg közel áll az abjektiivált szerz ői tudathoz 
—, az ítélkezés nem csupán Vajkay bels ő, szubjektív értékítélete lesz, 
hanem külső  nézőpontú, így általánosabb érvényű  — az egész közegre, 
Sárszegre vonatkoztatható, s így mindarra, amit ez a regény kontextu-
sában jelent. Az alattomos ősz képe még az elmúlást is megfosztja min-
den fenségétől és tragikumától.(Ugyanakkor a kétféle narratív eljárás 
egymásba játszása utalhat a főszereplő  Vajkay közeli kapcsolatára az el-
beszélővel, kettejük értékszempontjainak hasonlóságára.) 

Otthon már csak az öncsalás gyakorlásához kell visszatalálni. Vaj-
kayék természetesként veszik fel újra régi magatartásukat, hallgatják el 
élményeiket vagy épp másítják meg őket. (Az élmények egyetlen tárgyi 
maradványát, a színházjegyet Vajkay b űntudatosan és habozás nélkül 
tépi szét.) 

A kép teljes kilátástalanságához hozzátartozik a másik oldal. Pa-
csirta csaknem ugyanazokat a változásokat élte át, mint szülei, elvetélt 
szerelmi kalandja után ugyanolyan szégyent érez el őttük és saját maga 
előtt, mint ők a maguk sikertelen — hisz eleve kudarcra ítélt — kitörési 
kísérlete után: ám az életforma kialakította játékszabályok tiltják, hogy 
ebből bármit eláruljon. (Az ő  lelkiállapotának ábrázolása természetesen 
közel sem lehet oly árnyalt, mint Vajkayéké, hisz élményeir ől csak tö-
mörítve, vázlatosan értesülünk.) 

„Zokogott is. De hasra feküdt, hagy szülei ne hallják meg. Ebben 
már bizonyos gyakorlatra tett szert." 

Az érzelmi állapot is hasonló: sajnálattá átváltozott, a kényszer ű  
összezártság miatt nyomasztóvá vált szeretet — vagy annak emléke — 
keveredik az elnyomott gyűlölettel. 

Ő  isimádkozik, azonkívül számára a mindennapi, beidegzett cselek-
vések összessége egyfajta megoldás: bár kisszer ű  és sivár, de változatlan 
és ugyanezért biztos — a továbbélés egy módja. 

„Holnap tehát majd felkel hét előtt, és főz, borstalan rizses húst, 
darás metéltet, hogy szegény, áldott jó apát fölhizlalja." 

A lírai tónust és az ábrázolás bensőségét, együttérző  hangnemét a 
regény zárlatában Vajkayék dialógusának édeskés hangütése váltja fel: 
a kettő  bántó kontrasztja ismét iróniát sejtet. Jelzi a megoldhatatlansá-
got és a folytatást, a tragikumot súroló helyzetek — melyek magukban 
rejtik a változás lehet őségét — teljes elmúltát. Ahogyan a zárófejezet 
címe tömören összefoglalta: „a regény 1899. 'szeptember 8-án, pénteken 
véget ér, de nem fejeződik be". 
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KIRÁLY ISTVÁN 

A SZEMÉLYISÉGVÁLSÁG REGÉNYE: 
AZ ARANYSÁRKÁNY 

(Életrajzi háttér.) Az Aranysárkány Kosztolányi legszubjektívebb regénye. 
Kosztolányin jegyezte fel róla: „Ezen a. tanár—diák mítoszon csak sírni 
tud. Sír, amíg írja, egyre sír." Nem véletlen, hogy ebben a m űvében a leg-
erősebb az impassibilité, a művészi távolságtartás. Szándékoltan nézi na-
gyon messziről, mintegy fordított irányú kicsinyít ő  hatású messzelátót 
tartva szeméhez, h ősét, Novák Antal tanárt a regény szerz ője. Szándékolt 
az erős irónia. Ennek jeleként nyomatékosan hangsúlyozza például már egy-
magában a stílus révén is a f őhős gyermetegségét, naivitását, hiszékeny-
ségét. „Hát igen jelenteni fogom az igazgatónak — töprengett magában 
Novák tanár úr közvetlen a megveretése utáni válságos helyzetben. — 

. Az majd jegyzőkönyvet vesz fel, fölterjeszti a f őigazgatónak, esetleg a 
minisztériumnak, a magas minisztériumnak, mely elrendeli a vizsgálatot." 
Aki így beszél önmagával, egy bels ő  beszédben, ily komolykodó hivatalos 
fordulatokkal: nagyon mélyen beleivódott abba a sajátos vissžagyerme-
kiesítő  tanárpszichológia. Távolságtartó iróniát sugallt az ily típusú sti-
láris jellemzés. 

A distanciateremtés szándékával függött össze a kompozíció oly jel-
legzetessége is, mint például a sajátos Kosztolányi-féle toldott szerkezet. 
A cselekményt nézve egy öngyilkosságról szólt az Aranysárkány. „A pisz-
toly eldördült" — ez volt a regény els ő  mondata. S a startpisztolynak ez a 
játékos dörrenése visszhangzott kés őbb most már komolyan a befejezés-
ben, mikor Novák Antal aa sárszegi gimnázium tanári szobájában angyon-
lőtte magát. Annak ellenére, hogy ez volt a f ő  téma, mégsem zárult le ez-
zel a regény. Hozzáilleszkedett még három fejezet s az évek távola. Jelezte 
ez is, hogy rendkívül mély sebet írva ki magából, távolságot akart tartani 
a szerző  műve anyagához: az átvérzés veszélyét kellett kerülnie. KeQlettek 
az eltárgyiasító elleneffektusok. 

Megvalósult az Aranysárkányban az a tanács, mit Seneca adott Neró-
nak A véres költ őben: „Azt mondják, az írás is gyógyít." Megtörtént itt a 
szenvedés goethei kibeszélése. Saját fájdalmát helyezte át h ősébe az író. 
Mert nem a Szabadkára utaló sárszegi környezetben, még csak nem is az 
édesapára, Kosztolányi Árpádra emlékeztet ő  tanáralakban avagy az els ő  
szerelmi csalódás hősnőjét, Lányi Heddát, a „fecskelányt" megidéz ő  Novák 
Hildában, nem a választott modellekben, sokkal mélyebben rejlett a m ű  
személyes jellege: a tragédiában, az öngyilkosságban. Novák Antal, a sár-
szegi gimnázium matematika—fizika tanára, akinek lánya megszökött egy 
volt tanítványával, s akit megvert éjjel két bukott diákja, s akir ől a he-
lyi szennylap, az Ostor leközölt egy rágalmazó cikket, Kosztolányi helyett 
lőtte agyon magát; helyette követett el öngyilkosságot. 

Novák tanár úr az Ostor cikke után vette szájába a fegyvert. Az iden-
titását vesztette el a cikket elolvasva. Az emberméltóságát. Hisz „mire 
elkészült vele — rögzítődött le ez a pillanat —, magát már egy idegen em-
bernek érezte: oly gaz vádakkal illették, oly ferde beállításban mutatták 
be, hogy nem ismert magára". Kosztolányinak lehetett ez a lelkiállapota, 
mikor a róla szóló kommün alatti szereplését s a Pardon rovatot meg nem 
bocsátó húszas évek eleji cikkeket olvasta. (Az Ostor cím még rá is ját-
szott némileg a Göndör Ferenc-féle Emberre.) Nem véletlen, hogy egy 1924-
es karcolatában, az Aranysárkány írásával szinte egyidőben, Azoknak, akik 
engem gy űlölnek beszédes címmel ugyanazokat a gondolatokat fejtegette, 
melyeket a regényében is, csak épp nem Novák Antal kapcsán, de els ő  
személyben. „Sohasem leszek képes fogalmat alkotni a hitványság, butaság, 
rútság mértékér ől, mellyel ők ezt az ént, ki nem vagyok én, ezt a kedvük 
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szerint eltorzított agyrémet, kit mégis én b űvöltem elő  a semmiből, ezt az 
idegent, kit ők ismernek, de én nem ismerek, felruházzák." 

Éppúgy, mint Novák Antal, a magyar latejner értelmiségb ől jött 
Kosztolányi is. Messze került ugyan az osztálytól, őrizte azonban azt, 
ami érték benne. Igy nem utolsósorban az ebben a rétegben mélyre ívódott 
Arany János-i etikai tartást, a „mocsoktalan név" vágyát, akaratát. Az Ostor 
cikkét olvasó Novák tanár úrhoz hasonlóan nehezen viselte Kosztolányi is 
a beszennyeződést, erkölcsiségének kétségbe vonását. Nehezen viselte el azt 
az atmoszférát, amely jobbról is, balról is befogta alakját, s melynek 
meglétét a húszas évek közepén is oly cikkek jelezték, mint például az 
Új Nemzedék alábbi közleménye. A Vörösmarty Akadémia életre támasztá-
si késérleteit bírálva így aposztrofálta az írót az újság névtelenje: „Mi 
köze hozzá [ti. Vörösmartyhoz] annak a kövér opportunistának, aki dalol-
va köszöntötte a Károlyi-forradalmat, a Vérmez őn Pogány József hadtest-
parancsnok elvtárs ellőtt hajlongott, majd a kommün bukása után szent 
háborút hirdetett és meztelen kardot követelt a zsidóság ellen, hogy aztán 
újra visszatáncoljon a jövedelmezőbb liberalizmushoz, mi köze ennek a 
hájdús napraforgónak a vasjellem ű  Vörösmartyhoz." Novák tanár úr Ostor-
ban történt meggyalázottságát, annak fájdalmát, öngyilkosság felé lök ő  
kínjait hordta magában az Aranysárkányt író Kosztolányi. A becsületét 
perelték el tőle. 

A belső  személyes érdekeltséget mutatta az is, hogy noha m űvésze volt 
Kosztolányi a flaubert-i tartásnak, az impassibilité-nek, érzelmi-indulati 
beavatkozással se pozitív, se negatív irányba nem torzított tolla: az Arany-
sárkányt írva egy vonatkozásban mégsem sikerült maradéktalanul ez a fel-
fokozottan szándékolt távolságtartás. Co, aki a Nero Zodicusától és Fanni-
usától kezdve a Pacsirta Füzes Ferijén át az Édes Anna Vizy Kornéljáig, 
Drumájáig, Patikárus Jancsijáig oly kitűnően tudott pár vonással bár, de 
megjeleníteni érdektelen, üres figurákat, negatív h ősöket, az Aranysárkányt 
írva a két legellenszenvesebb figurát — a verésben részes Czeke Béluská-
nak és az Ostort szerkeszt ő  Bahó Attilának alakját — mégis elrajzolta: a 
karikatúra irányába siklott félre tolla. A bels ő  indulat a művészi látást el-
homályosította. Nagyon mély volt a lélek bántottsága. 

Felesége jegyezte fel róla (s az Akadémiai Könyvtárban lev ő  Koszto-
lányi-hagyatékban még ma is látható ez) : gondosan őrizte Kosztolányi az 
ellene szóló támadó cikkeket. S akarva-akaratlanul, kénytelen-kelletlen, de 
őrizni kényszerült a lélek sebeit is. Az 'érzékeny lélek olyan könnyedén nem 
feledhetett. Ki kellett hát az innen ered ő  fájdalmakat, a morális megbé-
lyegzés okozta kínokat egyszer írnia. A személyiségválság regényének, az 
Aranysárkánynak meg kellett születnie. 

(Problémaregény: a mű  mint parabola.) A problémafelvető  külső  szfé-
rát nézve egy öngyilkosság, azaz (aminek ez jelképe volt csupán) a szemé-
lyiségválság, az indentitásvesztés regénye volt az Aranysárkány. Probléma-
regény. A hangsúlyozott parabolajelleg nem utolsósorban ezzel függött 
össze. Egy problémára való intellektuális koncentrálás vonzza mindig ezt 
a kifejezésformát. S egyértelm űen a parabola hírhozója volt itt a sűrítés 
mint a lényegi formáló elv. Mind a szerkezeti elvet, mind pedig a színhely-
választást nem utolsósorban ez határozta meg. 

Sűrítő  hatású, halmozásos, illetve fokozásos volt •a regény kompozíci-
onális megformáltsága. Halmozta a mű  az egymást erősítő , egy irányú 
cselekménymotívumokat. Nem volt elég például Novák emberi elszigetel ő-
désének, viszonyzavarainak ábrázolásához Liszner Vilialakja, az ő  értet-
lenségének a felvázolása, ezzel párhuzamosan futott egy másik szerkezeti 
szál is: a főhős lányának, Hildának az értetlensége. A kett ős hatás egymást 
fokozta. S hasonlóképpen halmozásos, illetve fokozásos felépítés ű  volt 
például a regény második részének párbeszéd-sorozata: a megvert tanár-
nak Glück Lacival, Fórissal, Ebeczky ügyvéddel stb. való beszélgetése. Itt 
iš érvényesült a hatáseffektusok halmozásának s űrítő  ereje. Fokozottabban 
szuggerálódott az emberi egymást nem értés, bels ő  süketség mély szo-
morúsága. 

116 



Nemcsak a halmozás, mint szerkezeti elv, a s űrítés irányába hatott 
a helyszínválasztás is. Egy iskolában játszódott a m ű : diákok és tanárok 
között. S az iskola nem úgy jelent meg, mint például Móricz Forr a borjá-
ban, nem a társadalomnak volt a szerves része. A korabeli társadalomból 
mi sem látszott az Aranysárkányban. Önmagában állt az iskola, mint egy 
külön világ. Jellegzetesen parabolisztikus volt az ily típusú hellyzetmegadás. 
A helyszín önállósága, az iskola életszimbolizáló szerepe lépett el őtérbe 
Kellett ez a színhely, mint saját törvény ű , zárt, behatárolt világ. Éppúgy, 
mint Thomas Mann akkoriban megjelent Varázshegyében a szanatórium: 
a társadalom egészének lehetett ez tükre, kicsinyített mása, mintegy a 
modellje. összekerülhettek benne oly dolgok, melyek kint az életben el-
kerülhették, mellőzhették egymást. Liszner Vilinek és Nováknak például 
csak az iskola keretei között lehetett s kellett találkozniok, egyébként 
radikálisan eltérő  utakon vitt volna az útjuk. S a diák—tanár viszony s ű-
rítettsége, kiélező  volta — a két világ egysége, s ugyanakkor mégis radi-
kálisan szétszakítottsága, elkülönítettsége — egymástól távoles ő , nem érint-
kező  embereket s csoportokat oly gyakran elválasztó, elszigetel ő  fanto-
mizálódásnak, negatív mítoszteremtésnek a megfigyelését s ábrázolását is 
lehetővé tette. Mint egylaboratóriumban felmutatható és elemezhet ő  volt 
egy emberi probléma: a személyiségválság bels ő  természete. 

Mert a kérdez ő  problémát ez jelentette. Ez volt nagy er ővel, felkiáltó-
jel-szerűen előtérbe hozva. A központi téma: az emberi méltóság megsér-
tése, semmibe vevése ennek volt csak a tudatosítója. Ilyenkor veszti el 
ugyanis legkönnyebben önmagát az én, bels ő  erkölcsi tartóoszlopai rendülnek 
meg szinte, kérdésessé válik énazonossága. S Novák tanár úr ilyen helyzet-
be sodródott bele. Az emberméltóságát vették semmibe. Megsért ődött nála 
(a sűrítő , halmozó jelleget mint szerkeszt ő  elvet így is mutatva) mind a 
test, mind pedig a lélek méltósága; nem túlzás mondani: mindkett ő  szent-
sége. Meggy erték, meggyalázták. Ott feküdt „a porban, piszokban". Hete- 

rejtette sebeit, mint valami szégyent. Megalázták az emberségében. 
S ugyanakkor semmibe vették nemcsak a test, de a lélek szentségét is. 
Galád szavakat írtak le róla. Bemocskolták a becsületében. S ez a szemé-
lyiségválságot tükröző  probléma, az emberi megalázottságnak ez az álla-
pota kérdezett az okra: már ilyen az ember? S ez a kérdés, illetve az erre 
keresett felelet volt a regény tulajdonképpeni mondanivalója. Kosztolányi 
antropológiája elemezhet ő  ki szinte a regényb ől. Annak két egymással ösz-
szefüggő  vonása látszott: egyfelől az emberi értetlenség, kommunikációs 
képtelenség, másfelől pedig az emberi természet esztelensége, rejtett őrü-
lete, irracionalizmusa; az ösztönök fel ől való meghatározottság. 

(Az emberi értetlenség: párbeszéd és reflexió.) Kiss Ferenc figyelt 
fel rá, hogy mint ösztönz ő  hatás ott lehetett az Aranysárkány ihletői közt 
Tóth Árpád nem sokkal korábban megjelent verse: a Lélekt ől lélekig. Nem-
csak a Sziriuszra való közös utalás, ez a képazonosság tanúskodott er-
ről, de a regény egyik kulcsproblémája, az emberi értetlenség, kommuni-
kációs képtelenség középpontba állítása is. 

Óh, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy. 
Mint egymástól itt a földi szivek! 
A Sziriusz van t őlem távolabb 
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? 

Óh, jaj, barátság, és jaj, szerelem, 
Óh, jaj, az út lélektől lélekig! 
Küldözzük a szem csüggedt sugarát, 
S köztünk a roppant, jeges űr lakik. 

— hangzott Tóth Árpád verse, s ez a gondolat élt az Aranysárkányban is. 
Néhány jellegzetes elbeszéléspoétikai Sajátság, így mindenekel őtt a pár-
beszédnek, s a point de vue váltásokkal egybekötött paralelisztikus per-
szonális reflexióknak megugró száma — már egymagában tanúskodott er-
ről. Semleges kifejező  eszközökből, elbeszéléstechnikai fogásokból funk-
cionálttá, formai elemekké váltak ezek. M űvészi mondandót közvetítettek. 
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A különböző  közlésformák között nem játszott jelent ős szerepet Kosz-
tolányi regényeiben sosem a párbeszéd. A narratív elemekkel áthidalt, 
gyorsan változó, szinte filmszerűen pergő  jelentkezéseket kedvelte. A széle-
sen kibomló dialógusoknak nem kedvezett ez a rá jellemz ő  művészi beállí-
tottság. Ahol hosszabb párbeszédre épül ő  jelenet tűnt fel írásaiban, mint 
például a Neróban Neróé és Britannicusé, a Senecáé és a feleségéé, a Pa-
csirtában Vajkayé és a Vajkaynéé, avagy a Hajnali részegségben a lírai 
hősé s a megszólítotté: az többnyire csak tettetett, csak pszeudopárbeszéd 
volt. A monológnak adott a beszélget ő  partner reális hátteret. Releváns 
formai sajátságnak lehet elkönyvelni így az Aranysárkányban a párbeszé-
dek viszonylag nagy számát. Nem véletlen, hogy erre épült a regény két 
központi jelenete: Novák tanár úrnak és lányának, Hildának, majd pedig 
(közvetlenül ezt követ ően) Lisznernek és Nováknak a szembesülése. 

A regény kulcsgondolatát közvetítette ez a két hangsúlyos párbeszéd. 
Nyilvánvaló lett, ahogy Liszner felelése kapcsán a szerz ői kommentár meg 
is fogalmazta: „Novák nem értette Vilit, Vili nem értette Novakot", s 
nem értette egymást Novák és Hilda sem. Az apa úgy érezte lányával 
beszélve, hogy „egy szörnnyel birkózik, mely er ősebb nála, kijátssza ő t, 
elsiklik ujja közül". A maga ellentétévé vált itt a párbeszéd: paradox pár-
beszéddé, süket párbeszéddé; nem a megértésnek, de (éppúgy, mint az ab-
szurd drámákban) az értetlenségnek, az abszurditásnak volt felszínre ho-
zója. Felnyílt rajta keresztül az emberek között hallgató szakadék: a kom-
munikációs képtelenség, az egymást nem értés rejtett szakadéka. 

Még hangsúlyosabbá tette az adott esetben azt a szakadékot Hildá-
nak és Vilinek a mű  viszonyrendszerében elfoglalt helye. Oly emberek kö-
zött folyt itt paradox, értetlen, süket párbeszéd, kiknél az ábrázolt .viszony 
természeténél fogva törvény kellett volna hogy legyen az egymás értése.. 
Apa és lánya, tanár és tanítvány állt egymással szembe. A kontaktushiányt 
a viszony jellege még kirívóbbá tette. 

„Leopardira, a másik olasz pesszimistára kell gondolnunk — írta 
Kosztolányi egyik Pirandellóról szóló cikkében a húszas években —, aki 
följegyezte, hogy a dialógusok mindig egymás mellett siklanak el, mert a 
társalgók mindnyájan magukra gondolnak, unják mások gondját, baját, 
voltaképp folyton monologizálnak, sohase figyelnek egymásra". Kosztolányi 
— úgy is mint Csehov fordítója, az ő  vak dialógusainak, párbeszédnek ál-
cázott, párhuzamos monológjainak belülr ől értője — nagyon jól ismerte 
az ilyen egymás mellett elsuhanó „párbeszédek", paradox dialógusok m ű-
vészi hatását. Tudta, hogy az emberi magány jelenít ődött meg ezen a sa-
játos közlésformán át. S ennek volt ez m űvészi eszköze gaz Aranysárkány-
ban is. Nemcsak a Hildával és Liszner Vilivel való jelenetben, de a m ű  
egészében. Novák tanár úr magányossága egy fokozásos rendbe illesztett 
párbeszéd-sorozatban teljesedett ki, lett mind nyilvánvalóbbá. 

Az éjszakai megveretés után — a sebét még titkolva — Glück Lacival 
folytatott el őször hosszabb párbeszédet Novák. Itt csak a ki nem mon-
dott eset, s az idegekben hordott történelmi múlt, a másfajta eredet emelt 
némi válaszfalat a beszélget ők, a két értékes, gondolkodó, egymást becsül ő  
ember közé, de megcsillant még az egymást-megértés lehet ősége. Utána azon-
ban — fokozásszerűen — mind nagyobb és nagyobb értetlenségbe vittek 
az újabb párbeszédek. Fordított viszony, paradox mozgás jellemezte a m ű-
vészi formálást: minél őszintébb lett Novák, minél nyíltabban tárta fel a 
vele történteket annál nagyobb közönnyel, értetlenséggel találkozott szem-
be. Megismétlődött újra meg újra {a: Hildával és Liszner Vilivel folytatott 
paradox párbeszéd. 

Előbb tanártársával, Heinrich Mann Kosztolányitól fordított „Ronda 
tanár urára" emlékeztet ő  Fórissal jött össze, hol — mint a szerzői kom-
mentár összegezte végül — „két tanár, kinek egy az élete, nem értette 
egymást". Majd Ebeczky ügyvédhez ment el, kipakolva mindent. Az ügyvéd 
azonban már érezhet ően nem is figyelt reá, noha folyvást hangoztatta: 
„Figyelek, figyelek, csupa fül vagyok." Aztán Liszner Vilivel folytatott No-
vák képzelt párbeszédet, de mikor rászánta magát a valóságos szembesü-
lésre, Vili már nem volt Sárszegen. A sikertelen dialógusokon, mint nyoma- 
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tékos formai elemen, szinte-szinte már mint szimbólumon át közvetít ődött 
az az igazság, melyet így fogalmazott meg egy helyütt Novák: „az élet fél-
reértések sorozatából rakódik össze." A párbeszédek ténye sugallta a ma-
gányt. 

S hasonló szerepet töltött be a perszonális reflexiók sokasága is. A 
narrátori nézőpontot gyakran szereplői váltotta fel, hogy érzékeltesse nem-
csak az emberek szavai suhantak el vakon egymás mellett, de a gondo-
lataik is. Novák szeretettel, megértéssel nézte például a felelést ől drukkoló 
osztályt, „megesett rajtuk a szíve", Vili azonban arra gondolt közben: „Most 
ez kibabrál velem", meggyőződése volt, hogy a tanár „üldözi", hogy „es-
küdt ellensége". Novák kíméletre kérte a f őigazgatót a kiváló sportoló 
iránt érettségi közben, Vili azonban a sugdosást látva azzal a hittel élt, 
hogy „most tekeri ki a nyakát". A tanár részvétet érzett a bukott diák 
iránt gaz utcán találkozva vele, az azonban az ellenséget érezte ott benne s 
megvetően nem köszönt. Megértés helyett csak mélyítették a szakadékot 
a rejtett gondolatok. Németh Lászlónak az interperszonális emberi viszo-
nyok problematikusságát meghatározó találó szavával: fantomizálták egy-
mást mintegy az emberek. Éppúgy, mint a párbeszédek: az egyéni reflexi-
ókat point de vue váltásokkal közvetít ő , belső  monológok, szabad függ ő  
beszédek is arról hoztak hírt, hogy nincsen út lélekt ől lélekig, az emberek 
nem érthetik egymást. Mint Schaár Erzsébet Utcájának h ősei, be vanhak 
falazva a maguk magányába. Köztük van az éretlenség, a kommunikációs 
képtelenség Tóth Árpád-i „roppant, jeges űrje". 

A toldott szerkezet — a Novák halála utáni, az öngyilkosság okával 
kapcsolatos találgatások sokasága, a temetés részletez ő , hosszú leírása — 
mindezt még inkább hangsúlyossá tette. Az értetlenséget, a közöny érzetét 
vésték a záró fejezetek még mélyebben az olvasó lelkébe. Sugallták azt, 
amit Csehovról írva így fogalmazott meg egyhelyt Kosztolányi: „Keressük 
egymást és nem találkozhatunk soha." 

(A felvilágosodás értékrendje és Novák jelleme.) Az emberi értetlene 
ség, kommunikációs képtelenség volt Novák Antal tragédiájának egyik lé-
nyegi összetevője. Már pusztán azért is, mert nem egyszer űen a magányt 
jelentette, hozta ez számára, de értékrendjének összeomlását is. A leg-
szebb európai hagyományba, a humanista-felvilágosult szellemi örökség-
be volt Novák tanár úr egész egyéniségével belekapcsolva. Annak haladás-
hite, optimizmusa hatott ott benne. Kiss Ferenc szavait idézve: mindezt 
még „tizenkilenc századi egyértelműséggel, szilárdsággal, természetesség-
gel vallotta". 

Optimizmusát, haladáshitét tükrözte már egymagában szenvedélyes 
és meggyőződéses pedagógus volta. Leibnitz szavai hatottak ott benne: 
„Bízzátok rám a gyermekek nevelését, s megváltoztatom a világot." S 
ahogy a regény narrátora megjegyezte: „ Ő  ezt hitte, akárcsak azt, hogy ez 
a világ a legjobb minden képzelhet ő  világok között." A művet indító má-
jus elsején ezzel a hittel ment még az iskola felé. „Gyorsan, er őteljesen, 
frissen lépkedett." A fent lebegő, aranyosra festett papírsárkányt ő  nevezte 
először „aranysárkány"-nak. Szimbolikus tett volt ez a névadása: a lélek 
hangulatát közvetítette. Fent lebegett ő  is, külön régiókban: az idill, a 
remény világában. A gyanútlanságban. Szinte-szinte Candide-je volt már 
a huszadik századnak. Mint Illés Endre írta: „Ennek a regénynek nem is 
Novák tanár úr a h őse, inkább Novák tanár úr gyanútlansága." Zuhaná-
sát, öngyilkosságát mindenekel őtt ez a gyanútlanság, hiteinek cs ődje ma-
gyarázza. Nem egy ember, de egy értékrend bukott el benne. A regény — 
Illés Endre találó szavával — mint „sikoltás és elcsuklás" a humanista-fel-
világosult világkép válságát hirdette. 

Matematika—fizika szakos tanár volt Novák Antal. S nemcsak foglal-
kozást jelentett ez számára, de világnézetet is. Éppúgy, mint pedagógus 
volta, a természettudomány felfedezésének id őszakával, a felvilágosodás 
korával kötötte ez is szorosan egybe. Oly nevek jelezték érdekl ődésének 
irányát, mint Franklin Benjamin, Leibnitz, Rousseau, Pestalozzi. Egyénisé- 
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gének alapvonásait ezekt ől a szellemektől sugallt hitek adták: az ész, a 
valóság s az ember tisztelete volt jellemz ő  reá. 

Mint a felvilágosodás kései híve azzal a meggy őződéssel élt Novák 
tanár úr, hogy rendet tud teremteni az ész az emberi világban s kint a 
természetben. „óriás koponyájában" fény ragyogott (mint Glück Laci vél-
te) és megértés minden elvont probléma iránt. A bipoláris — az ellentéten 
át való — jellemzés törvényeinek megfelel ően: „gyűlölte a sötétséget s 
az értetlenséget", a puszta nyers er őt s az erőszak minden formáját. Meg-
győződése volt, hogy „az semmire sem visz": az ész, a megértés verhet csak 
hidat az emberek között. 

Az észelvűség mellett, mint másik lényegi ismérv, hozzátartozott egy 
nagyfokú valóságtisztelet. Ezt is a felvilágosodás korház való, bels ő, szel-
lemi kötöttség ültette el benne. A racionalizmus mellett az empirizmus is-
meretelméleti igazságainak felismerése is ennek a kornak, illetve eszmei 
áramlatnak volt a vívmánya. Bízott ez az érzészervek híradásában. Ezt 
a meggyőződést magában hordva magyarázta Novák pélldául hosszan a 
lányának: „AZ igazság az kézzel fogható ... az létezik, arról érzékszerveink 
megbízható vallomás által értesülünk, szemünk, fülünk útján, s aki le 
akarja ezt tagadni, az ellenkezik a többség józan észleletével." Valóság-
tiszteletét mutatva benne élt nemcsak az érzékszervek hozta jelzések rea-
litásának a feltételezése, de a törvények szilárd tudata is. Hisz „ismerte a 
természettudományból azt, ami örökkévaló". „A vonalak, a logaritmusok 
viliága" volt az ő  igazi hazája, „melyben tisztaság volt és rend". „Milyen 
megnyugtató, hogy egy meg egy az mindig kett ő" — gondolta. A valóság-
nak ez a tisztelete hozta közel hozzá a természetet is. Mint az egész felvi-
lágosodás, ő  is testvéri világnak vélte azt. „Élvezte a tavaszt", a természet 
„zöld dagályát". „A nagy tudósok jobban ismerhették nála a természetet, 
de ennyire senki se szerette" — szólt a jellemzése. 

Végül, de nem utolsósorban — az ész, a valóság tiszteletét mintegy 
betetőzve — hozzátartozott egyéniségéhez az ember tisztelete. Ezért volt 
oly fontos számára a saját jó híre. Az evilágságnak ez az egyetlen lehet ő  
üdvözlése, a többi ember megbecsülése, a jó hír mítosza. Minden feltétele-
zett célzás, lénéző  gúnymosoly különös erővel ezért bántotta. Nem a világ 
véleménye izgatta: csupán önmaga méltóságtudata, „üdvözlésvágya". 
Ezért ügyelt annyira a megfelelő  emberi tartásra: Kötelességtudás, munka-
becsület volt jellemző  reá. Önmagában is az embert tisztelte. S azt be-
csülte a másikban is. Ezért volt egyik legf őbb tulajdonsága: a tolerancia. 
Tudta, „hogy az életet nem lehet vaskorlátok közé zárni", „a megértésen, 
elnézésen alapultak" pedagógiai nézetei. Tisztelte a másik emberben a más 
törvényű  létet; az egyéniséget. 

Észtisztelet, valóságtisztelet és emberbecsülés: a felvilágosodásnak 
ezek az erényei voltak jellemz ők Novák Antalra. Ezért lehetett igazi peda-
gógus: nem foglalkozás szerint, de hivatásból az. Szerette tanítványait, mert 
szerette az embert. „Milyen kedvesek voltak ezek a fiúk, mind, mind nagy 
fiatalságukban, hamvas tapasztalatlanságukban" —gondolta róluk, s büsz-
ke volt arra, hogy „megint egy nemzedéket kalauzolt ki az életbe". Bí-
zott az észben, a valóságban és az emberben. Bízott így abban, hogy meg-
változtatható, mássá formálható az ember, mint amilyen. Pedagógiai op-
timizmusában összegződött az ember kezdődő  nagykorúsodásána'k, a fel-
világosodás korának minden reménye. Ha némi öniróniával visszafogva is, 
de őszinte belső  pátosszal vallotta: „A mi igazi feladatunk az apostolko-
dás, a nevelés, az emberteremtés, mint a jó Istené." A felvilágosodás ko-
rának prométheuszi öntudata csengett ott ezekben a szavakban, a goethei 
„De steh ich, und forme Menschen nách meinem Bilde" kevély önbizalma. 
S erről a magaslatról, az emberteremtés, az emberistenülés prométheuszi 
magaslatáról kellett a f őhősnek a megélt krízis nyomán végleg lehullnia. 
Nemcsak a pedagógus: a felvilágosodás korának nagy öntudatú embere 
bukott el benne. 

Nem fogalmazódott meg még teoretikusan ekkor a nietzshei „isten 
meghalt" mintájára az „ember meghalt" malraux-i gondolata, de a Kafka-
típusú regényekben ott sejlett már ennek rémülete. S Kosztolányi Arany- 
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sárkánya is beletartozott ebbe a sorba. Antropológiai pesszimizmus váltot-
ta fel a felvilágosodás korának antropológiai optimizmusát, kétely, lemon-
dás a büszke öntudatú hitet az emberben. S ez a visszájára fordult jelleg-
zetesen huszadik századi nevelésregény — anti-nevelésregény — ennek volt 
tükre. 

(Anti-nevelésregény s antropológiai pesszimizmus.) A felvilágosodás 
korának volt jellegzetes m űfaja a nevelésregény. Mint Pestalozzi Lienhard 
und Gertrudjában, ott élt az ily művekben az a meggyőződés, hogy min-
den ember megváltoztatható — megnemesíthet ő  .a nevelés által. Ennek a 
regénytípusnak volt örököse az Aranysárkány is, csak a maga fonákján: 
anti-nevelésregényként, a felvilágosodás hiteit a m űfajon át is mintegy 
visszavéve. A pedagógiai optimizmussal szemben a pedagógiai nihilizmus 
szólalt meg benne. 

„Mit ért el Hildával? Mit ért el Tiborral? Mit ért el Liszner Vilmossal? 
Semmit. Nem lehet elintézni semmit" — összegz ődött Novák tanár úrban 
élete csője, a pedagógus csődje egy hosszas reflexió során élete utolsó pil-
lanataiban, mielőtt a fegyvert szájába vette. Megfogalmazódott az anti-neve-
lésregény legfőbb mondandója: az a meggy őződés, hogy „a pedagógus ha-
marabb téved, mint a gyerek". Nemcsak néhány egyéni .sérelem • érte No-
vák tanár urat: egész világképe, a személyiség bels ő  egységét, koherenciáját 
biztosító, élettartó hit, az alapmeggy őződés omlott össze benne. Tévesz-
tettnek vélte egész életét. 

„Fölöslegesnek ítélte munkáját. Amennyiben pedig többre vállalkozott, 
kudarcot vallott — összegz ődött benne. — Formálni akarta az életet, mely 
végtelen és esztelen, tulajdon gyermekében és mások gyermekeiben józa-
nul, értelemmel, bölcsességgel párosult jósággal. Megsokszorozta önmagát 
egy új terebélyes családot teremtve az ifjúságban. Természetes, nagyralátó 
mesterség. Quem di odere. Az istenek megbüntették érte". A józanság, 
értelem és az esztelenség állt belső  mérlegén egymással szemben. Termé-
szetellenesnek tűnt vállalkozása: a pedagógia, az embernevelés. A felvilá-
gosodás antropológiáját, melyben az ész, az értelem jelentette az ember 
lényegét, a cogito, ergo sum hite, öntudata, felváltotta egy más antropoló-
gia, melyben nem a természetb ől kiemelő  ész, de az abban bent ragasztó 
ösztön lett az ember lényege. 

Az a Kosztolányi írta az Aranysárkányt, akinél a húszas években min-
den írásába ott kísértett már az  antropológiai pesszimizmus, az emberbe 
vetett hit cs ődje, elvesztése. A felvilágosodás s így még a XIX. század is 
magában hordta az ész, a haladás, a valóságmegismerés, a szeretet, a béke, 
a tolerancia hitét, reményét; azt a meggy őződést, hogy ezeknek az érté-
keknek •a jegyében az ember mind feljebb lép, mind teljesebben megvaló-
sítja önmagát mint embert, mint nagyra hivatott lényt. A huszadik század 
válságélményét magában hordó Kosztolányi — afféle Thomas Mann-i mo-
dern Faustusként — ezeket a hiteket már mind visszavette. Két alapvet ő  
vonás — agresszivitás és ostobaság — volt szerinte ekkor már az ember 
lényege. A negativitás antropológiája elemezhet ő  ki szinte írásaiból. Meg-
győződése volt, hogy „gonosz és gyarló ... az ember alaptermészete", „ra-
gadozó kegyetlenség lakozik bennünk", „csökönyösen önz ő, birtoklásra 
hajlamos emberiségben". Oly lény az ember — hirdette —, „ki nemcsak 
országokat akar megsemmisíteni, hanem magát a földgolyót is". „Minden 
romboló erő  legnagyobbika." „A tigris hozzátok képest — hangzott a sza-
va — kedélyes doromboló cica, elméleti békebarát." Nem várt semmit az 
emberektől. Mint Nero Senecája vallotta , ;a rosszaság és a gazság hatal-
mát"; azt, hogy „a középszer űség halhatatlan és a hitvanyság örökkévaló". 

Nem utolsósorban ebből a negatív emberképből volt érthető  freudiz-
mushoz való vonzódása is. „Aki a lélekelemzés alapján nyílt szemmel nézi 
az életet — írta egyik 1923-as cikkében, nem sokkal az Aranysárkány kelet-
kezése előtt — ...élesebben látja az embereket, mintha üvegfalon át szem-
lélné lüktető  szívüket, falánk gyomrukat, emészt ő  beleiket s prédales ő , 
telhetetlen étvágyukat, mely mindig kész kisebb-nagyobb gyilkosságra. Ez-
által elveszti azt a puha kecsegtet ő  káprázatot, hogy angyalok között él." 
Éppúgy, mint az annyira rokonnak érzett Thomas Mann-nál, els ősorban 
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nem pszichológia, de antropológia volt a freudizmus az ő  számára is. S 
ennek az emberfilozófiának a jegyében íródott már az Aranysárkány is. 
Azt a meggyőződést sugallta, hogy ellentétben minden racionalizmussal, 
nem a tudat, de a tudatalatti, annak végtelenje, feltáratlan sávja, az ösz-
tönök világa az ember lényege. Így reménytelen minden felvilágosult-hu-
manista hit, minden nevelés. „Az ember veszedelmes portéka" — hang-
zott a felismerés. Az epikai forma egyik leglényegesebb összetev ője az ala-
kok rendje, viszonyrendszere nem utólsósorban err ől hozott hírt. 

Két jellegzetes emberi viszonyban — a saját lányához, Hildához és az 
egyik tanítványához, Liszner Vilmoshoz való kapcsolatában — volt kényte-
len szembenézni Novák a maga pedagógusi-emberics ődjével. A művészi 
kiélezés igénye alakította így a regény menetét. A két leginkább nevelési 
alanynak tekinthet ő  hőstípushoz, a saját gyermekhez és a tanítványhoz 
való kapcsolaton át volt legteljesebben felmutatható a felvilágosodás em-
berhitének illllúzíós volta, az emberi természet formálhatóságának vélt té-
ves képzete — a pedagógusi reménytelenség. Rajtuk, az ő  jellemük rajzán 
át dokumentálódott els ősorban a másfajta — anti-aufklérista —• antropo-
lógia. 

Mindkét hős, mind Novák Hilda s mind Liszner Vili — ahogy a re-
gényt elemezve a felvilágosodás problémáját el őször középpontba állító 
Kiss Endre írta — „pontos képviselői az irracionalizmus betörésének". Az 
ösztönök uralkodtak bennük. Jellemük rajzát ez határozta meg. Err ől ta-
núskodott Hilda esetében el őtérbe állított érzékisége. A küls ő  leírásban 
nagy érzéki szája volt főleg kiemelve. Egy nagy paradoxonnak, „édes pa-
rázsnak", „illatos piszoknak" látta szerelme is: egy darab makrancos, rakon-
cátlan, vad természetnek. Csupa izzás volt, csupa szenvedély, tele homályos, 
ködös vágyakkal. Tipikus szituáció, jelképes tett volt nála, hogy annyira 
szeretett hintázni, vonzotta annak „örvényl ő  szédülete." Éppúgy, mint va-
laha anyja: rabnak érezte magát, „kifelé vágyakozott a polgári otthonból". 
Szeretett volna messze repülni, a Sziriusz felé: a végtelenbe, az ismeret-
lenbe. Rajongás s gyűlölet végletei lobogtak benne. Apjának — vele beszél-
getve — „ennyi konokság, ésszerűtlenség láttán nőttön nőtt" a csodálko-
zása. Az ösztönök fékteQensége tombolt Ott benne. 

S hasonló típus volt Liszner Vilmos is. Már butaságával az ész ellen-
téte. A puszta izomerő  tartozott hozzá, a sportbajnoki cím és a kerékpár. 
Mintha csak :a kor egyik nagy hatású kultúrkritikai filozófusától, Hermann 
Keyserlingtől meghatározott „sof őrtípus" jelent volna meg benne. Az 
ész teremtette absztraktumoktól idegenkedve a konkrétumok világában moz-
gott otthonosan. „Kevés érzéke volt az elvontságok iránt. Mindig csak a 
valóságot fogta fel, mely közvetlenül szeme el őtt mozgott." Éppúgy, mint 
Hildában: a természet fakadt fel benne is; az emberi természet, az ösz-
tönök világa. 

A világháborút megélt s a Jenseits des Lustprinzips új tanát megíró 
Freud gondolatát magáévá téve: hozzátartozott Kosztolányi szerint az em-
berhez, mint egyik lényegi ismérv a nemi ösztön mellett a halálösztön is; 
a destrukció vágya, a ,halálkedv", ahogy ő  nevezte. Az Aranysárkány el-
ső  fejezete megjelenítette a városerd őbe vonuló „vad kirándulókat", amint 
, ;rohamcsapiatokban estek az orgonabokroknak, s egy szempillantás alatt 
letarolták", elhozva „a természetbe a vágyat"; „megdézsmálták, kifosztot-
ták, ellopták mindenét. Gázolták virágait, veszekedve tördözték• lombos 
ágait". A rombolás ösztöne jelent meg bennük. S ennek volt Liszner 
Vili a megtestesítője. „Amerre lépett, szöges cip ője gyöngyvirágokat, vad-
nefelejcseket tiport" — hangzott jellemzése. Novákot, mikor belépett szo-
bájába, „rettenetes durvaság szorította torkon". Éppúgy, mint barátjai-
ban, a „piszok frátert" kiáltó Czeke Bélusban és Farkas Cézárban: testet 
öltött benne az élet aljassága: a közönségesség. 

A természet, az ösztön világát képviselte a regény jellemrendjében 
az ész világát megtestesítő  Novákkal szemben mind Hilda, mind Liszner, 
ez a két központi ellenfigura. S hogy még élesebb legyen ez az ellentét: 
hangsúlyozottan két külön nemzedék s egyben diák és tanár nézett itt 
egymással szembe. Kiélezett a választott m űvészi szituáció. A folyvást to-
vább menő, áradó természet szökött ugyanis mindig felszínre az újabb 
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meg újabb nemzedékekben. Az ifjúság az id ősebbekkel, főleg pedig az is-
kolával szemben már egymagában is a természet reprezentánsa volt. Fodor 
László Érettségi című  darabjárót írva jellemezte úgy az iskolát néhány 
évvel később Kosztolányi, mint ami „kőfalaival, fegyelmével élő  valóságot 
keretez, hogy korlátok között tartsa azt, ami korlátlan. Itt meg lehet fi-
gyelni a természetet s a természet szelíd vagy kegyetlen kertészeit, a 
fiúkat és az apákat, a zabolátlan ösztönéletet és az elveket". Ezt az ellen-
tétet apák és fiúk, elvek és ösztönök, emberi ész és természet, a szociali-
zációt. célul kitűző  iskola és a természet kötetlenségét megjelenít ő  fiatal-
ság ellentétét s űrítette művé az Aranysárkány is. 

Nová'k a végső  önszámvetésben, az életét végiggondolva, hibásnak csak 
önmagát tartotta. A maga felvilágosodás korától örökölt antropológiai-pe-
dagógiai optimizmusát bírálta: „Nagyobb feladatot t űzött ki — gondolta 
— mint ereje bírta, s birkózni akart a természettel. Föladta a harcot." 
Be kellett látni: az élet „végtelen és esztelen". Lesz űrődött benne,mint ke-
serű  igazság: „Az életet csak lázzal lehet élni, mint Hilda és Tibor, vagy 
erőszakkal, mint Liszner Vilmos. Akármilyen fájó belátni, ez a rend." En-
gedett az ész az esztelenségnek. A Kosztolányitól annyira becsült, leve-
lekkel is felkeresett spanyol válságfilozófus, Unamuno gondolatai kísér-
tettek Novák tanár úr ezen végs ő  számvetésében. „Minden vitális anti-
racionális, s minden racionális antivitális" — írta Unamuno. Az ő  „tra-
gikus világnézete" élt tovább az Aranysárkány főhősében is. Összeegyez-
hetetlennek látszott számára ráció és élet. Az öngyilkosság ténye filozó-
fiailag meg volt alapozva. Hiszen az embert hitei, meggy őződései, az álta-
la vallott és vállalt értékek teszik els ősorban külön, önálló, gondolkodó 
lénnyé — személyiséggé. Ha azok tűntek, válságba jutottak, válságba jutott 
a személyiség is. Nincs tovább a létben mit keresnie. 

Belenyugodott az Aranysárkányt író Kosztolányi abba, hogy az élet 
lényege az irracionális: az ösztönök világa. Ezt mintegy m űvészileg, atmosz-
férikusan is hangsúlyossá téve, ott voltak regényében a jellegzetes állat-
hasonlatok. Jóllakottan hullt le egymásról Hilda s Tibor ajka, „mint a 
nadályok, melyek teleitták magukat vérrel". Világoszöld selyemruhájában 
olyan volt egy nő , Tálas néni, „mint a levelibéka". „Mint a kukacok" nyü-
zsögtek Vili szeme el őtt a számok, a betűk pedig „mint a giliszták". Hilda 
szeme lágy és bágyadt volt, „mint a tehéné". A hasonlatok is sugallták: 
nem az ész, nem az ember oromtermészete, de állattermészete — aljatermé-
szete, az ösztönök világa határozta meg itt az emberi életet. S törvény-
szerűen felnőtt Novák tanár úrban ezzel a világgal szemben a félelem, 
rettegés, de még inkább a megvetés; az undor. Visszájára fordult kezdeti, 
indító optimizmusa. 

(Az undor érzete.) Ha tematikáját nézve nevelésregény, a szerkeze-
tét tekintve (éppúgy, mint a Pacsirta) az egzisztencializmus irodalmában 
Oly igen kedvelt krízisregény volt az Aranysárkány. Rövid idő  alatt, 
alig két és fél hónapi id őtartam alatt zajlott cselekménye: május elseje 
és júlus közepe között. S mégis lényeges változás ment végbe közben. Egy 
kritikus helyzet, egy váratlan esemény (az adott esetben Hilda szökése s 
Novák tanár úr megveretése) az egyént radikálisan új helyzetbe, a lét alap-
kérdéseit felmérni kényszerítő  határhelyzetbe — krízisszituációba — hoz-
ta. Saját életével kellett hogy szembenézzen az én. A megszokott, a be-
idegzett, a konvenciószerűen átöröklött mögött érezni kényszerült a lé-
tezés lényegét: az esztelenséget. S feln őtt Novák tanár úrban a semmi hír-
hozója, a heideggeri Angst sajátos mása: az undor érzete. 

Jules Romains-ről szólva írta az Aranysárkány-nyal szinte egyidőben 
egyhelyt Kosztolányi: „Milyen édesen, förtelmesen ostobák, tökkelütöttek 
embertársaink, s milyen erő  a lenézés, megvetés, fölény, melyet egy náluk 
különb lélek magában hordoz". Ezt a ,lenézést, fölényt, megvetést" a vég-
sőkig élezve az undor volt az Aranysárkány egyik jellemző  érzelmi motí-
vuma. Az abszurdnak nyilvánított semmi-világban, mint Sartre filozófiája 
vagy a modern abszurd nem egy alkotása tanúskodott róla, csak ez lehetett 
a saját létével szembenézni kényszerül ő  ember domináns érzése. Egy ily 
világképben törvényszerűen felnőtt az undor. Ez volt az az érzés, amely 
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a lét hiányosságát, tökéletlenségét, mocskát megérz ő, gondolkodó embert 
a magabiztosan, önelégülten elnyugvó világtól — a sartre-i étre en soi-tól 
— a léttisztátlanságtól elválasztotta. Jelezte az undor, hogy b űn a létezés, 
hogy az értékhiányban, a semmivel szemben zajlik folytonosan az ember 
élete. A korábbi otthonosság- és jólérzés helyett — a krízist megillve —
egy más érzés nőtt fel Novák tanár úrban. Szinte már kulcsszóként kísér-
tett művében az undor. 

Igaz: elvontan mindig tudta Novák, hogy „senki sincs felvértezve az 
emberi aljasságok ellen, melyek álarcos furfanggal betörnek tulajdon ott-
honunkba, névtelen levelek, piszkos küldemények alakjában s elmérgezik 
nyugalmunkat". Mégis mikor a közönségesség els ő  támadó jelét, az „ocs-
mányságot", a döglött patkányt rejt ő  csomagot megkapta: ,szüntelenül 
rá kellett gondolnia. Az undort érezte, gyomra fölkavarodott s tódultak 
kínzó gondolatai". S „ugyanez az undor fogta el az emberi elvetemültsé-
gen" a verés után is. „Ugyanaz az émelygés fojtogatta", „az undor borzon-
gatta, jobban mint a láz". Ez az undor mindjobban n őtt benne, ahogy — 
fokozásszerűen — előbb testi fekélyeit a doktor el őtt, majd a lelkieket az 
ügyvédje előtt feltárni kényszerült. Mindinkább egyetemes létundorrá vált 
belső  viszolygása. Úrrá lett rajta „az élet hiábavalóságának érzete", „va-
lami szomorúság az élet céltalanságán: miért is minden". Az undor, mint 
Sartre-nál, a semmit jelezte. 

A gyanútlanságból az undor irányába: ez volt Novák tanár úrnak az 
Aranysárkányban leírt belső  fejlődése, ehhez idomult a természet arca is. 
Hőség uralkodott végig a regényben. De kezdetben a kibornlé ■ tavasz hír-
hozója volt ez. A szépség fényei jártak együtt vele. „Zöld selyemkend ők 
módjára" lobogtak a lombok, s , ;a gesztenyefákon fehér virágok gyertyái 
világítottak". A fordulat után azonban 'a természet is változtatta arcát. 
Előbb „fulladt, vakmeleg fogadta" Novák tanár urat. „Alacsony felh ők 
borították az égboltot." Majd „Fullasztó délutánok" jöttek: „az aszfalt 
olvadozott cip őtalpa alatt". Az emberek arca „tüzelt a naptól". Kés őbb 
„a rekkenő  meleg tet őfokra hágott". S végül, közvetlen az öngyilkosság 
előtt, „áz ég fehérizzásig hevítve világított ... A kocsiúton pörkölt fák, 
kiloccsantott tökbelek, eltiport uborkahéjak közt nyargalt a nyár, egyre 
növelve tüzét, megölte azt, amit életre hívott, fénye már s űrűn, sárgán 
csurgott alá, mint a genny", A h őség, mint vezérmotívum, jelezte Novák 
tanár úr lelkiállapotát; jelezte, hogy kibírhatatlanná, utálatossá csúnyult 
a világ. S kiteljesítve ezt az idegenségérzést, az ember mindenségben érzett. 
kozmikussá nőtt otthontalanságát: „rettenetes, reménytelen távolságból, 
közönyösen" néztek a csillagok a szenved ő  emberre. 

(Az aranysárkány-jelkép.) Novák tanár úrnak közvetlen az öngyilkos 
ság pillanata előtt ismét eszébe jutott az az aranysárkány, amely ott le-
begett :a mű  indításában a levegő  kristályüvegében. „Tekintetét egy pontra 
szegezte, kereste a sárkányt, melyet fölengedett az ifjúság, de elröpült s 
magával vitte mindenét." A regény mondandójának szimbóluma volt ez a 
címbe is kiemelt s így hangsúlyossá tett aranysárkány-kép. Hirdette, su-
gallta: milyen tragikus, milyen szomorú, hogy porba hull, elszáll az ember 
aranysárkány-hite. Hogy nem repül az élet mindig mámorosan a mindenség 
felé, de lent botorkál a durvaságban, a közönségességben, a mindennapok 
közt. Az ember legnagyobb, legszebb történelmi álmát, a humanista-felvilá-
gosült értékrendet, annak válságát gyászolta a regény. 

Az epikai késleltetés, a toldott szerkezet, az öngyilkossággal lényegi-
leg lezáruló művet megtoldó három fejezet (a temetés leírása, majd az 
évek múlását hírül hozó két epilógusrész) — igaz — éppúgy, mint Flaubert 
Érzelmek iskolájában, a tragédiát itt is ironikus mosolyba oldotta. Rezignált-
tá tette a megnövelt távolság a szomorúságot. Érzékeltette, hogy szétmállik 
minden — a tragédia is — az őrlő  időben, a hétköznapok közt. Nem véletlen 
azonban, hogy az epilógusban megjelent ismét az aranysárkány-kép. A 
szerelem egykori h őse, Hilda szerelmese s kés őbbi férje, Csajkás Tibor 
beszélt róla (a Kosztolányitól oly igen kedvelt paradox jelz ős szerkezetet, 
az édes-keserűt mint italt megidézve s a kett őt egyszerre fogyasztva) a 
szerelem hajdani sikerlovagja, Huszár Bandi el őtt: „»Emlékszel? Mekkora 
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sárkány volt ... Milyen hatalmas, gyönyörű  sárkány. Hogy röpült ... Mi lett 
vele, vajon megvan-e még?« »Alig hiszem — szólt Bandi álmosan, és itta az 
utolsó pohár édeset. — Az ilyen papírból van, egy nyár, két nyár és vége. 
Hamar elrongyolódik.«" Jelezte ez a képi visszatérés (a toldott szerkezet 
révén iróniába hangolvia át a régi tragédiát), mint keser ű  legyintés, a lé-
nyegi mondandót. A hitek, az álmok elrongyolódásáról s ennek szomorú 
ságáról vallott a regény. Az illúzióvesztés tizenkilencedik századi nagy m ű  
veinek, huszadik századi fájdalmasabb, tépettebb mása vált. Nem tema-
tikailag, s főleg nem hatástörténetileg, de hangulatát nézve, a középpontba 
állított szimbólumon át rokona így némileg a csehovi Sirálynak. A tizen-
kilencedik század hasonló típusú m űveivel szemben, azoktól eltérően mind 
az „aranysárkány", mind pedig a „sirály" már a semmi fölött repült. Kitel-
jesedett a dezillúzió. De nem pusztán az, valami más is. Mindkét választott 
képhez — mind az aranysárkányhoz, mind a sirályhoz — hozzátartozott a 
fentiét képzete: a szárnyalás, repülés. 

Ez a hangulati összetettség, paradox kett ősség, a semmi s a repü-
lés, az „édes" és a „keserű" fogalmazódott meg a befejezésben is, hod 
Novák Hilda a barátnői társaságában rendezett spiritiszta szeánszon meg-
idézte az apja szellemét s feltette a kérdést: ott, ahol most van, vajon 
boldog-e? A szellem erőteljesen kettőt koppantva válaszolt, ahogy a re-
gény befejez ő  mondata írta: „ezáltal közölve lányával, hogy ott, ahol most 
v{an, a végtelen térben és időben, a világűrben és semmiségben, valahol a 
Vénusz és Sziriusz között, már boldog." Stilárisan nézve a 'körülírás sajá-
tos válfaja, litotesz volt ez a záró mondat: ironikus, fájó mosolyt érzékel-
tetve, a maga ellentétével fejez ődött ki egyfajta állítás, a van mondta a 
nincsent. A boldogságot, azaz: a humanista-felvilágosult világképben él ő  
életeszményt a világűrbe a Vénusz és a Sziriusz közé helyezte át a költ ői 
képzelet. Igenbe burkolta ezzel a nemet, pozitív formában fejezte ki a 
negatívumot, a messzivel fedte el a seholt. A maga stilisztikai ereje foly-
tán ugyanezt sugallta így ez a befejez ő  mondat, mint a regény egésze: az 
értékek hiányát s a fájdalmat emiatt, az észlelt, tudott reménytelenséget 
és a mégis fel nem adott vágyat a reményre. Ott tükröz ődött benne az a 
sajátos, paradox érzés, mi úgy is nevezhet ő : aranysárkány-érzés. Hamar 
elrongyolódó, egy-két nyarat kibíró papírból készült ez a gyerekjáték, így 
semmiség volt csupán. Mégis feledhetetlennek érezte a lélek, hogy ott 
úszott az valaha régen a májusi égen. Nem csökkent: húzott, hívott utána 
örökre a vágy. 
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JUHÁSZ ERZSÉBET 

AZ ARANYSÁRKÁNY KÉPRENDSZERE 

Abból indulunk ki, hogy az Aranysárkány végső  tartalmát kompozíciójának 
elemzése alapján ragadhatjuk meg. E regény világának legszembeötl őbb 
vonása, hogy két különálló vonulatra oszlik. Az egyik az érettségire ké-
szülő  nyolcadik osztály diákéletét foglalja magában. A másik Novák An-
talnak, a mennyiségtan és természettan tanárának öngyilkosságba torkol-
ló életét. A diákok életét ábrázoló vonulaton belül két diák sorsa kap 
külön hangsúlyt: Liszner Vilié és Csajkás Tiboré. Ez a két diákalak dönt ő  
szerepet játszik annak a vonulatnak a cselekménysíkján, amely Novák An-
tal sorsát foglalja magában. Az Aranysárkány valamennyi interpretációja, 
kritikája úgy tárgyalja Novák Antal sorsát, mint a m ű  végső  tartalmának 
vonatkozásában egyeduralmú képrendszert, mindazokat a jeleneteket, ame-
lyek nincsenek vele közvetlen összefüggésben, epizódoknak tekinti, amelyek 
lényegében csak hátráltatják a 'm ű  cselekményének kibontakozását. Mi 
elemzésünkben azt igyekszünk bizonyítani, hogy az Aranysárkány végső  
jelentése nem redukálható azokra a vonatkozásokra, amelyek Novák An-
tal tragikus sorsából olvashatók ki. Tehát a regény két f ő  vonulata, a 
diákok élete, s ezen belül Csajkás Tibor és Novák Hilda sorsa, valamint 
Liszner Vili képrendszere nem alárendel ő , hanem mellérendelő  viszonyban 
áll Novák Antal képrendszerével. A regény végs ő  tartalma tehát e két vo-
nulat más-más végkövetkeztetései alapján határozható meg. Természete-
sen az egyes rétegek a regény eseményvilágának szintjén állandóan bele-
játszanak egymásba, nem párhuzamosan futnak egymás mellett, mint 
például Babits Gólyakalifa című  regényének két cselekménysíkja, vagy 
— ahogyan egy még szélsőségesebb példában láthatjuk — Faulkner Vad 
pálmák című  regényében, ahol a két cselekménysík külön-külön is teljes 
értékű  történetté teljesedik. Az említett két téma a bennük megfogalma-
zódó más-más végs ő  jelentésnek egymással való szembesítéséb ől áll ösz-
sze az Aranysárkány világképe. Ezért választottuk azt a módszert, hogy az 
egyes témákat külön-külön elemezzük. 

Vegyük tehát most szemügyre az Aranysárkánynak azt a vonulatát, 
amely a diákéletet foglalja 'magában. Az ifjúság világának ábrázolása, mint 
mondtuk, önmagában is fontos mondanivalót foglal magában. A m űnek 
ebben a témájában nyer ábrázolást az a tartalom, amely a cím szimbó-
lumának egyik jelentését képezi. A fiatalságuk ragyogó teljében megmutat-
kozó alakokról ugyanis a regény zárórészében azt tudjuk meg, hogy vala-
mennyien elszürkültek, életük min őségileg „elrongyolódott". Naváknak 
idősb Ebeczky Dezső  szólamait hallgatva felmerült gondolatait igazolják: 
„Amint hallotta ezeket a szólamokat, amelyek végtelen göngyölegben ost-
romolták fülét, elfogta valami szomorúság az élet céltalanságán: miért 
is minden? Miért folyik a születések nagyüzeme, mikor csak ilyen egymás-
hoz hasonló, jól működő , de unalmas gyári áruk, ilyen szeretetre méltó 
semmis portékák kerülnek ki a műhelyből? Miért is az egész?" (Aranysár-
kány. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1968. 199.) A regény e vonulatának 
végkövetkeztetése szerint az emberi lét egyedül a lehet őségek korszaká-
ban, az ifjúkorban ígéri a teljességet, pontosabban nosztalgiák formájá-
ban ekkor éli meg az ember önmaga maximumát, mindaz, ami ezután 
következik, folytonos lefelé csúszás, minőségi romlás. 

Nézzük meg most, milyen létezés határozza meg az Aranysárkány diák-
ságát. Legfontosabb vonása, hogy egyetlen egységes közösséget jelent, 
egyfajta véd- és dacszövetséget a világgal szemben. A világ itt persze nem 
más, mint egyetlen „kötött szerkezet ű  tér": az iskola, ahol az életnek szi-
gorúan megszabott törvényei vannak. A tanárok jelentik a „fels őbb ha- 
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talmat", a diákoknak pedig mindenkor alá kell vetniük magukat e hata-
lomnak. Alárendeltségük azonban egész más jelleg ű, mint az iskolapad-
ból 'kinőtt felnőtt ember alávetettsége. Még a legszorultabb helyzetben 
is átjárja egyfajta játékos der ű . A legjellegtelenebb iskolai élmény is ka-
landdá emelkedik, még pontosabban: mindaz, ami itt lejátszódik, egyet-
len élvezetes színjáték más-más variációkban végbemen ő  ismétlődése. 
Mindaz, ami itt történik, valóságossága ellenére is színjátékszer ű . Rész-
vevői más-más módon, de mindannyian szerepelnek, azaz játszanak. A jó 
tanuló megnyilvánulásainak éppúgy van egy előre gyártott modellje, mint 
a rossz tanuló viselkedésének. S őt ez utóbbinak még koreográfiája is van. 
Például: 

„[Vili] Már készülődött is kifelé, a táblához. Novák azonban leintette: 
— Csak maradjon a helyén. Mi így is elbeszélgethetünk. 

Ez lehangolta Vilit. f" szeretett legalább kimenni, kezébe venni a 
krétát, magasra ugrálva, fölkapaszkodva gyorsan törölni a táblát, kisu-
bickolva legutolsó száraz foltocskáját is, érezni, hogy ott legalább hasznos 
izommunkát végez, aminek van némi látszatja." (97.) 

Ugyanígy a tanári magatartást is több eleve meghatározott vonás 
jellemzi. Novák feddéseinek például „ritmusa" van stb. Egyfel ől tehát a 
szereplés, másfelől az előre gyártott viselkedésformákban rejl ő  mechani-
kus vonás felismerése teszi játékossá az iskolai életet, ebb ől ered az a sa-
játos komikum és humor, amely minden mozzanatában belopja magát. 
Varázsát is ez a lappangó, de végtelen humor adja meg. A diákélet meg-
ismételhetetlen szépsége ennek a létezésnek a színjátékszer űségből, tehát 
a játszás-szereplés komoly-komolytalanságából következik, s abból a va-
lódi közösségi élményből, amelyre az emberi élet kés őbbi szakaszaiban 
az írói sugallat szerint nincs példa. 

Az ábrázolás nézőpontja mutatja meg a legmeggyőzőbben, hogy egész 
más szempontok szerint láttatott diákéletr ől van itt szó, mint például 
Móricz Légy jó mindhalálig című  regényében, amely köztudomásúan való-
ban ifjúsági regény. Az. Aranysárkány diákéletét mindvégig felülnézetb ől 
ábrázolja az író. Ez a távolság azonban nem objektív közlések formájában 
teremtődik meg, hanem, mintha csak egy rég let űnt korszak megidézése 
lenne, bensőséges emlékezés, amelyben a távolságot a mindenben felismert 
humoros mozzanat adja meg. Ezért van az, hogy a felülnézet ellenére is 
belülről történő  ábrázolásként hat a diákélet rajza, a szemléletbeli távol-
ság' időbeli távolsággá változik: a múlt id ő  jelen idővé idézésévé. Mind-
ennek érzékeltetésére idézzünk egy hosszabb részletet: 

„A harmadik csöngetés után elcsöndesedett a gimnázium. Nyíltak 
.az  osztályok ajtajai, bementek a tanárok. Több helyről kihallatszott: 
»Szentlélek Úristen, emeld föl hozzád szíveinket ... szíveinket. ..., hogy a 
szépet és nemeset megérthessük ... megérthessük ...« A diákok sebe-
sen mormolták mindennapi imájukat, s a tanárok a dobogón mellükre 
kulcsolták kezüket, és szemüket szemérmesen lesütötték. Keresztet vetet-
tek és leültek, írták az osztálykönyvet. Egy diák az els ő  padból kilépett, 
a tanár füléhez hajolva, bediktálta a hiányzókat, oly bizalmasan, mintha 
édes titkot közölne, mely csak őrájuk, kettőjükre vonatkozik. Mozgoló-
dás támadt, tankönyveket lapoztak, máris feleltek. Feleltek mindenr ől a 
világon: Isten létéről, világos érvekkel bizonyítva a legnagyobb Szellem 
szükségképpiségét, báró Listius Lászlóról, a német verstanról, a gerundi-
umról, illetve gerundivumról, a mi-végű  igékről, a pragmatica sanctióról, 
az ízelt lábú rovarokról, a kamatos kamatszámításról, a folyadékok fe-
lületi feszültségéről, annyi tudásról tanúskodva, amennyit egyszerre a 
világ legelső  tudósai s lángelméi se tudnak. De a szegény diákok tud-
nak." (21.) 

Szemelvényünk legszembetűnőbb vonása, hogy konkrét esemény le-
írása helyett általában a diákélet képeit foglalja magában. A regény diák-
életét ábrázoló jeleneteinek legtöbbjében a képiség a hangsúlyos. Ezért 
mondhatjuk azt, hogy a regénynek ez a rétege nem a m ű  cselekménysík- 
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jának vonalán lényeges, hanem a diákéletnek mint min őségnek a megjele-
nítése szempontjából. 

Ez az idézet jól érzékelteti azt a különbséget is, amely a diáklétet a 
tanárléttől oly élesen elválasztja. A diákok, akiknek az „ismeretanyag el-
sajátítása" a feladatuk, még ha valóban érdekl ődőek is, óhatatlanul rá-
döbbennek, hogy ismeretük, tudatuk legmélyén tulajdonképpen megemészt-
hetetlen, képtelen, felfoghatatlan. Élettapasztalat és átfogóbb tárgyi tu-
dás híján mindaz, amit tudniuk kelil, tudatukban nem is szervez ődhet 
összefüggő  ismeretrendszerré, javarészt mechanikus egymásmellettiség-
ben áll csupán. Ezért legbelül óhatatlanul nevetséges. Még elidegenedett 
tudás. Ez képezi a diáklét mindenkori felfokozott jókedvének egyik for-
rását. Az ismeretanyag idegenségét igyekeznek megszüntetni azzal, hogy 
a tanárokat, akik valóban birtokolják e tudást, egyfel ől, ahogy Sőtér Ist-
ván írja, „félisteni hősöknek" tekintik, másrészt viszont lehúzzák a ma-
guk világába, ahol eltárgyiasítva őket, a humoros lesz az uralkodó vo-
násuk. Megállapításunkat ismét egy hosszabb idézettel támasztjuk alá: 

„Csak látni kellett, amint [Novák Antal] végigment az utcán örökké 
csikorgó bő  cipőjében, barna botjával, barna ruhájában, s fogai közé du-
gott egy barna virzsiniát, és azt meggyújtotta, aztán bejött az iskolába, 
ugyanebben a cip őben, ugyanezzel a bottal, ugyanebben a ruhában, s 
ugyanezzel a virzsiniával, az már elegend ő  volt, hogy az ember nem 
rosszindulattal, hanem valami szánakozó jóérzéssel elmosolyodjék. Mi-
csoda édes egy alak az öreg, mikor szép, ápolt kezeit lefekteti az asztal 
lapjára, s percekig gyönyörködik bennük, vagy kifújja az orrát kockás 
zsebkendőjével, s a zsebkend őt utána gondosan összehajtogatja, mintha 
mi sem történt volna. Ti azt nem érthetitek, nem lehet azt olyan röviden 
elmondani. Szédültek a diákok a röhögést őd, melyet vissza kellett nyel-
niük a gyomrukba. (...) Nevetséges volt-e tehát? Ezt tisztáznunk kell. Ki-
csit az volt. Elsősorban azért, mert ember volt, és minden ember ne-
vetséges. Nevetséges volt, mert zömök, kappanhájjal födött törzsén egy 
golyóbist hordozott, melyet egyébként fejnek neveznek, emeletes fején pe-
dig egy szösz-csombók látszott, melyet egyébként hajnak neveznek, az 
arcán, két pislogó-világító kör, melyet egyébként szemnek neveznek, egy 
alig vörhenyes dudor, a fej szelel őlyuka, melyet egyébként orrnak nevez-
nek, aztán egy piros húsdarab, melyet egyébként szájnak neveznek, kis-
sé elferdülve a barna bajusz alatt, a szája, az ő  szája, Novák Tóni szája, 
mellyel az iskolában beszélni szokott, de enni is titokban, akkor, mikor 
nem látják a diákok." (27-28.) 

Az emberek és jelenségek mélyén rejl ő  értelmetlen, mechanikus, te-
hát nevetséges vonás felismerése képezi a diákkori játéklét leglényege-
sebb sajátságát. Noha nyilvánvalóan elidegenedett látásról van szó, ebben 
az elidegenedettségben tulajdonképpen a megszokottság elleni lázadás jut 
kifejezésre. Természetesen idéz őjeles lázadás, hisz mindez a színjáték 
része csupán. Mégis vagy épp ezért alkalmas arra, hogy egy felfokozott 
élet illúzióját ébressze. A diákélet a mámor állapotát jelenti. 

Az utóbbi idézet a diákok és tanárok közötti szükségszer ű  idegenség 
megjelenítésén túl, tisztán Novák Antal képrendszerén belül is jelent ős: 
azt illusztrálja, hogy miért elkerülhetetlen Novák tanári magatartásának 
a közhelyszerűsége. De erről majd később szólunk bővebben. 

A diákélet színjátékszerűségét jeleníti meg az a ragyogó humorral 
ábrázolt jelenet is, amelyben a nyolcadikosok a veszély témájára játsza-
nak. Oláh Gyuszi tréfáiról volt nevezetes, s a félig-meddig komolyan fél ő  
Jámbort ugratja: 

„És tudod-e, barátom, milyen nehéz tételek vannak? H ű  barátom 
— és Gyuszi most tenyerét az arcához szorította. — Egy fiú, de ez már ré-
gen volt, nagyon régen, valami Rohonczy Lajos — igen, így hívták, Ro-
honczy Lajos —, olyan tételt húzott ki, hogy mihelyt meglátta, ott a 
széken, a főigazgató előtt szörnyethalt. 
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= Miért? 
Mert olyan irtózatosan nehéz volt. 
Ez hihetetlen — szólt Jámbor áltálános hahota közepette. 
De igenis így volt — védekezett Gyuszi. — Mindenki tudja. Titok-

ban temették el. Éjjel. Maguk a tanárok. (...) 
Jámbor arra gondolt, hogy talán ez is igaz. Rohonczy Lajos, ez na-

gyon valószínűen hangzik. Rohonczy Lajos." (62.) 

Mint már elmondtuk, a nyolcadik osztály diákjai közül Liszner Vili 
és Csajkás Tibor alakját ábrázolja részletesen az író. Nézzük meg el őször 
az előbbit. Liszner Vili megnyilvánulásainak dönt ő  szerepük van a regény 
cselekményének alakulásában. Csajkás Tibor mellett ő  az, akinek révén 
a diákélet rajza rákapcsolódik a regény cselekménysíkjára. Hiszen, mint 
az előbbiekben megállapítottuk, a diákélet leírásának szinte kizárólag képi 
funkciója van, a diákéletet mint sajátságos min őséget jeleníti meg — ér-
tékmegjelenítő  funkciója van tehát. 

A regény indításában Liszner Vili lép színre els őnek. Később az ő  
tanulószobájában összesereglett diákok között a rossz tanuló típusaként 
még szerves részét képezi e közösségnek. Alakja akkor lép túl e közös-
ségen, amikor Novák felelésre szólítja. Itt válik fokozatosan többé a rossz 
tanuló típusánál. Értetlensége már nem a felkészületlen vagy nehéz fel-
fogású diák értetlensége, a korlátoltság képévé emelkedik. Ez a korlátolt-
ság Vili elidegenedett látásában objektiválódik: 

„Vili nézte őt [Novákot], s azt gondolta: könnyű  neki. 
De agyában nem a ferde sík és a mer őleges képe jelent meg, menytől 

egész lényében idegenkedett, csak a hadonászó tanárt látta, mint paprika-
jancsit, az ujjait, arany jegygy űrűjét, meg a másikat, melyben karneolk ő  
piroslott." (99.) - 

Ez a korlátoltságbál eredő  elidegenedett látás határozza meg Vili 
Novákkal szembeni animális viselkedését. Ez hozza közel Prófétához és 
Czeke Bélushoz, akinek :az 'író már megjelenésükkor rögtön kiemeli kül-
alakjukban is szembeötl ő  animális vonásaikat. Vili képrendszerére kap-
csolódva jelenik meg Próféta és Czeke Bélus, rajtuk keresztül pedig Bahó 
Attila, az Ostor szerkeszt ője. Ők testesítik meg azt az erőt, amely a re-
gény cselekménysíkján döntő  vereséget mér Novák Antalra. Nem vélet-
lenül hangsúlyoztuk többször is, hogy Vili képrendszere, beleértve Prófé-
táékat is, csak cselekménysíkon kapcsolódik Novák képrendszeréhez. Az, 
hogy Viliék megverik tanárukat, csak a m ű  cselekményének vonalán ve-
zet el Novák vereségéhez, de nem indokolja azt. Kiss Ferenc fogalmazza 
meg igen találóan ezt a különbséget: „Novák és a banda világa nem egy-
azon világ, az utóbbi lehet veszedelmes az el őbbire, mint a sakál az em 
berre, de nem mérhet halálos csapást a tisztesség, a méltóság, az egyensúly 
gócaira. (...) S ha az volna, akkor is kétséges, hogy a kisváros társadalma 
szemében egy ilyen alvilági, s őt gyávasága és butasága folytán még al-
világinak Se mondható banda machinációja Novákot erkölcsileg megsem 
misíthetné. Akkor is kétséges ez, ha számba vesszük, hogy a kisváros 
Sárszeg, vagyis kisszerű , szürke és elvetélt emberek rezervátuma, s hogy 
Novák Antal tiszteli a helyi normákat." (Kiss Ferenc: Aranysárkány. Üze-
net, 1975. 2-3. sz. 117.) 

Nem kétséges, hogy a regény egymással ellentétes értékeQései Vili 
képrendszeréből erednek, pontosabban abból a körülményb ől, hogy Vili-
ék leszámolása Novákkal nem indokolja a tanár öngyilkosságát. Viliék 
szerepe ebben mindössze annyi, hogy drasztikusan ráébresztik tanárukat 
arra, amit lénye mélyén egyébként is tudnia kellett. Arra: hogy „min-
den értelmetlen". De err ől majd később. 

Térjünk vissza Liszner Vili alakjához. Nem egészen oktalanul szülei 
tek ellentétes értékelések err ől a regényről. A regény eseménysora alap-
ján ugyanis valóban azt kellene feltételeznünk, Novákot Lisznerék alávaló 
tette hajszolta öngyilkosságba. S ilyen értelemben valóban „hézagok mu- 
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tatkoznak a tragikum epikai szövevényében". S őt, ahogyan Kiss Ferenc 
a továbbiakban megfogalmazza: „Hogy az inzultus és az öngyilkosság kö-
zötti űrt áthidalja, az álmatlanság, gyötr ődés egész lépcsősorát járatja 
meg hősével Kosztolányi, (...) de valahogy az egész túlhajtott. Kétséges, 
hogy ezért a szűkagyú senkiháziért Nováknak ennyit kellene verg ődnie." 
(I. m. 116.) 

Az ilyen szempontú interpretációra Vili képrendszerének ellentmon-
dásai szolgáltatják az okot. Kövessük nyomon Vili színrelépéseit. Elmond-
tuk már, hogy feleltetésekor korlátoltságából ered ő  elidegenedett látás jel-
lemzi. Megbukása animális indulatokat gerjeszt benne Novákkal szemben, 
de miután a leszámolás megtörtént, Vili mindjobban megbánja tettét. 
Végül belebetegszik. Ez a valóságos Liszner Vili története. De megterem-
tődik róla egy másik kép is: Novák Antal gondolataiban. Ebben a vo-
nulatban azonban Vili alakja nem önmagát jelenti: egy olyan ember 
lázas gondolataiból áll össze, aki idegrendszerével már tudja: meghason-
lott önmagával, s amíg lehet, konkrét rejtélyek megfejtésével halogatja 
az önmagával való nyílt szembenézést. Ez a konkrét Liszner Vili maga-
tartása, amelyet „meg akar oldani". Az ábrázolás fogyatékosságainak tud 
ható be, hogy Novák meghasonlottsága olykor valóban úgy mutatkozik 
meg, mintha azt kizárólag Viliék barbár cselekedete idézte volna el ő . De 
erre majd Novák Antal képrendszerének tárgyalásakor térünk ki b őveb-
ben. Mivel a regényből, néhány ábrázolási kisiklás mellett is, világosan 
kiolvasható, hogy Novák csődje nem Viliék leszámolása révén következik 
be — ezért mondhatjuk azt, hogy Liszner Vili képrendszere mellérendel ő  
viszonyban van Novákéval. 

TIBOR ÉS HILDA 

A nyolcadik osztály tanulói közül Csajkás Tibor az egyetlen, aki 
sohasem tartozott szívesen a diákok közösségébe. Magányát csak Hilda 
képes feloldani. Kett őjük kapcsolatának képrendszerében Hilda alakja a 
hangsúlyos, Tibor tulajdonképpen csak eszköz a lány alakjában megjele-
nített tartalom kifejezésére. Tibort Novák lánya iránti szerelme formáli-
san is kiszakítja a diákok közösségéből. Kívülállását jól érzékelteti az a 
jelenet, amikor belép Vili tanulószobájába, ahol majdnem az egész osz-
tály együtt van: 

„A hangulat elkámpicsorodott. Gyuszi levette sisakját, a kerékpár 
megállt, lámpát gyújtottak. Jámbor arról beszélt, hogy ki áll bukásra 
Nováknál. 

Ekkor jelent meg Csaj kás Tibor, el őkelően, mint egy herceg, halhó-
lyagszerű , átlátszó esőköpenyben. Esőre hajlott a meleg idő . 

Jöttét halk nevetés fogadta, hisz épp akkor tárgyaltak Novákról, 
s tudták, milyen gyöngéd kötelék f űzi családjához. 

A fiú megérezte a kedv elhidegülését. Idegenül ült a szobában, mely-
ben egy korhely délután otthagyta salakját, a fiúk között, kik értetlenül 
nézték az ő  érzelmes regényét." (66.) 

Novák mellett Tibor a másik magányos alakja a regénynek. Tibor 
magánya Novák magánya kicsiben. Hildával kapcsolatos élményeik a 
természetes különbségek ellenére is rímelnek. A diákok közösségében 
mindketten idegenek lévén — hasonló érzéseik támadnak olykor e közös-
séggel szemben. Vili tanulószobájából távozva, Tibort sokáig kísérti .a ka-
maszok „csúnya, vad röhögése". Novákot Vili feleltetése közben egy pil-
lanatra elfogja az undor: „Utálta ezeket a kormos, fekete kamaszokat, eze-
ket a kanokat, kik nem iskolába valók, csak a leveg őt rontják. Egész tes-
tében reszkedett." (107.) 

Valójában tehát Tibornak a mű  egészének szintjén van fontos funk-
ciója, az említett érzései és gondolatai Novák érzéseivel és gondolataival 
rímelnek, s így Novák képrendszerének a dimenzióit növelik meg. Épp 
e rímelések révén lesz még végérvényesebb az, ami Novák Antal sorsát 
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oly alapvetően meghatározza: magánya, a kapcsolatteremtés képtelensége. 
Ez a téma Novák és Tibor relációján abban a jelenetben szólal meg tel-
jes orkesztrációjával, amikor Tibor fogadalmat tesz tanárának, hogy nem 
találkozik többé lányával: 

„Fiatalság — mondta [Novák] és vállat vont. — Én is voltam fia-
tal. Régen. Csacsiság. Ábránd. Holdvilág. (...) No majd maga is rájön erre 
egyszer. Ez azonban itt csak gyerekség. 

Mosolygott, majdnem nevetett is, Tibor összeborzongott az irtózat-
tól, szánalomtól, ámulattóQ, hogy az apa mennyire nem érti a helyzetet. 
Hisz még most se tudja, miről van szó, sejtelme sincs, milyen van, kimond-
hatatlan, jóvátehetetlen szörnyűségről van szó, melyet — azt hitte sze-
gény — elintézhetnek egy kézszorítással ..." (80.) 

Kiss Ferenc írja Hildáról a következ őket: „Nero dekadens nyugtalan-
sága rejlik benne; a sötétség, az egyensúlyhiány, a súlyponttalanság s a 
betöltetlenség rossz ízekkel átjárt hisztériája. (...) A hazudozással vegyes 
kacérság, amellyel a szerelmes Tibort kezeli helyenként — pl. a 8. fejezet-
ben — határozottan Popp:aeiára emlékeztet. Persze kisszer űbb és színte-
lenebb démoniság az övé, a fruska szintjére transzponált. Sokszor beéri 
a torkosság és falánkság tilalmas izgalmaival, de ezekben a viszonylag ár-
tatlan kedvtelésekben is ott kísért az emberi csúnyaság, a romlottság, az 
állhatatlanság. Hazugságai nem kedves füllentések, hanem arcátlanságok, 
nem csen, hanem lop. Szerelme Tiborral fény és szárnyalás nélkül való 
animális éhség, vak, örömtelen és szeszélyes kényszer űség. Egész valója 
áthatolhatatlan, ködös idegenség a Novák számára. Örvény, mely a kü-
lönben jó szándékú és jelentéktelen Tibort is magával sodorja." (I. m. 
115-116.) 

Ha a regénynek azokat :a jeleneteit vesszük szemügyre csupán, ame-
lyekben Hilda is szerepel, mindez többé-kevésbé helytálló. A regény 
teljes jelentésének szintjén azonban kétféle tartalmat, jelentéskört fog-
lal magában a lány képrendszere. Az egyik Hilda mint személyiség, mint 
hitelesen megformált alak, a másik pedig az a tartalom, amely megnyilat-
kozásainak egésze alapján túlmutat önmagán. A sárszegi világ elleni sajá-
tos ösztönös lázadássá emelkedik. Vizsgáljuk meg el őször röviden az els ő t. 
Hildát legtöbbször Novák vagy Tibor szemén keresztül láttatja az író, 
de írói közlések formájában is szól róla. De bármely szögb ől ábrázoltan 
álljon is előttünk, mindvégig csak kívülről látjuk. Megismert lényének 
alaptulajdonsága az áthatolhatatlanság, a kiegyensúlyozatlanság, egész 
alakját a „betöltetlenség" jellemzi. Érdemes felfigyelnünk arra a mozza-
natra is, hogy az író, mintha a kézenfekv ő  magyarázatok ellenére sem 
akarná hősnője viselkedésének a teljes dimenzióit megadni. A sorsdönt ő  
jelenetekben Hilda lépéseit mindig tisztán ösztönös, már-már animális in-
dulatok irányítják. Ábrázolásában szinte mindenkor észrevehet ő  bizonyos 
rosszallás. Ez akkor lesz szembeötl ő, ha összevetjük Liszner Vili alakjá-
val. Vili, aki el is jut az animális tettig, kés őbb mintegy föloldozást is 
nyer: bűnhődése olyan mély, hogy idegrendszerének egyensúlyát is ve-
szélyezteti, hallucinációi vannak, álmatlanság gyötri stb. Hilda alakja, 
miután apját elhagyta, végérvényesen visszahúzódik a háttérbe. Apja te-
metésén villan fel egy-egy kép erejéig, és évekkel kés őbb, a regény záró-
részében, változatlanul ugyanazokkal az animális vonásokkal felruházva, 
mint előbb, de kopottabban, elszürkülten. 

Van azonban a regénynek néhány olyan jelenete, amelyben Hilda 
alakja, szinte az írói szándék ellenére, olyan magatartást képvisel, amely 
a kisváros megkövesedett rendje elleni ösztönös lázadásnak min ősül. Egy-
fajta tiltakozás lesz az eltartalmatlanodott formák, a közhelyek ellen. Hil-
da például „rosszul mulat" a nyilvános szórakozóhelyeken. Pontosan lát-
ja, hogy a tanárok Tálaséknál megrendezett társas összejövetelén minden 
kedvesség és jólneveltség mer ő  képmutatás. „Neveletlenségével" a maga 
módján tiltakozását fejezi ki. Az apa és a leány kapcsolatából, illet őleg 
kapcsolatnélküliségéb ől nemcsak az derül ki, hogy az apa mennyire ma-
gányos, kettőjük együttesében Hilda legalább annyira az, mint Novák. 
Hilda tipikus ösztönlény, mindaz viszont, ami apját foglalkoztatja, egy 
teljesen elvont, kristálytiszta logikájú világ, h űvös és zárt — megközelít- 
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hetetlen. Mivel pedig Novák csak ebben a világban, a szellem világában 
tud igazán otthonos lenni, feloldódni, lányával szembeni viselkedése java-
részt az apaszerepre redukálódik, amelyben többnyire merev és esetlen. 
Kapcsolatuk hamisságát Hilda kisebb-nagyobb csalásokkal igyekszik fel-
oldani, s ezzel végképp eltárgyiasítja. Úgy viszonyul apjához, mint vala-
mi önműködő  géphez, amelynek ismeri a működési elvét, s id őről időre 
beletáplálja •a megfelel ő  adatokat, hogy a gép zavartalan működését biz-
tosítsa. Ösztöneivel, érzékeivel azonban pontosan ráérez a valóságra. Apja 
látványa például megsejteti vele Novák lényének legmélyét: 

„[Novák] Miután hazatért, otthon a verandán sakkozni kezdett. 
Ökölbe szorított bal kezére támaszkodva a világgy űlölő  mozdulatá-

val szemlélgette a bábokat, . melyek a régi, repedezett viaszosvásznon so-
rakoztak, s olykor-olykor húzott egy figurát, méregetve szemével azt a 
láthatatlan ellenfelet, ki nem ült a szemben lev ő  nádszéken. Föladványokat 
oldott meg könyvből. 

Hilda most megsajnálta apját. 
Valahányszor így egyedül látta, elmerülve töpreng ő  gondjaiba, maga 

sem tudta, miért, már mint kislány azt képzelte, hogy az apja boldogtalan, 
s hamarosan valami balszerencse éri." (107.) 

Hilda mindenkit és mindent maga körül csak érzékszerveivel tud 
igazán megragadni. Barabás doktort a szaglószervével regisztrálja: „ke-
zének jodoform szaga volt, fejének pedig »kutyaszaga«." Vagy: „Vala-
hányszor apja a másik, sötétebb barna, bolyhos ruháját hordta, nem 
bírt közelében maradni, s mihelyt elment hazulról, kiszell őztetett." (90.) 
A benne munkálkodó betöltetlenség-érzetet csak egyetlen módon szün-
tetheti meg: érzékszerveinek jóllakatásával. Hilda számára, akárcsak Ne-
rónak vagy Vajkaynak, a torkosságig fokozott ínyencség a beteljesülés 
egyik formája. De érzékeinek a jóllakatását jelenti a szerelem is. Hogy 
Hilda alakja egészében mégiscsak kisszer ű, az azért van, mert míg ösz-
tönlényként elevenen reagál a világra, szinte minden ösztönös tiltakozá-
sa telitalálat, ezeket az autentikus megnyilatkozásokat ravasz „helyezke-
désekkel" palástolja, meg akarja őrizni a látszatot. Ez a sunyiság teszi 
kisszerűvé. A lány lényének ez a kettőssége képez Novák számára olyan 
„egyenletet", amelyet végül is nem tud megoldani. Ha Hildát csak az 
jellemezné, hogy „az életet csak lázzal tudja élni", nem mérhetne olyan 
elementáris csapást apjára, akkor „kiszámolható volna, pontosabban „ki-
vonható", mint nagyobb összegb ől a kisebb. „Kiszámíthatatlansága" ab-
ban rejlik, hogy pozitív és negatív el őjelű  is egyszersmind. S mint ilyen 
fogja megingatni az élet nováki képletének a valószínűségét. 

A regény egészének szintjén Hilda képrendszere az áthatolhatatlan 
világot jeleníti meg. S mint ilyen, dönt ő  mozzanatokat tartalmaz a re-
gény világképének vonatkozásában. Talán sikerül teljesebben megvilágí-
tanunk a Hilda képrendszerében objektiválódó tartalomnak az egész m ű-
re döntő  kihatású mozzanatait, ha összevetjük egy kés őbbi nagy magyar 
regénnyel: Füst Milán A feleségem története cíművel. Hilda alakja sok 
szempontból rokon a Füst-regény Lizzyjével, de van egy lényeges különb-
ség közöttük. Lizzy nem sunyiskodik, vállalja magát önmaga el őtt épp-
úgy, mint másokkal szemben. A regény Lizzy alakjában objektiválódó 
tartalma egy egész létezést meghatározó tartalommá emelkedik. Létez-
ni a Füst-regényben e tartalom, „tudás" jegyében folyó létezést jelent. 
Az Aranysárkányban a Hilda képrendszerének másodlagos jelentéseiben 
felsejlő  tartalom az, ami vállalhatatlan. Az egyikben e tartalom a létezés 
egyetlen lehetőségét, a másikban a lehetetlenségét fejezi ki. 

EBECZKY DEZSŐ  

Ha megfigyeljük a regény egyes alakjainak képrendszerét, felt űnik, 
hogy valamennyiük közös tulajdonsága, hogy más-más szempontból, de 
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mindannyian Novák ellentétét képezik. Vili nehézfej űsége, korlátoltsága 
és Novák okossága szükségszerűen taszítják egymást, Hilda ösztönlénye 
és sunyisága apjának az értelem hatóerejére épül ő  élet- és világszemléle-
tével szöges ellentétben áll. A diákok közül Vili és Tibor 'mellett Ebeczky 
Dezső  alakja válik még hangsúlyossá. Az író véleménye Ebeczky Dezs ő  
megjelenítésében érezhet ő  ki a legjobban. A fiú ellenszenvessége az, ami 
egész ábrázolásának szempontját meghatározza. Ć5 az osztály eminens 
tanulója, ő  az, aki mindig készül, mindig tud, mindig minden érdekli, 
akiről születése pillanatában már tudták, hogy majdan ügyvéd lesz, s 
apjával egyetemben „nyúzza klienseit". ő  az, akinek látszólag egyetlen 
olyan tulajdonsága sincs, amely ellentétben állna a Novák személyiségét 
meghatározó vonásokkal. Mégis Ebeczky Dezs ő  az, aki „mint unalmas 
gyári áru" a létezés értelmetlenségének a gondolatát ébreszti Novákban. 
Mondtuk, Ebeczky Dezső  és Novák között első  pillantásra nincs ellentét, 
mégis ő  az, aki talpán a legmélyebben ássa alá azt az életszemléletet és 
világlátást, amely a tanárt válságáig meghatározza. Mert ennek az emi-
nensnek Novák pedagógusi munkájának a diadalát kellene példáznia. 
Osztályfőnökének viszont arra kell rádöbbennie, hogy legjobb diákja 
bábu, karikatúra, a kitűnően elsajátított tananyag birtokában is üres, 
mert emberileg üres. Dönt ő  szerepe lesz Novák temetésének a jeleneté-
ben, s ebbő l következően a mű  végső  jelentésének alakulásában is. 

AZ ARANYSÁRKÁNY SÁRSZEGE 

Kosztolányi Pacsirta című  regénye, mely szintén egy Sárszeg nev ű  
kisvárosban játszódik le, a kisváros alakjainak egész galériáját mutatja 
be, az Aranysárkányban viszont, ahogyan erre Kiss Ferenc is felhívja a 
figyelmet, Sárszegnek csak a jellegtelen alakjait vonultatja fel az író. „Ha 
ez a Sárszeg szorosabb szálakon érintkezne Novák meggyalázásával — ír-
ja Kiss Ferenc —, ha a Novákot megfojtó tágabb és sz űkebb kör kapcso-
lata szervesebb lenne, akkor az Aranysárkány a jobbak védtelenségének 
s az aljasság térnyerésének mementójával szigorodhatott volna, de ilyen 
szervesség csak a banda és Sárszeg érdemesebb, hatalmasabb er őinek 
a nivellálása árán valósulhatott volna meg. A konfliktus markánsabb tár-
sadalmi és politikai motivációja révén. A magányos hős ellenségeit azon-
ban Kosztolányi ilyen jelent őséghez nem juttathatta, így a tragikum epi-
kai szövevényének hézagait a lírai beleérzés hatóeszközeivel kell pótol-
nia." (I. m. 117.) 

Kiss Ferenc tehát a mű  konfliktusát abban látja, hogy „Novák Antal, 
aki jellemében is vidéki tanár, önérzetének és érzékenységének a termé-
szetében is", a „tekintély és tisztesség sárszegi törvényeit a szó szoros ér-
telmében halálosan komolyan veszi. Olyannyira, hogy ezek el őtt bölcsessé-
ge is elnémul. Elvetemült senkiházik, akik Vilit az inzultusba heccelik. 
Az újság, mely szégyeneit kiteregeti, tanári és apai tekintélyét sárral 
mocskolja be, egy közönséges szennylap, de Novák belehal a csapásokba, 
amit ez a társaság rámér" (I. m. 115.) 

E konfliktus valószínűtlenségét azonban ő  is regisztrálja. Szerintünk 
a regény konfiliktusát nem az „állati inzultus" teremti meg. Nem maga 
ez a tett lesz a tanár öngyilkosságának az oka. Éspedig nem azért, mert 
mint ilyen nem tud hitelessé válni a műben. Hogy mi az, ami Novákot 
ténylegesen öngyilkosságba sodorja, annak megragadásához ad kulcsot 
az Aranysárkány Sárszege. Az Aranysárkány Sárszegének lényegét a Pa-
csirta Sárszegével ellentétben nem a felvonultatott itteni figurák, nem is 
a „bűnszövetkezet" jeleníti meg, magának Nováknak az életmódjában ob-
jektiválódik. A regény konfliktusát pedig az adja meg, hogy Nováknak a 
„kisváros szokásrendjéhez" való viszonyulásában gyökeres változás megy 
végbe. Ezt a magatartást és viszonyulásváltást több küls ő  tényező  siette-
ti, de lényegében nem azok okozzák, gyökerei a sárszegi élet szokásrend-
jében vannak. 
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Az Aranysárkány sárszegi figurái — a tanárok: Tálas Béla, Fóris, 
Ábris, a gimnázium igazgatója, Biró Gyurka, a kisváros tipikus „elvetélt" 
figurája, Nyerge Lázár, a maga eredend ő  kisszerűségével — mind csak arra 
szolgálnak, hogy Novák emberi és intellektuális többletét emeljék ki. 

NOVÁK ANTAL KÉPRENDSZERE 

Az eddigiek során elmondtuk már, hogy az Aranysárkány két fő  vo-
nulatra oszlik, melyek végs ő  jelentésükben más-más tartalmukat fednek fel. 
A regényen belül Nová'k Antal képrendszere fejezi ki Bori Imre szavaival 
élve az ,;emberi élet cs ődjét, bukását". Azt is elmondtuk, hogy a m ű  egyes 
témái nem különülnek el élesen egymástól, csak elemzésük céljából vá-
lasztjuk külön őket. A regény egészén belül azonban van Novák Antal 
képrendszerének egy szembeötl ő  vonása. Az, hogy a mű  első  felében a ta-
nár megnyilatkozásai között alig találhatunk olyanokat, amelyek el őreje-
leznék sorsának kés őbbi alakulását. Éppen ezért Bori Imre megállapítá-
sával egybehangzóan „nehezen lehet megszabadulni attól a benyomástól, 
hogy Kosztolányi tulajdonképpen munka közben fedezte fel a témájában 
rejlő  lehetőségeket". 

A regény többi szereplőjének elemzése alapján nyilvánvaló, hogy No-
vák Antal társtalan és magányos abban a környezetben, ahol él. Azt is el-
mondtuk, hogy életmódjában és szemléletében teljesen alkalmazkodik a 
kisváros szokásrendjéhez. S őt annyira ragaszkodik hozzájuk, hogy soha, 
még véletlenül sem akarná kijátszani, a kisváros íratlan törvényei sze-
rint él. Létezésének másik biztos fogódzója az a törekvés, amely tanár vol-
tát meghatározza: „Formálni akarta az életet, (...) tulajdon gyermekében 
és mások gyermekeiben, józanul, értelemmel, bölcsességgel párosult jó-
sággal." Önmagával való meghasonlása azért következik be, mert rá kell 
eszmélnie, hogy az életét meghatározó tartalom, törekvés, célkit űzés meg-
valósíthatatlan. Úgy érzi, hogy szubjektív értékrendszere téves alapokra 
épült, elvont és mesterséges értékrendszer volt, amely kirekesztette ma-
gából a tényleges valóságot. Novák végül ahhoz a felismeréshez jut el, 
hogy munkája céltalan, hasztalan és fölösleges: „semmit sem lehet elin-
tézni". Az élet „végtelen és esztelen" ... csak lázzal lehet élni ... vagy er ő-
szakkal." Bukásának hitelessége szempontjából dönt ő  fontosságú az, ho-
gyan jut el Novák ehhez a felismeréshez. Mindenekel ő tt azt kell leszögez-
nünk, hogy nem tisztán racionális úton. Tisztán gondolatilag egy alka-
lommal a következőképp összegezi nevelői kudarcát: 

„Senki sincs fölvértezve az emberi eljárások ellen, melyek álarcos 
furfanggal betörnek otthonunkba, névtelen levelek, piszkos küldemények 
alakjában, s elmérgezik nyugalmukat, anélkül, hogy a tetteseket átadhat-
nók a törvény szigorának vagy a társadalom jogos megvetésének. A 
bölcs nem törődik velük. Tovább megy mellettük." (111.) 

Azt is tisztáznunk kell, hogy Novák bukása semmi esetre sem kö-
vetkezik abból, hogy „a tekintély és tisztesség sárszegi törvényeit a szó 
szoros értelmében halálosan komolyan veszi. Olyannyira, hogy ezek el őtt 
bölcsessége is elnémul". (Kiss Ferenc) 

Novák tehát nem gondolati felismerései miatt bukik el, a „bölcses-
ség", ha valóban az, bizonyos fokig ellensúlyozni, racionalizálni tudja a 
kudarcot. S ez öngyilkosságát megelőző  gondolataiban meg is történik: 

„Az életet csak lázzal lehet élni,mint Hilda és Tibor, vagy er őszak-
kal, mint Liszner Vilmos. Akármilyen fájó belátni, ez a rend. A n ő, kit 
szépségnek hisznek, alattomosság, a férfi, kit az er őnek hisznek, a dur-
vaság. Hilda utolsó pillanatig kedveskedett vele, miel őtt elhagyta. Liszner 
Vilmos előzőleg legalább fenyegette. Melyik a szebb, melyik a jobb? Kí-
gyó vagy farkas, mindegy. Háládatlanok, de az életrevalóság háládatlan. 
A háládatlanság a törvény. Nem haragudott már rájuk, lelkében megbo-
csátott mindhármuknak. Hibásnak is csak magát tartotta, hogy nagyobb 
föladatot tűzött ki, mint ereje bírta, s birkózni akart a természettel." 
(238-239.) 
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Van tehát valami, ami erősebbnek bizonyult a rációnál. Ez a tanár 
pszichofizikai és érzéki reakciója. Mert Novák gondolatiilag és érzelmileg 
élte át kudarcát, de az öngyilkosságba érzéki élményei sodorták. 

Ha végigtekintünk a Kosztolányi-regények h ősein, észrevehetjük, szin-
te valamennyiük életében fontos szerepet játszanak az érzéki ionpulzu-
sok hatására keletkez ő  élmények. Nero hatalmas lakomái, Vajkay Ákos 
tisztán érzéki természet ű  boldogsága, Hilda szagló- és ízlelőszerveinek 
felfokozott érzékenysége után Novák Antal és Édes Anna életének ala-
kulásában sorsdönt ő  mozzanattá emelkedik. Mindkét h ős közös jellem-
zője, hogy érzéki élményeik juttatják őket a világ, az élet elutasításáig, 
az ellene való radikális lázadásig: az önpusztításig, illet őleg a pusztításig. 

Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy tisztán a m ű  cselekmény-
síkjának vonalán Novák Antal öngyilkossága nem lehet hiteles. Hogy ho-
gyan válik hitelessé e bukás ábrázolása, azt fogjuk a következ őkben meg-
vizsgálni. A cselekménysík helyett az egyes jeleneteket, képeket, ismétl ődő  
motívumokat kell először is szemügyre vennünk. 

Novák Antal a regényben els ősorban tanárként és apaként szere- . 
pel, személyiségének egyéb vonásairól, múltjáról alig tudunk meg vala-
mit. Hogy ennek ellenére is teljes személyiségnek hat, az abból következik, 
hogy bukása közvetlen kapcsolatban áll tanár és apa voltával. Kövessük 
most nyomon a tanárként megmutatkozó Novák alakját. Bármennyire is 
meglepő, Novák tanári megnyilatkozásainak egyik leggyakoribb formája 
a közhelyszerűség. A diákélet rajzának elemzésekor már részletesen fog-
lalkoztunk azzal, hogy a diák—tanár viszony szinte sohasem jelenthet 
tényleges kapcsolatot. Két, jellegében egymástól teljesen idegen világ. 
Szóltunk az iskolai élet színjátékszer űségéről is, ahol a diákok megnyilvá-
nulásait éppúgy, mint a tanárokéit, meghatározott szerepmodellek irá-
nyítják. Nos, ebben a színjátékban a tanári szerep a diákokéval szemben 
szükségszerűen szürke kell hogy legyen. Novák tanári megnyilatkozásai-
nak külső  formája szükségszerűen a közhelyszerűség. Mert mit jelent a 
tanárság mint magatartásforma? Az egyén emberi teljességének a nevelés, 
tanítás, példamutatás szűk körére valló leredukálását. Hogy Novákot va-
lóban kitölti a matematika és fizika iránti érdekl ődés, tanárként való 
fellépésekor másodlagossá válik. A hangsúly az átadott tudás számonkéré-
sén van, s nem véletlenül munkájának a hiábavalósága, kárbaveszettsége 
hangsúlyozódik. Tehát nem autentikus tartalmai, hanem mechanikussá 
vált jegyei: elkerülhetetlen közhelyszer űsége jut kifejezésre. Idézzünk né-
hány részletet ennek érzékeltetésére: 

„— Kedves fiam, csöppet se féljen. Nem harapom le az orrát. Én 
még egyetlen diákomat sem ettem meg, elevenen. Nem tudhatunk mindent. 
Tudásunk véges. Én se tudok mindent." (97.) 

Vagy: 
„— Liszner, Liszner — kezdte lassan, mély, nem kellemetlen hang-

jára. — Mondja csak, mi a maga édesapja? 

Oláh Gyuszi meg volt elégedve. ő  azon a délutánon jobban utánozta 
Novák hangját, mint most Novák a sajátját. (...) 

Vili a kérdésre nem válaszolt, mintha nem tudná, hogy mi az édes-
apja, akárcsak a paralelepipedont. 

Aztán szólt kelletlenül: 
Kereskedő . 
Milyen kereskedő ? 

Hosszú csönd után, igen halkan: 
Fűszerkereskedő . 

Novák ezt természetesen tudta, hiszen náluk vásárolt már évek óta. 
De a feddés ritmusa megkövetelte a rávezet ő  szokráteszi módszert. 

Látja, látja — szólt, mert ilyenkor mindent kétszer mondott —, 
ott a maguk szép nagy boltjában sok inasra van szükség. Mért nem megy 
inasnak? Nem szégyen az. Aki az eszével nem tudja, vagy nem akarja 
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megkeresni a kenyerét, az keresse meg a két keze becsületes munkájá-
val, az arca verejtékével. (...) Mondja kérem, mivel lopja maga az Isten-
nek azt a drága napját? 

A formás kis beszéd a végéhez közeledett, s az utolsó tanulsággal 
zárult: 

Aki nem dolgozik, az ne is egyék. Aki nem tanul, az ... 
Tanultam. 
Tanultam, tanultam — szóalt Novák —, könnyű  azt mondani. Ne 

tanuljon soha, hanem tudjon. Jaj, jaj, Liszner, Liszner." (102-103.) 

E szemelvények jól érzékeltetik, milyen természet ű  az a közhely-
szerűség, amely tanári megnyilatkozását oly sokszor jellemzi. Egyfel ől 
kijelentéseinek az igazságára figyelhetünk fel, másfel ől viszont arra, hogy 
e „feddés ritmusa" id őtlen idők óta használt séma alján kerekedik egész-
szé, s így az állandó ismétlések közben elhasználódott', kiürült, közhely-
szerűvé lett. Nem tartalmára figyelünk, hanem automatizmusára. E köz-
helyszerűség azonban adott esetben a tanári magatartás egyetlen lehet-
séges formája. Nem Novák személyiségének, hanem tanári fellépésének 
elkerülhetetlen közhelyszer űsége. S ezzel a tanár eleven személyiségének 
a háttérbe szorítása: elfedése. 

Mindez e jelenetek során nem tudatosodik Novákban, ő  csak az 
unalmát érzi, mint ahogy minden mechanikus ismétl ődés unalmat ébreszt 
az emberben. Novák tanár voltát lényegileg természetesen nem a közhely-
szerűség határozza meg, hanem épp az, hogy hisz hivatásának az értel-
mében. Sőt a tanári hivatásában kifejez ődő  „cselekvő  humánum" jellem-
zi egész élétszemléletét. Tudásának átadása annyira beletartozik minden-
napi életébe, hogy „iskolán kívül is szeretett magyarázni, különösen ter-
meszettudományos kérdéseket, egy-két mondattal megérzékeltetve az el-
vont elméletet". Ilyennek látjuk tanártársai között is. 

De van Novák tanár voltának egy olyan momentuma is, amely ön-
magán túlmutató jelentés ű , s mint ilyen még .egy síkon el őhívja a kép-
rendszeréből kiolvasható végső  tartalmat. Ez az a körülmény, hogy No-
vák éppen a matematika és a fizika tanára. Tantárgyait a pontos össze-
függések, egyértelmű , áttekinthető, tiszta kapcsolatok határozzák meg. 
Az értelem fénye itt mindent bevilágít. Amikor viszont Hilda elhagyja, 
a szörnyű  éjszaka után a matematika már nem lesz egyértelm űen Novák 
életszemléletének a tükre, inkább a menekvést jelenti: „Novák folytatta a 
rajzot, melyet megkezdett. Vonalakat húzott, logaritmust keresett, meg-
feledkezve mindenről, belemélyedt az ő  világába, melyben tisztaság volt 
és rend. Milyen megnyugtató, hogy egy meg egy az mindig kett ő ." (142.) 
Tantárgyához való viszonyulásában éppúgy váltás következik be, mint 
életszemléletében. Válságba jutva arra eszmél rá, hogy ez a tisztaság és 
rend egy zárt, mesterséges világ rendje és tisztasága, „melyb ől jobb ki-
szabadulni". Ez a váltás nemcsak bukásának egy más síkon való meg-
ismétlése, hanem egyben új dimenziókkal növeli-értelmezi azt. 

Az apaként megjelenő  Novákról szóltunk már Hilda képrendszerének 
tárgyalásakor. Itt most csak egy olyan jelenetet elemzünk, amelyben az 
apa és lánya a végtelenre nyíló világ titkainak ízlelgetésével rövid id őre 
tényleges kapcsolatot tudnak teremteni egymással. Arról a jelenetr ől van 
szó, amikor Novák és Hilda a messzelátón keresztül nézik a csillagos 
égboltot. Idézzünk bel őle néhány részletet: 

„Látták a Szaturnuszt, a Jupitert, a Cassiopeiát, a Vegát, az Alde-
barant. Arab hitregékben éltek. 

A Vénusz — szólt Novák. 
Nini — mondta Hilda — hogy lobog. — Élnek itt emberek? 
Aligha. Ott nagyon nagy a hőség. A mi szervezetünk nem bírná 

ki. De itt könnyűek volnánk. Röpülni tudnánk. 
Miért is nem születtünk ott? 

Novák a messzelátót megfordította. Igen fényes csillag reszketett a 
lencsén. 
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Ez a Sziriusz — jegyezte meg. 
Olyan kékes. Ide se lehet elmenni? 
Nem. 
Soha? 
Soha. 
Milyen messze van? 
Ah, nagyon messze. Ezt számmal nem is lehet kifejezni. (...) 

[Hilda] Levéve szemét a .  csőről, egy szilárd pontot keresett, szédült 
a végtelenben. Megfogta apja kezét. 

Ó, de messze vagyunk. 
Mondd inkább, hogy ők vannak messze mit őlünk. 
Mégis jó volna egyszer odaröpülni. 
Minek? Jobb nekünk itt fenn, a földön." (109-110.) 

A csillagnézés jelenete nem csupán Novák és Hilda kapcsolatának 
újrateremtődését érzékelteti, értékmegjelenít ő  funkciója is van a regény-
ben. Novák boldogságát jeleníti meg. Ezt a jelentését er ősíti az, hogy 
egyes motívumai a továbbiakban megismétl ődnek. Amikor Viliék meg-
verik tanárukat, a jelenet leírása a következ ő  képpel zárul: 

„Fönn az égen csillagok hunyorognak, a Cassiopeia, a Vega, az Alde-
baran. Csak azok látták ezt, csak azok nézték rettenetes-reménytelen tá-
volságból, közönyösen." (154.) 

Így, kiszakítva a regény kontextusából e kép túlzott patetikussága 
ötlik szemünkbe. Hogy eredeti szövegkörnyezetében más hatása van, az ab-
ból következik, hogy tudatunkban a csillagnézés jelenetével rímel. Ott, 
mint mondtuk, a boldogság megjelenítésének a képe, itt még egy síkon 
kifejezi a tanár boldogságának a megsemmisülését. Maga a regény is a 
csillagnézés egy motívumának ismételt megjelenésével zárul, még egy-
szer felidézve a csillagnézés boldogságát: 

„... s a szellem erősen, határozottan kett őt koppantott, ezáltal közöl-
ve lányával, hogy ott, ahol most van, a végtelen térben és id őben, a vi-
lágűrben és a semmiségben, valahol a Vénusz és Sziriusz között, már 
boldog." 

Novákot, mint mondtuk, érzéki élményei juttatják el az öngyilkos-
ságig. Van a regénynek egy többször ismétl ődő  motívuma, melyet els ő  
látásra a külső  környezet megjelenítésének tekinthetnénk, lényegében azon-
ban közvetett formában ez is a tanár érzéki élményeinek köréhez tartozik. 
Ez a hőségmotívum, amelyről már elmondtuk, valamennyi Kosztolányi-
regényben önmagán túlmutató jelentéssel rendelkezik: a bomlás hangu-
latát állítja elő . Az Aranysárkányban akkor bukkan fel először ez a mo-
tívum, amikor Novák elindul az iskolába, hogy megtartsa utolsó óráját 
a nyolcadikban. Ezen az órán felelteti Liszner Vilit. Idézzük e képet: 

„Mikor Novák kiért az utcára, azt érezte, hogy nem kap leveg őt. 
Benn a szobában már hűvösebb volt, mint künn. Fulladt vakmeleg fogadta. 

Alacsony felhők borították az égboltot, mintha sötét posztóval von-
ták volna be. Fény küllőzött át rajtuk, de ez is csak valami hamuszín, 
túlvilági derengést szórt szét." (92.) 

A vakmeleg motívumának következ ő  felbukkanásával annak az éj-
szakának a leírása során találkozunk, amely Novák megverése után 
következik: 

„Bezárta az ajtót. Az ablak nyitva maradt. 
De a kert semmi hűsítést se küldött. Olyan illatot árasztott, mint 

egy piperebolt, hol parfümöt, szagos szappant árulnak. Kezd ődött a káni-
kula. A nap láza éjfél után se hűlt le. Pállott és forró volt az éjszaka, oly 
kevéssé üdítő , akár az a pohár víz, mely az asztalán meggyöngyösö-
dött." (164.) 
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A motívum harmadszori felbukkanása már egyértelm űvé teszi má-
sodlagos jelentését, azt, hogy e képek Novák érzéki élményeit jelení-
tik meg: 

„Kitekintett a gimnázium el őtti utcára, melyen azon a májusi reg-
gelen ballagott frissen, der űsen. Az ég fehér izzásig hevítve világított. (...) 
A kocsiúton pörkölt fák, kiloccsant tökbelek, eltiport uborkahájak közt 
nyargalt a nyár, egyre növelve tüzét, megölte azt, amit életre hívott, s 
fénye már sűrűn, sárgán csorgott alá, mint a genny. Minden megérett. 
a földeken learattak, betakarították a termést. Kövér dongók zúgtak a 
tanári szobában, belepve az ablakot, élelmet keresve még a tintatartó ke-
serű  káváján is. Egyik dongó az ablakdeszkán petéit tojta. 

Novák az életet közönségesnek érezte és utálatosnak." (239.) 

A hőségmotívum, mint látjuk, itt már a tanár érzéki élményei-
nek körébe torkollik. Az idézet második része már undorát fejezi ki. Bori 
Imre tanulmánya hívja fel a figyelmet arra az alapvet ően fontos mozza-
natra, amely Novák undorát meghatározza. Arról van szó, hogy Novák 
magányának, „akárcsak kés őbb Sartre regényében, nemcsak fiziológiai, 
hanem filozófiai vonatkozásai is vannak". (Fridolin és testvérei. Forum, 
Újvidék, 1976. 354.) A tanár undorérzetét megjelenít ő  kép ugyanis másod-
lagos jelentésében a világ esztelenérte+lmetlen, vak burjánzását fejezi ki. 
Novák felismeri ugyan a világ, a létezés esztelenségét. Ugyanezt az él-
ményt éli meg Sartre Undor című  regényének hőse, de immár felkészül-
ten, a létezés tettenérése után kutatva: „Ekkor értettem meg — olvas-
hatjuk Sartre regényében —, hogy nincsen középút a nem létezés és az 
ájult, lihegő  túláradás között. Ha valami létezik, egészen eddig a fokig 
kell léteznie, a penészedésig, a puffadásig, a szemérmetlenségig." (Jean-
Paul Sartre: Undor. Magvető , Bp. 1968. Ford. Réz Pál. 219.) A Novák éle-
tét meghatározó értékrendszerben azonban nincs helye ennek a felismerés-
nek. A bukást jelenti, a megsemmisülést. 

A hőségmotívummal párhuzamosan újra meg újra megjelenik a 
regényben a Novák undorérzetét tartalmazó motívum. El őször Vili felel-
tetése alkalmával éli meg, err ől már szóltunk. Másodszor akkor, amikor 
Vili küldeményét megkapja — s itt még lehetne tisztán érzéki impulzuso-
kon alapuló undor is. A motívum újabb felbukkanása azonban egyértel-
művé teszi, hogy többről van szó. A megverését követ ő  álmatlan éjszaká-
ján az emberi elvetemültségen érzett undor és émelygés fogja el. A h ő-
ségmotívummal egybekapcsolódva teljesedik az egész létezést ől való el-
undorodás élményévé. Ez keríti hatalmába annyira, hogy: „hazamenni, 
végigmenni az utcán az emberek között, lehetetlennek tetszett". S ekkor, 
végérvényesen beszorulva a fiziológiaiból a filozófiaivá teljesed ő  érzéki 
élmények körébe, Novák Antal szájába veszi a pisztolyt, mint valami ételt, 
a fogai közé harapta. A Kosztolányi-regényekben rendszeresen felbukka-
nó és fokozatosan sorsdönt ővé növekedő  érzéki élmények itt tet őződnek. 

Az evésmotívum jelentésváltozásait nyomon követve: Vajkay Ákos 
számára az étkezés a létezés maximumát jelenti, az Aranysárkányban már 
az öngyilkosság lesz Novák Antal „lucullusi lakomája". 

Van Novák válságba jutásának még egy olyan tényez ője, amely nél-
kül mindaz, amit öngyilkosságba torkolló életének ábrázolásáról elmond-
tunk, nem válhatna hitelessé. Novák ugyanis az élett ől való fiziológiai és 
filozófiai elundorodáson túl pszichikailag is megrendül. Kiss Ferenc írja 
említett tanulmányában, hogy „a verés emléke traumávámérgesedik tu-
datában". Ehhez fűznénk hozzá, hogy teljes magáramaradtsága úgyszintén 
traumává terebélyesedik benne. Mindenekel őtt a magánya az, amit nem 
tud tovább ép lélekkel elviselni. A verés és Hilda szökése döbbenti rá, de 
magánya nem ekkor kezdődik. Elejétől fogva adott. Ezt példázzák a fe-
leségével kapcsolatos utalások, özvegysége, a diákok közti idegensége stb. 
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Pszichikai megrendülése a verés után következik be. Novák elbi-
zonytalanodik, egymással ellentétes tervek és gondolatok váltják egy-
mást tudatában. Fokozódó neuraszténiája következtében a nevetségesség-
től való félelem hatalmasodik el rajta. Mintegy elidegenedik önmagától, 
úgyhogy egyre inkább csak torzított lencsén keresztül képes látni saját 
magát. De eltorzult formában regisztrál minden mást is. A tárgyakat s a 
hangokat is. Az órák például „félrebeszéltek az álmatlan éjszaka zavará-
ban, percegtek, akár a koporsóban őrlő  szú", vagy: „Háza el őtt a tűzol-
tóbanda indulót muzsikált. Követte a pattogó zenét, de a vidámság egy-
szerre csupa ájulat lett, s a trombiták megint a végletekig csigázták két-
ségbeesését." (220.) Neuraszténiája csak az öngyilkosságát megel őző  je-
lenetben szorul háttérbe. Az, hogy mintegy „föloldozza b űneik alól az 
ellene vétkezőket", helyreállt belső  egyensúlyának érzetét kelti. Itt már 
nem megrendült idegállapota, hanem lényének fiziológiai-filozófiai reakci-
ói veszik át az irányítást, ez tet őződik az öngyiilkosságában, melyben mint-
egy „önmagát falja fel". Ideggyöngesége ebben már nem játszik dönt ő  
szerepet. 

Vili képrendszerének tárgyalásakor már elmondtuk, hogy alakja két-
féleképp nyer ábrázolást: valóságos formájában és Novák neuraszténiás 
gondolatain keresztül. A regény fogyatékosságai abból erednek, hogy Vili 
valóságos alakja még akkor is meg-megjelenik, amikor a hangsúly teljesen 
áttevődik Novák Antal bukásának az ábrázolására. Vili valóságos alak-
jának a megjelenése itt azzal a veszéllyel fenyeget, hogy konkretizálja, 
s ezzel leszűkíti Novák bukásának a kiváltó okait. Hogy végül mégis si-
kerül a regénynek elkerülnie ezt a buktatót, az a tanárh ős válságának az 
előbbiekben elemzett sokrétű  megjelenítésének köszönhet ő . 

Hátramaradt még annak elemzése, hogy milyen helyet foglal el a 
mű  egészén belül Novák Antal tragédiája. Elmondtuk már, hogy az Arany-
sárkány két fő  témára oszlik: a diákélet bemutatására és Novák Antal 
bukásának a történetére. Azt is hangsúlyoztuk, hogy az utóbbi nem egyed-
uralmú képrendszere a regénynek, a diákélet témájával egyenérték ű . A 
diákok közösségéb ől különálló alakként Csajkás Tibort, Liszner Vilit és 
részben Ebeczky Dezs őt ábrázolja Kosztolányi. Rajtuk kívül pedig Novák 
lánya, Hilda, Tibor, Vili és Hilda a közvetlen összeköt ő  kapocs a regény-
ben Novák képrendszerével. De ez a kapcsolat csak a m ű  cselekménysík-
jának szintjén, szerkezeti felépítésének szempontjából lényeges. Az Arany-
sárkány végső  tartalma a két egymással egyenértékű  téma együtteséb ő l 
olvasható ki. Ezt az egyenérték űséget fejezi ki a regény felépítése. Els ő  
részében a diákélet megjelenítésén van a hangsúly, a második részben 
Novák Antal bukásának története kerül el őtérbe, a rövid zárórész az els ő  
rész témájához kanyarodik vissza. Novákróll már csak mellékesen esik szó, 
Hilda és Tibor kapcsolatának elszürkülését ábrázolja, és arról számol be, 
hogy az egykori diákok közül ki mivé lett kilenc évvel az érettségi után. 
A diákélet elemzésekor már elmondtuk e téma végs ő  jelentését. A műnek 
ez a vonulata az emberi lét min őségi romlását mutatja be. Ugyanez a mi-
nőségi romlás ismétlődik meg Hilda és Tibor kapcsolatának történetében. 
A regény utolsó jelenetében, amikor Hildáék újra eljátsszák a szellemidé-
zősdit, tehát szó sem lehet objektív tartalmak közlésér ől, Hilda megkérdezi 
apját, hogy ott, ahol most van, boldog-e. Ebben az utolsó jelenetben e 
kérdés nem Novák, hanem lánya szempontjából lényeges. Áttételes for-
mában az ő  képrendszeréhez köt ődik, s áttételes formában az ő , immár ál-
landósult kitöltetlenségéről ad számot. 

„SOLANUM NIGRUM" 

Az Aranysárkányból, Kosztolányi két el őbbi regényéhez hasonlóan, 
hiányzik az oldás mozzanata. A m ű  katarzisnélkülliségét, nyitottságát min• 
denekelőtt az teremti meg, ahogy az író a Novák tragédiáját követ ő  ese- 
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ményeket ábrázolja. A tanár öngyilkossága itt nem a regény végkifejlete-
ként jelenik meg. S bár Novák ízig-vérig tragikus h ős, öngyilkossága után 
Kosztolányi elvágja e képrendszer fonalát, a tanár alakja az ábrázolás 
szintjén nem magasztosul fel, mint az igaz ügyért meghaló h ősök a 
tragédiákban. Ez a felmagasztosulás jelentené a regény katarzisát. Mi tör-
ténik helyette? Kosztolányi a temetés el őkészületeiről ír, felvonultatja a 
tanári kar tagjait, akik sután és értetlenül, rosszindulatúan vagy a köz-
véleménytő l rettegve találgatják öngyilkosságának okait. Leírja a temetést, 
majd e jelenetet egy döbbenetes képpel zárja. Ebb ől a jelenetb ől és ebből 
a képből olvasható ki Novák Antal képrendszerének a regény egésze szint-
jén érvényes, önmagán túlmutató jelentése. Az, hogy tulajdonképpen sem-
mi sem történt. Még a tragédia sem tud olyan er ő  lenni, amely akár egy 
pillanatra is kapcsolatot tudna teremteni ember és ember közt: 

„A tanárok a diákokkal jöttek. Ebeczky Dezs ő  a temető  sövényén le-
tépett egy virágot. Nyerge Lázárnak vitte: 

— Solanum nigrum — mondta neki. 
Nyerge Lázár bólintott, hogy az." (252.) 
Ez a regény katarzisnélkülisége szempontjából kulcsfontosságú jele-

net végső  jelentésében azt példázza, hogy a tragédia az, ami az Arany-
sárkány világában érvényét vesztette. Nem több, mint önkörébe zárt ese-
mény, magánügy. A tragédia halott. 

ARANYSÁRKÁNY 

Nem vagyunk biztosak abban, hogy a cím szimbolikus jelentésegyüt-
tesének részelemekre szerelése hozzájárulhat a m ű  teljesebb megértésé-
hez, vagy hogy e szimbólum közelebb vihet a m ű  egészéhez. Csak néhány 
szimbólumértékű  jelentését említjük meg. Jelképezi mindenekel őtt a diák-
élet emelkedett szépségét, s e min őség gyors elrongyolódását, de jelké-
pezheti Novák Antal emelkedett, tiszta világának rövid élet ű  voltát. Úgy-
szintén a szerelmet, melynek szárnyaló boldogsága, felfokozott intenzitása 
hamar semmivé válik. Tényleges varázsa, akárcsak magának a regény-
nek, minden bizonnyal abban rejlik, hogy végs ő  és egyértelmű  jelentése 
nincs is. Hogy kisiklik az értelmezések szilárd abroncsai körül, hogy jelen-
tésegységek mobiliája. 

(1976) 
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VAJDA GÁBOR 

ESTI KORNÉL SZELLEMIDEJE 

Noha az Esti-novellák 1925-t6l kezdve keletkeztek, letagadhatatlanul magu-
kon viselik az újromantikus ihletés nyomait. S őt nem túlzunk, ha azt 
állítjuk, hogy a századforduló gondolatvilágát korszer űsíti Kosztolányi e 
műveiben. 

Az Esti Kornéllal kötött szövetség már önmagában romantikus gesz-
tus, aminek szó szerinti bizonyítékát is megtalálhatjuk a kötetnyitó no-
vellában. „Az én stílusom (...) még mindig nyugtalan, kócos, zsúfolt, cifra, 
regényes. Javíthatatlan romantikus maradtam. Sok jelz ő, sok hasonlat." 
Az író lefojtott, megtagadott énjét keresve ismét a romantika felé tapo-
gatódzik. A kiegyensúlyozott polgári életmód, miként a századforduló ko-
rában, úgy a húszas évek második felében és a harmincas évek elején 
sem tartalmazza az autentikus művészet megteremtéséhez 'szükséges fel-
hajtóerőt. „Egy ember gyönge ahhoz, hogy egyszerre írjon is, éljen is" — 
vallja az író sátáni énjének. Legalább a képzeletben van szükség az ördög-
re, ha már a valóságos élet keretei 'között nincs hely számára. Élet és 
költészet egysége csupán Goethe korában, :a még nem rossz lelkiismeret ű , 
emelkedésében és terjeszkedésében gátlástalan polgárság idejében volt le-
hetséges; azóta — Nietzshe szállóigévé lett szavaival — ,;minden Egész 
eltörött".Ennek felismerése jut kifejezésre a fiatal Thomas Mann novel-
láiban is, melyek közül a Tonio Krögerben a magát démonikus erőknek 
átadó művész polgári énjének szükségszerű  háttérbe szorítása miatt kese-
reg. Mann hőse az után sóvárog, ami Kosztolányi énje számára korlát és 
teher. Hogyan lehetséges ez, hiszen 'közismert a két írónak a szellemi 
rokonsága és emellett a köztük létrejött barátság is? A tanítványnak (a 
tíz évvel fiatalabb Kosztolányinak) 'szükségszerűen meg kellett volna ta-
gadnia a nagy mester koncepcióját? Korántsem. Pusztán arról van szó, 
hogy a magyar író művészetében jóval nagyobb szerepe van a játékos-
ságnak, mint annál az írónál, aki bizonyos mértékben példaképet jelen-
tett számára. Ezért játssza meg Kosztolányi a mindennapi életbe belegépie-
sedett polgárt, azt, akivé sohasem válhatott, átérezvén az életmód kiüre-
sedését. Az ördöngösségnek a nyomatékos vállalása eredeti színt hozott 
a kortárs magyar irodalomnak az ideológiai elkötelezettséggel leginkább 
összefüggő  klasszicizálódásába, mértékalkalmazásába. Kosztolányi anarchis-
ta énjének felmutatása nem csupán a realizmushoz viszonyítva képviselt 
művészi forradalmat, hanem az avantgarde törekvéseihez képest is. A 
látszategyensúlyokat, az üdvözít őnek képzelt igazságokat, a hatásosnak re-
mélt programokat kérdőjelezte meg, anélkül, hogy nagykép űen pozitív pél- 
dát mutatott volna fel. A komikus oldaláról igyekezett láttatni a szoron-
gató helyzetet, melyben a „Mit ér a költ ő  ember nélkül? És mit ér az ember 
költő  nélkül?" kérdését napról napra kell szenvednie. Az Esti Kornél novel-
laciklusban játékosság, rendkívül változatos humor, humanista cinizmus 
óv meg bennünket attól, hogy komolyan vegyük a romantika különféle 
elemeit, gesztusait. 

Az Esti Kornél-novellák tárgya-témája szintén a századvégre jellemz ő  
alkotói gyakorlat szerint 'konstituálód_ott. Az út, az utazás dominál ben-
nük; a főhős leginkább egyedül áll a cselekmény középpontjában, de nem 
egyszer társasága, annak valamelyik tagja kerül el őtérbe. E prózában a 
valóságtükröző  .fun'kció visszaszorul, vagy pedig azokra korlátozódik, akik 
valamiképpen felülkerekedtek a mindennapi életen; a családi élet vagy a 
munka mikrorealizmusa számára itt nincs hely. Nem egy Esti-novella ta-
núsága szerint férfi és n ő  között lehetetlen a tartós kapcsolat. Esti Kor-
nélt és társait rögeszmék, számukra is megismerhetetlen er ők irányítják. 
Titokzatosak, furcsák, nevetségesek. 

A képzelet szeszélyes játéka, a fantasztikum kalandjai szintén a ko-
rábbi évtizedek szellemi örökségének tekinthet ő  a novellákban. Amikor 
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például már-már teljesen bizonyosak vagyunk az elbeszélt történet való-
szerűségében, akkor váratlanul kizökkent bennünket. A harmadik fejezet-
ben, ahol Esti Kornél a tengerre utazik, útitársai egy id őre úgy eltűnnek, 
mintha föld nyelte volna őket. (A fiatalembernek az anyához intézett bel-
ső  monológja ezt szó szerint ki is mondja: „ ... ekkor ön, asszonyom, a 
leánya kedvéért, akit úgy szeret, a leánya kedvéért, aki nem él ebben a 
világban, elment vele együtt a fantasztikum birodalmába, és ott vele együtt 
láthatatlanná vált.") A fantasztikum Kosztolányinál a szatírának, a példa-
beszédnek, esetleg az öncélú játékosságnak a formája. Az említett novellá-
ban azért torzítja démonikusan valószín űtlenné az anyjával utazó elmebe 
teg lány alakját, hogy ilyen módon hangsúlyozza ki annak a tapasztalatnak a 
fontosságát, amelyet Esti Kornél számára a rútsággal és a fájdalommal 
való találkozás jelent. A hagyományos szépségeszményben és a régimódi er-
kölcsi elvek szerint nevelkedett fiatalember ekkor borzong meg el őször, 
mert ,a kéj — úgy sejtette — nem lakhat messze az undortód". Utólag, 
immár a tengerben úszva, arra is ráeszmél, hogy „Az a csók és ez az 
út fölszentelte valamivé". A csúnya és méghozzá elmebeteg kamaszlány 
csókja, a démoninak az érintése a vágyott teljesség meghódításának felté-
tele lett. Ez a varázslatos érintés kellett ahhoz, „hogy minden, ami szép 
és rút, minden látható és láthatatlan, az övé legyen". A csúfnak az ihlet ő  
ereje a romantika felfedezése, nemkülönben pedig a m űvésznek feloldha-
tatlan magánya miatti szenvedése. Egy évtizeddel kés őbb Thom:as Mann-
nak a Doktor Faustusában játszik a gátlástalan nő  hasonló szerepet, mint 
az Esti Kornél harmadik fejezetében. Itt azonban csupán jelképes uta-
lásként van jelen az, ami a német írónál, a modern m űvészet antropológiai 
előfeltételeként (Lukács szerint „tragédiája"-ként) magát a szervezetet mér-
gezi meg. Hiába lubickol olyan vígan Esti Kornél utazását követ ően a ten-
gerben, múzsája csókja nem harmonikus létre, hanem pokoljárásra pre. 
desztinálta. Ennek ígéretével már — a könyvnek Dantéra utaló els ő  sorá-
ban találkoztunk „Már túljártam életem felén, amikor egy szeles, tavaszi 
napon eszembe jutott Esti Kornél." 

Az önálló kötetben kiadott Esti-novellákban az író szellemes pózai 
eltakarják, a gyermekkorra korlátozzák a félelem érzetét, s a halál prob-
lematikája csak mellékesen bukkan fel; helyette (ha nem humorral, ak-
kor) melankóliával és csömörrel találkozhatunk. A széls őséges szorongás 
csak a Tengerszem Esti-novellái között bukkan fel. A valóságérzékelés 
meghibbanásától való félelem a Sakálokban fogalmazódik meg, legegyér-
telműbben; „Tudod, mitől szoktam én félni? Például attól, hogy éjszaka, 
amikor aludni megyek, a paplan alatt egy fekete kost találok, természete-
sen heverészve, mintha mindig ott lett volna, csak most venném észre 
először. Vagy, hogy amint hazatérek és elkattintom a villanyt, szobám kö-
zepén egy parasztlegény áll, borjúszájú ingben, pántlikás lakodalmi kalap-
ban, bambán mosolygó, kedélyes arccal s azon csodálkozik, hogy én 
csodálkozom rajta." ' 

Amit eddig romantikus elemként említettünk, az többnyire csupán 
megszüntetve-átalakítva van jelen Esti Kornél ellentmondásosnak t űnő  
világában. Létezésük nem csupán stílusirányzati kérdés, hanem Kosztolá-
nyi alkotóművészete fejlődésének ténye is. Ez azonban nem jelenti azt, 
mintha a húszas és harmincas évek szellemtörténeti jelenségeinek hatásá-
ra nem értékelte volna át őket. Mi a továbbiakban főleg azokkal a hasonló-
ságokkal és különbségekkel foglalkozunk, amelyek Kosztolányi sajátos ro-
mantikáját a kor tipikus törekvéseivel (els ősorban az egzisztencializmus-
sal, de a szürrealizmussal is) összekapcsolják. Jelent ős konkrét hatásról, 
kölcsönzésről akkor sem lehetne beszélni, ha filológiailag is bizonyítható 
lenne, hogy Kosztolányi mondjuk behatóan tanulmányozta Heideggernek 
a húszas évek második felében már Európa-szerte népszer űvé lett filo-
zófiáját. Hogy Kosztolányi az Esti-novellákban (azoknak inkább a kötet 
megjelenését követő  csoportjában) új összefüggésekbe helyezi korábbi 
élményanyagát, az élethelyzetét ől, súlyos betegsége jelentkezését ől és elha-
talmasodásától sem független; gyermekkorba visszanyúló halálélményét ől 
még kevésbé. Éppen ezért legfeljebb a végs ő  kérdésekhez való viszony meg-
fogalmazásának konkrét formája, a hős valamely beszédfordulata függhe- 
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tett össze közvetlenebbül a Lét és id ő  tételeivel. A gondolat, a jelentés, a 
dallam már megvolt, csupán a rímnek kellett megszületnie Heidegger hí-
vó rímére. Miként látni fogjuk: a rím helyett inkább asszonáncról kell 
beszélnünk. A metafora -  természetesen nem pontos, mert Kosztolányi no-
vellista, nem filozófus ... Mi, öntörvényűnek érezve az író etikai-esztétikai 
fejlődését, egyfelől az emberkép, másfelől pedig a lételmélet összefüggé-
sét fogjuk érinteni. 

Mivel az egzisztencializmus az elidegenült polgárság romantikájának 
egyik szélsőséges változataként fogható fel, ezért az els ő  fejezet tréfás 
hangvétele ellenére is jellegzetesen egzisztencialista helyzetre épül. Az író 
a gond embereként mutatkozik be, aki aggályosan tapintatos közvetlen 
környezetével szemben. De nem elégíti ki annak a tudata, hogy „Én va-
gyok maga a hűség", mert léte teljességének hiánya miatt szenved. Kosz-
tolányi, a polgárhősök ivadéka, aki nem lehetett annyira polgár, amennyi-
re neveltetése kötelezte volna, de aki volt annyira polgár, hogy korábbi 
művei jelentős részében képtelen legyen a felszínnél mélyebbre ásni, a 
normákat, korlátoltan elfogadó átlagember szerepébe illeszkedve, komé 
diázva egyezkedik megszemélyesített rosszabbik énjével. Saját igényét 
csúfolja ki tehát és így a helyzetet felemás érték űvé teszi. Az ironikusan 
vállalt cél: saját egyéniségének goethei teljessége. A (z egzisztencialista) terv: 
a képzelet felszabadításának, a hagyományos m űfajú gondok elvetésének 
kalandja. Hogy a szövetség nem veend ő  komolyan, arra az egyáltallán nem 
fennkölt egyezkedésnek a részletei figyelmeztetnek. Az író meghatározott 
kulcs szerint akarja megalkotni Esti Kornéllal közös stílusát. A harmadik 
fejezetből viszont kiderül, hogy legbelül az ambíció komoly. „Olyan író 
akarok lenni, aki a filét kapuin dörömböl s a lehetetlent kíséreli meg" — 
gondolja öntudatosan Kosztolányi—Esti Kornél pályája legelején. A lét 
kapuin, miként említettük már, a megszemélyesült csúnyasággal és az ér-
telem élő  cáfolatával találkozva jutott túl. Természetesen csupán szimbo-
likusan; ámde az 'alkotói magatartást el őrejelző  módon. Esti Kornél ér-
telemellenessége nem doktriner elvekb ől, hanem valós létélményb ől, a lét-
be vetettség tudatából született. Hogy Kosztolányi Dezs ő  Martin Heidegger 
kortársa volt, annak egészen közvetlen bizonyítékaira bukkantunk az ötö-
dik fejezetben. „Ő  nem értette az életet. Fogalma sem volt, miért szüle-
tett erre a világra. Úgy gondolkozott, hogy akinek részévé jutott ez az is-
meretlen célú kaland, melynek vége a megsemmisülés, az minden felel ős-
ség alól föl van mentve s jogában áll, hogy azt tegye, amit akar, például 
végigfeküdhet a kocsiúton, és minden ok nélkül elkezdhet jajgatni anél-
kül,_ hogy különösebb megrovást érdemelne." Az élet, mint káosz, mint 
megsemmisüléssel fenyegető  kaland, mint a teljesen szabad választásnak 
a közege, az egzisztencializmus fogalomtárára asszociáltat. Az idézet utol-
só része azt a különbséget tartalmazza, mely az írót a kor divatossá lett 
filozófiai irányzatától elválasztja. A clown-szerep választása ugyanis e no-
vellák nagy többségének jellegzetes hangulatát eredményezte és ezzel 
együtt a hiteles alkotói magatartást is megteremtette. Esti Kornél humora 
abban van, hogy a komoly választást színlelve egyáltalán nem választ. A 
sorsában mélypontra jutott öregasszonyt megpofozza (valójában a hagyo-
mányos olvasói elvárást ábrándítja ki), az autó által eltaposott kalapot 
viszont hat hétig gyászolja. Cselekvés helyett mímeli a cselekvést. „Ha 
valaki öt percig beszél neki okosan, hogy térjen át a mohamedán hitre, 
ő  áttér rá, föltéve, hogy megkímélik a cselekvés ny űgétől." (Kiemelés — 
V. G.) Így azután pusztán szavakban, alig hihet ő  vagy teljesen abszurd tör-
ténetek kitalálásában tárgyiasodhat elvont szellemlénye. Lényegnek és je-
lenségnek a megkülönböztetését ől, miként az egzisztenciallisták, idegen-
kedik. „Egy álom is valóság. Ha arról álmodom, hogy Egyiptomban jár-
tam, útirajzot írhatok róla" — mondja jámbor ikertestvérének. Esti Kor-
nél azonban nem elmélkedik, hanem játszik. Tapasztalata szerint az élet 
abszurditása nevetségessé teszi a mélység problematikáját. A tizedik feje-
zet • „bácskai aranyparaszt" leányáról szóló realista története az anyagi 
érvényesülés és a harmonikus életért folytatott küzdelem medd őségéről 
szóló példabeszéd. Esti Kornél nihilizmusának egyik Oka, hogy az els ő  
világháború értékeket és álértékeket egyaránt eltörölt. Erre az iszonyatra, 
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mely az emberek nagy többségét nem történelmi szükségszer űségként, ha-
nem érthetetlen sorscsapásként lepte meg, az intelligens és szkeptikus 
ember csupán cinizmussal képes válaszolni. Így aztán a történethez Esti 
Kornél csak a következő  kommentárt fűzi: „Ugyebár, eléggé változatos az 
élet? Nem, efelől igazán nem panaszkodhatunk. De tegyük hozzá, hogy 
nemcsak változatos, hanem még értelme is van. Úgy ám. Hát sohase iszunk 
már? ..." Nincs tehát változatosság és nincs mélység. Lényegében mindig 
és mindenütt ugyanaz történik. Egyedül a pillanat, a kaland a fontos, 
függetlenül attól, hogy utazás során, csínytevésben vagy alkohol mámorá-
ban valósul-e meg. 

Az Esti-novellák igazi kalandja és egyben sajátos komikuma is egy-
felől a hétköznapok manipulált emberével való azonosság, a vele való fele-
más jelentésű  erkölcsi közösség, másfelől pedig a különbségnek, a szel-
lemi fölénynek az érzékeltetése. Ha azonban csak ennél maradnánk, akkor 
alig haladnánk túl az irónia definícióján. Kosztolányi iróniája széls őséges 
helyzetekben, de a korra jellemz ő  módon jut kifejezésre. Ha a heideggeri 
gondolkodás szerint a nyelv és a fenomén közvetlen, intuitív összefüggés-
ben van egymással, akkor néhány Esti Kornél-novella éppen a jel és a 
jelentés közötti szakadékot mélyíti el humorosan. A kilencedik fejezetben 
a bolgár kalauzzal folytatott beszélgetés pusztán a kalauz számára értel-
mes: Esti Kornél nem társalog, hanem játszik. A gondjaiba süllyedt öntu-
datlan embert az orránál fogva vezeti. A nyilvánvalóan 'közhelyes történet 
nem érdekli; a szavak helyett a fontosabbat, az embert és annak gesztu-
sait figyeli; ilyen különös formában adatik meg neki a máson való erköl-
csi segítés kalandja. Hasonló a helyzet a Kézirat című  novellában is. Esti 
Kornélt tapintata és játékösztöne arra készteti, hogy úgy tegyen, mintha 
olvasta volna a dilettáns hölgy regényét, mintha értené a beszélgetés kez-
deményezőjének jelrendszerét. Az eredmény ugyanaz, mint a bolgár kala-
uz esetében. A hölgy, akinek mind a gondolatai, mind pedig a szavai bi-
zonytalanok, hitetlenek, megelégszik a dialógus látszatával, mivel valósá-
gosnak képzeli azt. Mindkét novella h őse önmagával van elfoglalva és 
pusztán a saját félelmét, bizonytalanságát szeretné eloszlatni az el őkelő  
idegen, illetve a tekintélyes író által. Esti Kornél intuíciója segítségével 
talál rá a két embert megnyugtató szavakra, gesztusokra. A szó haszon-
talan; minél nagyobb bizalommal vannak iránta, annál 'kevesebbet mond. 
Az író két beszélget ő  partnere önfeledten fecseg. Számukra a szó kábító-
szer. Annál hatásosabb, minél tartalmatlanabb, minél messzebb van a va-
lóságtól. A bolgár kalauzhoz intézett néhány szó társalgási sablonok sze-
rint hangzik el és nincs konkrét logikai összefüggésben az emlékeibe fe-
ledkező  ember gondolataival. Az írónak a m űkedvelő  hölgy regényére vo-
natkozó kritikai megjegyzései szintén nem lehetnek szerves kapcsolatban 
tárgyukkal, hiszen nem ismerik azt. A kommunikáció — a két ember felől 
nézve — mégis kielégít ő . Ez azonban még nem a felső  foka Kosztolányi 
humorának. 

Ha e novellák 'sugallata alapján a szavaknak az esetlegessége, feles-
legessége spontánul fejez ődött ki, akkor a Hazugság tételszerűen a szavak 
hiteltelenségétől, inadekváltságáról várja a legnagyobb hatást. Az embereket 
a képtelenséghez közelálló kitalálások ny űgözik le igazán — véli Esti Kor-
nél. Hasonló abszurd következtetéshez jut a „becsületes város"-ban tett 
kirándulását követ ően is. Az őszinteséggel járó durvaságok láttán Esti 
Kornél mérlegje egyértelm űen a hagyományos viselkedési normák felé 
billen; mert „az itteniek javára sok mindent föl lehet hozni. Többek közt 
azt, hogy ezek itten néha legalább színesen, kellemesen hazudnak egy-
más,na'k". A probléma itt az, hogy Kosztolányi — élettapasztallatának meg-
felelően — az embereknek kizárólag a nyelvét változtatja meg, az erköl-
csét nem. A vendéglős például „becsületesen" „ehetetlen ételek"-et, „iha-
tatlan italok"-at hirdet, ahelyett, hogy a hirdetés etikája helyett a készít-
mények minőségét javítaná meg. Az ember azonban — miként nem egy 
novella szó szerint is mondja — jó is és rossz is. A húszas és harmincas 
években az illúziók. táplálása az Esti-novellák szellemi arisztokratizmusánál 
jóval nagyobb fényűzés lenne; és giccsesebb is, mint az az udvariaskodás, 
melyben a túlzás, a humor semmisíti meg a giccset. A „színes", „kelle- 

144 



mes" . hazugság egyébként sem tulajdonsága a szóban forgó szövegeknek. 
Ilyen legfeljebb a félénk, kínosan tapintatos írónak az élletbeli magatartá-
sa lehetett. Az Esti-novellák értékelik, viszonyítják a mindennapi életben 
elhangzó szavakat, és a jelentékteleneknek, de ugyanakkor bocsánatosak-
nak, szükségszerűeknek találják őket. 

Hogy valójában mi is volt Kosztolányi Dezs őnek a véleménye az élet-
ben nélkülözhetetlen kedves és jóindulatú szavak mögött rejt őzködő  va-
lóságról, azt abban a' novellájában fejezi ki legközvetlenebbül, „melyben 
Pataki a 'kisfixáért aggódik, ő  pedig az új verséért". Az elhangzó szavak 
a másik iránt jóindulatú megállapításokat, tényeket vagy valószín ű  ténye-
ket közölnek. Az igazi tartalom viszont a két emberi világ egymás iránti 
közönye, az egyénnek a természetszer ű, de a másik iránti tapintatból köz-
vetlenül kinyilváníthatatlan önzése. Ahogy mondani szokás: mindenki el-
sősorban a saját hajával tör ődik. Esti Kornél számára azonban — a hei-
deggeri 'koncepcióv'a'l ellentétben — teher a magány. Esti Kornél nem ke-
resi az egyedüllétet, hanem — a körülmények hatására — felismerni 
kényszerül azt. A villamosút kalandja az emberi viszonyoknak az elgépiese-
dését, a létért folytatott, másokkal szembeni közönyös harcot jelképezi. 
„Föl akartam szállni, de alig nyúltam a kapaszkodóhoz, barátságtalan 
hangok rivalltak rám: »Megtelt.« Emberfürtök lógtak a fölhágóról." Kosz 
tolányinak e novellája nem szubjektív vádirat, hanem léttapasztalatnak a 
megfogalmazása. Ez abból látszik, hogy az utasok barátságtalanságának 
rajtuk kívül es ő  okai is szembetűnőek: a villamoskocsi befogadóképessége 
korlátozott. Az embereket velük született hajlandóság mellett életterük 
féltése, az érvényesülésük miatti aggály teszi tolakodóvá, gy űlölködővé. 
„A veszedelemnél is több szenvedést okozott az a tudat, hogy útitársaim 
egytől egyig gyűlöltek. Fönn a villamos tornácán röhögtek rajtam, lenn a 
fölhágón pedig azok, akikkel összekovácsolt a végzet, nyilván a meg-
könnyebbülés sóhajával köszöntötték volna, ha lezuhanok, nyakam sze-
gem, s ők ily áron szabadulnak meg egy kölönct ől." Hogy e groteszk vízió 
születésében végs ő  soron a túlérzékenységnek van alapvet ő  szerepe, arra 
az derít fényt, hogy a példabeszéd tolongó szerepl ői mindannyian ellen-
ségesek vagy legalábbis közönyösek és szinte valamennyien undorítóak. E 
kép kialakításában az írónak már az a véleménye (el őítélete) játszik sze-
repet, mely szerint „az emberek ösztönösen gy űlölik az embereket". Azt 
hihetnénk, hogy az író teljesen megfeledkezett meggy őződéséről, mely 
szerint az emberek jók is és rosszak is. Példabeszéde azonban nem a 
számára oly fontos és nem ritkán kedves mikrokörnyezetr ől beszél, ha-
nem a társadalmi erkölcs kimondatlan törvényszer űségéről, arról, aminek 
— kisebb-nagyobb mértékben — .az egyes, egymás iránt jóindulatú cso-
porttagok viselkedése is függvénye. 

Ezért haragját, sért ődöttségét feledve, Esti Kornél másutt a korai 
egzisztencializmus tanításával szemben kíváncsiságát, szeretetre való haj-
landóságát és kiegyensúlyozatlanságát is vállalja. „Minden és mindenki ér-
dekel: Mindent és mindenkit szeretek, minden népet és minden tájat. 
Mindenki vagyok és senki. Vándormadár, átváltozó m űvész, bűvész, an-
golna, amelyik folyton kisiklik az ujjak közül." (Harmadik fejezet) Erede-
tileg tehát nem akarta magát különbnek tartani az átlagembernél. A hozzá 
folyamodó asszony hízelgésére bels ő  monológjában felteszi a kérdést: „Én 
volnék a finom?", majd így válaszol rá: „Akkor a kovács is finom. Inkább 
kovács vagyok, asszonyom. Verem az üllőt pöröllyel, patkót kalapálok lo-
vamnak, pompás acéllpatkót, hogy gyorsabban futhasson az országút po-
rában. Mert jegyezze meg, a szárnyas ló nem tud röpülni. Csak úgy lát-
szik, hogy röpül, a földön vágtat, de mennyire •a földön. Szóval mester-
ember vagyok." Az idézet utolsó mondatát kiemeltük, mert ha az el őző  
gondolatok komolysága kétséges lenne is, a befejez ő  megállapítás tény-
nek tekinthető , különösen akkor, ha nem tévesztjük szem el ől az író 
ars poeticájának lényegét, 'a nagy m űgondot. 

Az Esti-novelláknak még egy olyan szembet űnő  vonatkozása van, amely 
sége, a végleges megoldottságnak és a tántoríthatatlan következetességnek 
a látszata. Meglep ően sok dolga van a halállal, ám ezzel nem a heroizmusát 
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emeli ki, hanem csupán a gyámoltalanságát vallja be. Haláltudata mintha 
a heideggeri mulandóságélménynek a paródiája lenne. Legalábbis kezdet-
ben. Esti Kornél ugyanis e tekintetben fejl ődik; ahogy saját maga nyilat-
kozza a Vendég című  novellában: alsóbb osztályból fels őbbe kerül. Ezt 
a változást természetesen korántsem azzal magyarázhatjuk meg, hogy 
Kosztolányi, korszerűsödni akarván, az egzisztencialista filozófiához igazí-
totta szemléletet. Az író csak addig félt a haláltól, míg az csupán távoli 
vagy váratlan lehet őség volt számára. „Ezért otthon orvosi könyvekkel 
bástyázta magát körül, evés el őtt fertőtlenítőszerekben mosta a kezét, 
rettegett attól és vonzódott ahhoz, ami beteg és beteges, romlott és kü-
lönös, kereste az alkalmat, hogy halálos nyavalyákat lásson, talán abban 
a tudatban, hogyha a halált nem bírhatja el, legalább el őszobájába tekint 
be, s általában végzetesen izgatták a szörny ű  dolgok, a megsemmisülés kis 
és nagy színjátékai, a lassú vagy gyors pusztulás, mert azt remélte, hogy 
valamit mégis elleshet a titokból akkor, mikor az ismeretlen láb reánk ti-
por s a lét észrevétlenül a nemlétbe billen." (Nyolcadik fejezet) Esti Kornél 
számára kezdetben egyértelm űen gyávaságként éli meg azt, amit az egzisz-
tencialisták halállal szembeni nyitottságnak, szorongásnak neveznek. Neki 
igazán nem voltak illúziói, nem keresett kapaszkodót a boldogság hét-
köznapi kellékei között, nem fogott tollat, mikor „Nem érezte még ma-
gát elég rosszul ahhoz, hogy írhasson" (Ötödik fejezet), az emberi lét csú-
csait mégis csupán akkor sikerült meghódítania, akkorra tisztázza megnyug-
tatóan számadását, amikor már nem ő  kutatja a halált, hanem a halál 
közelít őhozzá. Ekkor már nem várja „a pillanatot, mikor a kétségbeesés 
és undor odáig fokozódik, hogy már ökl ődnie kell, s ekkor minden kisza-
kad majd belőle, ami fontos és lényeges, nemcsak a mellékes és eset-
leges." (Uo.) Nem várja, mert már f őleg ilyen pillanatokból áll maradék 
élete. 

Hogy az előző  években Esti Kornél (azaz Kosztolányi) a halálhoz 
való viszonyában a lényeget tekintve nem sokban múlta fölül az el őszere-
tettel életbe feledkez ő  átlagembert, annak egészen 'közvetlen megfogalma-
zásával is találkozhatunk a kései novellákban. A Világ vége jellegzetesen 
heideggeri következtetéssel fejez ődik be: „ ... csak az élhet, aki teljesen 
el van készülve a halálra s mi ostobák azért hallunk meg, mert csak az 
életre készültünk el és mindenáron élni akarunk." Esti Kornél itt a több-
ség nevében beszél; azok helyett, akik az élet könnyebbik oldalát választva 
igyekeznek eltakarni azt, amivel el őbb-utóbb szembesülniük kell. A halálra 
elkészült ember, e novella példázata értelmében, azért alkothat szabadon, 
„esztelenül és boldogan", mert felszabadult a mindennapok gondjai alól; 
a felelősség és az aggályoskodás nem béklyózhatja többé. Esti Kornél azon-
ban csupán álmában juthatott el ebbe az állapotba, méghozzá akkor, ami-
kor tudomásul vette a világ végének közeledését. A mindennapi életben 
kizárólag a lehet ősége merül fel ennek az áhított végleges megoldásnak. A 
már említett Vendég egyértelmű  törekvésről adhat számot. A példabeszéd 
szerint ugyanis az alkotó szabad akaratából is elvetné korábbi élete újra-
élésének lehetőségét. Miként az egzisztencialisták. a sorsához való ragasz-
kodását, a szárvára eleve elrendelt úton való haladás fontosságát hangsú-
lyozza. Úgy érzi, közelebb érkezett a célhoz, a „megsemmisülés"-hez. Sze-
rinte „a meghalás" „minden ember egyetlen komoly föladata". A halálhoz 
való közellétben jelentékteleneknek mutatkoznak a korábban oly vonzó 
életértékek. A kísért ő  látogató csábító konkrétumokat sorol fel, a hétköz-
napok, a próza nyelvén: „— Az a sok-sok öröm és gyönyör űség, mely 
még várhatna rád. Tavasszal a föld párázik, cseresznye érik, záporpatakok 
rohannak ..." Esti Kornél válasza mintha nem is az elhangzottakra vo-
natkozna; számára már csak a M ű  létezik: „— Hagyjuk ezt. A költészet-
hez én jobban értek. Hagyjuk." 

Az Esti-novelláknak még egy olyan szembet űnő  vonatkozása van, amely 
szintén rendhagyóvá teszi őket a század magyar irodalmában. Káprázatos 
paradoxonról van szó: az értelem túlfeszülésében, mesterségbeli gondok 
közepette született Esti-novellák értelemellenesek. Úgy látszik, mintha 
Kosztolányi azt tagadná, ami életeleme. Ahogyan a szavak és az erkölcs 
iránt kétségei voltak, úgy a rációval szemben is bizalmatlan. A századfor- 
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dulóval divatossá lett irracionalizmus nála könnyen visszhangra talál, hi-
szen számára életélmény volt a civilizáció abszurditása, az embernek ön: 
zésre ítéltetettsége. „Én nem gy űlöltem az embereket, csak bizonyos szo-
morú lemondással tekintettem rájuk, érzem az élet céltalanságát, s min-
den dolog viszonylagos voltát" — mondja' az óriási örökséget szétszóró 
Esti Kornél. Ha az emberek többé-kevésbé kíméletlenek egymáshoz, akkor 
le kell rombolni azokat a látszatokat, melyek elhazudják a valóságot. A 
jó tett következményeiben szemlélve önnön ellentétévé változik, az ered-
mény mindig rácáfol a szándékra: ezért meg kell semmisíteni, ami aka-
dályozza az ember szabad akaratának érvényesülését. Esti Kornél az ál-
erkölcsnek, az álértelemnek az ellensége. Ezért meg kell bocsátanunk az 
irgalmasságot cáfoló túlzásait. Novalis állította, hogy a heroikus életvitel 
iránt a puhányok éreznek els ősorban nosztalgiát. Ezt szem el őtt tartva 
világosabb: miért vallja azt Esti Kornél, hogy „Az esztelen, zaboQátlan és 
élő  természet az én atyámfia". Az emberben, annak szavaiban és tetteiben 
kételkedő  író pótcselekvéshez folyamodik. Aki jelentéktelennek érzi magát 
a mindennapi életben, annak jólesik az abszolút hatalom szerepében tet-
szelegni. A szellemi hatalom Esti Kornél esetében szerencsére a jót, az esz-
mélkedést szolgálja. „A világ legelőkelőbb szállodájá"-ról szóló fantaszti-
kus történet a társadalom merev funkcionalizmusának szatírája, annak 
hangsúlyozása, hogy a kultúra sohasem alakulhat az egyén érdekeit szol-
gáló rendszerré. Másfel ől nézve: e történet a hatalom akaratának kigú-
nyolása, Esti Kornél szellemi önkritikája, megalomániájának leleplezése. 
Számára az önérvényesülést az apró csínyek és a fantasztikus álmok je-
lentik, különben nem több a verseiért és a sorsáért aggódó szánalmas bo-
hémnáll. Az özveggyel kapcsolatos epizódot nem antihumánus cselekedet-
nek, hanem példabeszédnek és az öngúny megnyilatkozásának kell tekinte-
nünk. Valójában az isteni gondviselés szatírájával állunk szemben. A val-
lás mitológiája szerint ugyanis a Gondviselő  „azt bünteti, kit szeret". A 
tizenharmadik fejezet tartalomjegyzékében közvetlenül utal erre a gon-
dolatra. Eszerint Esti Kornél kénytelen megverni az özvegyet, „mert 
annyira sajnálja, hogy egyebet nem is tehet". A tett szimbolikus, az ösz-
tönök közvetlenül nyilatkoznak meg. Túl gyakori a célzatos fantasztikum az 
Esti-novellákban ahhoz, hogy e gesztus mögött is ne lássuk meg a calown 
vigyorát. Akik a rossznak jeleként komolyan veszik az özvegynek a meg- 
pofozását (és általában a megbotránkoztató Esti-novellákat), azoknak cél-
szerű  többször is fellapozni az örökség eltékozlásáról szóló történet befe-
jezését. Itt az elbeszélést befejezve, Esti Kornél a következ őket mondja ba-
rátjának: „Eléggé érdekes? Eléggé képtelen, valószín űtlen és hihetetlen? 
Eléggé föl fogja b őszíteni azokat, akik az irodalomban lélektani megoldást, 
értelmet, erkölcsi tanultságot keresnek? Jó. Akkor megírom." 

Ebből az erkölcs- és értelemellenségb ől szinte teljesen hiányzik az eg-
zisztencialisták pátosza. Esti Kornél humorral vívja meg a harcot a 
semmi ellen. Magatartása egyébként az avantgarde-nak a kísérleteire is 
emlékeztet, függetlenül attól, hogy a vérlázítóan unalmas iUrögi számára 
a papírkosárból halássza el ő  a Momentumok és monumentumok címében is 
kifigurázott „neoaktivista-szimultanista-expresszionista-avantgardista" fo-
lyóiratot. Hogy a realizmushoz és a klasszicizmushoz valló közeledés éve-
iben, amikor Kosztolányi nyelvében és erkölcsében az értelem igazságát 
képviselte, Esti Kornél a szürrealizmustól sincs távol világszemléletének ér-
vényre juttatásáért vívott hartában, arra a legterjedelmesebb Esti-novella a 
tanulság. Az alvást, mint a megokosodásnak a megmagasabb rend ű  for-
máját, a szürrealisták fedezték fel még a húszas években. Ok azonban 
hittek vagy legalábbis hinni igyekeztek azokban a logika számára hozzáfér-
hetetlen igazságokban, melyeket félöntudatlan állapotban csoportösszejö-
veteleiken prófétaként nyilatkoztattak ki. Persze, nem tényleges alvásról 
volt szó, hanem annak mímeléséről. „Mi mást jelentene valaminek a szi-
mulálása, ha nem annak a valaminek az elképzelését? Ha viszont valamit 
elképzel az ember, az már létezik is. Nem gy őzhetnek meg az ellenkez ő -
jéről. Egyébként hadd magyarázzák szimulálással azoknak a megfogalma-
zott álmoknak a zsenialitását, melyek el őttem keletkeztek" — állította 
Aragon. Baron Wilhelm Eduard von Wüstenfeld történetének középpontjá- 
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ban is az alvás áll, ám egészen más funkciót tölt be: ti. a szatíra eszkö-
zévé válik. Nem az elnök beszél fantasztikus alváskészségr ől, hanem Esti 
Kornél, aki egyszer sem talál ennél alkalmasabb ürügyet világszemléleté-
nek kifejtésére. Az elnök• alvásának tartalma és célja mindenekel őtt Kosz-
tolányi élet- és tudományszemléletének humoros kifejtése, függetlenül at-
tól a filológia által nyilvántartott tényt ől, mely szerint e novella közéleti 
személyiség karikatúrájaként készült. A karikatúrából inkább lett szere-
tetteljes irónia, mint az id őtlen hivatalnokiság szatírája. A gyűléseken alvó 
elnök ugyanis Kosztolányi ideológia-ellenességének megtestesít ője, sőt — 
immár a fantasztikum közegeiben — a manipulált és a manipuláló értelem 
elleni tiltakozásának eszköze. A szürrealisták példája legfeljebb látszólag 
hatott Kosztolányira, hogy az alvást, mint a nem odafigyelés tipikus, de 
be nem vallott jelenségének metanímiáját eszmék ellen tiltakozó eszméi 
kristályosodási pontjává avassa. A novella magjában egyébként azt a 
schopenhaueri—tolsztoji gondolatot találjuk, melynek értelmében a világ 
haladását nem befolyásolhatják lényegesen az emberi nagyot akarásnak 
akár torz, akár szépnek látszó formái. Nem véletlenül képzeli azt Esti 
Kornél, „hogy az elnök álmában szüntelenül Tolsztoj Leó grófot látja, aki 
ellátogat az ő  szerény darmstadti egyesületébe, s ott a Háború és béke 
három vaskos kötetét olvassa föl, elejét ől végig", hiszen az elnök álma az 
orosz író hadvezérét, Kutuzovot juttatja eszünkbe, aki szunyókálásával a 
sorsra (a népre, Istenre) bízta a mások által történelmi fontosságának tar-
tott döntéseket. A hatás azonban ennél is közvetlenebb, lényegibb. Sze-
rintünk ugyanis az Esti Kornél pusztán a játékosság, a gonoszkodás jó-
voltából áll közelebb Dosztojevszkijhez, mint Tolsztojhoz. Esti Kornél ket-
tőssége látszólagos: Kosztolányi az Esti-novellák írásakor már tisztában 
van a művésznek a társadalmi feladatával és lehet őségével. Hőse (az olva-
sóval) többször is gonoszkodik. Ez azonban más, mint a gonoszság. (A kü-
lönbség kb. annyi, mint a tragikomédia és a tragédia közötti eltérés.) 
Kosztolányi szeretet-valláshoz jutott el, s mivel m űvész volt, szükségszerű-
en láttatnia kellett azokat az akadályokat, melyek egyrészt megnehezítet-
ték, másrészt a maradéktalan beteljesüléshez sohasem engedték ennek az 
elvnek a gyakorlati • megvalósulását. Esti Kornél abszurd h ős: a benne 
élő  bevallott közöny és a világ ellenszenve, korlátoltsága ellenére sem kö-
zömbös a közjó iránt. Átértékeli az erkölcsi alapfogalmakat, mondván, 
hogy a társadalom által kárhozott ösztön jó; az életer ő  paralizáló értelem 
pedig rossz. Korántsem új gondolatok ezek, de eredeti a szenvedély, mely 
megszólaltatja őket. „Értsétek meg, az igazi átok ezen a világon a szervez-
kedés, az igazi boldogság pedig a szervezetlenség, a véletlen, a szeszély." 
Abszolút etikusnak, prófétikusnak tetszik Esti Kornél vallomása („sokkal 
szívesebben beszélek léhaságokat"), ha szem el őtt tartjuk, hogy a Koszto-
lányi idejében illegalitásba kényszerül ők, új rendszert hirdetők etikája 
alig másfél évtized múlva borzalmakat emel törvényer őre. Esti Kornél az 
embert kereste, nem a történelmet. Mert „A háborúk és forradalmak is 
meg vannak szervezve, s azért oly förtelmesen rútak és aljasak. Egy bics-
kázás, egy parázs hitvesgyilkosság, egy alapos családirtás sokkal embe-
ribb". Hogy Kosztolányi hőse az egzisztencializmus által megvetett min-
dennapi életforma felé fordul, az onnan látszik, hogy a mindennapok (mes-
terien csiszolt) nyelvével veszi célba mindazt, amit a közgondolkodás ma-
gasabb rendű  kultúrának tart. Pozitivista tudósok, szellemtörténész filo-
zófusok, saját érzelmeikt ől fertőzött költők és népboldogításukban dema-
góg politikusok bizonyulnak nevetségesen könny űnek annak a ténynek a 
súlyához képest, mely szerint nincs igazi kommunikáció az emberek kö-
zött, mindenki a magáét mondja, anélkül, hogy megértené a másikat. Az 
alvás dicsérete, az ellentétek kiegyenlítésének magasztalása nem európai 
gyökerű  törekvés, még akkor sem, ha csupán humoros túlzással fejti ki 
véleményét Kosztolányi. Nem hiába szegezi Esti Kornél mellének a kér-
dést a Vendég című  novellában a nem várt látogató, hogy vajon nem 
buddhista-e: Kosztolányi hősének tettei — az igazán hasznos tett lehetet-
lenségének iróniájaként — teljesen öncélúak. Önérvényesítés helyett egyen-
súlyát keresi. A határhelyzeteket szereti, melyekben helytállhat; a rend-
kívüli körülmények okozta válságot, melyet egy elegáns húzással megold- 
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hat. A nyers valóságban úgy vergődik, mint Baudelaire albatrosza a fedél-
zeten. Gondoljunk csak az Omelette á Woburn című  novellára, amely hu-
mortól érintetlen élményeket tár fel. Az Esti-novellák többsége Kosztodányi 
földi kínjainak, rossz tapasztalatainak bosszújaként, megvalósulatlan óha-
jainak beteljesüléseként született. Békét hirdet, de csak szellemének (m ű -
vészetének) győzelme árán. S ezért akkor sem tarthatnánk buddhistának, 
ha nem saját maga határolná el magát az ébren alvás ázsiai attit űdjétől. 
Kosztolányi szelleme tehát merő  ellentéte a buddhizmus tudatos tunya-
ságának. 

Az alvás rejtett célszerűsége és életet szolgáló lényege mellett a szür-
realizmus egyéb elemei is jelen vannak az Esti-novellákban. Azonban 
ezeket is csupán megszüntetve tartja meg Kosztolányi. Ahelyett ugyanis, 
hogy a bohéméletet a szürrealistákhoz hasonlóan naiv egyoldalúsággal esz-
ményítené, a valóságos összefüggések között értékeli. A francia szürrealis-
ták csoportot alkotva az élet mindent megújító experimentumára esküd-
tek. Kísérleteik az utópiából akartak jelent, valóságot teremteni. Esti tár-
saságában még Mogyoróssy Pali sem viselkedik úgy, mint a francia avant-
gardisták a húszas években. Pedig ő  megőrül és mielőtt elmegyógyintézet-
be vezetnék, az írónak is tetsz ő  szürrealista látomásban van része: „Buda-
pest egy tenger alatti város lett. Társzekerek eveztek, bambán imbolyogva 
az éj közepén, gépkocsik fordultak meg motorcsónakok gyanánt, viharo-
san söpörve a sötétség felfröccsen ő  tajtékát, s a sok vízjármű  mind Palit 
röpítette, aki tárt karokkal úszott a mámorban, és boszorkányos sebes-
séggel sodródott célja felé. Élvezte ezt a rendet, ezt a célszer űséget, ezt a 
gyorsaságot. És akárhová hányták a habok, az jó volt, kéjesen-finom s 
kegyes." Hogy azonban Kosztolányit vonzza, ami fölött áld és amivel köz-
vetlen közösséget nem vállalhat, az akkor lesz még inkább érzékelhet ő , 
ha az írónak az anarchia, az ész által kijelölt határok megsemmisítése 
iránti nosztalgiájának dokumentumát, Esti Kornélnak a hívatlan láto-
gató életbe hívó csábítására adott válaszának befejezését idézzük a Világ 
vége című  novellából. „A rend, melyet magad körül látsz, voltaképp ren-
detlenség s a rendetlenség az igazi rend. A világ vége pedig a világ kezdete. 
Ezt akartam közölni veled." 

Röviden tehát: Esti Kornél lélekben azonos Mogyoróssy Palival; nem 
hiába rokonszenvezik vele már két évtizede. Csakhogy ez a tudathasadásos 
„szürrealista" állapot nem állandó jellegzetessége, hanem mintegy a vég-
kifejlete Mogyoróssy életformájának. Lényegében illemtudó, legfeljebb apró 
csínyeket elkövet ő  újságírók ők, akik csupán képzeletükben mernek ör-
döngösködni. Az avantgarde-nak konkrét életre tör ő, civilizációt tagadó 
radikalizmusa idegen tőlük. Nálunk még külön kategóriák az írás műfajai, 
az réletszférák határai pedig viszonylag élesek. 

„— Írni fogok — szólt Pali. 

Jó. 
Regényeket, novellákat — tette hozzá és valami kétségbeesett 

mozdulattal Esti feje felé nyúlt. — A lapot ott hagyom. Nem írok több 
tudósítást. Nem érdemes. (...) 

A kocsi kerekei »dörögnek« — mondta Pali. — »Dörögnek« — 
hangsúlyozta. — Milyen szép a mi magyar nyelvünk. Így kell írni. Nem 
haladnak, hanem dörögnek." 

Kosztolányi remek iróniával csúfolja ki önmagának és társaságának 
mellébeszélését, úriemberi tartózkodását, sztoikus megsemmisülését a ci-
vilizáció jellegzetes intézményének, a tájékoztatásnak a karmai között. 
Udvariasan műfajról, stilisztikáról értekeznek akkor, amikor az élet már 
nem élet többé. Az anarchia, a bomlás: a magánélet tiltott, beteljesületlen 
vágya; a képzelet kárhoztatott dekadenciája. A szürrealizmus nem utol-
sósorban az ilyen önmegsemmisítő, manipulált szemérem és zártság ellen 
lázadt. Ez ellen tiltakozik Kosztolányi is, a fasizálódó magyar társadalomban 
elengedhetetlen óvatossággal, Esti Kornél groteszk képzeletbeli kalandjai-
ban. Egyáltalán nem véletlen, hogy a pofon nem csattan el a Pofon című  
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novellában. Tudniillik „a gyáva, édes ábrándozás teljesen kielégítette őket, 
s a kivitel, az elképzeléshez mérve, számukra már halvány, érdektelen lett 
volna". A tekintélyekkel és náluk er ősebbekkel képzeletben költözköd ő  
kamaszok sem fantáziájukban, sem pedig a gyakorlatban nem radikálisak. 
Izgágaságuk, bolondosságuk nem mérhet ő  a szürrealisták botrányos sze-
ánszaihoz. 

Nekünk olvasóknak ez a szerencsénk. Ha ugyanis Esti Kornélék kié-
lik szenvedélyeiket, akkor e novellákat éltet ő  játékosság elveszíthette volna 
hajtóerejét és az eredmény vagy a szürrealistákhoz hasonló halandzsa lett 
volna, vagy pedig ábrázolásmódban elkoptatott naturalista élménybeszá-
moló. Esti Kornélnak a valóságban megtakarított energiája az alkotómun-
kában hasznosíttatott. Kosztolányi az egzisztencializmus és a szürrealiz-
mus mellett az ortegai erőtöbblet elméletének is kortársa volt. Így aztán 
— Németh László szavaival — ,,...élvezi a fölényes munkának azt a csil-
lámát, amely a fölös erőből készült művön ragyog. Olyan tornász ő, aki 
nem tűri, hogy erőlködésen kapják". Ortega gondolatai az Esti-novellák 
keletkezésének éveiben már Európa-szerte közismertek voltak. Nincs rá 
bizonyítékunk, de több, mint valószínű , hogy Kosztolányi ars poeticájára 
is felszabadítólag hatottak. de csupán felszabadítólag, mivel az Esti-novel-
Ilák szelleme szervesen függ össze Kosztolányi korábbi m űvészetével, el-
sősorban költészetével. E novellák közel vannak az Ortega által a Korunk 
feladatában felismert új művészeteszményhez, de nem teszik maradékta-
lanul magukévá azt. A különbség mindenekel őtt az, hogy az Esti-novellák 
között hagyományosan realista, anekdotikus színezet ű  történet is van 
(Cseregdi Bandi Párizsban, 1910-ben). Ez természetesen az élő  alakoknak 
a szerepeltetését is maga után vonja, még akkor is, ha Esti Kornél gyak-
rabban emlékeztet szellemalakra, mint él ő  emberre, és ha a történtek pél-
dabeszéd-értékűek is, a nihilizmus igazságát bizonyítván. A m űközpontú-
ság elve csak ellentmondásosan érvényesül. Esti Kornél egyfel ől elutasít-
ja a „bárgyú mesé"-t, a regényességet és a normáknak, a közízlésnek arisz-
tokratikusan és romantikusan hátat fordítva a „töredék"-et választja; más-
felől pedig többnyire olyan szabályos novellákat ír,melyeknek humora 
ritkábban rejlik önmagában, mivel túlzás formájában életjelenségekr ől, 
magáról a civiilizációról mond ítéletet. Ha a próféták a nyárspolgári kö-
zönyt és a társadalom kíméletlenségét teszik felel őssé a költők nyomorá-
ért, akkor ő , pusztán az ellentmondás, a mulatság kedvéért megfordítja 
az arányokat. Az ok: „Egy ponton túl a szenvedés is nevetségessé válik." 
Nem lehet kétséges, Sárkány tragikomédiájának története József Attilát 
is telibe találta volna. Ő  azonban tisztában volt vele, hogy az Esti-novellák 
humora mindenekelőtt az író sajátos elfogultságaival számol le. E m űvé-
szet nagyfokú őszintesége („... a póz gyakran az őszinteség egyetlen lehet-
séges formája” — Babits) indíthatta József Attilát elismerésre: „Koszto-
lányi gazdag művészete (...) azonban mégis társadalomalkotó er ővé válik 
(...) A nihilizmus, ha tudatossá lett, nem folytatható." Hasonló gondolatot 
fejteget Lukács György is Thomas Mann művével, az Egy szélhámos vallo-
másaival kapcsolatban: „... a játékosság végs ő  fokon mindig eszköz az 
igazság és a valóság napfényre hozatalára." Nem túl fontosak e megszo-
rítások: „mindenekel őtt", „azonban mégis", „végs ő  fokon": az Esti-novel-
lák között ugyanis az öncélú humoros fantasztikumra alig akad példa. 
Annak a kleptomániás Gálilus .nak a története sem öncélú, aki b űnös szen-
vedélyének „normális" kielégítésében megakadályoztatva, a jelentés (tár-
gyak) helyett a jelet (számokat, szavakat) tulajdonítja el. Nem kerülheti 
el ugyanis a figyelmünket, hogy csupán a nyelvre korlátozódó lopás az, 
ami Esti Kornélt őszintén megbotránkoztatja: ugyanis a szavak iránti ra-
jongás (mint önirónia) ihleti a török lánnyal, Kücsükkel kapcsolatos tör-
ténetet is. A fantasztikus túlzás Az utolsó fölvonásban is a vallomástételt 
domborítja ki. A művészi lényegkeresés olyan meg-megújuló feladat, mely 
újabbnál újabb nárcista keresésre ösztönzi az alkotót. Ne feledjük: az 
író és Esti Kornél szövetsége a teljesség érdekében létesült. Esti Kornél 
halála a kísérletsorozat illuzorikus voltát jelképezi. A m űvészet csábít, so-
kat ígér, de csupán hiányérzetet szül, újabb er őfeszítésekre ösztönöz, míg 
a keresésbe bele nem pusztul az ember. 
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Nem csupán Kosztolányinak, de a század magyar prózájának is egyik 
csúcspontja az Esti Kornél novellaciklus. Példázat ez a lehetetlennek a 
megkísértéséről, immár olyan körülmények között, amikor a tisztességes 
művésznek nem is Mehet más választása. Persze: Kosztolányinak a tehet-
ségén is múlt, hogy állta a próbát. Ha az alkotó úgy érezte is, hogy sorsá-
nak vállalása nem jutalmazta tartós megelégedéssel, a kortársak és az utó-
kor egyaránt az írásművészet teljességét tiszteli e novellasorozat egészé-
ben. Önéletrajz és fantasztikum, tények és korlátlan blöffölés, gyengéd 
szeretet és vitriolos gúny, félszeg alázat és bevallott öntetszelgés jelzik a 
határait annak az öntörvény ű  és egységes szellemországnak, mely Esti 
Kornélé, Kosztolányi Dezs őé volt. 
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PODOLSZKI JÓZSEF 

AZ ELLENTÉTEGYSÉG MINT ALKOTÓI SZEMLÉLET 
ÉS MÓDSZER AZ ESTI-NOVELLÁKBAN 

A Vendég című  novellában Esti Kornél simán kirúgja az új, másik . éle-
tet felkínáló hívatlan látogatót, akiben megnevezhetetlenül is minden bi-
zonnyal a patás lélekkufárt kellene felismernünk. Mint az ilyen helyze-
teknél általában, a konkrét esetben is az az érdekes és fontos a számunk-
ra, hogy miért utasítja vissza Esti a csábító ajánlatot, miért tartja értel-
metlennek mind •a lélekvándorlást, mind pedig a feltámadást. A választ 
ő  maga fogalmazza meg a legközérthetőbben és a legtömörebben: 

„— Melyik ember cserélne a másikkal? — kérdezte Esti. — Szamár-
ság. Ezt csak úgy mondogatják. De ha komolyan rákerülne a sor és igazán 
ki kellene bújniok a b őrükből, nem tennék meg. Még a púpos, vén koldus 
se. Az se cserélne senkivel. Még az ifjú, délceg királlyal se. 

Mivel magyarázod ezt? 
Azzal, hogy akkor ők nem volnának ők. Márpedig az emberek 

mindent csak maguknak óhajtanak. Ha más ember életét élném abban 
az új életben, akkor nem én élnék. Így ez a kérdés tárgytalan." 

Vagyis itt az én-csapdáról van szó. Hiába irigylem más életét — mert, 
ugye, sokszor irigylem —, s hiába vágyom az övéhez hasonló életre, ha 
tudom, hogy a beteljesülés ára saját életem, önmagam elvesztése. Aki 
fikarcnyi önbecsüléssel is rendelkezik, az nem fizetheti meg ezt az árat. 

Esti Kornél olyan határozottan áll ki saját igaza mellett, és olyan 
magától értetődő  természetességgel ragaszkodik a maga életéhez, hogy 
a nyilván másfajta fogadtatáshoz, reagáláshoz szokott krétafehér arcú, 
nagy, mozdulatlan szemű  vendéget zavart visszavonulásra kényszeríti. S 
valljuk be mindjárt, az els ő  pillanatban bennünket is meglep, zavarba hoz 
ilyen fellépése, magatartása. Mert ösztönösen ellentmondásosnak érez-
zük, hisz az az Esti beszél és viselkedik így, aki sokak szerint tulajdon-
képpen nem más, mint az író Kosztolányi Dezs ő  másik énje, másik élete. 
Ahhoz viszont, hogy ezt így is érezhetjük, értelmezhetjük, maga Koszto-
lányi szolgáltat alapot a novellafüzér bevezet ő, első  fejezetében, ahol 
többször is két különválasztott, önálló életet él ő  személyként ír Esti 
Kornélról és önmagáról: 

„Annyi bizonyos, hogy minden rosszba ő  avatott be. Ő  világosított 
föl annak idején, hogy születik a gyermek, ő  fejtette ki el őttem először, 
hogy a felnőttek sárga, dohányszagú, puffadt zsarnokok, és semmi tisz-
teletet sem érdemelnek azért, mert rútabbak, mint mi és hamarabb meg-
halnak, ő  biztatott arra, hogy ne tanuljak, hogy reggel minél tovább lus-
tálkodjam az ágyban, még ha elkésnék is az iskolából, ő  bujtatott, hogy 
feltörjem édesapám fiókját és kinyitogassam leveleit, ő  hozott nekem vad 
könyveket s levelezőlapokat, melyeket a gyertyaláng elé kellett tartani, ő  
tanított meg énekelni, hazudni és verset írni, ő  bátorított, hogy hango-
san kimondjam a szeméremsért ő  szavakat, valamennyit egymás után, hogy 
nyáron a fürdőfülkék repedésén lessem meg a vetk őző  leányokat, s a 
tánciskolában illetlen kívánságaimmaQ zaklassam őket, ő  szívatta el velem 
az első  cigarettát, ő  itatta meg velem az els ő  pohár pálinkát, ő  kapatott 
rá a testi örömökre, a torkosságra és a bujálkodásra, ő  fedezte föl szá-
momra, hogy a fájdalomban is titkos gyönyörűség van ..." 

Vagy: „Váratlanul levelet kaptam ismeretlenekt ől, s arra kértek, 
hogy térítsem meg azt a csekélységet, melyet Kassán, Bécsben vagy Ko-
lozsvárott bocsátottak rendelkezésemre, a pályaudvaron, a vonat indu-
lása előtt, mert arra hivatkoztam, hogy erszényemet elvesztettem, s becsü-
letszavamra fogadtam, hogy a kölcsönt huszonnégy órán belül visszafize-
tem. Ízléstelen telefonugratások, aljas névtelen levelek szerz őségével vá- 
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doltak. Legközelebbi barátaim tulajdon szemükkel látták, amint szakadó 
téli esőben órák hosszat csatangoltam rossz hír ű  sikátorok görbe utcáin, 
vagy holtrészegen horkoltam egy külteleki csapszék vörös abroszán. A 
Vitriol-lebuj főpincére elém tett egy számlát, amelynek kiegyenlítése el ől 
állítólag egy mellékajtón szöktem meg. Több szavahihet ő  tanú hallotta, 
hogy magas méltóságokról, országosan elismert, koszorús írókról nagy 
társaságokban a lehet ő  legtiszteletlenebbül nyilatkoztam. Párbaj segédek 
kerestek föl hetyke monoklival, hordárok a névjegyeimmel, leányuk ártat-
lanságuk letört liliomával s esküimet, házassági ajánlataimat tárták elém. 
Fölkeresett egy éltesebb, köpcös vidéki hölgy is, tegezni kezdett, s az-
zal fenyegetett meg az ő  különös tájnyelvén, hogy gyermektartási pört 
indít ellenem." 

Ha a gyanútlan olvasó gondolkodás nélkül követi ezt az észrevétlenül 
ráerőszakolt nyomot, akkor előbb-utóbb arra a végkövetkeztetésre jut, 
hogy a számos alaki hasonlóság és apró megegyezés ellenére a novellah ős 
Esti és az író Kosztolányi két különböz ő  személy. De ha ez így igaz, akkor 
Esti Kornél a Vendégben tulajdonképpen megtagadja Kosztolányit, a sa-
ját eredetijét, s azt állítja, hogy Kosztolányi valójában lemondott saját 
életéről, amikor egy másik életen, konkrétan Esti Kornél életén keresztül 
akart megmutatkozni. 

Milyen a radikálisan modernek által is méltán irigyelhet ő  abszurd 
helyzetbe került volna így Esti—Kosztolányi! 

És nem véletlenül használjuk itt a feltételes módot, mert nem ke-
rült. Nem mintha Kosztolányi eleve kerülte vonna az abszurd helyzeteket, 
kései novelláiban határozottan kedvelte őket, csak épp nem rá várt az 
én-csapda határainak és következményeinek a részletes feltérképezése. Ez 
a téma egyébként is túlméretezett lett volna a számára, mármint bölcsele-
tileg túlméretezett, hisz köztudomásúlag őt nem a lét átfogó általános 
problémái vonzották, hanem az apró villanások izgatták, foglalkoztatták; 
a mindennapi tragédiák írójának tartják. Ett ől függetlenül nemcsak ezért 
nem éleződött ki a végs őkig, s nem vált soha vérre men ővé a Kosz-
tolányi—Esti ellentét, hanem sokkal inkább azért, mert az egyéniség ket-
tőssége, megosztottsága lényegében mindvégig megmaradt a szimbolikus 
szinten, s így valójában sohasem kérd őjelezte meg, sodorta veszélybe az 
egyéniség integritását; vagyis hát Esti Kornél tulajdonképpen sohasem 
függetlenedett olyan értelemben, hogy a másik emberré, a másik életté 
vált volna. 

Erre több helyen is utal Kosztolányi, a legérzékletesebben azonban 
talán mégis akkor, amikor a Denevér-szállóbeli „találkozásukat" írja le. 
Érdemes nagyon figyelmesen többször is újraolvasni ezt a részletet: 

„Akkor vettem észre, hogy ott van velem szemben, a tükör el őtt ül. 
Fölugrottam. Ő  is fölugrott. 

Szervusz — mondtam. 
Szervusz — mondta közvetlenül, mintha folytatni akarná ott, ahol 

abbahagytuk. 

Egyáltalán nem csodálkozott, hogy ilyen kés őn rontok be. Ő  semmin 
se csodálkozott. Azt se tudakolta, hagy mi járatban vagyok. 

Hogy vagy? — kérdezte. 
Köszönöm. Hát te? 
Szintén — felelte. 

Rám bámult és nevetett. 

Esőköpeny volt rajta. Az ő  köpenyének a gallérján is hó. 
Most jöttél haza? 
Most — bólintott. 

Szétnéztem a szobájában. Nyomorúságos lyuk volt ez. Keskeny, roz-
zant dívány, két szék, egy szekrény. Az asztalon ötnapos újság. Egy her-
vadt ibolyacsokor. Egy álarc is, ki tudja, mire való?" 
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A fenti részlet a többi hasonlótól eltér ően az író és hőse, Kosztolányi 
és Esti azonosságát szuggerálja. Amíg olvassuk, az az érzésünk, hogy tu-
lajdonképpen itt egy ember van jelen, folytat párbeszédet önmagával. 
Ezen benyomásunkat csak megerősíti az asztalon heverő, ki tudja, mire 
való álarc, amiről teljesen fölöslegesen esne szó, ha nem az egyetlen 
ember szimbolikus megkettőzése lenne a szerepe, így viszont már nem 
véletlenül kerül épp itt a szemünk elé. 

Végső  soron a Vendég már idézett részlete is azt a feltevést igazolja 
közvetett módon, hogy Kosztolányi az Esti-novellák írásakor szándéka 
szerint nem egy másik emberről, másik életről akart szólni. 

Ezzel korántsem akarjuk azt állítani, hogy Esti Kornél tulajdon-
képpen a novellákban álnéven szerepl ő  Kosztolányi, és hogy fölösleges 
az író—novellahős ellentétpárról beszélni. A dolog természetesen mégsem 
ennyire egyszerű, hisz a Kosztolányi—Esti ellentétpár bizonyos helyen és 
bizonyos keretek között valóban létezik. Amire fel szerettük volna hívni 
a figyelmet, az csupán annyi, hogy a'félrevezet ő  látszat ellenére az ellentét 
nem két ember, nem két független, önálló egyéniség között feszül. 

Habár az irodalomkritika szívesen beszél úgy . Esti Kornélról, mint 
Kosztolányi alakmásáról, alteregójáról, és a novellafüzért el őszeretettel 
sorolja a tudathasadáshoz közelálló vállalkozások közé, a magunk részé-
ről még az ilyen megállapításokat is fenntartásokkal fogadnánk. Itt ugyan 
nem külső, hanem belső  ellentétpárként kezelik az író—novellah ős kettőst, 
félő  azonban, hogy a pszichológiai befolyás hatására másmilyennek látják 
és láttatják az ellentétet, mint amilyen valójában. Az ilyen típusú kett ős-
ség ugyanis bizonyos fokú szembeszegülést feltételez a két alakváltozat, az 
„eredeti" és az „alakmás" között. Ilyen lehet például az egyéniség tuda-
tán belül egymástól elkülönül ő  és önállósuló jó és rossz, vagy egy másik 
variációban a tudatos és az időnként ellenőrizetlenül felszínre törő  tudat-
alatti harcra. Az ilyen típusú kett ősségnek tehát lényegi sajátja az akti-
vitás, míg másfelől pszichikai előfeltétele a tudathasadásos állapot, mi-
kor is az egyéniség képtelen áttekinteni saját kett ősségét, és nincs tisztá-
ban vele, hogy az ellentétpár mindkét pólusa valójában ő  maga. Az ilyen 
kettősség ezért rendszerint pánikszer ű  küzdelmet, vívódást eredményez, 
még a megbékélésre sem nyújt lehetőséget, hogy a két pólus közötti har-
móniáról ne is beszéljünk. 

Kosztolányi—Esti .nem ismeri az ilyen küzdelmet, vívódást. Ellenkez ő -
leg, az író Kosztolányi nem a „rossz. énjét" megtestesít ő  Esti Kornél le-
győzésével, legyűrésével, szellemi és lelki kivesézésével akarja helyreállí-
tani saját megingott lelki egyensúlyát, hanem egyszer űen csonkának érzi 
magát saját bels ő  ellentéte nélkül. Így beszél: 

„Egészíts ki, mint régen. Azelőtt, amikor én aludtam, te ébren vol-
tál, amikor én sírtam, te nevettél. Segíts nekem most is. Emlékezz arra, 
amit elfelejtettem, s felejtsd el azt, amire emlékszem. Én is segítek majd 
neked. Bennem is van érték. Amit tudok, rendelkezésedre bocsáthatom. 
(...) Én vagyok maga a hűség. Te légy mellettem a hűtlenség, a csapon-
gás, a felelőtlenség. Alapítsunk társascéget. Mit ér a 'költ ő  ember. nélkül? 
És mit ér az ember költ ő  nélkül?" 

Vagyis Esti Kornél életre hívása itt nem az alkotói egyéniség meg-
osztása, dezintegrálódása, hanem ellenkez őleg, a kiegészülést, a teljessé 
válást szolgálja. Kosztolányi jól tudja, hogy az ellentétek nem zárják ki egy-
mást, sőt, feltételezik, hogy ugyanaz a dolog vagy jelenség akkor is úgy 
teljes, ha magában hordja legfontosabb jellemz őinek az ellentétét. Például 
ilyen részletekre bukkanhatunk nála: 

„Aztán, aki gyöngéd, az szükségszerűen durva is. A gyöngédség csak 
egyik rejtett alakja a durvaságnak, a durvaság viszont csak egyik rejtett 
alakja a gyöngédségnek. Bizony, a jóság és rosszaság, az irgalom és ke-
gyetlenség ilyen furcsa viszonyban állnak egymással. Elválaszthatatlanul 
együtt működnek, az egyik el se képzelhető  a másik nélkül. (...) Ellen-
tétek, az igazi, két ellensarki vég, de mindig természetes kölcsönhatásban 
vannak s a körülmények szerint váltakoznak, egymás nevét veszik föl, ke-
ringnek, átalakulnak, mint a pozitív és a . negatív villamos áram." 
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A dialektikus gondolkodás és világszemlélet jellemezné kései pró-
zai műveit? 

No, nem. Köztudott, hogy Kosztolányinál, ahogy azt Barta János 
már 1938-ban helytállóan megállapította, igen szegény a gondolati ré-
teg, hogy sohasem tartozott a bölcselkedő  írók közé. Ennek ellenére 
„mégis van benne valami filozófiai — nem tematikusan, önállóan, inkább 
fluidumszerűen, .a látásában, az élményeibe, az érzékeléseibe beleivódva". 
Kosztolányi egyik ilyen fluidumszer ű  filozófus-látása, filozófusérzékelte-
tése az ellentétegység, amit ha esetében természetszer űen nem is próbál meg 
rendszerré kidolgozni és a világ, az élet rendezési elvévé emelni, azért 
eléggé élesen érzékel és eléggé mélyen átél ahhoz, hogy épp az Esti-novel-
lákban az alkotói eljárás jellemz ő  sajátosságává tegyen. 

Kosztolányi a novellafüzérben meglehet ősen következetesen ragasz-
kodik az ellentétegységhez, amit különböz ő  szinteken bontakoztat ki. 
Így jelen van az író és a novellah ős ellentétpárja, az egyéniség bels ő  meg-
osztottsága, kett őssége, ellentétes irányultsága. Ezt az ellentétpárt Kosz-
tolányi a bevezető  első  fejezetében dolgozza fel, és ami kétségkívül elgon-
dolkoztató lehet, végs ő  soron csak itt kezeli témaként; a továbbiakban 
saját egyéniségének megosztottsága egyszer sem képezi a novellák, az 
írás tárgyát. S ezt már azért is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, mert a 
kritika általában önvizsgálódási szándékot sejt, fedez fel az Esti-novellák 
hátterében, mely szándék szépen rímel a rendszerint feltételezett, már-már 
tudathasadásos pszichikai állapottal. De ha lemondunk a tudathasadásos 
állapotot erőltető  magyarázatról, akkor könnyebben látjuk meg azt is, 
hogy Kosztolányit nem saját személyiségének a kett őssége foglalkoztatta 
a leginkább a novellafüzérben, hanem általában véve a kett ősség külön-
böző  típusai, változatai, bár esetenként sem zavarta, ha a kett ősség egy-
szerűen kimaradt egy-egy fejezetb ől, novellából. 

S hogy mennyire nem a Kosztolányi—Esti ellentétpár sablonja az 
Esti-novellák egyetlen vagy legfontosabb, legjellemz őbb szervezési elve, 
azt a tizenharmadik és a tizenhatodik fejezet párhuzamos vizsgálata szem-
lélteti a legjobban. A tizenharmadik fejezetben Esti Kornél a jótev ő , „föl-
karolja a sorsüldözött özvegyet", a tizenhatodik fejezetben viszont Elin-
ger Esti Kornél jótev ője, megmenti a fuldokló novellah ős életét; vagyis 
a második Esti-szerep az els ő  ellenpólusa, az egyik fejezet a másik ellen-
pontja. Mármost a mi számunkra pillanatnyilag az az érdekes, hogy az 
ellentétegység elvét Kosztolányi itt nem az író—novelllah ős reláción ér-
vényesíti, mint az els ő  fejezetben, hanem Esti szerepcseréje révén. 

De ha közelebbről is megvizsgáljuk a másik szóban forgó fejezetet, 
látni fogjuk, hogy lényegében mindegyiken belül ugyanaz a folyamat ját-
szódik le: kísértetiesen hasonlítanak egymásra abban, hogy Esti Kornél 
alapérzése, alapmagatartása mindkett őben saját ellentétébe fordul át — a 
jótevő  bosszút áll az özvegyen, amikor látja, hogy valójában semmit se le-
het helyrehozni, a hála pedig gyűlöletté válik, és Esti a folyóba öli azt, aki 
őt a folyóból kimentette. 

Az Esti Kornél kötet más darabjaiban is megfigyelhetjük, hogy a 
novella végére saját elilentétébe csap át az eredeti alaphelyzet, illetve 
alapmagatartás. Így például az Omelette á Woburn könnyed szellemes-
ségének és bájos iróniájának az alappillére is ez a fordulat, mint ahogy 
Kernel Kálmán eltűnésében is a hirtelen haragba és megvetésbe átcsapó 
részvét jelenti a történet ironikusan filozofikus mélységét. 

Ezek a példák arra engednek következtetni, hogy az Esti-novellák-
ban Kosztolányi szívesen alkalmazta az ellentétek egységét mint alkotói 
szervező  elvet, s ha alkalma nyílt rá, kedvvel bonyolította tovább az el-
lentéteket. A dolgozatunk elején idézett Vendég című  novellában például 
nem elégedett meg azzal, hogy a lélekkufár csapdájával szemben felállí-
totta az én-csapdát, s ezzel az egyéniség integritását, egyszeriségét és 
megismételhetetlenségét hangsúlyozta a kötet els ő  fejezetében kidomborított 
kettősséggel szemben, hanem a novella végén egy hirtelen, játékos ötlettel 
felcsillantotta annak lehet őségét is, hogy a feltámadást és lélekvándorlást 
tagadó, elutasító Estinek valójában már nem ez az els ő  élete: 
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„— Mi bajom volt nekem Nagy Sándor korában? — ordított Esti 
magánkívül. — Mi a fene bajom volt nekem XIV. Lajos korában és a fá-
raók és V. Károly és II. Lipót korában? Semmi bajom se volt, semmim se 
hiányzott. 2000-ben ismét nem fog nekem hiányozni semmi, és 3000-ben 
se és 5000-ben se, és aztán soha többé nem fog hiányozni nekem semmi, 
semmi. Csak most — üvöltötte—, csak itten.” 

Ez a sejtetés szintjén maradó újabb fordulat ismételten elbizonyta-
lanítja az olvasót. De ezt az olvasó bánja a legkevésbé, hisz ő  látja a leg-
több hasznát. 

Láttuk tehát, hogy Kosztolányi véletlenül sem rögzíti az ellentéteket, 
se időben, se térben nem határozza meg, és az egyetlen kivételt ől elte-
kintve még kevésbé köti egy-egy személyhez, mondjuk, az íróhoz és Esti-
hez, a novellahőshöz őket. Az ellentétpárok a legkülönböz őbb formában 
jelennek meg a novellafüzérben; egyszer egy egyéniség kett őződik meg, 
máskor egy vagy több ember érzése csap át saját ellentétébe, ismét máskor 
ugyanaz a novellahős ellentétes szerephelyzetbe kerül két párhuzamos 
történetben, végül pedig távoli, homályos visszautalásként is megjelenhet 
az ,ellentét, mint a Vendég című  novellában, amikor szinte már filozófiai 
síkon felesel a kötet valamelyik fejezetével. 

Mindebből arra és csak arra következtethetünk, hogy az ellentétegy-
ség hangsúlyozott és szövevényes, de átfogó rendszerré ki nem dolgozott 
jelenléte a novellafüzérben mindenekel őtt a túlsúlyba került alkotói szem-
lélet és módszer, a meghatározó novellaszerkesztési elv lehet. 

Amit ezenkívül még mondhatunk és szokásos mondani, az eleve 
magában hordja a belemagyarázás veszélyét, és magán viseli a pszicho-
logizáló szemlélet befolyását. Persze meglehet, hogy Kosztolányi épp a 
freudizmus hatására választott magának alteregót és nevezte Esti Kor-
nélnak, de szerintünk ezt a játékot ő  sohasem játszotta végig. Ami igazán 
megragadta a kett ősségből, az a benne rejlő  egység volt, illetve az egyšég-
hez a kettőssége vonzotta, ha ahhoz történetesen a másik oldalról közeledett. 
Ezt fedezte fel újra és újra több reláción és többszörös áttétellel, hogy itt-
ott kissé már rutinszerűen is hat a novellaszervezés ilyen módja. 

. .
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RÓNAY LÁSZLÓ 

A LÍRIKUS ARCKÉPE 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  ÖSSZES VERSEI 

A Szépirodalmi Könyvkiadó Réz Pál által példaszer űen gondozott életm ű-
sorozatának talán legjelentősebb, tavaly megjelent két kotete a költ ő  
összes verseit tartalmazza. A korábbi kiadásokkal ellentétben a Rímjáté-
kok, csacsi rímek, paródiák címszó alatt összegy űjtve hozza a költőnek 
azokat a költeményeit is, melyeket aligha szánt a szélesebb nyilvánosság-
nak, nélkülük mégis elképzelhetetlen a lírikus teljes és beható ismerete, 
hiszen ezeknek az alkalmi verseknek jó része bepillantást enged Koszto-
lányi alkotóműhelyébe, rávilágít jellemének játékos voltára, és sejtetni 
engedi, miképp alakult ki benne előbb egy-egy ötlet, melyet azután, ha 
megfelelőnek talált, kidolgozott, végérvényes formába öntött (miközben 
prózai megformálásával is próbálkozott, hiszen verseinek jó része cik-
keiben is visszhangzik, vagy éppen fordítva: a cikkekben felvetett témát 
később verssé dolgozta föl). 

Réz Pál kiadásának nagy érdeme, hogy megkísérli a versek keletke-
zésének és els ő  megjelenésének dátumát meghatározni, s ezt a szöveg 
alatt hozza. Egy majd elkészül ő, lineáris, teljes monográfia e nélkül a 
segítség nélkül aligha elképzelhet ő . Munkája közben támaszkodhatott 
Vargha Balázs és Paku Imre adataira s a kéziratos  Kosztolányi-bibliográ-
fiákra, de nagyon sok helyen neki magának kellett forráskutatásokat vé-
geznie, s így megteremtenie a kritikai kiadás alapjait. Szövegközlése és 
kiadói munkája ilyesformán messze túln ő  a megszokotton: az új Koszto-
lányi-összes terjedelmében is, filológiai vonatkozásban is nagy teljesít-
mény, a költő  megismerésének nagyszer ű  alkalma. (Itt érdemes megje-
gyeznünk, hogy a majdani kritikai kiadás némely helyen bizonyára fino-
mítani fogja a képet, hiszen Réz Pál az esetek nagy részében az egyetlen 
helyes ultima manus elvét követte, Kosztolányi azonban — a Nyugat nagy 
nemzedékének legtöbb tagjához hasonlóan — meglehet ősen felületesen 
korrigált, így feltehet ő, hogy némely helyen helyre kell állítani verseit, ezt 
esetleg prozódiai meggondolások is alátámasztják. Különösen a hosszú 
és rövid magánhangzók kérdésében akadhatnak finomítanivalók a versek 
szövegében. Tudomásunk szerint ilyen irányú javítási kísérlet már történt, 
eredményérő l azonban nincs ismeretünk.) 

Az utolsó évtizedben rendkívül megélénkült a Kosztolányi-kutatás. 
de — s ez még örvendetesebb — a költ ő  művei iránt való érdeklődés is. 
Míg nem kevesen és joggal panaszolják, hogy Ady népszerűsége — külö-
nösen az ifjabb versolvasók körében — visszaesett, Kosztolányi, akinek 
költészetéről még legjobb 'kortársai is azt hitték, hogy romlandó anyagú, 
évről évre népszerűbb lesz. Része lehet ebben annak a tagadhatatlan tény-
nek is, hogy meglehetősen kedvezőtlen széljárású esztendők után eljött a 
lehetősége, hogy újra felfedezzék, de annak is, hogy a mai, bizonytalan 
korban a halálra és az elmúlásra nyitott, az egyéni sors megismételhetet-
lenségét oly nyomatékosan hangsúlyozó költ ő  mintha sok vonatkozásban 
igazolást nyerne. Bizonyára meglep ődnék a róla a Kisfaludy Társaságban 
emlékbeszédet mondott Szabó L őrinc, ha látná, mily sokan vannak, akik 
Kosztolányiban nemcsak nagy költ őt, tanulmányozni érdemes művészt 
látnak, hanem szívesen szegődnek tanítványául — már ami világszemléle-
tét illeti. 

Az összes versek alkalmával őszintén érdemes számot vetnünk azzal 
a kérdéssel, van-e Kosztolányi költői életművében romlandó anyag, olyan, 
amit kikezdett az idő . Abban persze már nemzedéktársai is nagyjából 
egyetértettek, hogy a csúcspontot a Számadás jelenti, de szögesen ellen-
tétesek voltak a vélekedések például a Meztelenül szabad verseinek értéke-
lésében, és jeles Kosztolányi-szakért ők is másodrendűnek ítélik A bús fér- 
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fi panaszait. Nagyjából konszenzus alakult ki abban a vonatkozásban, 
hogy a költői pálya egyik csúcspontja A szegény kisgyermek panaszai 
— főként annak „ősrétege" —, s erre a magaslatra csak a harmincas 
években jutott el újra Kosztolányi. Persze rögtön hozzátehetjük, hogy 
ez így igaztalan és jogtalan általánosítás, hiszen életm űvében szerves fej-
lődés figyelhető  meg, s még azokban a korszakaiban is, amikor egyetlen 
téma vagy modor keltette fel ihletét, maradandó remekeket alkotott. 
Kétségtelen, a Négy fal között inkább hangpróba, nem egyszer éppen Ady 
modorában. Itt még csak próbálgatJja, illesztgeti azokat a témákat, motí-
vumokat, melyek majd következ ő  kötetében lesznek szerves tulajdonai. 
Míg nagy ellenlábasa, Ady fellépése pillanatától — ezt a pillanatot termé-
szetesen az Új versekt ő l számítjuk — szakított a századvég lírai konven-
cióival, Kosztolányi induló verseiben még az a szentimentális világszem-
lélet is felsejlik, amely Pása Lajos vagy Ábrányi Emil líráját jellemezte. 
Szívesen emlegette 'ugyan maga is a költészet forradalmának szükségességét 
és a modern magyar líra újszerűségét, de költészetében inkább a kontinui-
tásra törekedett, s a hagyomány szerves részének érezte a századvég kon-
zervatív költőit is. Szemléletére valamelyest hathatott — a Kaffka Margit 
által bírált Magyar szonettek erre utalnak — kedves professzorának, Né-
gyesy Lászlónak a modern lírával kapcsolatos elképzelése. Négyesy nyo-
matékosan hangsúlyozta, hogy a megújulni vágyó poézisnek meg kell őriz-
nie az „egészséges" és „tiszta" hagyományokat, s bár Kosztolányira tagad-
hatatlanul hatott a századvég filozófiai szkepszise is, s azt hirdeti, hogy 
a ,;lemondás" az egyik legfontosabb lírai erény, nem szakított gyökeresen 
a századvég halálkultuszával sem, s formálásában is inkább egyfajta álló-
képszerűség az uralkodó. A sokat emlegetett, Juhász Gyula által „pompázó, 
stilizált virágok"-nak Magyar szonettek is a század végi illuzionizmus foly-
tatói, a hajdani hősiesség magasztalásával s a nem palástolt reflexivitással. 
De már ezekben a legkorábbi versekben is pontosan érezni, hogy Kosztolá-
nyi nemcsak a magyar költ ői hagyományokból termékenyült meg, hanem a 
világlíra legújabb és legszínvonalasabb eredményeib ől is. Rilkéről írta 
ugyan, de rá is érvényes: „Szemben az örökkévalósággal él és ír." Sokat 
tanult a franciáktól: nem is annyira Baudelaire-t ől, mint inkább Leconte 
de Lisle-től a forma tökéletes kimunkálásának igényét, Hérédiától pedig 
azt a drámai szonettformát, melynek a Magyar szonettekre tett hatását 
Babits is említette. De ugyanilyen intenzíven érdekl ődött Jammes és Verhae-
ren iránt is, akiknek pályájuk egy-egy szakaszában a „gyermeknosztalgia" 
lett vezérelvük. Ez A szegény kisgyermek panaszainak egyik, de nem egyet-
len mozgatója. Kosztolányi ugyanis nemcsak visszaálmodja a gyermek-
kort, hanem azokat az „örök mozgató"-kat hozza felszínre, melyeknek a 
ciklusban betöltött szerepér ől találóan írta — a Kosztolányival szemben 
olykor kissé elfogult — Németh László: „Talán honvágyunk is van e pa-
radicsomi állapot után, s ez a honvágy az, amivel Kosztolányi megfog, 
ez a homályos emlék az, amin át ő  mai szemléletét ránk erőlteti. Ürügy 
a kisgyermek s egy fölfedező  áll mögötte, aki a felnőttség lelki szegény-
ségeiről a költőiség gazdagságára, a »fontosról« a »nem fontosra« fellebbez, 
s a felület kiabáló jelentéktelensége mögött az örök mozgató er ők halk 
állandóságát keresi". Fontos szerepe volt A szegény kisgyermek panaszai-
nak Kosztolányi költészetében, s nemcsak azért, mert vele sikerült betel-
jesítenie szíve vágyát és a magyar líra élvonalába kerülnie. Fontosabb az 
a termékenyít ő  szemléletmódja, ahogy megjelenítette — s ett ől kezdve tár-
sává tette — a halált mint az élet természetes kiegészít őjét. Mert az el-
múlás a ciklus egyik központi motívuma, s már az is jelzi, mily fontos 
lesz a szerepe a költő  későbbi műveiben, hogy Kosztolányi nemcsak tra-
gikumában jeleníti meg, hanem életszer űségében is. 

Impresszionista és szimbolista elemek kavarognak e nagyszer ű  vers-
ciklusban, „egyetemes világfelfogás — mint Karinthy Frigyes írta jellem-
zésében —, misztikus törvényszer űség foglal egyetlen egészbe színeket és 
képeket". S mindez már-már túlcsordulóan érett formai keretben, szinte 
továbbfolytathatatlan rímeléssel, mely „elkedvetlenítette" Babitsot, de kö-
vetésre ingerelt mindenkit, aki a kötet megjelenésének idején kezdte pá-
lyáját. 
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A következő  kötetek azonban kétségtelen haloványabbak. Ezekben 
Kosztolányi hitelesen ábrázolta ugyan az átalakuló nagyvárosi életformát, 
de jórészt megrekedt az ábrázolás szintjén. A Mágia mégis fontos dokumen-
tuma fejlődésének, hiszen ebben tűnnek fel a szimbolizmustól való tudatos 
elszakadásának els ő , félreérthetetlen jelei. „ ... már látni az els ő  győzel-
meket — írta Szabó Lőrinc — a költő  zűrzavarán, aki ... tisztulni kezd az 
önvádban. A mondanivaló és a hang egyszer űsödik ..." Persze ebben a 
kötetében sem tudott — nem is akart — szakítani az oly sikeres gyermeki 
attitűddel, s a halál most is fontos szerepet játszik szemléletében. Némely-
kor eljátszik az elmúlás gondolatával, más verseiben — folytatva a század-
végi hagyományt — az öngyilkosság képe és a haláltánc-motívum t űnik 
fel. Inkább „szerep-versek" ezek, s Kosztolányi mintha maga is tudatában 
lett volna az én megkettőzésének korlátaival, legalábbis erre utal a Gyű-
lölöm magamat. 

A háborús évek verstermésében két új érzésköre villan fel: á mind 
tudatosabb és átéltebb múltidézés — mely egy sajátos, eddig nem hallott 
hangnemmel párosul — és a részvét, mely kés őbb egyik alapvet ő  jellem-
zője lesz költészetének. Az utóbbi kétségkívül expresszionista vonás. Az 
előbbi érzéskörben azonban sikerül maradandó remeket alkotnia, az Ének 
Virág Benedekr ől-t, melyben hitelesen és maradandóan fejezi ki — némi-
képp ugyan most is rejtőzködve — azt a forró szerelmet, mely a „poézis"- 
hez fűzte. Mintha magányát, árvaságát, reménytelenségét orvosolná a régi 
mester felidézésével, s magával a költészettel, mely egyetlen vigasza volt. 
A tündéri távlatokba kalandozó költ ő  előbb bizonytalanul, tétován, majd 
egyre határozottabban leereszkedik a hétköznapi valóságba, de a fájdalmas 
élettényeket, a lehangoló valóság darabjait most is sejtelmesen, szimbolis-
ta felhangokkal jeleníti meg. Nem szabad arra gondolnunk, hogy a világ-
háború kiforgatta volna régi önmagából. Verslélegzete azonban meglassú-
dik, ideges jambusai nyugodtabbak lesznek, s — amint Tóth Árpád figyel-
meztetett rá — a kifejezés új' lehet őségeit kereste. Lassacskán tovat űnnek 
lírájának túlzóan játékos elemei, s új poétikai korszaka következik, melyet 
Szabó Lőrinc a „kezdődő  csömör" időszakának nevezett, s amelyet a 
Kenyér és bor, illetve újabb és régebbi verseib ől összeállított, önvallo-
másnak szánt kötete, A bús férfi panaszai teljesít be. „Boldog" és „szo-
morú" egyszerre, hiszen mindennapi életének keretei rendezettek, sikerült 
elérnie azt a polgári jómódot, melyet kevés kortársa mondhatott a magáé-
nak, ugyanakkor pontosan érzékelte azt is, hogy az a korszak, mely szá-
mára a lélek védettségét jelképezte, jóvátehetetlenül lezárult, s úgy hitte, 
hogy nemzedéke is „elárvult és megvénult." Az Ady-nekrológban egy iro-
dalmi korszak lezárulásáról írt, s ezzel párhuzamosan költészetében meg-
erősödtek az expreszzionista hangok (A magyar romokon), túlfűtött képek 
fokozódó dinamizmus jellemzi képeit és szóhasználatát. Amit Kurt Pin-
thus írt a Menschheitsdiimmerung bevezetésében. Kosztolányira is érvényes 
volt: az „emberiség utáni vágy" és az „emberiségért ejtett panasz" érzése 
uralta költészetét: „Új erek nyílnak meg ... lírájában, a költ ő  együtt szól 
benne az emberrel, s aki eddig külön állt, most az emberi közösségben 
érzi magát ... a közös sorsot szenvedi  is" (Kassák Lajos). 

Ez a szenvedés természetesen sok forrásból táplálkozott. Nehezen 
megszerzett jómódja, kiegyensúlyozott életvitele veszélybe került, szerettei 
egyik napról a másikra messze kerültek t őle, a diktatúra pedig megrémí-
tette, majd ellenszenvvel töltötte el. Költészetének egyre meghatározóbb 
eleme a kétség. Nemzedékével együtt ő  is abban hitt, sőt, bizonyságként 
tudta, hogy a világ folytonosan fejl ődik, s az emberiség egyenes vonalú, 
egyenletes mozgással halad folyvást el őbbre a nagy tudományos felfede-
zések jóvoltából. Az első  világháború és a nyomában következ ő  események 
alapjaiban rendítették meg ezt a látszólag kiegyensúlyozott világképet. 
Nem véletlen, hogy a Kenyér és bor című  kötetben sok túldimenzionált 
verset találunk, „a jelzők és a rímek nyugtalan fényű  villámai" (Tóth Árpád) 
világítják be a különben komor árnyakat hordozó verseket. Nem vélet-
lenül hivatkozik velük kapcsolatban a tépett lelk ű, öregedő  Vörösmarty 
lírájára Tóth Árpád. Kiegyensúlyozatlansága, tétovasága is magyarázza 
az Új Nemzedékben való szereplését, a hírhedt Pardon rovat írásait. Ma- 
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gyarázza, de nem menti. Ha a kor sajtójában tallózunk, nagy írók tollából 
nem egyszer találunk a Kosztolányiéinál jóval durvább hangú kirohaná-
sokat, látványosabb hitehagyásokat. De ezek egyike sem az Új Nemzedék-
ben jelent meg ... 

Kiábrándulás és fájdalmas nihilizmus — ezek az érzések hatották át 
a lassan ocsúdó magyar lírát. „Régen elzengtek Sapphó napjai" — írta 
Babits Mihály, s hozzáteszi még keserűn: — „A líra meghal, és a bús / élet 
a kettes csöndbe menekül." E „bús élet" lírai kivetítése lesz A bús férfi  
panaszai. A világgal való meghasonlás, s nyomán a sztoikus belenyugvás 
évei ezek Kosztolányi lírájában, az elmúlt tragikus esztend ők elsősorban 
azt a felismerését érlelték benne végs ő  bizonysággá, hogy a költőnek nem 
szabad politizálnia. A kötetnek — akárcsak mintájának, A szegény kisgyer-
mek panaszainak — több rétege van, a különböző  időszakokban született 
verseket végeredményben az emlékezés gesztusa, a borongó, nosztalgikus 
hangulat teszi egységessé. Olyan szomorú férfit választott modelljének, aki 
hangsúlyozottan ismételgeti szomorúságát, kiábrándultságát és befelé for-
dulva, .a lélek mély rétegeiben igyekszik új ideálokat találni. Az a mód, 
ahogy az emlékeket és •a jelent felidézi s átfolyatja magán, a Rilke-hatás 
megerősödéséről árulkodik, a Traumgekrönt bevezetésében Rilke röviden 
jellemzi lírájának léthelyzetét, e vallomása mintha emlékeztetne a Kosz-
tolányi-ciklus hangulati ihletettségére. Rilke mellett Werfel nevét említhet-
jük lehetséges ösztönzői között: a korábban megjelent Weltfreund emberi 
pátosza, az elesettek mellett tett hitvallása mélyebb, komorabb hangsze-
relésben megjelenik A bús férfi panaszainak olyan verseiben, mint például 
az Ó én szeretem a bús pesti népet. Kosztolányit azonban mindig is jellemez-
te, hogy esetleges olvasmányemlékeib ől szuverén világot teremtett. Az a 
nosztalgia és nem palástolt fájdalom, mely ott zeng a ciklus mindegyik da-
rabjában, mindenestől az övé, ő  az, aki elsiratja a lelkes, tervhalmozó ifjúsá-
got, aki megidézi a „szép magyar fejek"-et, „szépen bukó", hajdan „nagy, 
erős" családját, s egyre mélyebben merül a magány kútjába: 

Megyek az erd őn, egyedül, zilálva 
bús álmaikból a bús lombokat, 
mint villany és h ő  meddő  óceánba, 
én árva ember, fájó gondolat. 

A Lecsuklik minden pilla most-ban .a szenvedést nevezi „ék"-nek, s 
újrateremti azt a kedvelt jelképét, mely a költ őt az élet fájdalmas bohó-
cával azonosítja. Az „átfordulást", a költ ő  jelenével való őszinte számve-
tés igényét az olyan tiszta, hiteles versek jelzik, mint a Most elbeszélem azt 
a hónapot, amely a megtalált és átélt szeretet érzését — mint új érzéskört 
— hozza Kosztolányi lírájába. Az együttérzés kezdett ől jellemezte költé-
szetét (és cikkeit is), de korábban részvéte tárgyát csak témának tekintet-
te, megírásra érdemes nyersanyagnak; újabb verseiben érezhet ően meg-
növekedik a lírai azonosulás készsége. Szeretne „el-kivándorolni innen", de 
a béke egyetlen szigetének a családot látja (a ciklusban hat olyan verset 
olvashatunk, mely e szűkebb kört idézi). Őszinte szeretettel ír feleségér ől, 
iránta érzett hálájáról s Ádám iránt táplált szenvedélyes apai érzésér ől. 
Pontosan tudja, hogy lírai vonatkozásban ezek nem újdonságok: „Nem 
tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régir ől", mégis igaza van Sza-
bó Lőrincnek, amikor a kötet újdonságára irányítva a figyelmet a többi 
között ezeket írja: „ .. , remekel itt, úgy festve és rajzolva az élet képes-
könyvét, ahogy a magánélete, az apaság élményei és a térbeli és id őbeli 
környezet, a világháború és a forradalom évei színezik az ő  életét ..." 

„Ha nagyon boldogtalan és kétségbeesett vagy — írja 1927-ben — s 
az utcán bódorogsz, hogy öntudatlanul szánalmat koldulj mindenkit ől, fő -
képp egy dologtól borzadsz el: mennyire zártak, különválók, áthatolhatat-
lanok az emberek, mennyire nem lehet hozzájuk férk őzni, rájuk helyezni 
fájdalmadat, mint egy követ ... Nincs mód, hogy valami hűvös, villamos 
huzalt feszíts közéjük és közéd, nincs mód, hogy a részvét útján egészen 
egyek legyenek veled." A kapcsolatteremtéssel mégis megpróbálkozik a 
Meztelenül szabad verseiben. A nagy megrökönyödést keltett formaváltás 
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17. Látogatóban Dömösön Babitsnál (1923. július 21.) 



19. A Pesti Hírlap szerkeszt őségében (1928) 

20. A népszer ű  újságíró egy kevésbé ismert képe 



21. Felolvas a rádióban 22. Karinthy Frigyessel épülő  házában (1929) 



23. Részletek a róla készült mozgófilmb ől (1929) 24. Kopog az írógép a fedetlen négy fal között 



25. Játék a mezőn 26. „A kisilonkáért érdemes volt élni ..." 



27. Egy ünnepi alkalomkor (1930 k.) 28. Szerette a tarka sálakat 



29. A Nyugat bankettjén a szegedi Tisza-szállóban. A pincér el őtt Babits Mihály 
ül, jobbján Schöpflin Aladár és Mára Ferenc (1930. április 6.) 

30. A francia árvízkárosultak javára rendezett díszelőadáson a Vígszínházban 
(1930. május) 
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31. Esztergomban. A hátsó sorban balról a második Szabó Lőrinc. Elő tte 
Török Sophie és Babits Mihály ül (1930) 



elsősorban ahhoz segítette hozzá, hogy régi kedves témáit új távlatokba 
állítsa, s egyetemes érvénnyel fejezhesse ki az emberi magány érzését 
(például a remek Lankadt ibolyában). A védtelen, kiszolgáltatott kisembe-
rek világát szívesen idézte tárcáiban (és regényeiben is), s most ezek az 
esendő  lények átlépnek verseibe. A téma- és formaváltás arra ösztönzi, 
hogy elvesse korábbi költészetének pompáját, „a t űrés, a közöny, a bölcses-
ség korszakában vagyunk, a pillanat most már az örök érvény egyszer ű-
ségével, higgadtan, de keményen fújja goromba dalát" (Szabó L őrinc). A 
teljes őszinteségvágy lírája tárulkozik fel a Meztelenül-ben, s bár kritiku-
sai a „távlatrövidítés"-t ől óvták, valójában ezekben a lírai rögtönzésekben 
alakította ki azt a tágas, elbeszél ő  formát, mely majd nagy verseinek lesz 
természetes eleme. Némely vonatkozásban a revízió utáni Marcus Aurelius 
(a Nyugatban jelent meg 1929. október lén) mintha a szabad veršeknek 
volna egyenes folytatása, ebben azonban megtalálja már a költ ői elvonat-
koztatásnak, a világteremtésnek, a függetlenségnek azt az érzését, melyet 
az előző  kötetben inkább csak keresett, s amely most alkalmas arra, hogy 
vallomást tegyen világszemléletéről és költészetfelfogásáról: 

Messze vagyok már, messze röpültem, 
messze az olcsó, híg dudaszótól, 
dél és nyugat között csapong az én lelkem, 
mindig szabadabban. 
Álarcomat itten elvetem, aztán 
újra felöltöm 
s járok mosolyogva, 
tanulva a tűrést, 
a hosszu alázat gőgös erényét, 
szenvedve a mocskot, rejtve riadtan 
rongyokra szakított császári palástom. 

Ami korábban játék volt a szemében, most életre-halálra magához 
láncolja. Most lesz igazán ég ő  és forró „bilincse" a szeretet. Az élet- és em-
berszeretet. Ezt az érzést csak úgy tudja kiteljesíteni magában, ha mind-
egyik összetevőjét maradéktalanul és teljesen vállalva tudhatja a magáé-
nak, ezért is szerepel egymás mellett az Esti Kornél énekében a könnyedség 
és a messzire látás bölcs adománya, mint egymás kiegészít ő  princípumai. 
Mert Esti Kornél els ősorban nem a rontás szellemét testesíti meg életre 
hívója szemében, hanem a versben nyomatékosan hangsúlyozott „minden" 
megragadásának esélyét is, élet és halál birtokba vételét: „mindent, mi 
villan és van, / érj el." 

A Számadás kompozíciója világosan jelzi, hogy a mind nehezebb kor-
ban Kosztolányi utat keresett és talált a „családtalanok óriás családjá-
hoz. Megveti immár azokat, akik szűkre zárják életük határait, kiknek „ha-
tára kertfal, tyúkól, pincegátor", velük szemben a szellem kötetlenségének, 
szabad szárnyalásának ideálját fogalmazza meg. f  Ennek segítségével te-
remtheti meg az ember a boldog függetlenség érintetlen szigetét: 

... a boldogtalan tanyája sátor, 
zászlója felleg, ő, csak ő  a bátor, 
s a jó, csak a boldogtalan a hős. 

Ezt a versben kiküzdhető, az ifjúsághoz visszahajló boldog érzést 
fogalmazza meg a ráismerés bizonyságával a Hajnali részegségben, s az „ál-
arc — halálarc" rímpárban mintha éreztetné, hogy az elmúlásra készül-
ve, végérvényesen megérve lírai feladataira, elvet már magától mindent, 
ami unt és fölösleges a számára, hogy helyette a végtelen „fényes körút-
jain" kalandozva hozhasson olyan új ismereteket, melyek megragadására 
eddig inkább csak készülődött. Most is hű  marad azonban lírájának ahhoz 
az emberi tartományához, mely oly öntudatossá tehette mindennel szem-
ben, amit hígnak és olcsónak érzett: 
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Kések között, a végzet vállamon, 
téged dalollak, még nyomorékul is, 
száj nélkül is, szájamba sebbel, 
emberi nagyság. 

(Februári óda) • 

Utolsó verseiben ismét a rímelés és a verszene utolérhetetlen m űvészé-
nek mutatkozik. A fájdalom és a kínok sugallta versekben azonban meg-
szűnik nála minden öncélúság, minden magamutogatás. A vers eszközei 
most valóban a mondandó alázatos szolgái lesznek. Most éli meg azt 
az igazságot, mely a Szellemidézés ...-ben megjelenített Osváttal forrasztotta 
össze: „a stílus: helytállás". 

„Mindazt, mi fáj és van, megértem. / Nekem jutalmat hát ki adhat?" 
— írja a Már megtanultam-ban. Felismerte és a legmagasabb szinten fe-
jezte ki az egyedi ember megismételhetetlenségének gondolatát, s józan ra-
cionalizmusa szilárd meggyőződésévé érlelte, hogy nem várhat vigaszta-
lást. Mégis megkaphatta a nem várt jutalmat a Szeptemberi áhítatot élet-
re hívó forró érzésben. Ebben a versében is a „roppant napvilág" felé 
fordul, a franciás, latinos világosság, arányosság igézetében, az „élet örök 
kincsei"-nek bizonyosságában. S bár a versben meghatározó szerepük van 
a lét értelméreutaló kérdéseknek, a költ ő  végül is kiszakad a kínzó „mi-
ért"-ek szorításából és gy őzelmesen nyújtja magasba azokat a diadalmi 
zászlókat, melyek jelképpé váltak lírájában, mindig a teremt ő  emberi erő  
és az élet nagyszerűségét hirdetve: 

Szép életem, lobogj, lobogj tovább, 
cél nélkül, éjen és homályon át. 
Állj meg, te óra, és d őlj össze, naptár, 
te rothadó gondoktól régi magtár. 
Ifjúságom zászlói úszva, lassan 
röpüljetek az ünnepi magasban. 

Igen, így látjuk a lírikus Kosztolányit. Legy őzve a szenvedéseket és 
önmaga esendőbb énjét nyújtja föl az örök és legyőzhetetlen élet szépségét 
hirdető  lobogót, melynek színei nemhogy fakulnának, de mind teltebben, 
érettebben sugározzák alkotójuk nagyságát. 
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POMOGÁTS BÉLA 

KOSZTOLÁNYI-KÉPÜNK VÁLTOZÁSAI 

Kosztolányi Dezső  kétségkívül azok közé a klasszikus íróink közé tartozik, 
akiknek egyénisége, életműve újra meg újra szellemi párbeszédre hívja az 
utódokat: az irodalmi életet, a tudományos kutatást és az olvasóközön-
séget. Munkásságának részletes könyvészeti feldolgozása ugyan még nem 
történt meg, azonban így is sejthet ő , hogy a majdan elkészül ő  Kosztolányi-
bibliográfia tekintélyes kötet lesz s alapjain irodalmi, illetve tudományos 
életünk számos kiváló képviselőjének nevével találkozhatunk. Nagy írónk 
világképe és művészi gondolkodása, költészete és elbeszél ő  prózája, esz-
széíró és műfordító tevékenysége hagyományosan az érdekl ődés előteré-
ben áll, s alig múlik el esztendő, midőn valamely fontosabb összefoglalás, 
irodalomtörténeti dokumentum vagy elemz ő  tanulmány ne tenné gazda-
gabbá azt a képet, amelyet róla ismerünk. Ez a kép nem mentes a válto-
zástól, Kosztolányi munkássága — ebben is a nagy klasszikusokhoz ha-
sonlatos — mindig másik arcát mutatja meg számunkra, és a tudomá-
nyos kutatómunka, az esszéirodalom is ennek a gazdag arcképnek min-
dig új vonását fedezi fel, világítja meg. Az alábbiakban Kosztolányi-ké-
pünk alakulását, változásait szeretn ők jelezni, midőn röviden összefoglal-
juk a vele foglalkozó irodalom közelmúltjának eredményeit és törek-
véseit. 

A Kosztolányi szellemi örökségét értelmez ő  irodalom igen nagy utat 
tett meg a felszabadulás után, négy évtized alatt: a szinte teljesnek mond-
ható elutasítástól az ugyancsak teljesnek mondható szellemi birtokbavé-
telig. Az életében megjelent kritikai irodalom igen sokra becsülte írói 
munkásságát, ezt a megbecsülést jelzik Babits Mihály, Tóth Árpád, Ka-
rinthy Frigyes, Schöpflin Aladár, Komlós Aladár, József Attila, Halász 
Gábor és mások bírálatai, esszéi, tanulmányai. Közvetlenül a felszabadulás 
után azonban a Valóság és a Magyarok cím ű  folyóiratok hasábjain éles 
vita bontakozott kiszellemi hagyatéka körül. Szabó Árpád Polgári költé-
szet — népi költészet című  írása meglehetősen türelmetlenül utasította ki 
Kosztolányi költészetét a magyar irodalom „haladó hagyományai" közül, 
ezt az állásfoglalást vitacikkek — a többi között Kárpáti Aurél, Kolozs-
vári Grandpierre Emil, Vas István, Szabó Zoltán, Tolnai Gábor és Faze-
kas László írásai — követték, s végül Régi és új legendák ellen című  vita-
iratában, Kosztolányi munkásságának tartós értékeire figyelmeztetve, ma-
gának Lukács Györgynek kellett lezárnia a születő  új magyar irodalom 
egyik leghevesebb perpatvarát. 

Egy időre, úgy tetszett, elcsitultak a Kosztolányi-életm ű  körül felcsa-
pó hullámok, de csak egy időre, hogy azután az ötvenes években klasszi-
kus költőnk ismét a kitagadottak, a megbélyegzettek közé kerüljön, s egy-
re-másra jelenjenek meg róla az értetlen, félremagyarázó, elutasító cikkek, 
nyilatkozatok. Jellemző , hogy a Hét évszázad magyar versei című  repre-
zentatív antológia els ő , 1951-es kiadása Kosztolányit csaknem ugyanannyi 
verssel szerepeltette, mint az esztétikai mérce szerint alig-alig jelentékeny 
Gábor Andort, Gellért Oszkárt vagy Kónya Lajost, majdnem egyharma-
dával annak a versanyagnak, amely költ őtársait és barátait: Tóth Árpádot 
és Juhász Gyulát mutatta be. (Igaz, ebben a válogatásban Babits, Szabó 
Lőrinc és Weöres Sándor is rendkívül sz űk teret kápott!) A korszak iro-
dalomtörténetírása egyszerűen Ady Endre forradalmi költészetének ellen-
lábasát, a „dekadens polgári érzések" költ őjét kereste Kosztolányiban, aki-
nek világképe, filozófiája is igen gyanús hírbe került. A korszak kétség-
kívül legszínvonalasabb róla szóló művét Heller Ágnes, a máskülönben 
igen kiváló és progresszív filozófus írta, nos, Az erkölcsi normák felbomlá-
sa című  inkább pamfletnek, mint tanulmánynak tekinthet ő  munka éppen-
séggel a polgárság végs ő  erkölcsi dekadenciáját, a morális nihilizmus em-
berellenes apológiáját olvasta ki klasszikus költ őnk műveiből. Ahogy a ta- 
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nulmány „Epilógusában" írva van: „Az erkölcsi nihilizmus részekre szab-
dalta epikáját, tartalmatlanságra kárhoztatta lírájának egy részét, szét-
forgácsolta tehetségét." És ehhez még a következ ő, lesújtó vélemény já-
rult: „Akik elválasztják a m űvészethez való következetességet a világnézet-
hez való következetességt ől, nézzenek tükörbe: Esti Kornél és Nero néz 
vissza rájuk." A teljes elutasításnak ez a szektariánus-dogmatikus szigora 
egy egész évtizedre meghatározta Kosztolányi munkásságának utóéletét: 
az életmű  hosszú évekre a cenzorok papírkosarába került. 

Kosztolányihoz maguk az írók voltak hűségesek: Illyés Gyula, Vas 
István, Gyergyai Albert, Illés Endre, S őtér István, Rónay György, Jékely 
Zoltán — korábban vagy akkoriban valamennyien személyes hangú, val-
lomásos esszékben idézték fel alakját, emberi egyéniségét és m űveit. Illyés 
a prózai hagyaték gondozójaként, sajtó alá rendez őjeként végzett néhány 
esztendővel előbb igen fontos munkát, s írásban, él őszóban később is a 
Kosztolányi-örökség védelmez őjének bizonyult. Vas István már ifjúságá-
ban Kosztolányi költészetének híve volt, s 1955-ben, mid őn a háború óta 
először ismét megjelenhettek Kosztolányi válogatott versei, ő  látta el ma-
gyarázó-értékelő  előszóval a hasznos kötetet. „Kosztolányiról — hangzott 
ennek az előszónak a zárógondolata — nehéz egyértelm űen írni, nehezebb, 
mint ellentmondásokkal éppoly teli kortársairól. Rögtön halála után, s őt 
már életében is, akik írtak róla — és leginkább éppen azok, akik igazán 
szerették —, mindjárt perbe is szálltak vele. Ezt az ellenkez ő , szókimondó 
barátságot, ezt a hibákat is tisztán látó szeretetet az ő  magatartása hívta ki, 
férfias bátorsága éppúgy, mint estikornélos köteked ő  kedve. Érintkezé-
sünk során mindig azt a fölemel ő  szeretetet, er őt adó vigaszt, olimpuszi 
nyájasságot kaptam tőle, amit, gondolom, minden fiatal költő , aki hozzá 
fordult segítségért. Egyetlenegyszer éreztem, hogy ez a jóles ő  napsütés 
elborul, mogorvaságba fordul: amikor a Számadás megjelenése után nem 
állhattam meg, hogy föl ne hívjam, elragadtatásomat kifejezni. De éppen 
mert ezt megtettem, máskor meg azt véltem kötelességemnek, hogy han-
got adjak valamelyik versén érzett méltatlankodásomnak. Ekkor átkarolt, 
és rám mosolygott, bölcs fölénnyel és mégis gyermeteg huncutsággal. Köl-
tészete legnagyobb értékének is ezt a mosolyát érzem." 

A megrajzolt kép erősen személyes jellegű, Vas István saját tapasz-
talatai és emlékei nyomán keresett érveket a Kosztolányi körül folyó vi-
tában, annak érdekében, hogy klasszikus költ őnk szellemi öröksége újra 
elfoglalhassa a nemzet emlékezetében a méltán megérdemelt helyet. Ha-
sonlóképpen irodalomtörténeti felismerések és személyes mozzanatok szö-
vődtek egybe Lllés Endre, Rónay György és Gyergyai Albert esszéiben. I1-
lés Esti Kornél kaland jai című  írása a tanulmányíró és a színházi kriti-
kus alakját idézi olvasói elé, személyes emlékek, emléktöredékek tükrében 
mutatja be ezt az alakot, s Kosztolányi munkásságának nagyszer ű  érté-
keire — kritikai biztonságára, tiszta logikájú, egyszersmind szemléletes 
kifejezésmódjára — hívja fel a figyelmet. Rónay György Kosztolányi, a 
kritikus címmel írt tanulmányt 1955-ben, s ebben az írásában beszélt ar-
ról, hogy a homo aestheticus magatartása bizonyos erkölcsi elvek képvise-
letével, a humánus értékek szolgálatával járt együtt, Kosztolányit tehát 
nem lehet morális nihilizmussal védolni, gyanúsítani .„Nagy ostobaság 
lenne — állapította meg — az elszántan apolitikus Kosztolányiból poli-
tikai prófétát csinálni, aki tudatosan szembeszáll a prefasizmussal. Azt 
azonban nem lehet tagadni, hogy a homo aestheticusok »elefántcsonttor-
nyuk« magasában néha előre éreznek bekövetkez ő  földrengéseket. A to-
rony minden nagyobb kilengése idegessé teszi őket; nyugtalanok lesznek, 
kiáltanak.” Gyergyai Albert ugyancsak 1955-ben keltezett Kosztolányi köl-
tészete című  esszéje pedig már olyan néz őpontból indult ki, amelyből ez a 
művészi igazságban és szellemi értékekben oly gazdag líra pontosabban 
szemlélhető, értékelhet ő , mint az ötvenes évek ideologizáló kritikájának 
szűk nézetéből. A következőket állapítja meg: »Mi lenne a világ minélkü-
lünk?« kérdi a Számadás egyik legszebb, »legszolidárisabb« szonettjében, s 
valóban mit érne akár a legjobb, a legtökéletesebb világrend, ha nem vol-
nának szabad, merész, víg és érzékeny költ ői, akik szemükkel isszák és 
nyelvükkel tolmácsolják az élet legrejtettebb szépségeit, kitágítják a föld- 
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golyót, s lerontva önzésünk korlátjait, közelebb visznek bennünket az 
emberekhez? S tegyük hozzá: kik érdemlik meg jobban, hogy szeressük, 
hogy értelmezzük őket?" Ezek a szavak már a költ ő  hitelesebb megérté-
sére, szellemi örökségének teljesebb befogadására hívtak fel, s valóban a 
következő  évek irodalomtörténetírása klasszikus költ őnk munkásságának 
igazságosabb, méltányosabb megismerésére és megítélésére törekedett. 

Az írók és esszéírók személyes tanúvallomását tudósok elemz ő  mun-
kája követte, a többi között Bóka László, S őtér István és Komlós Aladár 
kutatásaira, tanulmányaira gondolok. Különösen Bóka Kosztolányi Dezs ő  
— vázlatok egy arcképhez című  1961-ben közreadott írása törte meg azt a 
gyanakvást, amely nagy költ őnk munkásságát igaztalanul körülvette: ez 
a tanulmány eredetileg az Irodalomtörténeti Társaság vándorgy űlésén hang-
zott el mint előadás, és nyomban széles körű  eszmecserét indított meg, 
végül is ennek az eszmecserének a következtében kapott helyet Kosztolá-
nyi alakja irodalmunk Pantheonjában, a klasszikus alkotó egyéniségek 
között. Bóka László személyes emlékeket is felidézett, els ősorban mégis 
a tárgyilagos irodalomtörténeti vizsgálódás módszerét alkalmazta. És en-
nek a vizsgálatnak a nyomán jelölte ki az öregedő, személyes gondokkal, 
súlyos betegséggel és közéleti szorongásokkal küszköd ő  Kosztolányi helyét 
az antifasiszta „szellemi ellenállás" költ ői között: „A betegség, a halál ér-
telmetlen réme iszonyú er ővel ébresztette rá azokra az alapvet ő  élet-érté-
kekre, melyeknek minden elhatároltság, minden korlát ellentmond, s ő t, 
az élet gyerekes szeret őjét, ebben az utolsó korszakban kitépték korlátai 
közül, s emberré, csak emberré növelték. A fasizmus réme, mely minden 
emberinek tettleges tagadása volt, mely minden értéknek lábbal tiprása 
volt, elmosta azokat a határokat, melyeket magára er őszakolt, melyek el-
tépték őt az emberiségtől. A halállal való viaskodás látszólag arra vezetett, 
hogy a személyes élet, az alapvet ő , néha csak animális értékek költője 
legyen. De ezek a személyes, életr ől, halálról, szenvedésről, családról, hit-
vesi szeretetről, a tűnő  élet visszavillanó fényeiről, a szerelemről szóló 
vallomások sajátos percében élete és az emberiség idejének, különös köz-
életi-közösségi súlyt kap azzal a rontó társadalmi er ővel szemben, mely 
semmiféle élet-értékre nem volt tekintettel, mely kínzókamráival és halál-
kamráival a szenvedést és a halált is megfosztotta természetességét ő l. 
Tudjuk, hogy költészete végső  értékeinek kibontakozásában már nemcsak 
ő  munkált, hanem a förtelmes halál és a fasizmus rákfenéje. Valljuk, 
hogy ehhez a költői magassághoz úgy kell eljutni a mai költőnek, hogy 
ne a halál félelme s ne az emberiség pusztulásának rémképe segítse, ha-
nem a »társadalmi elvben fölfogott igazság« meggy őződése és az egyaka-
ratú népek növekvő  ereje." 

Hasonló nézeteket hangoztatott S őtér István 1965-ös keltezés ű  Kosz-
tolányi Dezs ő  című  tanulmánya, midőn — végigtekintve klasszikus köl-
tőnk pályáján és művein — az utolsó pályaszakasz kiemelked ő  emberi és 
művészi értékeire figyelmeztetett. „Ahhoz, hogy igazán nagy íróvá válhas-
sék — fejtette ki —, Kosztolányinak el kellett vesztenie mindazt, amiben 
leginkább kedvét lelte, amit a legtöbb örömmel és könnyedséggel hozott 
létre, amiért a leginkább csodálták, ami miatt divatossá vált, — és ami 
műve legromlandóbb részének bizonyult. Amit elvesztett, azt vissza is 
nyerte — amin túlhaladt, az vált igazi birtokává. Művészetét addig fe-
nyegette veszély, amíg túlságosan könnyen oldhatta meg feladatait, amíg 
túlságosan fülbemászó volt a hangja. A könnyebbik út csábítása úgyszól-
ván egész első  korszakában fennáll, s kés őbb sem menekül meg tőle egé-
szen. Ahol megmenekül, ott valóban naggyá is válik. Amit valamikor köny-
nyűnek és elegánsnak éreztek benne, az idővel nehézkessé és feleslegessé 
vált. Amit keserűsége, csalódása sugallt neki: abban érezzük igazán sza-
batosnak, költőinek, célbatalálónak, s őt klasszikusnak is." Komlós Ala-
dár, aki már fiatalon írott könyvében, az 1928-ban megjelent Az új magyar 
lírában is plasztikus portrét rajzolt Kosztolányiról, A szimbolizmus és a 
magyar líra című  1965-ös összefoglalásában ugyancsak nagy költ őnk kései 
lírájának kiváló értékeiről beszélt. Azt a folyamatot írta le, amelynek kö-
vetkeztében Kosztolányi költészete a parnasszizmustól és a szimbolizmus-
tól egy klasszikus magaslatokra emelkedő, újszerű  lírai realizmusig jutott 
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el. „Az olvasó — állapítja meg — örömmel látja, hogy a szimbolizmustól 
a realizmusig fejlődött költő  elhagyta az üres fellengzést és a szimbolista 
kellékeket, pontos lett, tömör és egyszer ű, s a valóság kis részleteit emeli 
költőivé. Egy időben úgy tetszett, e realista vonások csak arra valók, hogy 
elcsitítsák lázas palettáját. Most már ezek uralkodnak képein. Az egyszer ű-
södés felé tartó fejl ődését elárulják könyveinek címei is. Szimbolista köny-
vei még ilyen címeket viselnek: őszi koncert, Mágia, Mák, — realista kö-
tetekéi: Meztelenül, Kenyér és bor, Számadás." És ehhez a megállapításhoz 
még a következő  összegző  ítéletet tette hozzá: „utolsó kötetében az igazság 
súlyossá és megrendít ővé teszi szavait." Ezekkel a tanulmányokkal, elem-
ző  értékelésekkel Kosztolányi életm űve megszabadulhatott a hamis és tor-
zító minősítésektől, s végre elfoglalhatta helyét modern irodalmunk leg-
nagyobb értékei között: valójában most indulhatott meg igazán megfelel ő  
tudományos elsajátítása, most indulhattak meg azok a filológiai, iroda-
lomtörténeti, poétikai vizsgálatok, amelyek következtében jelenlegi Kosz-
tolányi-képünk kialakult. 

A hatvanas évek közepén igen lendületes fejl ődésnek indult .a ma-
gyar irodalomtudomány, és ebben a fejl ődési folyamatban természetesen 
fontos szerepet töltenek be a határon túli — a vajdasági, erdélyi, szlová-
kiai, sőt nyugati — magyar irodalomtörténészek eredményei. Különösen 
élénkebbé vált a huszadik századi magyar irodalom vizsgálata, például 
a Nyugat-mozgalom, az avantgarde és a népi mozgalom kutatása, s ennek 
az élénkülő  érdeklődésnek a jegyében szerveződtek újjá a Kosztolányi-ku-
tatások is. Ezeknek a kutatásoknak három fontosabb területe alakult ki: a 
szövegfeltáró filológia, a különféle eszme-, motívum- és m űfajtörténeti 
vizsgálódások, végül a nagyobb szabású irodalomtörténeti összefoglalások. 
A szövegfeltárás és -kiadás szorgalmas munkájának eredményeként jelent 
meg a hatvanas években Kosztolányi m űveinek válogatott, majd a het-
venes-nyolcvanas 'években összegy űjtött sorozata. Ez utóbbi 'sorozat gon-
dozásában Réz Pál szerzett igen nagy érdemeket, aki eddig húsz kötetet 
rendezett sajtó alá, s hallatlan szorgalommal gy űjtötte össze nagy írónk 
hírlapi cikkeit, kisebb-nagyobb esszéit, színházi bírálatait. A Kosztolányi-
filológia másik igen tevékeny és eredményes képvisel ője, Dér Zoltán a 
költő  szabadkai ifjúságának korábban alig vagy egyáltalán nem ismert 
dokumentumait kutatta fel és adta közre. El őször 1965-ben a Mostoha 
című  fiatalkori regény-, illetve színműtöredéket, továbbá Kosztolányi né-
hány ismeretlen diákkori versét jelentette meg, ezt követte 1970-ben a Fecs-
kelány című  „dokumentumregény", amely a költ ő  első  nagy szerelmének 
igaz történetét beszélte el, illetve ugyanebben az esztend őben Az első  mű-
hely címen Kosztolányi önképz őköri munkájának, diákéveinek feldolgo-
zása, továbbá 1972-ben a Negyvennégy levél című  szövegkiadás, mely a sza-
badkai családi, illetve baráti levelezés anyagát jelentette meg. Mindezek a 
kiadványok és Dér Zoltán tudományos kutató munkájának más eredmé-
nyei az alkotó személyiség kialakulását, az életm ű  eredeti forrásvidékét 
világítják meg, s ezzel mások kutatásait is nagymértékben befolyásolják. 
Dér Zoltán levélközlései mellett számos más kiadvány vitte a nyilvánosság 
elé Kosztolányi irodalomtörténeti fontosságú — különben :a Magyar Tu-
dományos Akadémia által őrzött — levelezésének darabjait. Az irodalom-
történeti szempontból talán legfontosabb kiadványt, a Babits, Juhász, Kosz-
tolányi levelezése című  terjedelmes gyűjteményt 1959-ben Belia György 
rendezte sajtó alá, de értékes közleményekkel gazdagította ismereteinket 
Zolnai Béla, Nagy János, Scheiber Sándor, Komlós Aladár, Gál István, 
Szauder Mária, illetve az erdélyi Jancsó Elemér, Bustya Endre és Máté 
Gábor levélközlő  munkája is. 

A Kosztolányi munkásságával foglalkozó tanulmányirodalom is szer-
teágazó tevékenységet folytatott és értékes eredményeket hozott az el-
múlt két évtized során. Sorra jelentek meg a költ ő  világképével, lírai, 
epikai, esszéírói, kritikusi és műfordítói munkásságával foglalkozó tanulmá-
nyok, cikkek, sőt könyvek, amelyek valamely részterület tüzetesebb átte-
kintése által készítették elő  a nagyobb irodalomtörténeti összefoglalásokat. 
Az író özvegye, továbbá egykori barátai, ismerősei — Gellért Oszkár, Füst 
Milán, Bohuniczky Szefi, Halasi Andor, Szabó L őrinc, Illés Endre, Rónay 
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György, Kunszery Gyula — emlékeik közreadásával támogatták a hite-
lesebb Kosztolányi-kép kialakítását. Szauder József Kosztolányi költésze-
téről adott közre átfogó tanulmányt, és egész sor verselemzés foglalkozott 
Kosztolányi költői életművének kiemelkedő  és népszerű  darabjaival: Vargha 
Kálmán az Üllői-uti fák, Hegedűs Géza a Marcus Aurelius, Szabó Ede a 
Könyörgés az ittmaradókhoz, Vajda Endre a Halotti beszéd, Gyergyai Al-
bert a Hajnali részegség, Pálmai Kálmán a Boldog, szomorú dal, Kiss Ta-
más az Ilona, Makay Gusztáv a Most harminckét éves vagyok, Szőke 
György a Mostan színes tintákról álmodom, Kiss Ferenc a Szeptemberi áhí-
tat című  versekről adott közre elemző  tanulmányt, és ezek a tanulmányok 
természetesen nemcsak a szóban forgó költemény keletkezésér ől, poetikai 
és stilisztikai tulajdonságairól adtak képet, hanem a Kosztolányi-vers 
általánosabb jellemzőiről is. Rónay György Kosztolányi és a francia, 
Baránszky Jób László a költő  és a német irodalom kapcsolatait, ezeknek 
a kapcsolatoknak a poétikai következményeit tárta fel. Rába György A 
szép hű tlenek című  műfajtörténeti összefoglalása a Nyugat három nagy 
műfordító egyéniségének — Babitsnak, Kosztolányinak és Tóth Árpád-
nak — a világköltészet tolmácsolása révén kifejtett értékes tevékenységét 
mutatta be. Megnövekedett a Kosztolányi-próza iránti érdekl ődés, Rónay 
György, Bóka László, Kiss Ferenc, K őszeg Ferenc, Rónay László, Ferenczi 
László, Juhász Ferencné adott közre elemz ő  tanulmányokat kiváló elbe-
szélőnk regényeiről. A prózaelemzés új módszereivel tett kísérletet az 
1970-ben Szegeden rendezett tudományos szimpozion, illetve a szimpo-
zion előadásait A novellaelemzés új módszerei címmel sajtó alá rendez ő  
kiadvány, amely Móricz Zsigmond, Krudy Gyula és Nagy Lajos egy-egy el-
beszélésének feldolgozása mellett Kosztolányi Caligula című  írásának mű-
fajtörténeti, prózapoétikai és stilisztikai elemzéseit adta közre. Komlós 
Aladár 1966-ban megjelent Gyulaitól a marxista kritikáig című  munkája 
Kosztolányi irodalomkritikai tevékenységér ől adott képet, Réz Pál nagy 
írónk hírlapírói munkáját mutatta be. Korábban igen kényesnek tekintett 
irodalomtörténeti kérdések megválaszolására is sor került: Kiss Ferenc, 
illetve Rónay László az 1929-es „Ady-revízió" történetét dolgozta fel, ugyan-
csak Kiss Ferenc a forradalmak bukása után írott Pardon rovat keletke-
zésével és elmúlásával foglalkozott. 

A Kosztolányival foglalkozó tanulmányirodalomban igen fontos he-
lyet tölt be a szomszédos országok magyar irodalomtörténészeinek mun-
kája is. Dér Zoltán szövegfeltáró, filológiai tevékenységér ől már esett szó, 
nos, el kell mondanunk, hogy mint tanulmányíró is érdekes vonásokkal 
gazdagította Kosztolányi-képünket, ezek az írásai Ikercsillagok című, 1980-
ban megjelent kötetében olvashatók. De jelentékenyek Bori Imre regény-
elemzései is, kivált a Kosztolányi Dezs ő  regényei című  összefoglalás, amely 
az 1976-os Fridolin és testvérei című  kötetben található. Ugyancsak figye-
lemre méltó írásokat közölt az Üzenet 1975-ös Kosztolányi-emlékszáma is. 
Emellett a vajdasági Herceg János, az erdélyi Szemlér Ferenc, Deák Ta-
más, Kántor Lajos, Nagy Pál írásai kelthetik fel a Kosztolányi-irodalom 
iránt érdeklődő  olvasó figyelmét. A Franciaországban élő  Karátson Endre 
ugyancsak értékes tanulmányokat közölt klasszikus költ őnkről, s francia 
nyelvű  monográfiájában, amely 1966-ban Le symbolisme en Hongrie cím-
mel dolgozta fel a magyar szimbolizmus, lényegét tekintve a „nyugatos" 
irodalom történetét, külön összefoglaló fejezetben foglalkozott Kosztolá-
nyi költészetének fejlődésével. 

Az a rendkívül gazdag filológiai és elemz ő  munka, amely a hatvanas-
hetvenes években szinte új képet rajzolt Kosztolányiról, mindenképpen 
időszerű  feladatként jelölte meg életének és munkásságának monográfi 
kus feldolgozását. Erre a rendkívül fontos és igényes munkára Kiss Fe-
renc vállalkozott, aki évtizedeket töltve el nagy klasszikus költ őnk élet-
művének tanulmányozásával, avatott kézzel oldotta meg a nagyszabású fel-
adatot. Először 1961-ben megjelent A beérkezés küszöbén című  munkájá-
ban Babits Mihály, JuhászGyula és Kosztolányi ifjúkori barátságának 
történetét írta meg, els ősorban életrajzi dokumentumok és eszmetörténeti 
folyamatok elemzése révén közelítve meg ennek az irodalomtörténeti fon-
tosságú emberi kapcsolatnak a szellemi hatását, következményeit, majd 
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több nagy tanulmány után, amelyek közül a Kosztolányi magyarság-élmé-
nye című  írást külön is ki kell emelnünk, 1979-ben hozta tet ő  alá Az érett 
Kosztolányi című  nagymonográfiáját, amely a pályakép részletes rajza, il-
letve számos kiváló műelemzés segítségével festette 'meg a költ ő  hiteles 
irodalomtörténeti portréját. Mint a címb ől is kitetszik, nem a teljes pálya-
képet rajzolja meg, hanem a férfikor költ ői, elbeszélői és esszéírói munkás-
ságát, A szegény kisgyermek panaszaitól a Számadásig: kétségtelenül az 
életmű  legértékesebb korszakainak élettörténetét. Munkáját elfogulatlan-
sága, egyszersmind beleérz ő  képessége, irodalomtörténeti távlatokat fel-
rajzoló módszere, valamint elmélyült műelemzései minősítik: kétségte-
len, hogy a Kosztolányi-monográfija az új magyar irodalomtörténetírás nagy 
eredményei közé tartozik. 

Kiss Ferenc mellett Rónay László is Kosztolányi monográfusa lett, 
számos értékes tanulmány és m űelemzés mellett 1977-ben jelentette meg 
a Nagy Magyar írók című  könyvsorozatban Kosztolányi Dezs ő  című  ösz-
szefoglaló pályaképét, amely az élet és a m ű  bemutatásában a szélesebb 
körű  olvasóközönséghez szól, ugyanakkor a szakirodalmat is új felismeré-
sekkel, gondolatokkal teszi gazdagabbá. Legnagyobb erénye filológiai biz-
tonságában és alaposságában van, Rónay Lászlónak hatalmas történeti 
anyagot kellett mozgósítania, áttekintenie és ismertetnie. H őse óriási te-
hetséggel és termékenységgel munkálkodott az irodalom különféle terü-
letein: mint költő , elbeszélő , regényíró, műfordító, esszéíró, kritikus és új-
ságíró egyaránt időállót, sőt klasszikus értéket hozott létre, kapcsolatban 
állott a hazai szellemi élet különféle irányzataival és mozgalmaival, és a 
kor irodalmának szervezésében is kivételes szerepe volt. Az összefoglalás 
írójának mindezt át kellett tekintenie, a tények tömegéb ől kellett válogat-
nia, műveket kellett értelmeznie és értékelnie, összefüggéseket kellett fel-
vázolnia. Könyve, mint minden sikerült irodalomtörténeti kismonográfia 
vagy akár ismeretterjeszt ő  kötet, „jéghegy" természet ű : az ismereteknek 
csak egy része kerül nyiltan az olvasó elé, számos fontos ismeretet vagy 
megállapítást csupán az összefüggések vagy a célzasok sejtetnek. 

A Kosztolányi-életmű  irodalomtörténeti összefoglalása részben lezárta 
a kutatások korábbi folyamatát, részben viszont új utakat nyitott meg, új 
vizsgálódásokat, új elemzéseket inspirált. Els ősorban olyan tudományos 
vállalkozásokat, amelyek a „m űközpontú" irodalomszemlélet jegyében kí-
vánják felderíteni a költ ői, illetve prózai alkotások kompozíciós, műfaj-
történeti és poétikai tulajdonságait, és ennek során bátran veszik igénybe 
az újszerű  elemző  módszereket, a strukturalizmus, a szemiotika, a recepció-
esztétika javaslatait. Igen elmélyült eszme- és poétikatörténeti elemzések 
születtek ennek nyomán, hadd hivatkozzam csupán Németh G. Béla A ro-
máncostól a tragikusig: Műfajváltás és szemléletalakulás Kosztolányinál 
című, 1978-ban publikált tanulmányára, amely újszerűen közelíti meg a 
költői és prózai művek belső  összefüggésrendszerét, vagy Király István 
készülő  Kosztolányi-könyvére, amely — mint eddig nyilvánosságra került 
részletei mutatják — részletes m űelemzések tükrében mutatja be a köl-
tő  világképét, világnézetét. örvendetesnek tekinthetjük, hogy különösen a 
fiatalabb irodalomtörténész-nemzedék körében hódít Kosztolányi öröksé-
ge és művészete: Kelemen Péter Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi 
első  korszakában címmel 1981-ben nagyobb tanulmányt közölt, Szegedy-
Maszák Mihály az Esti Kornél elemzése során jutott értékes megállapítá-
sokra, Belohorszky Pál az esztétikai és .az erkölcsi felfogás összefonódását 
(a „szép" morálját) figyelte meg Kosztolányi regényeiben, Bárdos László 
az Ének a semmir ől újszerű  elemzésével lépett fel. Kosztolányi egyénisége 
és életműve ina is állandó, folyamatos szellemi kihívást, vonzást jelent, 
változó-örök arca legnagyobb íróink arcképcsarnokából néz reánk. 
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HERCEG JÁNOS 

KOSZTOLÁNYI ÉS A KALANGYA 

Kosztolányinak nem volt semmiféle néven nevezend ő  kapcsolata a Ka-
langyával, hatása viszont közvetlenül az itteni írókra annál nagyobb. Hosz-
szú éveken át jelentek meg ugyanis a szabadkai napilapban, a Bácsmegyei 
Naplóban másodközlésben rövid írásai, azok a „tökéletes semmiségek", 
ahogy Németh László jellemezte őket, amelyekb ől, ha nekünk magatartást 
nem is lehetett talán tanulni, de az írásm űvészet fortélyait mindenki más-
nál inkább. Az említett lap szerkesztője, Fenyves Ferenc iskolatársa volt 
Kosztolányinak, aki a Pesti Hírlapból átvett, s szinte naponta itt közre-
adott cikkeinek honoráriumából a szüleit támogatta. Az az obligó tehát, 
amely ily módon Fenyveshez fűzte, az utóbbit — nem minden ok nélkül! 
— arra a meggyőződésre bírta, hogy mindenkinél fontosabb missziót tel-
jesít Kosztolányi, Karinthy és más pesti írók rendszeres szerepeltetésével. 
A ,dilemma, amely kés őbb gyűlölködéssé elfajult nézeteltérésben nyilvá-
nult meg közte és Szenteleky Kornél között, hogy kezd ők és dilettánsok 
itteni színekkel festegetett, a „magyar kisebbségi sorsot" kifejez ő  történe-
teivel kell-e az olvasót megnyerni, vagy egy Kosztolányi apró remekm ű-
veivel, a mai napig sem tisztázódott. Nagyobb távlatból nézve Szenteleky 
apostoli szerepére, s a Fenyves lapjában megjelent remeklésekre, azt kell 
mondanunk, hogy a maga hitében mind a kett őjüknek igaza volt. Kétség-
telen, hogy Fenyves kozmopolitának mondott lapja minden itteni magyar 
újságnál magasabb színvonalat tartott, s így a kifinomultabb ízlés ű, intel-
lektuálisabb igényű  olvasónak többet adott, viszont teljesen elhanyagolta 
a „magyar sorskérdések" feszegetésének sorok közötti kesergését, s a „he-
lyi színek" mögé bujtatott valóságfeltárás par excellence kötelességét. 

Kosztolányi ars poeticája, a „Ne mondd te ezt se, azt se, hamist se és 
igazt se ...légy üres te s könnyű, könnyű , örökre-játszó", nem engedte 
meg semmiféle ürüggyel a művészi megalkuvást. Tartózkodása minden it-
teni kisebbségi vagy világnézeti programmal indított orgánummal szemben 
változatlan maradt. Ezt vette t őle rossznéven Szenteleky. 

Ugyanakkor itteni író, főleg a fiatalok soraiból, nem fordulhatott 
úgy hozzá, hogy ridegen elutasító lett volna. Egy-egy udvarias szóval, s őt 
bókkal mindenkit megtisztelt, aki a könyvét elküldte neki. Emlékszem 
zöld tintával írt levelez őlapjára, amelyet szegény Debreczeni talizmánként 
hordott állandóan magánál, mint egy egész életre szóló igazolványt, mert 
azt írta, hogy jósolni ugyan nem lehet és nem szabad, de hogy költ ő  je-
lentkezett a személyében, az biztos. Valószínűleg mindenkinek ilyeneket 
írt, ilyen könnyed bókokat, mintegy magánhasználatra, nyilvánosan azon-
ban csak Kisbéry Jánosért állt ki az Új idők 1930. augusztus 24-i számában, 
egész oldalas bevezetést írva annak Szántok -vetek című  írása elé. Hogy 
mi ragadta meg, nem tudható. Talán a veszélyeket nem ismer ő  lovas nyak-
törő  bravúrja, vagy talán az asszociációk már-már patológiás zuhataga, 
de a Nyugatnád is megpróbálta beprotezsálni felfedezettjét. Az akkori szer-
kesztő, Móricz Zsigmond 1931. augusztus 5-én keltezett levele is ezt bi-
zonyítja, amelyben Móricz ilyen kedvesked őn ír: „Édes Dezs őm, leveledet 
örömmel láttam, s ismertem föl, mert véltem, kéziratot kapok benne T őled, 
Ennek is örülök, mert nevendéked, Kisbéry kellemes jelenség. »Új Id ők«-beli 
írásai ugyan inkább értelmiségükkel csillannak fel, mintsem szükségszer ű-
ségükkel." 

Még megjegyzi, hogy nyomukban egy olyan új nemzedék jár, ,,... mely 
sietten gereblyéli el mélyebb barázdáinkat s vidámabb magvakkal kertész-
kedik a mi zord mezőinken". S ebben hihetőleg a kritikája is benne volt 
Kisbéryről és ez lehet a magyarázata, hogy t őle a Nyugatban soha semmi 
sem látott napvilágot. De tíz évvel kés őbb a Kelet Népében sem, ahol pe-
dig csaknem teljes számban felvonultunk. 
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Ezt a sérelmet vehette a szívére szegény Kisbéry, hogy esztend őkre 
elhallgatott, s már csak az induló Kalangyával szólalt meg újra. De akkor 
egyetlen alkalmat se szalasztott el, hogy Kosztolányiról írjon. A Kalangya 
Kosztolányi-számában még mentorának egészen meghitt vallomását is idéz-
ve a hozzá intézett levélb ől: „Most pedig bevallok Önnek olyasmit, amit 
eddig magamnak sem mertem bevallani. Gyermekkoromban — úgy négy-öt 
éves lehettem — gyakran képzel ődtem arról, hogy nagy költő , író stb. le-
szek, de oly élénken, hogy belebetegedtem és ideges nehézlélegzést kaptam, 
amelytől évekig szenvedtem. Akkor még semmit se tudtam írni (a bet ű-
vetést se tudtam), de már jelentkezett az akarat, az az isteni er ő , mely 
»mozgat eget, földet és minden csillagot.« Ez volt az izom, a kar és köröm, 
mely kinőtt rejtélyesen és megteremtett engem. Ehhez akartam hozzá te-
hetségemet. Minden tehetséges ember akarnok. Természetesen vannak te-
hetségtelen akarnokok, de azok azért tehetségtelenek, mert akaratuk nem 
eléggé mély és bensőséges." 

És most már ő  maga bizonygatja tovább a fenti állítást. Kosztolányi-
ról meglehetősen sok közhellyel áradozva, Nietzschét is segítségül hívva, 
olyan szellemesnek tetsz ő  paradoxonnal, hogy „az író is ember". 

Az ominózus Kosztolányi-számmal különben Szirmainak sok baja volt. 
Pedig a legjobbat akarta, de Az elmúlás költ ője címet viselő  tanulmánya 
és az egész szám tisztelgés helyett halottsirató lett a még él ő, de már sú-
lyosan beteg Kosztolányi fölött. A pestiek — Németh László kivételével — 
fanyalogva küldték e1 másutt már rég megjelent visszaemlékezéseiket, s 
az olyan könnyű  súlyú költő , amilyen Ambrus Balázs volt, akit másfél év-
tizeddel korábban Somlyó Zoltán állított pellengérre Hatvany folyóiratá-
ban, az Esztendőben azzal vádolva, hogy versei már-már a plágium meritu-
mát súrolják a szemérmetlen Kosztolányi-hatásukkal, másfél oldalas meg-
emlékezésében nem riadt vissza az efféle sommás megállapításoktól: „Stí-
lusa tiszta, zavartalan és magyar." Mint egy középiskolai .dolgozatban! 

Arató Endre legalább cinikusan eredeti, amikor az olcsó magaszta-
lás verbalizmusától eltérve ilyen önkényes és igaztalan kritikát enged meg 
magának, csak úgy enpassant: „az Aranysárkány után az Édes Anna lehullt 
a sárba." 

Szirmai tanulmánya a halálfélelemben való azonosulást vélte meg-
találni Kosztolányival a tanulmányában, így aztán elmélyülésben, tisztes-
ségben és őszinteségben vajdasági társainak magasan fölébe emelkedett. 
Szenteleky után azonban ő  is hiába próbálkozott megért ő  kapcsolatot te-
remteni Kosztolányival, például Milkó Izidor halála alkalmával megemlé-
kezést s talán értékelést kérve t őle, mert ehelyett egy rég megjelent cik-
két küldte el. 

Itt a Vajdaságban ez a Kalangya-szám visszhangtalan maradt. Koszto-
lányiné viszont, már a költő  halála után egy Kisbéryhez intézett levelé-
ben még mindig a megdöbbenésének adott kifejezést, s tapintatlanság-
nak nevezte a „korai nekrológot". 

Érdekes azonban, s talán jellemz ő  is, hogy amíg a Kalangyától hang-
súlyozottan távol tartotta magát Kosztolányi, ugyanakkor Veljko Petro-
vićtyal haláláig megőrizte még Pesten szöv ődött barátságát. Pedig alig hi-
hető , hogy valamit is olvasott volna tőle. De levelezett vele, s halála után 
húsz évvel az özvegy is meglátogatta fiával a Ravangrad íróját. 
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Az Újvidéken megjelenő  Dan napilap 1936. november 8-án, vasárnap 
adja hírül A legnagyobb magyar költő  halála címen (egy félhasábos írás-
ban), hogy kedden elhunyt Kosztolányi Dezs ő, aki Szabadkán született, 
nagy álmodozó volt, a legműveltebb magyar költ ő, esszéíró és fordító, 
hogy gyermekkorától haláláig mindig dolgozott s a napisajtó útján ben-
sőséges kapcsolatban állt az olvasóival stb. Költészetét a következ őben 
jellemzi a nekrológ névtelen szerz ője: „Egész költészetét szlávos szelídség 
és merengés hatja át, s már ezért is alighanem igazuk van azoknak, akik 
azt állítják, hogy a Kosztolányi család szláv eredet ű . Ő sei a Kárpátok vidé-
kéről költöztek ide Bácskába sok ruszinnal együtt a múlt század közepén, 
s itt elmagyarosodtak. A Kozstolányi név ma is elterjedt a bácskai ruszi-
nok között. Kosztolányi verseit számos más, m űvelt nemzet nyelvére lefor-
dították. Sok versét lefordították szerb és horvát nyelvre is." Végül meg-
említi, hogy mivel rendszeresen publikált a szabadkai Naplóban is, a vaj-
dasági magyar irodalmat és újságírást is nagy veszteség érte halálával. 

Inkább csak kuriózumként jegyezzük ide, hogy egy Ludwig Breier 
nevű  úr Nagybecskereken 1928-ban lefordított egy Kosztolányi-verset (Du 
bist schon alt) németre és a Haus-KaZenderben adta közre. Ugyanő  egy 
modern költői antológiát is kiadott németül, s abban is közölt Kosztolá-
nyi-verseket. 

Ha a két világháború között f őként a folyóiratokban találjuk a Kosz-
tolányi-versfordításokat, a második világháború után a könyvek, két re-
gény és három költ ői antológia veszik át ezt a szerepet. Ugyancsak az anto-
lógiákban találunk méltatásokat is a költ őről, illetőleg a novellistáról. Nem 
feledkezhetünk meg természetesen olyan jelent ős tettről sem, mint a ma-
gyar irodalom kiváló ismerőjének és nagy barátjának, Mladen Leskovac 
akadémikusnak 1958-ban a Letopis Matice srpskében közölt hat Kosztolá-
nyi-versfordítása. S itt kell említenünk az újvidéki Forum és a Matica 
srpska közös kiadásában szerbhorvátul megjelent Magyar irodalomtörténe-
tet, amelyben Czine Mihály írta a Kosztolányi-cikket. 

A második világháború utáni els ő  antológia, amelyben Kosztolányi 
— a novellista — helyet kapott, az újvidéki Bratstvo—Jedinstvo (Testvé-
riség—Egység) Könyvkiadó 1953-ban megjelent Hatholdas rózsakertje. Al-
címe: ... és a magyar elbeszélés mestereinek más novellái. Herceg János 
válogatta és írt hozzá el őszót. A magyar (kis)próza kialakulását történe-
tileg közelíti meg, s azzal a megállapítással kezdi, hogy a líra jóval el őbb 
jutott el világirodalmi szintre, mint a próza. El ősorolja a regény megterem-
tésére tett első  kísérleteket (Dugonics, Kármán), majd •az els ő  regényíró-
kat (Jósika, Kemény, Eötvös), hogy megnevezze a prózai elbeszélés úttö-
rőit: Kisfaludy Károlyt és Gaál Józsefet. 

Így jut el a Nyugatig — Mikszáth, Bródy, Tömörkény, Krúdy köz-
beiktatásával — Móricz, Kaffka, Babits, Kosztolányi kisprózájáig: megál-
lapítva, hogy Babitsra a homo literatus magatartása jellemz ő, rátér Kosz-
tolányira: 

„Hasonló nézeteket vallott s hasonlóképpen írt Kosztolányi Dezs ő  
is, akinél még határozottabban és tudatosabban jutott érvényre az írás 
mesterségbeli oldala, mint Babitsnál. Kosztolányi a legkülönböz őbb mű -
fajokban alkotott: írt verset, novellát, regényt, tanulmányt és nyelvi érte-
kezést, s az ő  nevéhez fűződnek a legjobb műfordítások a magyar iroda-
lomban. Egész életében hirdette, hogy az írónak a tehetség mellett minél 
nagyobb műveltségre van szüksége. Babitscsal együtt haláláig szemben 
állt Adyval és Móriczcal, mert nem hitt -  az ösztönös alkotás erejében, amely 
a lávával együtt salakot is vet a felszínre, s akit ől távol áll a cizellálásra 
való kismerteri hajlam. Ami őt illeti — ő  tökéletes mester volt a céhbeliek 
típusából. Akár regényt, akár rövid novellát írt, mindig teljes fegyverzetben 
lépett fel, minden művében egyenlő  mértékben kamatoztatta mind a te-
hetségét, mind a tudását. Egyébként kiváló jellemábrázoló volt és pon-
tos környezetrajzot adott. A araagyar irodalomban Kosztolányi az írás tech-
nikai tökéletességének képvisel ője volt." 
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A legjelentősebb vállalkozás a magyar költészet bemutatására a ju-
goszláv olvasóknak kétségkívül a belgrádi Nolit Könyvkiadó antológiája: 
Novija rnađarska Zirika (Az újabb magyar líra), melyet Ivan Ivanji és 
Danilo Kiš állított össze, kettejükön kívül még az ugyancsak kiváló költ ő , 
Ivan V. Lalić  vállalt részt a versek átültetéséb ől; a kötethez Danilo Kiš írt 
előszót, amely jóval több eligazító tájékoztatásnál: a magyar költészet 
alapos ismeretéről tanúskodik s az író, költ ő  gyakran egészen eredeti fel-
fogását, értelmezését is kifejezi egy-egy opus jellemzésében; a kötetbe 
felvett három Kosztolányi-verset Ivanji fordította. 

Természetesen Danilo Kiš is a Nyugat körén belül jelöli ki Kosztolá-
nyi helyét a magyar költészetben, s közvetlenül Babits után, hozzá kap-
csolódva jellemzi lírai opusát: „Babits intellektuális kalandjait és a Nyugat 
tökély-kultuszát mindenekel őtt Kosztolányi fogja követni, aki költ őnek ke-
vésbé hűvös Babitsnál, inkább lírikus, mint misztikus, noha ő  is a lény 
mélyébe vetett dolgok és jelenségek finom és homályos kiáradásának ha-
tárain keresi a maga lírai remegéseit. A magyar irodalmat egy rilkei gyer-
mekvilággal is megajándékozta, egy impresszionista pasztellel, amely kis-
sé már megfakult, mint a régi fénykép, amely nem egyszer ihlette írásra. 
Akárcsak Babitsot, őt is átjárja a halál és az emberi lény mulandósága 
miatti iszonyat témája. Expresszionista korszakaiban azonban megszaba-
dul ettől a lidércnyomástól, s lírája áradó lesz és tárgyiasul. Kés őbb a 
pesti proletariátusról és a sivár nagyvárosi estékr ől ugyanazzal a mélabú-
val énekel, mint azelőtt a gyermekkor emlékeiről énekelt." 

Itt kell még említeni a zágrábi Enver Čolaković  hatalmas vállalkozá-
sát, aki egyetlen antológiában — Zlatna knjiga mađarske poezije (A ma-
gyar líra aranykönyve) — 14 Kosztolányi-vers fordítását közölte. A mura-
szombati Pomurska založba könyvkiadó gondozásában megjelent Madžars-
ka Zirika 20. stoletja (Huszadik századi magyar líra) költészeti antológiá-
ban három Kosztolányi-vers található. 

A mellékelt „alkalmi" bibliográfia szerint tehát mintegy 40 vers, há-
rom regény és egy novella az, amivel Kosztolányi jelen van (?) a jugo-
szláv népek irodalmi köztudatában, s legalább négy magvas bemutató-ér-
tékelő  írás lehet segítségére az olvasónak, hogy a költ ői életműben eliga-
zodjon, egyszersmind fogalmat alkothasson magának Kosztolányi helyér ő l 
és jelentőségéről a magyar irodalomban. Önálló verseskönyve és novellás 
könyve még nem jelent meg. Különösen a kispróza e nagymesterének szin-
te teljes ismeretlensége a szembet űnő . Alig négy éve megjelent az Édes 
Anna is (amelynek színpadi változata az Újidéki Színház nagyszer ű  elő-
adásában és a közönségnek biztosított szerbhorvát szinkron-fordítás révén 
nagy sikert aratott a szerbhorvát nyelv ű  közönség körében is). Nehezen 
érthető  azonban, hogy a szabadkai Minerva Könyvkiadó még nem nyúlt 
hozzá a város szülöttének egyik olyan regényéhez sem (Pacsirta, Arany-
sárkány), amely oly sok szállal kapcsolódik a városhoz és a vidékhez. 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  MŰVEI SZERB, HORVÁT 
ÉS SZLOVÉN NYELVEN 

I. ÖNÁLLÓ KÖTETEK 

Krvavi pjesnik (Nero, a véres költő). Fordította Giza Mamuži ć . Tho-
mas Mann előszavával. Naklada Zaklade tiskare Narodnih novina. Zagreb. 
1931. Zabavna literatura (Szórakoztató Könyvtár) sorozat. 

Život u kavezu (Pacsirta). Fordította Stevan Letmanji. Sarajevo, 
1958. Džepna knjiga (Zsebkönyv) sorozat. 

Ana (Édes Anna). Fordította Josip Varga. Bratstvo-Jedinstvo. Novi 
Sad, 1980. Spektar (Spektrum) sorozat. 
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II. ANTOLÓGIÁK 

Šest jutara ruža i druge novele majstora mađarske pripovetke (Hat-
holdas rózsakert és a magyar elbeszélés mestereinek más novellái). Válo-
gatta és az előszót írta: Herceg János. Fordította Lidija Dimitrijevi ć , Dura 
Ruškuc, Aleksandar Tišma. Bratstvo—Jedinstvo, Novi Sad, 1953. Kosztolá-
nyitól közli a Kupanje (Fürdés) című  novellát Aleksandar Tišma fordítá-
sában. 

Novija mađarska lirika (Az újabb magyar líra). Válogatta: Ivan 
Ivanji és Danilo Kiš, Fordította Ivan Ivanji, Danilo Kiš és Ivan L. Lali ć  
Nolit, Beograd, 1970. Orfej (Orpheusz) sorozat. Kosztolányitól: Hor žalosti 
(Gyászkar), Pesma Kornela Eštija (Esti Kornél éneke), Februarska oda (Feb-
ruári óda). Ivan Ivanji fordításai. 

Zlatna knjiga mađarske poezije (A magyar költészet aranykönyve). 
Válogatta és fordította: Enver Čolaković . Nakladni zavod Matice Hrvatske, 
Zagreb, 1978. Kosztolányitól: One su noć i (Azon az éjjel), Tiha, čista pjesma 
(Csöndes, tiszta vers), Blagoslovljeno siromaštvo (Áldott szegénység), Ruži-
časta svetiljka (Rózsaszín lámpa), Udovica u tramvaju (Özvegy a villamos-
ban), Zastava (Zászló), Kad četrdesetu... (Ha negyvenéves ...); Iz „Četrdeset 
slika u trenu" (A „Negyven pillanatkép"-b ől): Pjesma (Vers), Veljača (Feb-
ruár); Ana (Anna), Cigareta (Cigaretta), Izlozi (Kirakatok), Pijanci (Része-
gek), Posmrtni govor (Halotti beszéd). 

Madžarska lirika 20. stoletja (Huszadik századi magyar líra). Válo-
gatta Jože Hradil és Kajetan Kovi č . Az utószót Jože Hradil írta. Državna 
založba Slovenije, Ljubljana — Pomurska založba, Morska Sobota, 1977. 
Kosztolányitól: Matere (Anyák), Septembarsko hreperenje (Szeptemberi áhí-
tat), Februarska oda (Februári óda). Kajetan Kovi č  és Jože Šmit fordításai. 

III. FOLYÓIRATOK, ÚJSÁGOK 

Ljubljanski zvon, 1933/7-8. Dezider Kostolanji: Iz detinjstva (Gyer-
mekkor). Fordította Alojz Gradnik. 

Dan, Novi Sad (napilap), 1936/85. Kosztolanji: Otac (Apám). 
Omladina, Zagreb, 1937-38/9-10. Dvije pjesme D. K-ja (Kosztolányi 

Dezső  két verse): Što je ovdje ostalo? (Mi van még itt?), Tiha, čista pjesma 
(Csöndes, tiszta vers). Fordította Josip Velebit. 

Hrvatska revija. Mjesečnik Matice hrvatske (A Horvát matica havi 
folyóirata). Zagreb, 1939/8. Fragmenti iz „Jadanja bijednoga dječaka" (Rész-
letek A szegény kisgyermek panaszaiból): Ko onaj što je na tračnice pao .. . 
(Mint aki a sínek közé esett), Gospodin doktor (A doktor bácsi), Oh smrti 
ćud (Ó, a halál), One su noći (Azon az éjjel), Ponosito zborim da sam ma-
dar (sic!) (Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok), Ve ć  gdjekada o lju-
bavi razmišljam (Már .néha gondolok a szerelemre), Sada snivam tinte u 
bojama (Mostan színes tintákról álmodom), Ve če,' veče ... (Este, este ...), 
Bojim se (Én félek), Otac je kao čađavi ugljenar (Akárcsak egy kormos 
szénégető), Majčina stara slika (Anyuska régi képe). Josip Velebit fordí-
tásai. 

Letopis Matice srpske, 1958/12. Deže Kosztolanji: Šest pesama (Hat 
vers): Zapisali su me u svakojake knjige (Beírtak engem mindenféle Könyv-
be), Sada su mi trideset i dve godine ... (Most harminckét éves vagyok), 
Ugledni pretstavnik javnog života (Közéleti kitűnőség), Otmena dama (Úri-
asszony), Ilona, Februarska oda (Februári óda). Mladen Leskovac fordí-
tásai. 

IV. IRODALOM 

1. Jovan Popović : Pokreti i lica u novoj mađarskoj književnosti (Moz-
galmak és alakok az újabb magyar irodalomban). Književnik, Zagreb (hor-
vát irodalmi folyóirat), 1930. szeptember. (9. sz.) 
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Josip Velebit: O Dezső  Kosztolányi -u (Kosztolányi Dezsőről). Hrvats-
ka revija. Mjesečnik Matice hrvatske, Zagreb, 1939/8 (a Feuillton rovat-
ban). 

Dan, Novi Sad, 1936. november 8. (6. 1.) Smrt najve ćeg fnađarskog 
pesnika. Szerzője ismeretlen. 

Janoš Herceg: Predgovor (Előszó) a Šest jutara ruža (Hatholdas ró-
zsakert) c. elbeszélésgy űjteményhez. Bratstvo—Jedinstvo, Novi Sad, 1953 
5-15. 

Danilo Kiš: Predgovor (Előszó) a Novija rnađarska lirika (Az újabb 
magyar líra) c. lírai antológiához. Nolit, Beograd, 1970. 

Jože Hradil: Madžarska lirika 20. stoletja (Huszadik századi magyar 
líra). Az azonos című  antológia utószava. Državna založba Slovenije, Ljub-
ljana — Pomurska založba, Morska Sobota, 1977. 

Enver Čolaković: Bilješke o pjesnicirna (Jegyzetek az írókról). Zlat-
na knjiga mađarske poezije (A magyar költészet aranykönyve). Nakladni 
zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1978. 

V. SZÍNM Ű  

1. Služavka Ana (Édes Anna). A szerz ő  (?) színpadi átdolgozása. For-
dította Žarko Vasiljević, rendezte: Sebestyén ... El őadta az újvidéki Duna 
bánsági Színház 1940. május 28-án és 30-án Szabadkán, június 19-én és 20-án 
Petrovgradon (Zrenjanin). 
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Kosztolányi Dezs ő  versei  

szerbhorvát és szlovén nyelven  

„Én hivatottabb, ily univerzális versfordítót  
a világirodalomban alig látok! ..."  

(V el j ko Petrovi ć)  

FRAGMENTI IZ »JADANJA BIJEDNOG DJEČAKA«  
(RÉSZLETEK A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAIBÓL)  

Ko onaj što je na tračnice pao .  . . 

I prošlost svu proživljuje taj tren,  
Dok tutnje ć  škripi točak užaren,  
I amo tamo lebdi slika roj 
On vidi, kao nikad, život svoj. 

Ko onaj što je na tračnice pao, 
S daZekim ve ć  životom neizmjernim. 
Što priča posta, sad se praštat želim. 
K onaj što je na tračnice pao. 

Ko onaj što je na tračnice pao —  
Videnje tužno, i raj i pakao. — 
Na šinji sam, pod točkom, a Vrijeme, 
Tužno tutnje ć  bježi iznad mene. 
I grmi Smrt daleka. Sve ću što je 
V je čno, na čas uhvatiti: svoje 
Leptire, snove, slatki hip i zao. 

Ko onaj što je na tračnice pao. 

~ 

Gospodin doktor.  

Drag i zlatan čovjek. 

Svijetle, blage o či mu se plave. 
U sobu uđe strog, ozbiljan, ali 
Čim pogledam te oči, nema strave. 
Čutim drhteć  sigurne mu prste 
Kad me kucka po suhim rebrima. 
Mraz mu sivi brk osuo injem, 
A na ruci niz prstenja ima.  
Tako je čist i dobar. Lijek piše 
SZadak, gorak, lila, žut. Štaviše, 
Njegova ruka na jorgančić  često 
Prospe koji nježni cvjeti ć. Sjetan,  
Ja mislim na nj kad za užasnih no ći  
Posve sam na jastučiću plačem.  
On je Zdravlje i Sigurnost. Sretan  
Znalac tajni i sam sav tajanstven.  
Bogat je. Tešku bundu, gle, što visi  

Mrak ve ć  meko rubi. Al kraj mene  

Ne bude dugo, ve ć  u kazalište,  
možda na večeru krene . . .  

Za takvih časa vidim ga u loži 
Smiješi se ne čemu u šali. 
Al plave o či naglo mu se smrknu, 
Jer misli: a što radi sada mali?  

Da, on je Mir i Luka. Život pravi. 
O koliko mu puta motrih lice 
Dok lebdih, u snu, jadni ja mališan, 
Na kreveti ću, barci tužnoj, njihan 
Međ  talasima sivim nemilice. 

Oh, smrti ćud 
Mi tek djeca znamo: kada stane 
Na naš put, 
Zadrhte nam usne zaplakane. 
0, smrt je svud. 
Drug nam je u igri, trči s nama,  
Hvatač  je ljut  
I kad nasrne, jao nama.  
Uzvrtimo se kad nas za vrat grabi,  

I sve u šali, nos nam razmrcvari.  
U zdencu je, iznad dubokih voda,  

U plahti čuči posred tamnih soba  
U ruci s kosom — dojilja to veli —  

A ružno joj se lice ružno ceri  

I zlobno pazi  
Uveče, kada febra plazi  
I hada stupci živini poskače,  
Ona u dlan koščat zagrohoće.  
Smrt slavi pir  
Ona je hir.  
No ć  pokladna je radost velikima,  
A naša soba crni prozor ima  

I gleda smrt  
Na nas kroz vrt.  
Mi djeca s njome boj bijemo  

I puške svoje na nju podižemo.  

~ 

On su noći  
Bez reda ure udarale. 
One su noći 
Na mjese čini bašće sjale. 
One su noći 
Škripala sva kola prolazeći. 
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One su noći 
Suze gušile rije či. 
One je noć i 
U sobi bilo svije ća, svjetiljaka. 
One smo no ći 
Bojali se strašnog mraka. 
One b? noći 
Lice naše plaho, blijedo. 
One je noći 
Umro siromah stari djedo. 
Onog su jutra 
Rođaci došli da ožale. 
Onoga jutra 
Uzvrtješe se pralje stare. 
Onog su jutra 
Rupcem podvezali bradu djedu. 
Onog me jutra 
Povedoše kroz sobu u neredu. 
Onog me jutra 
Nov čić  metnuše na oči plave, 
Onoga jutra  
Žurih k njemu blijed od strave. 
Onog je jutra 
Kao za inat zašutio. 
Onog je jutra 
Kao nijemi andeo bio.  

Ve ć  gdjekada o 1 jubavi razmišljam. 
Kakva Zi je, Bože, slika njena? 
Ve ć  je i sretoh negdje davno, davno, 
VaZjda u kojoj priči Andersena? 
Bit će sjetna. Kestenjava. Mila. 
Duše nježne, meke kao svila. 
I dok će drugi ludovati, ona 
Darivat će cvije ćem mene bona. 
Sjeda u krevet. Knjiga pri ča su joj 

[oči 
Tiho šapče. Samo menj. Više nikom 
I bolnu mi glav.0 omata ručnikom. 
A smijeh joj zvuke violine to č i. 
Sva ona ja sam. Sva je poput mene 

[dana.  
Sva zagonetna, čudna. Rijetko 

[nasmijana.  
Blaga je, tiha. U noć  gleda, sniva 
I gdje se ozre, tu tišina biva . . . 

* 

Sada snivam tinte u bojama. 

Najvolim žutu. Mnogi list bih njome  

Napiso jednoj maloj djevoj čici,  
Djevojčici miloj srcu mome.  

Križkraže, bih, japanska sZova piso 
I crto ljupku ptičicu šarenu. 
Još mnogo tinta, svake boje ho ću, 
U bronci, srebru, zlatnu i zelenu. 
I stotine još, hiljada bih trebo 
I još milijun da mi netko prida: 

Svijetlo -lila, sivu, boju vina 
I oštru, pa Ijubomore i stida. 
Još tužno-ljubičastu i ciglenu 
I nablijedo plavu uz tu 
Ko podnevna sjena šarenoga 
Okna kapije u augustu. 
I jog bih htio da se nađe žarka 
Ko plamen boja otrovna sumraka. 
I ja bih onda vječno, vje čno piso 
Seki modru, majci mojoj zlatnu; 
Zlatnu molitvu bih piso majci, 
Zlatni požar, riječ  ko zora zlatnu, 
U starom nekom tornju ja bih 

[vječno, 
Vje čno samo piso, nikad stao 
I sretan bio, o Bože, sretan bio  

Život svoj bih njome islikao. 
~ 

Ve če, ve če  . . . 
Plaze sjene. 

Onkraj sobe zatvorene 
Pazimo na šum iz mraka. 
Zvižduk udaljena vlaka, 
Pa tišina. 
U tami, vani, zvonce sniva. 
Kraj kamina - 
Plašljivo se divan skriva. 
I naslonjač  tih drijema, 
I prašna slika je sanena. 
Sve spi. Sva zvonca tiho 
U san je mrak unjiho. 
I igračke i zvrk i ogledalo 
Što visi, eno, šutljivo i staro. 
0, zvonca su nijema 
U ura bije kao zaplašena. 
I stari pas i maca već  snivaju, šute, 
Ne búdimo — pst — ta bi ća 

[nebro jena. 
I kvačice od mjedi ve ć  miruju žute 
I s njima sme đa vrata izmorena. 

Bojim se.  

Života i tamne noći 
Što svuda za mom nemilosna kro či. 
Kad zade dan za gorom, 
Pod mojim prozorom 
Tajanstvena talasa se noć, 
Neizmjerna, nepoznata no ć, 
Kao more — prijete ća tmica — 
U nju tone tihi jecaj moj 
Kao na dno mora mrtva ptica. 
Plačem sam u tuzi samotnoj. 

Uvijek osamljen ja plačem, plačem 
I neshvaćen ću ostati do groba. 
Taj velik svijet tako mi je neznan 
I tako strašna moja mračna soba. 
Na prstima valja svijetom i ći. 

179  



Kroz noć  bezbroj željeznica hiti: 
Te će zgnje čit, strti kičmu moju 
I bolne kosti u mesu smrviti. 
No ći su pune sablasti i groze: 
Svuda uže, vješala, ma č  tane, 
A opaki ljudi napetim ulzoan 
I okom hijene vrebaju na me. 
U cipeli ti će od željeza najzad 
Po mene doći i vrata mi tresti, 
Ocat mi pružit kad zatražim piti 
I drmati glavu kad klone bez svijesti 
U svakome grmu po jedan se skriva, 
Nigdje mjesta da se glava sklone. 
Joj, zlobnici ti su odlučni, brzi 
I svuda smrt vreba i sprovodi zvone 
O znam, da će i mene jedne no ći 
Na kolima odvest netko nepoznati 
A jadna će mati s prozora gledeć  
S dva plava oka za mnom zaplakati. 

Otac je ko čaclavi ugljenar 
Cm i vrlo strog. I nikada me 
Ne ljubi nit se smije, a njegovo 
Nabrano je čelo tajna za me. 
Što ne priča? Jedemo bez riječi 
A onda ide da zvijezde gleda 
Kroz dugu cijev na put prema groblj 
I nama ih nikad vidjet ne da, 
Samo gledam. Čudo oko njega: 
Otrovi, cijevi, prah za pokus, svega. 
Jak je, da, i mudar poput boga. 
Kad spavam s njim i kada u mraku 
Aveti maštam, strepim: sad će kvakL 
Odškrinut ruka lupeška i moga 
Oca smrvit, ubit nesmiljeno . . . 
Volim ga i plaši me ujedno, 

Da, — on će i sam sebi jedne no ći 
Kuglom smrskat glavu, ili po ći 
Zauvijek od nas, da se s njime 
Sva tajna o njem u smrti raspline. 

Izostane li, plačem sam u no ći. 

Tad idem na dvor. 
Tamo g1e, u dnu mu 

Mlađ  se rađa. — Crte čudne su mu — 
Blijedi, suhi profil. A pun mira, 
Ko tvrdo, žuto lice oca moga 
Ispod crna i tvrda šešira. 

* 
Majčina stara slika. 

Slatka, sveta. 
Sva je još mlada. Sesnaest ima ljeta 
Na grudima joj krst od bjelokosti, 
Al na tamnoj kosi i baršunu 
Drhte teške slutnje budućnosti. 
Pod teretom prstenja i grivni 
U krilu snatreć  ruka jo j počiva 
O stol je lako uprta, a glava 
Naginjuć  se naprijed mirno sniva. 
Tako je strana, tako nepoznata. 
Nevjesta čarobnih snova i priča. 
Tek nasmijane o č i su mi znane, 
Golubice dvije, dva sanjarska bića. 
U njima samo prepoznajem sebe, 
Jer mutne su od snova vje čno novih 
I tužno, plahe, u beskrajnost tonu. 
Svu je, dragu, dušom svojom ovih. 

Josip VELEBIT fordításai 

3A11HCAJ11/1 CY ME Y CBAKOJAKE {i-bmr- E 
(BEÍRTAK ENGEM MINDENFÉLE  KÖNYVBE)  

3anucanu cy Me y ceaacojazce acađuze 
u a-ca cee Mozyhe nattune eo đe pattya-za o Mea-zu. 
Ilo Mpatta-cuM xađneucTeuMa acoja sayđapajy xa npazuutzy 
u o Metzu zoeopu nonezcu cTapu, cueu aaca. 
O zuacpzyz 3y6a. O noKumeaóa, 
uzzo caM po6 a xucaM cno6ođ  ax. 
Pytca Moja, a-coza Moja nucy euuze Moju, 
na natc u Moja znaea caMo je jeđaa-z nođaraac. 
Tiuno 6u 6o.rbe aacueez•u đaneaco a-zezđe y nycaun,u, 
uJLU Z'py đ  yZ'u đ  one, nođ  maca-lom 3eM113oM, 
jep cy Me 3anucanu y ceaacojatce ici-buze 
u Ka cee Mozyhe nativa-ee eo đe patsya-za o Metzu. 
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CAAA CY M1/1 TPHAECET 1M1 ABE TOAMHE .. . 
(MOST HARMINCKÉT ÉVES VAGYOK) 

Cađa cy Mu rpuđecer u đee zođuxe. 
Jlero je. 
Mozyhxo je đa je TO OHO 
ucro caM utuxercueao. 
Moje 3đpaeo, onarbexo nutfe 
cyxtfe no3nahyje ceojuM cjajeM, 
u tcopaxaM 
nonatco, y 6enoM o đ  eny, 
Meh eutbazaMa. 
V nynu .ntu ce orcyru đyeax, 
đ  uM My je nnaezcacr, óne đ  . 
llođ  đpeeheM, y 6ausrexczcoj xacnotbaxu, 
ruxo đ  pe.nta Mo ja awexa. 
Ha npazy Moj cux. Otco My Mo đap nnaMex, 
icpynna nnaea znaea. 
Ca cat-bueux, .titetcux ycana zonuttaeo .nay acannbe 
Mnauo Mnesco. 
„QueJbe no nođxe, 3amcapexa 3eA2 ✓ba. 
llujaxo tfeehe, 3yje 3o.tie. 

Kađa óyđeM yntupao, tuanrahy: 
Tuno je nero. 
0, cpeha je ctcpexyna 
xa đpyzy crpaxy. 
Moje 3đpaeo, ona.ibexo nutfe 
cyxtfe je no3nahueano ceojuM cjajeM, 
u tcopattao caM 
nonazco, y 6enoM ođ  eny, 
Meb euz-bazaMa. 
V nynu Mu ce orcyruo đyeax, 
a đuM je 6uo n.naeacacr, 6neđ . 
llođ  đpeeheM, y 6autrexcrcoj xacnotbateu, 
ruxo je đpeMana Moja Jrcexa. 
Ha npazy Moj cun. Otco My Mo đap nnaMex, 
tcpynxa nnaea znaea. 
Ca catbueux, Mezcux ycana zonutfaeo My je uanano 
MnazcO Mnelco. 
b'uno je đue.roe, 3aarcapexo no nođxe. 
llujaxo tfeehe u 3ytca 3oJba. 

YrJ1Ep,H1/1 T1PEACTABH1M11-{ JABHOTA }-1-{MBOTA 
(KÖZÉLETI KITŰNŐSÉG) 

Tođ  uuet-be ođ  e xa đ  ecer-đ  eaecr nozpeőa 
u rpuecr őanzcera. H3jaee cayxetuha 
u no3đ  paexe renezpaMe đ  uacrupa 
ceojoj crexozpagótcut-bbu, unu y đutczacjiox. 
EZCoxoMctca Icpu3a „nu xieza xe ocraeJba 
paexođyutxuM". Kyzca 36oz tbe. 
V MebyepeMexy, OH  ce zoju, a u3nutuxe tcunozpaMe 
nperco nera ucnocru y Mapuex6ađy, 
3a cyMy o đ  zcoje 6u xeuonuaco nopođutfa 
neno arcueeno zobuny đaxa. Vjyrpy óorccyje 
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ca ceojuM etlzneczcuM yuuTenbeM, đa 6u ocTao ceex. 
Kađa paöu, nazc u no euuce nyaa — ceojepyirco — 
tcađpn,a ceoje uMe, u Tađa ce 
epno đyzo yMOprco 3azne đa 
y npo3opczcy ceeTaocT, a nozrce đ  My ce 3aMaznu. 
T peóa u3đ  pxcaTu oeaj cunrtu nocao,  
oczaTU na ceoMe MecTy, y OflU2TM utlTepecy,  

y3anyđ  za onoMUtby đa he My To Moalc đa uczcođuTU, 
jep y oeuM TeutzcuM epeMetcuMa Hu 3a tbeza 
1-leMa ođMopa, a Jlo3u1-IZCa My je: „Pađ".  
Kpenu npuzucalc .NZy je eucozc. OđMop 
u yMepetcocT cy My nponucanu cnaatcu 
rteMauzcu npocjiecopu, u 3aTO ođ  Tađa  
nyucu đ  etcuzcoTurlu3uparle quzapeTe  
rta đyzy MyusTutcny, ce đaMđeceT zcoMa đa đ1{eetco.  
H nuza noMano. Hajeuule ucnoeecTu  
MurcucTapa u u3nanenux eojczcoeoba,  
rluzcađa poMaxe unu ct•uxoee, caMo 01-10  
ucTO je „o36unbxo" u cađpazcajrlo. Yee.te  
znauanutloM 3a znaey u3Macupa ceojy zpo3rly,  
rcaTeztercy znaey, a 3acnu y nocTerbu Tazco  
đa My y yuluMa 6y-tu 6euzcu ,ua3-6arl đ .  
Toeopu Mabapczcu, rleMauzcu, a Mano  
u eKzneczcu, aJlu rla ceuM TUM je3uttuMa  
camo Tpyne gbpa3e. To My je MaTeprbu je3urc.  
CeđaavlcTo xuabađa nyTa je pezcao: „LIacT Mu je",  
zcađa nuje uMao uacTu. Tneđo  
ceharbe My je yMoptco. V đarle zcađa je nepeo3art  
rle 3rla tcu 1co cy My 6u./lu  
oTazt u MaTu, a u uMerla uM ce ceTu  
Tezc zca đuzcađ . Ha 1buxoeoMe MecTy eTOju rteucTO đpyzo,  
rtezconuzco Teneghorcczcux 6pojeea, rlezca azcTa, pbae yeó đrcu unaxazc.  
Ee3đyucrto nuue My je 3eMlbarle őoje. Ca3peo je eeh  
3a 3eMrby. He pa3yMeM na utTa uezcaTe!  

~ 3eMJby c tbu112. nozconajZe za.  

OTMEHA AAMA  
(ÚRIASSZONY) 

HMa iieTpđeceT zcunozpaMa u eeoMa je rlecpehtla.. 
V đpyucTey, TaMartu o6pee góutloM ueauutcoM  

nurcceToM, 3aea✓lueuuu ytla3ađ  
Mputaey znaey a pyarcoM ucupTaaa z.tpeerte  
nyzcoee u3rtađ  ycana,  
đozc ce ucnuTyje y pyutcoM ozne đany.  
Hpe rtezconuzco zo đurca xTe✓la je  
đa oTeTparlu đojzce zco đ  rlezcoz noMođrloz  
onepaTopa, anu cy je ođ  Toza ođzoeopunu.  
H3eađuna je jeđurlo cneno upeeo, yrlanpeđ,  
a ceM Toza u joul rlezcoauzco đpyzux nozanux,  
u311uutHUx opzana, đa 6u Tazco 6u✓ta  
narcuta. Jatlac je, đazcae, eeh caceuM npa3rla,  
zcao zcazcae ucnpaarcrbetl zcy0ep,  
u./lu zcarcea ,L(ezco6putla urbuza. IlJluea, neTu aeuoxoM  
u pađu puTMuuzcy zuMtlaczuzcy. Hzpa peMuja  
u 6pu,ua. CaMo y 6oíbeM đpyutTey.  
Kao đeeojzca, ceupana je u y zcnaeup,  
anu je onöa npecTana c  TUM. Ona cee HanyLf.lTa.  
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H3e0đ  u y uterzby ceojy rpaze đ  ujy 
u razco je ođ  z-beza xe3aeucxa. Sonecxa je, ja đxut,fa. 
Azco ce — nozcarzca đ  — o6ytite, 3uma joj je. 
17ocne pyttzca je zna đxa. „Huzco je ne  pa3yme. "  
Hu pobexu mwrc joj xuje „oxaj 3narxu đetitzco "  — 
ratco za 3oee — zcoju joj sapai-iyje xne6, 
jep oxa xneóa xe je đe xuzcađa. 
jeđuxo acnuzc, grapefruit,  icaeujap 
u ratco je ođ  z-óeza xe3aeucxa. Sonecxa je, ja đxuua, 
Beoma óonecxa. Hma đ  eađ  ecer roanera, 
rpuđ  ecer ✓by6aeu u euute „zcomnnezcca ". 
Yeetc je camprxo ymopxa. Tnac joj je 
6e3nuuax u mexaxuxax, zcao zoeop 
rox-O5unmoea, zcoju je u u36au3a u u3đanezca 
nornyxo ucxu, u razco ce ne  o6paka xutcome. 
O Eea, Eea, öpeena, đpaza Eea, 
zconuzco mu nyra ru nađ  xeut na  ym tcađ  a tby euđ  um, 
cerux ce reoje đyze zpuee, mnazcux, nexux 6yruxa, 
ronnux zpy đu, nonbynz,ta reoz utro mupuute na  mnezco, 
cerum ce zcazco ce, majtco ceujy xac, 
u3nexcaeaut y pajy, meb r,teei-iem 
u 3mujama, y đuexom titađopy ceojux zcoca. 
Oea my nozca3yje xozcre, 
nypnypxo o6ojexe npuee zcaxge, 
zcao y ama3oxzce, a o6eiiaea 
đa he me pautxepexcuru. Anu me TO xe 3axuma. 
Ilpe z-bexa co6aput,ta. Kađa me xeutiro 
no3oee xa titaj, xano.iby, y nperco6/by, 
novby6um zbexy co6apugy y ycra, 
a u npu ođnaczcy, pe đow-to, 
co6apuqu noaby6um pyzcy. 

I/1I10HA 
(ILONA) 

Jlazcu ee3 	Kao đa 	Ox đe z đe 	Ox, roz u 	3a mexe 
đeeojzce, 	y yxy 	6necxy u 	pađocru, 	u 6oja 
mecettee 	eerpuhe 	zđe zacxy 	ox, roz a 	óneđa je, 
ocmejazc: 	tityjem ja, 	cujarba, 	my3uzca, 	naaeuno, 
TO tcaatce 	euxopu 	zca cjajy, 	zco đpeexa 	óaeđyz -vae 
ume ru, 	u đycu 	zca ramu, 	óanađa 	axunux, 
Haoxa, 	zđ  e xyue, 	Hnoxa, 	y3đ  uuty, 	euona, 
Hnoxa. 	Hnoxa. 	Hnoxa. 	Hnoz-ta. 	Hnoxa. 

V đyutu 	Myje3ux 	Hecranxux 	Cee je a, 	H pađocr, 
hyrehtcu 	zcnuuyje 	mautratba 	cee je u, 	na lbyr 6on, 
neeyutum, 	„Jla unax 	3anperax 	cee je o, 	xuzcađ  đa 
nanana, 	un'  Anax ", 	rajxe cax, 	cee je a, 	npecraxy, 
nby.ibyutzcam 	icao ja 	đanezce, 	cee mnezco, 	u 6an3am 
ume TO 	utro neeam 	đyxoexe 	u cee crpacr, xe6ecicu, 
neeyuteh 	Hnoxa, 	apuje, 	cee jayzc, 	naxonux, 
Hnoxa. 	Hnoxa. 	Hnoxa. 	Hnoxa. 	Idnoxa. 

Ilpona3xoz na zacne Knoxynux Haoxa, 
31cueora 
ceuraz-ba, 
cyronu, 

6e3 zcpaja 
xeanocneR, 
MAO fia.  

ađ ena 
xeceecxa 
zcytcz -baea, 

Hnoxa, 
Hnoxa, 
Hnoxa. 
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mEBPYAPCI-{A OAA  
(FEBRUÁRI ÓDA)  

Y uauey jaMy Me zypxy oeaj 0e6pyap,  

y uauey đy6ouy TaMy? Ca3eexcha Moza  

Tpxe ceer. Ha r4pxy 3eMiby Me o6opu  

ođepaTxa 6orbua.  

Cyđ6a, đocađ  xejacxo cupueexa y Maznú,  
ođ  jeđxoM ry je cađ, 6cixy y Mojy cazoM  

3acTpTy Tonny o đajy, icao uypjau,  
xeuehyl -i 3y6Ma.  

Ođ  crpaxa, 6eorc'o 6ux, alt  3ap ce u.,via uaMo?  
HeMa Mu cnaca, na zco nony đ  eo 3eoxuM, —  
o Tepđoj 6paeu u zeo3exoj zcanuju  
uonxy xaMepe.  

Jeđ  uxo uCTO TU cu Ty, đ  paza, uao cettua,  
nejacHa y đ  aibuxu, 6neđ  a, xenoMUUxa,  
eeh uo yđoea, uojy yMpnu xanycTu  
xeeepxo Mymc.  

Hnau, 6e3 npa3xe peztu xa ycxaMa, HUT Mu  
yTexy naarcxy utani -iyh. Jecu uo Lty đ  ecxa  
Tpe3eexa 36urba u noy3đaxa eepxocT,  
eenuua uo cMpT.  

Ha 3a6opaeíbaM caxazopujyMcue na✓tMe,  
a u 3uMCUO 6e3 euđena nođxe Tauobe,  
u  U3 xajxuxcux hu3uxa y eucuxe  

ceezne unuuyjeM.  

J~o6po je óuno c To60M xođuTU no nenex-  
npeđ  e.ity oee 3eMa,e u no zopuuM rvexuM  
aueađaMa, o Majuo 6naotcexczea Moza,  
đpyzo cpe đ  3ana.  

Ja ce6e caMOZ eoneo xuuađa xucaM.  
Tu — eo11uus Mé. Jeđxoczaexa u ucTUxuTa, 
đo6poTa TU je 6uJla uTpa, nnaMexa,  
cycTuzna cu Me.  

zluM 6u đyxxyo eeTap, xe 6u ce jouc xu 
pođuna Mucao đa t2y „o3encTu", uađ  TU,  
6posce xo u MOja ce6uLtxocT, „O3enuthezu",  
eeh cu u3peuna.  

II02Jle, TalCO Te CnaeuM cTpyLtxuM, O6jelcTuexuM,  
nper,tu3xuM peuMa, oxauo uauo 6auc Tpe6a,  
jep ceauođxeexa TU cu u 6una ea3đa,  
uo cyxxaxu 3pau.  

17ođ  xonceeuMa, uađ  ycy đ  Mu ceđ  e xa naelza,  
ae6e oneeaM, uau oeazco yxauaxcex,  
6e3 ycaHa cađ  eeh, c paxoM y ycTuMa,  

xoaeuxu đuae.  

Maađ  ex JIECKOBAIZ fordításai  
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HOR ŽALOSTI 
(GYÁSZKAR) 

Ubiše ga. Ubiše. 
Ja vičem iz sveg glasa 
i Zjudima, i svetu, 
i brdima, rekama. 
Ubiše ga. Ubiše. 

Danas žalimo tako. 
Bolom koji zaurla, 
rečima opijenim 
i besom koji ri če. 

Jer ne ubiše oni 
koje on, jadnik, vide 
kada zemlju grizaše 
i pesnicom lupaše 
po zemlji što njegova 
tada više ne beše. 

Jer ne ubiše oni 
na koje tad pomisli 
kad potraži svoj život 
očima kratkovidim 

kao u bašti svojoj 
nekada naočare. 

Jer drugi ga ubiše, 
koje ne vide nikad. 
Jer drugi ga ubiše, 
nikad ih ne upozna. 
Ali ja njih poznajem, 
ja znam šta oni rade, 
ja znam i gde stanuju, 
ja znam čak i šta jedu. 

Neka skroz pocrvene, 
al od bolesti bluda, 
bog neka ih ubije 
dobrima svakojakim, 
životom dugim-dugim, 
godinama i novcem, 
zevanjem i dosadom. 
Nek ih nose na slatkim 
i mekim nosiljkama, 
a u očima nek im 
ludilo tiho gori. 

PESMA KORNELA EŠTIJA 
(.ESTI KORNÉL ÉNEKE) 
(Odlomak — Részlet) 

Kreni, moja pesmo, 
moja hrabra pesmo, 
neka, bled, za te čuje 
ko ti na trag pljuje: 
bol. 

U životu, na površini, 
u svetlosti treba da kruži, 
štogod da ti se učini, 
ništa budi, ništa ne pruži. 

Ne reci ni to, ni ovo, 
ni laž, ni istine slovo, 
ne reci šta te boli, 
ni utehu ne traži. 
Ko u trave nek život ti bude, 
čudi se, nek ti se čude, 
ne izgovori tajnu, 
poleti kroz svetlost sjajnu.  

Budi što je slasti mudroj ám, 
divna kora voćke, a sam, 
zelene vo ćke lepšti kraj, 
drveta, mora boje sjaj: 
privid dubine. 

Za brljivim vetrom potr či 
i sve što bilo gde strč i, 
što put sebi kroz dan, kroz no ć  

[prokrč i, 
sve što sevne, sve što postoji 
stigni, jureći sve do neba. 
Pregovaraj sa ćudi ludom, 
šáli se s opasnošću-smrću, 

[sa bludom 
i ismejavaj usrdnog 
kome dubina treba. 
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Šta ti gnjurac donese 
kad izroni iz pene? 
U ruci mu blato tužno, 
to ti daje svake smene, 
Ništa ne vidi kad zaigra 
šarenih voda čar, 
stenje, olovo nije čigra, 
rukavica teška tonu bar, 
ozbiljnim pogledom ko mraz 
kroz ote čeno staklo gleda netremice. 
Svaki je gnjurac velik, 
još mu je ve će lice. 

Jaoj, što je plitka dubina, 
a kako duboka plićina, 
kako su žitke želje, 
kako tužno veselje, 

Znamo mi davni kako je lako 
sve za što kažu da je teško, 
a kako je teško sve što je lako, 
mada medvedi kažu da nije tako. 

Oh, sveta praznino pajaca, 
na srce mi šminku baca, 
pa smehom rűna palaca, 
dok ne zaraste, mrtvaca, 
lice junaku je daska 
što ga od straha zaklanja, 
ko maska, 
oh, dobro dode ta igra 
posle strašnih muka skitnica — 
čigra, 
koja umiruje i bruji, 
šalom leč i, 
na jauk udari najlepše rime, 
reč i. 

Ivan IVANJI fordításai. 

BLAGOSLOVLJENO SIROMAŠTVO 
(ÁLDOTT  SZEGÉNYS ÉG) 

Sveta sirotinjo, ti blaga, ti čista, 
napustila si me, i ja tebe, jao! 
Sada te prizivam ko što spiritista 
tog mršavog gladnog sanjara bi zvao. 

Ti me tako volje, da natrag zanosno 
zovem te, slobodni odrpan če smjeli 
koji gorku čašu ispijaš prkosno, 
a riječ  ti na usni ko plamen sja vreli. 

Al gdje si? Možda sad još mnogo jadniji 
u vlažnoj sobici studentskoj, gladniji 
cigaretu jeftinu grickaš, il pišes stih? 

Ili možda nadmen truneš kraj smetišta, 
il mlad, namrgođen, ne čekajuć  ništa 
oslonjen o svoj stol uzbuden pla ćeš, tih? 
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ZASTAVA 
(ZÁSZLÓ) 

Tek štap i platno, 
a1 nije tek štap i platno 
Zastava. 

Vijek zbori, 
sved leprša, 
stalno gori. 
Uvijek u nadahnuću 
nad ulicom 
u visini 
do pod nebo 
nešto javl ja 
zaneseno. 
Kad se na nju navikoše i više je ne gledaju, 
kad spavaju, 
i dan i noć  
ona, već  sva istrošena i mršava 
kao koštunjav apostolski vjesnik stoji 
na vrh krova 
sama 
rvuć  se s tišinom i s olujinama, 
al prkosno i sve jače 
leprša, 
govori. 

Dušo moja, i ti, i ti — 
ne budi tek štap i platno — 
budi zastava. 

KAD ČETRDESETU . . . 

(HA NEGYVENÉVES...)  

Kad četrdesetu prođeš, u noći 
probudiš se, pa zatim pozadugo 
ne možeš zaspati. Svoju sobu gledaš 
tamo u mraku. Pomalo razmišljaš 
o nečem. Ležiš otvorenih o čiju 
ko kasnije u grobu. To je raskrsnica 
na kojoj život mijenja kolosijek. 
Čudiš se da si izmedu zemlje i zvijezda 
živio. Ljutiš se na jedno malo ništa. 
Igraš se s njim. Dosadi ti. Izgubiš ga. 
Tad obično čuješ s ulice kakav šum. 
Po zvuku svakom prepoznaješ što zna č i. 
Ni tužan čak nisi. Tek trijezan, oprezan. 
Malo nemiran. Zatim odjednom uzdahneš 
i okreneš se zidu. Zaspiš. 
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POSMRTNI GOVOR 
(HALOTTI BESZÉD) 

Vidite, drugovi, mrtav je, ispario, 
ostavio nas. Sve nas prevario. 
Poznavasmo ga. Ne b ješe velik nit izvanredan. 
Tek srce, našem srcu drag i ugodan. 
Nema ga više, 
sad je zemljica. 
Joj, raspala se 
jedna riznica. 

Primjer baš ovaj nek vam je pou čak: 
takav je čovjek. Jedinstven primjerak. 
Ne živje talcvih više, tek jedan, nek se zna, 
na istom stablu nisu jednaka lista dva 
i njemu nikad ne će biti slična. 
Pogledajte tu glavu, ta dva sad bezlična 
draga oka. Pogledajte tu ruku sivu 
što pada sad u maglu neizrecivu 
ukočena ko kamen, 
ko relikvija, znamen 
na kojem klinastim pismom piše sjajna 
jedine jedinke života drevna tajna. 

Ma tko da bješe, sjaj, toplina bješe. 
Svak znao ga i javljao: on bješe. 
Kako je ovo il ono jelo najradije htio 
i govorila mu usta što ih zapečatio 
sad mir, i kako nam u ušima glas bio 
njegov ko hram što se u moru utopio, 
kako još nedavno za svoj stol je sjeo: 
„Sinko, malo sira sada bih pojeo", 
iZ kako je vino pio, ko dijete 
buljio u dim iz svoje cigarete, 
kako je hodao, telefonirao 
i šarene niti snova prebirao: 
kako mu na čelu sjao znamen fini 
med milijunima da je on jedini. 

Možeš ga tražiti, ne ćeš ga pronaći 
ni tu, ni u Af rici, na pol možeš za ći, 
u prošlost krenuti, u budućnost sklada, 
radat će se ma tko, ali on — nikada. 
Nikad više 
uz bljedunjav smiješak ne će da uzdiše. 
Presiromašna je vila kob što tvori 
da ponovno čudo jedinke te stvori. 

Slatki prijatelju, sve to jako liči 
na nekog čovjeka smišljena u priči. 
Na njega je život jednom tek mislio, 
a mi se raspričali: „Eto, živ je, čio . . . " 
Onda se na njega teret neba slio, 
a mi ve ć  plačuć  pričamo: „Tek bio . . ." 
Eno ga, leži, snažan, borben bik 
kao svoj vlastiti skamenjen spomenik. 
Ne probudite ga suze, riječi, lijelc . . . 
Na zemlji tek jednom provedeš svoj vijek. 

Enver ČOLAKOVI Č  fordításai 
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PIJANSTVO U SVANU ĆE 
(HAJNALI RÉSZEGSÉG) 

Iskazao bih ti sve. Da te ne skoli dosada. 
Ja se prošle noći — tek u tri sata — 
manih rada. 
Legao sam. Ali mrska mašina u mozgu 
nastavi da zvrnda ko da drobi drozgu, 
okretao sam se nemirno u krevetu, 
bez sna, sam na svetu. 
Prizivao sam ga, bogme, Zjutim re čima, 
brojeć ' do sto, otrovnim uspavljiva čima. 
Napisano je grozničavo u mene buljilo, 
četrdesetak cigareta srce dražilo. 
I ostalo. Kaja. I druge stvari te. 
Dakle, ustao sam, vrag odneo sve. 
U košulji, po sobi, dole-gore šećem, 
oko mene svuda porodi čni red, 
svakom na ustima meki, sneni med, 
a ja ovde batrgam p'jano 
i zurim kroz okno. 

Aj, kako da po čnem, kako da ti kažem? 
Ti poznaješ ku ću u kojoj stanujem, 
pa ako možda umeš da se sećaš 
moje spavaće sobe, onda uvelike znaš 
da je u ovakvim zgodama sirotica — 
ta pusta Logodijeva ulica, 
te da ispod krova 
kroz okno vidiš sav život doma. 

Ljudi slepo, ko kad ih obori koma, 
u bolnom grču pružaju tela oborena, 
prevrću beonjačama, muči ih mrena, 
u pogledu im maglena koprena 
varZjivog uma što ih mori svakodnevna 
možda anemija. 
Pored njih odeća, obuća, starudija, 
a oni ko u kutiju zatvoreni u sobi, ku ći, 
koje ulepšavaju na javi sanjajuéi, 
ali — rekao bih ja — kad upiljiš oč i, 
svaki stan tamu kaveza to č i. 
Budilnik neki tišinu razbija, 
hromo kaska, žustar zvuk izvija, 
reska uzbuna kazuje onom što spava: 
„probudi se, pred tobom je java". 
Kuća takode spava, mrtvo i glupo, 
ko i kroz sto godina ako se tupo 
sruši, pod njom će korov viriti, 
tava više niko ne će ni slutiti 
da l' su ku će i1' svinjci bili tu skriti. 

No, tamo, gore, druže, nebo je vedro, 
gore je neko č isto, svetlo veli čanstvo, 
što se ko vernost stvrdnjava drhtavo. 
I nebesni svod, 
baš ko negdašnja, davna zbilja, 
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ko maj čin jorgan, ona plava mrlja, 
na mojoj svesci slivena akvarelna brlja, 
i dahteva duše zvezde 
što svijaju gnezda 
u mlakoj jesenjoj no ći 
što studeni prethodi, 
neizrecivo su daleke one tamo preko, 
one što su videle HanibaZa u po.hodu, 
a sad gledaju mene kako sam se odbreo, 
i stojim tu u Pešti u jednom prozoru. 

Ja ne znam šta se tad sa mnom zbilo, 
učiniZo mi se da je nada mnom minulo krilo, 
i da se prema menj nagnuZo ono — 
detinjstvo — što sam sahranio davno. 

Veoma sam dugo 
zurio u raskošno nebesno čudo; 
zarudelo je na istoku; na vetru, 
vrcajući zvezde su neprimetno 
titrale, u daljini blesnu 
ogroman svetli pramen, 
otvoriše se dveri nebesnih dvoraca, 
oko njih se razgori plamen, 
nešto zapalaca, 
počeše da se razilaze silni gosti tamo gore, 
među duboke sene zore 
doleprša divota balske noći, 
vani predvorje pliva u svetlosti, 
domaćin se oprašta od njih na stepenicama, 
otmen gospodin, titan nebesa, 
ogroman svetac dvorane plesa, 
onda pokret, čudan bat, 
drhtav zvon, tihi ženski šapat, 
ko kad se završi igra te iz punog glasa 
vratari pozivaju kočijaša. 

Video sam u daljini 
kako neki čipkani 
veo u širne sutone 
u dijamantskom sjaju tone, 
jedan raskošni 
ogrtač  što se nadaleko modri, 
zaogrnu jedna draga, lepa žena, 
na gZavi joj ures od aZem-kamena, 
obasjava ova prečisti mir, 
razvejani bledoplavi svemir; 

možda andeo sjajne ukosnice 
prelepom kretnjom device 
u kosu udeva, 
te tiše od sna 
ude do dna 
lakih kočija, 
tamo se povija, 
koketnim smeškom dalje juri na njima, 
i dok joj odmi ču ti divZji paripi 
prema pokladno plamenom Mlečnom putu, 
Zzmedu stotinu ko čija zaiskri 
slap zlatnih konfeta pod kopitima. 

Stajao sam zaprepašćen 
i s vremena na vreme klicao od sre će, 
to je nebesni pir, tamo je svako ve če 
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bal, stoga jasno svatih smisao svega, 
te stare, te velike tajne da vile neba 
u svanuće tiho odlaze svojim domovima, 
beskrajnim svetlim kružnim putevima. 

Do zore 
sam ostao gledajući tako u nebesa, gore. 
Odjednom rekoh sebi: šta si to tražio 
tu na zemlji, kakve otrcane bajke snatrio, 
kakve su te to bludnice toliko zarobile, 
kakve su ti to pesme važnije bile, 
i zar je trebalo da mine tma belih zima, 
i tma noćnih tmina 
pa da tek sad sagledaš pir na nebesima? 

Pedeset, 
aj, pedeset godina — namah mi srce bi tiše — 
ovde-onde su i moji mrtvi — i sve više — 
ve ć  pedeset godina nada mnom živo diše, 
blista taj silni, svetli nebesni sused, 
što posmatra kako ja mrvim svoje suze. 
Priznajem ti, eto, da sam se sav skrhan 
sagnuo do zemZje, ja svemu zahvalan. 

Gle, tako se liših vere — ja znam. 
da se odavde mora ići — tako đe znam. 
A onda na struni napuklog srca mog 
ja počeh pevati gospodinu, njemu, kog 
više ne nalazim ni živ a ni mrtav. 
Aj, danas, kad mi je ve ć  i mišić  mlitav, 
znam, druže, da sam ja po zemnom prahu 
batrgao između gruda i duša u dahu, 
i da bejah tek gost tog 
nekog gospodina, velikog, nepoznatog. 

KASNA JESEN NA LUDOŠKOJ PUSTARI 
(KÉSŐ  ŐSZ A LUDASI PUSZTÁN) 

Kukuruz prostrt sred hodnika 
na crvenu vatru sunca se smeje, 
ali njegove žute sene 
mrve crveni venci paprika. 
Duša mi sleće u nemiru 
na jesen što miriše na širu, 
kao na vetru papir krt, 
nad njom su život i smrt, 
žuto i crveno. 

Lazar MERKOVIC fordításai 
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MATERE 
(ANYÁK) 

Že njih o či so tako neznansko velike 
da se prestraši, kdor vanje pogleda, 
pod njimi je plitva jama, 
v njej spe pošasti. 
Tanke so kakor cunja, 
mle čne prsi so usahle, 
solzne o či izsušene, 
rőke kot britev, 
ostre, odločne in trde, 
in njihov gospod zavzdihne, ko vidi 
te rőke, ki so neko č  bile mehke, 
rahle odeje njegovih sanj, 
in jih več  ne spozna. 

Saj niso ve č  ženske, temve č  možje, 
zaspani, ranjeni borci 
s črno čelado na glavi, 
s trpljenjem: železno čelado. 
Vse so enake: matere. 
Če bi se srečale kje, 
bi tiho posedle na tla, 

zemeljske matere. 
In govorile: da, da. 
Prikimale bi: da, da. 
Obtoževale: da, da. 

Tako pa le hodijo brez besed 
in ne vejo ne kod, ne zakaj, ne kam, 
nobenih novic ne zvedo, 
je noč? je dan? ničesar ne vejo, 
le včasih še vzdignejo rőko, 
da bi ustavile to, kar odhaja, 
kar je pošastno in strašno, 
o čemer poslušajo z grozo, 
ko njihov gospod bere časnik. 
In včasih se žalostne vzdignejo, 
opoldne, in planejo tja, 
kier prebival je njihov fant,  
in v praznih posteljah iščejo 
fanta, ki je odšel, 
in v praznih posteljah iščejo 
Boga, ki ga ni nikjer. 

SEPTEMBRSKO HREPENENJE 
(SZEPTEMBERI AMTAT) 

O sprejmi me, september, v svojo slavo, 
ostani z mano, zlati, zreli dan, 
zdaj ko žariš kot bakla čez planjavo 
in moj pogled je bloden in bolan, 
me vzdigni k sebi. Vzdigni me visoko 
nad smrti, nad razvaline in razpad 
in drži me, še tokrat, z varno roko, 
zavetni moj in moj gore či brat. 
Nikoli nisem trepetaje molil 
k bledim bogovom, spokorjen in vdan, 
tvojo resnico sam si zmeraj volil, 
ti neizmerni, véliki pogan. 
Vreden sem te: s ponosom me oznanja 
še mnogo vernih ust in po no čeh 
mi v krvi rodoviten sen poganja 
in tudi ženskam nisem š v posmeh. 
Kleti ne mislim spiti, ne požreti 
gostilne in pekarne, le v zaklad 
življenja si želim tvrdno verjeti, 
pred zadnjim ničem biti se enkrát. 
Ti, ki na trti siliš grozd v zorenje, 
varuh in cesar, stopi mi ob stran, 
v rokah usode mi drhti življenje, 
a hrbet je pokončen in zravnan. 
Se je oblastina, močna roka moja, 
daj piti mi od svojega napoja, 
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s pozlato vse obdaj, ti, ki si slava, 
še sije moja nesive ča glava. 
Glej, lubenica kaže zreli drob 
in dlesni ji rde od belih zob 

V košato rožo gre po čivat osa, 
v svilni haraži skrita je očem, 
iz grozda se cedi nzedena rosa 
in pesnik je od same sre če nem. 
Prišli v deželo smo, ki je kot sanje. 
Kot bi krilat trenutek planil v mir, 
je okrog nas nenelzno svatovanje, 
je dolgi obed in še daljši pir. 
Na vrtu se med cvetjem sestra skriva, 
v zlati skodeli zjutraj se umiva, 
in ko zve čer zapušča gozdni mrak, 
se vsuje nanjo zlati zvezdni prah. 

Kot da so se vrnila deška leta. 
Govor odraslih je nerazumZjiv, 
vsak šum je grob in veter se opleta 
in tuli na večer prek teanazih njiv, 
kot da se je prestrašil golih vrb 
in misli zdaj na blato, mraz in smrt. 

Popoldan čudno tone v predve čerju 
in dan umira v sencah kot bolnik, 
kot v nekih davnih krajih na kZavirju 
vrtinči se Sonata pathetique, 
ob tipke tihi blaznež se spotika, 
ubogi Schumann v topi žalosti, 
in ker ne zmore joka in ne krika, 
se z ust schizophrenia mu reži. 

Zemlja je čudežna kot še nikoli, 
med drevjem je neizrekljiv.šepet, 
nad njim je trak svetlobe in okoli 
vijolične oranže ognjemet; 
meglo poljubi mrak in z njo zaplava 
na rožnem valu skozi temni gaj. 
O kakšna ta otroška je država, 
kaksen ta zdavnaj potopljeni raj? 

Se grdo tu se pozlati v lepoti, 
še grenki smeh beraškega gorja, 
o glejte belo cerkev na planoti, 
ki v opoldánskem ognju plapola. 
V njej je dekle, ki moli in vzdihuje 
kot nekdo, ki zelo globoko spi, 
in slepi starec Bogu prisluškuje 
in k nebu slepci dvigajo o či. 

Ali ve čer, ko v smolasti obleki 
v majhni delavnici, zgrbljen i stvar, 
čepi pred drobno lučko kot na sliki 
iz stare biblije ubog čevljar. 
Zdaj črni dež kakor brez konca lije, 
zdaj iz teme prameni rablešče, 
v četverokotih pravljično zasije 
in zlata okna skozi dež strme. 
Zunaj vihar, utrujeno ječanje, 
znotraj ob luči znani red sveta 
in skrb za zimo in pričakovanje, 
da sažem ves za čuden do neba. 

Povej, zakaj so zvezde danes ve čje 
in kot posode zlóš čere žare, 
vse žolte in bakrene in bleš čeče? 
Kaj to življenje rado bi od mé? 
Kdo mi to čisto milost izkazuje? 
Kdo lošči temne hribe in nebo? 
Kateri bog me v igro zapeljuje, 
da skoz vekove gleda mi oko? 

Zakaj žar Oriona ne pojenja? 
akaj izgine v pari madež vsak? 
Kdo je čarovnik, ki vse to po čenja? 
Zakaj se vendar čudiš, čudežna? 

Življenje moje, polno izobilja, 
naprej skoz čad i nóč, naprej brez 

[cilja. 
Obstani, ura, koledar, razpadi, 
ti kašča gnilih misli sred pomladi. 
Mladosti moje blažene zastave, 
povzdignite se v prazni čne višave. 

FEBRUARSKA ODA 
(FEBRUÁRI (5DA) 

Joj, v kaksen jarek me suva ta februar, 
v kakšno globoko temó? Zabrisani svet 
mojih zvezd ugaša. Na zémljo me zbija 
strašna bolezen. 

Usoda, zavita doslej v omahljivo megló, 
je nenadoma tu, v topZi sobi 
sprehaja se po preprogi, kot volk 
mi kaže zobé. 
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Béžal bi, ves prestrašen, a kam? 
Ni rešitve. Vro č ično razbijam 
po trdi kljuki in ob železnih vratih 
se zlomi namera. 

Edino ti su tu, draga, kot senca, 
zbrisana od daljave, bleda in srepa 
kot vdova, ki jo je mrtvi mož 
nezvesto zapustil. 

Vendár ne šepe češ praznih besed 
in zlagane tolažbe. Si kakor lepa 
trezna resničnost in kot zvestoba in kakor 
smrt si velika. 

Pozabljam na sanatorijske palme, 
pozabZjam na mračno zimsko opoldne 
in iz globine kZi čem 
v svetle višine. 

Lepo je bilo hoditi s tabo po zemlji, 
po bZatni deželi, po grenkih razorih, 
ti mati mojega blaženstva 
in moja družica v zlem. 

Sebe nikdár nisem ljubil. A ti si 
ljubila me. Tvoja preprosta in čista 
dobrota, tako goreča in urna, 
me je dohitela. 

V vetru me misel „prehladil se bom" 
še ni spreletela, ko ti 
prej kot moj egoizem si rekla 
„prehladil se boš". 

GZej, hvalim te, kot se spodobi, 
s preprosto, natančno in objektivno besedo. 
ker zmeraj bila si vsakdanja 
kot sončna luč . 

Med noži, z usodo na rámah, 
pojem o tebi, tudi pohabZjen, kot sem, 
tudi brez ust in z ranami v ustih, 
ti, veličina človeška. 

Kojetan KOVI Č  čs Jože ŠMIT fordításai 
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CSORDÁS MIHÁLY 

A LÉTEZÉS ÉS NEM LÉTEZÉS VERSEI 
AZ ELSŐ  NAGY TÖPRENGÉS CIKLUSA: 
A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI 

Nem is nagyon összefüggő  apró versek füzére A szegény kisgyermek pa-
naszai; a lét nagy kérdését felvető  hang cseng ki egyformán mindegyik 
darabból. Alig halljuk meg e hangot, mondjuk már magunkban: ez a 
Kosztolányi! Kosztollányi, a századelő  Szabadkájának finom tollú, érzé-
keny lelkű  költője, a nagyvilágot járó ifjú világfi, aki — lám! — mese-
szép nyelvet, egyéniségét alakító élményeket örökölt a városban, amely-
ről dobogó szívvel váll: 

Másként halálos csend és néma untság. 
Poros akác-sor, vakolatos utcák, 
petróleumlámpák és nyugalom, 
üveggolyók a kertes udvaron. 

Eszébe talán sohasem jutott volna, hogy gyermekéveit, gyermek-
éveinek Szabadkáját idézze meg, ha a Pestre érkezett, túl nagy ovációval 
ott éppen nem fogadott, de sokat foglalkoztatott poétát egy ízben meg 
nem látogatja édesapja, és a fiú őt hajnalban — visszautazáskor — az 
otthon felé induló vonatra ki nem kíséri. S ha hisszük is, hogy a világ-
irodalom nagyjai közül sokan gyakoroltak hatást Kosztolányira, szava-
inak őszinteségében egyetlen sorát olvasva sem kételkedünk. Nyilvánvalló-
an az elveszített paradicsom nosztalgiájával beszél apja elbúcsúztatásának 
napjaiban nagyanyjáról, nagyapjáról, édesanyjáról, húgáról, a rokonok-
ról... Honvágy ébredt, vagy az otthoniak iránti szeretete tudatosult 
benne? Maga sem talált magyarázatot az otthon iránt hirtelen felébredt 
érdeklődésére, de hogy az összefüggött életének más eseményeivel, arra 
következtethetünk szavaiból: 

„Próbálok visszagondolni arra, hogy keletkezett bennem egyik-másik 
versem. Csak külsőségek, apróságok, érzéki mozzanatok jutnak eszembe. 
Én sohase terveztem, hogy majd megírom egy vidéki, korán érett, ideges 
gyermek életét, azt a versfüzéremet, amely — úgy látszik — végleg ne-
vemhez kapcsolódik. Olyan gyermekkorom volt, mint mindenki másnak 
hasonló körülmények között, nem mélyebb, nem furcsább. Érezni is 
csak annyit érezhettem, mint akárki. Élményeimet elraktároztam, s azok 
sokáig dermedten szunnyadtak bennem. Egyszer, mikor Budapesten egye-
temre jártam, meglátogatott édesapám, nekem kellett őt kikísérnem a 
hajnali vonathoz. Miután elváltam t őle a pályaudvaron, föltettem, hogy 
lefekszem és kialszom magamat. 

Álmosan bandukoltam az utcákon, melyeket még nemigen láttam 
ily szokatlanul fakó, hajnali világításban. Csodálatosnak tetszett az egész 
világ. Ekkor zendültek meg bennem a Szegény kisgyermek panaszainak 
kezdő  sorai: »Mint aki a sínek közé esett ...« Lehet, hogy azért, mert az 
imént síneket láttam, de lehet, hogy nem is azért. Alig vártam, hogy ha-
zaérjek, fölrohantam a lépcsőn .s otthon, az iUllői-úti diákkaszárnya udva-
ri szobájában, egymás után firkáltam le a ciklus költeményeit, négy-ötöt 
aznap, s két hét alatt befejeztem az egészet, úgyhogy évek múlva, a kü-
lönböző  kiadások során egyetlen bet űt se változtattam rajta. Hogy mi 
támasztotta bennem éppen ekkor és éppen így ezt a gerjedést, céltalan 
volna firtatni. Azt hiszem, ha azon a hajnalon alszom és nem kelek föl, 
akkor ez a versfűzér nem születik meg soha." (Ábécé. Nyugat, Buda-
pest, 1942. 145-146.) 

Mennyire múlhatott valóban a véletlenen a költ ő  megnyilatkozása? 
Benne A szegény kisgyermek panaszainak fájásai és örömei mindenkép- 
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pen megvoltak, megvolt a sok-sok sajgó érzés a szül ői ház és a „Fecske.  
lány", Lányi Hedda iránt. 

Mi az, ami megragad és ami taszít bennünket ezeket a könnyednek 
tetsző, de valójában nagyon súlyos verseket olvasva? Hiszen Kosztolányi 
nem pusztán emlékezik bennük, hanem a szerepjátszásban leni meg a 
maga számára azt az önkifejezési formát, amely akkoriban, a huszadik 
század első  évtizedeinek végén, divatos volt is, miként Kiss Ferenc írja 
monográfiájában: „A szegény kisgyermek panaszainak minden darabján 
érzik, hogy költőjük elemébe került, s mert fontosnak és rendkívülinek 
érzi, amit művel, szerepében felszabadultan és teljes szuverenitással mo-
zog. A témákat, motívumokat el ődeitől rendre elorozza: G. Rodenbaohtól 
a szomorú unalomba merült kisvárosi vasárnap délutánokat; Verhaeren-
től a vidéki élet emlékezetes mozzanatait és alakjait: a gyümölcsös ősz, 
a csendes esti beszélgetések emlékét, a doktor bácsi alakját, az ünnepi 
misét és a fürdőt. Verhaeren Tout ela Flandre ( Az egész Flandria) című  
kötetében a Les tendresses (Els ő  gyöngédségek) című  ciklusból a Gyü-
mölcsök, a Kert, a Húsvét, s főként a Lábadozás című  versek tartalmaz-
nak rokon vonásokat. A Verlaine-nél, Laforgue-nál felsíró zongorát szinte 
vándormotívumként kezeli, s így van a Henry Bataille-nél, Fernarnd 
Gregh-nél, Francis Jammes-nál, s f őként a Rilkénél megcsodált titokzatos 
jelentéssel telített tárgyakkal is. A titokzatosság és sejtelmesség, mely 
az emlékeket belengi, maga is divat már ekkor, de Kosztolányit ez sem 
feszélyezi. S nem feszélyezik a szorosabb érintkezések sem: hogy G. Ro-
denbachnál szinte úgy hal meg a palánta, mint nála a virág, hogy el ő tte 
Conazzini, s őt Szép Ernő  is szegény, meg nem értett kisgyermekként 
panaszkodik a felnőtt világra." (Az érett Kosztolányi. Budapest, Akadémia 
Kiadó, 1979. 19-20.) 

Jó tudnunk ezekről az elődökről, de korántsem azért, hogy Koszto-
lányi néhány kortársának a végletébe essünk: utánzatnak min ősítsük 
A szegény kisgyermek panaszai valóban túlstilizált, de sok-sok vonatko-
zásukban eredeti, szépséges költeményeit. Ami jómagunkat is a kifogást 
keresők mellé állít pillanatokra: a versbe fogott panaszoknak a pana-
szossága. Mert Kosztolányinál akkor is a szenvedés nyomasztó hangulatá-
val találkozunk, ha örömteli dolgokról beszél. Melankóliája akkor ragad-
hatna át az olvasóra is, ha mindig látná a költ ő  szomorúságának az okait. 
Ám amikor nem látja, vagy a helyükben egészen más töltés ű  érzéseket 
vesz észre, megsokallja a panaszokat, és hajlamos valóban arra gyana-
kodni, hogy valami divat hálójába keveredett a poéta. Ahányszor leányt 
vagy asszonyt idéz meg, azokat mindig bánatosnak, mereng őnek, halo-
ványnak hiszi és hiteti velünk. Lehettek persze azok, de inkább a költ ő  
lehetett telve keser űséggel, bizonyára nem is csak a szabadkai emlékek, 
hanem újabb csalódásai miatt. Ezek az újabb csalódások pedig bárhol 
érhették volna, a világ bármely táján. 

Ez az áttételesség azonban nem lephet meg bennünket, ha a kor 
költészeti törekvései részeként fogjuk fel a KosztoQányiéit is, igaznak érezve 
Karinthy Frigyes megállapítását: „Ez tehát a szimbolizmus, a dolgok jelen-
tőségében való hit: vallás és filozófia a költészetben, transzcendens er ők 
hite és imádata. Fejlődése folyamán Kosztolányi Dezs ő  odáig jutott el, 
hogy versei nem csak versek immáron, s el nem intézhet ők poézis-esz-
tétikai alapon. Egyetemes világfelfogás, misztikus törvényszer űség foglal 
egyetlen egészbe színeket és képeket." 

Nem lephet meg; a panaszok maguk sem, hiszen Kosztolányi éppen 
ezekkel nyugtatta zajongó lelkét, miként 1904-ben írta Babitsnak: „Nem 
tudom, miért, de én fanatikusa lettem az elmúlt id őknek. Gondolatok és 
hangulatok bántanak. Mindég arról álmodok, hogy gyerek vagyok, s oly 
érzelmeket érzek ilyenkor, melyeket kifejezni sohasem tudok, de mindég 
vigaszt merítek belőlük." Panaszos panaszok hát ezek, mint a kenyér, 
amelyért nagyon megdolgozott az ember, nagyot mégsem haraphat bel őne. 
Amelyért nagyon megszenvedett, akár úgy, hogy az egészségét, akár úgy, 
hogy a nyugalmát áldozta fel érte. Mert ha — miként Németh László 
mondotta — Kosztolányi számára tulajdonképpen „ürügy a kisgyermek 
s egy fölfedez ő  áll mögötte", akkor A szegény kisgyermek panaszai vitat- 
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hatatlanul élményversek gy űjteménye, amelyek egy mikrovilág átélt ese-
ményeinek az ábrázolását célozzák, nyugtatóul egymást term ő  nyugtalan-
ságokra. De nyugalmat hogyan is remélhetett naivan a költ ő  folyton ő t 
gyötrő  halálfélelmének, halálsejtésének megfogalmazásától? A halál ugyan-
is számos formában rémíti az apró költemények kisgyermekét: konkrétan 
is megjelenik, de éjszakai rémként, kísértésként is ... S máris kisüt a 
sorokból a kisgyermek önsajnálata: 

Zörgő  szekéren az Idegember 
tudom, hogy elvisz engem is egy éjjel, 
s szegény anyám az ablakunkra rogyva 
néz majd utánam könnyes, kék szemével. 

A lét kérdését felvet ő  hang felismerhető  minden versben, még ha a 
versek témájukban nem kötődnek is egymáshoz, s őt azt mondhatjuk: szer-
telenül csapong a költő , eltávolodva messzire egy-egy felvetett gondola-
tától és váratlanul visszaérkezve hozzá. Amikor azt hinnénk, kedves gyer-
mekkori pillanatokra emlékezik csupán, azon vesszük észre magunkat, 
hogy már újra a halál félelmetesen sötét alagútjaiban járunk a hangját 
követve: 

Szegény anyám csak egy dalt zongorázik. 

Egy árva dalt. Azt veregeti folyton, 
és megbicsaklik elefántcsont ujja 
a fekete-fehér elefántcsonton. 
És elfelejti, próbálgatja egyre, 
és szálni vágy, mint vérz ő  sas a hegyre, 
mert szállni tudna, szállni és röpülni, 
de visszahúzza újra ezer emlék. 
Ezt zongorázta kisleány-korában, 
s mikor apuskával egymást szerették. 
Ezt próbálgatta, amikor születtem, 
és megtanulta, elfeledte csendben. 
Jaj, mennyi vágy van benne, hosszú évek. 
Egy szürke dalban egy szent, szürke élet. 
Hogy össze nem rogy a szobánk alatta, 
hogy össze nem rogy menten, aki hallja. 
E dalban az ő  ifjúsága halt el, 
s a semmiségbe hervadt vissza, mint ő . 
Kopog-kopog a rossz, vidéki valcer, 
és fáj és mély, mint egy Chopin-kering ő . 

S alig fejezi be e nagyon-nagyon szép anya-versét Kosztolányi, kezdi 
az Én öngyilkos leszek ... címűt. Persze, játékosság búvik meg a lesújtó 
szavak mögött — de a kisgyermek véresen komoly játékossága. 

Itt érkeztünk el •a megfellebbezhetetlen igazságig: még ha utánér-
zés-vers is a ciklus némelyike, a zömükben elevenek és er ősek a költőt a 
szabadkai atyai házhoz és környezetéhez köt ő  életélmények, olyannyira, 
hogy a rímek utolérhetetlen mestere, a nyelv és a stílus biztos kez ű  kő-
művese a nyers élet és a legtökéletesebb m űvészet szembeállításakor anyja 
iránti szeretetb ől az élet pártjára áll: a rossz, vidéki valcert oly fájónak 
és mélynek mondva, mint egy Chopin-keringő . Az ilyen fajta költői túlzá-
sokról Ady jut eszünkbe; jelenlétük Kosztolányinál sem egyedülálló eset, 
még ha Babits éppen az ellenkez ője miatt bírálta is a szomorú, szomorko-
dó miniatűrök szerzőjét: „Túljó rímei is kedvtelenítenek. Mi szüksége 
ezekre az olcsó ékszerekre? Én is szeretem a rímet, de csak ha úgy n ő  
ki a sor végén, magától, mint ágon a virág." 

A szakirodalom sokféleképpen értékelte, min ősítette A szegény kis-
gyermek panaszait, de olyanként csak itt-ott érintette, mint a létezés és 
nem létezés verseinek füzérét; pedig kivétel nélkül szinte minden mini-
atűrben a születés, élés és elmúlás gondolatai foglalkoztatják Kosztolá- 
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nyit, s rajtuk kívül semmmi más. Semmi más, mert kínzó töprengéséhez 
ez is elég. Bele ugyan szöv ődnek meglátások az élés = élet legfontosabb 
igazságairól és igazságtalanságairól, mint az egyik ponttól a másikig ve-
zető  távolság szakaszait jelent ő  gyermek-, ifjú-, felnőtt-, majd öregkorról, 
de itt még mindig e költészet f ő, meghatározó gondolatánál maradunk. 
Hihetnénk, távolodunk tőle, amikor az imént említett igazságokat-igaz-
ságtalanságokat firtatva a szociális különbségeket teszi szóvá a maga 
szertelen módján a költ ő, ám ,a kettő  annyira szorosan szöv ődik nála 
egymáshoz, hogy egyiket a másik, a másikat az egyik fényénél láthat-
juk csak: 

Ó, hányszor látlak mégis bennetek, 
kis testvéreim, rongyos gyermekek. 
Deres kertekben, ablakom alatt, 
ott lázadoztok ti ijesztve, némán, 
kékzubbonyos, halálra-szánt csapat, 
a hóba, ködbe, fenyvesek árnyékán. (. .) 
És nézem őket és siratom őket 
az éjjeli, makrancos zendülőket. 
Harcolva árnnyal és meleg szobával, 
nyitott szemmel velük szövetkezem, 
és ablakon és véren-sorson által 
önékik nyújtom úri, kis kezem. 

Talán ezért rótták fel a költőnek, hogy mintha csak a forma után 
érdekelnék a megénekelni vágyott dolgok maguk. Pedig igenis érdekelték, 
de a lényeget kutató elmével nem a létezés részletkérdéseivel foglalkozott, 
hanem magával a létezéssel, és csak annak ügyében fordult az élet néhány 
jelensége felé. S ha jobban megnézzük, észrevesszük: mely jelenségek 
ezek. Azok, amelyekb ől a leglángolóbban süt ki a lét élménye: boldog és 
boldogtalan sorsok, szerelem és halál ... 

Igen, a halál! Költészetének leggyakoribb motívuma. Igazán átélni 
az élet örömeit is csak úgy tudja, hogy tekintetét állandóan a nagy fe-
nyegetésen, az elmúláson tartja. A választott kifejezési forma, a szerepját-
szás lehetővé teszi számára, hogy gyerekes őszinteséggel •és egyszer űség-
gel kimondja: 

Én félek. 
Az élett ől és sötéttől, 
mely mindenütt kegyetlenül elér. 
Ha száll a nap, 
az ablakom alatt 
hullámzik az ismeretlen éj, 
a végtelen és ismeretlen éj, 
egy tenger — vészesen és feketén — 
csöndesen sirásom benne elmerül, 
mint holt madár a tenger fenekén, 
a kisgyerek magába sír szegény. 

Költő  volt, azért látott másoknál élesebb szemmel a létezés legmé-
lyebb kútjainak titkos vizébe; vagy inkább mert látott, lehetett költ ő . 
Amit benne látott, megénekelte. Hogy sem mástól nem tanulta tudását 
az életről, sem mást — érzése szerint — meg nem taníthatott rá, azt 
is nyíltan kimondja ugyanebben a versében: 

Sírok, sírok, mindíg csak egyedül, 
és senki meg nem értett még soha. 
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PENAVIN OLGA 

EGY KOSZTOLÁNYI-NOVELLA 
VÁZLATOS SZÖVEGNYELVÉSZETI ELEMZÉSE 

A szövegnyelvészet a nyelvtudomány legfiatalabb vizsgálati módszere, mint 
a neve is mutatja, a szöveggel foglalkozik. Többé nem a mondatnyi kije-
lentés vizsgálatának tárgya, hanem a nyelvi rendszer és a szókincs, a 
lexikon alkalmazásának, helyesebben funkcionálásának egy nagyobb össze-
függő  produktuma, a konkrét szöveg. Ez a szöveg pontos szabályok szerint 
szerveződött szöveggé, közben sokféle szerkesztési mód, körülmény meg-
határozó feltételének engedelmeskedett. 

Általában azt tartják, hogy a szöveg a kommunikáció szolgálatában 
a címzett befolyásolásának eszköze. A Kosztolányi írta rövid novella, me-
lyet a budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó Hét kövér esztend ő  1981-ben 
megjelent kötetéből választottunk elemzésre, a Boris könyve címet viseli, 
szintén befolyásolni akarja az olvasót. A szerz ő  maga mondja 1915-ben 
Nyomdafesték című  publicisztikájában: „Kié azonban a vérem most, és 
kié a tintám? Nekem úgy rémlik, hogy a szegényeké ..." A Kosztolányi-
novellában igazként fogadjuk el a kiscseléd félszeg viselkedését éppen úgy, 
mint a hivatalnokét is, aki ugyan „nem volt rossz ember, csak a törvényi 
képviselte, melynek mindnyájan engedelmeskedni tartozunk ..." Fontos 
tulajdonsága a szövegnek az elhihet őség, az igazság lehetősége. Ez meg 
is található novellánkban. Az olvasó azonban nemcsak igaz voltát fogadja 
el •a történetnek, hanem bizonyos érzelem is kerekedik benne, együtt érez 
a lánnyal, ellenszenvvel viseltetik a Hivatal, a Hivatalnok iránt. 

A szöveg információkat tartalmaz, de nemcsak küls ő, formális je-
gyekben megjelenő  információkat, hanem úgynevezett mögöttes informá-
ciókat is. A nyelv, tudjuk, társadalmi tevékenység, s ez a szövegben je-
lenik meg, mint igen bonyolult és sokrétű  emberi produktumban. A Kosz-
tolányi-szöveg mögöttes szövege például a következ ő : a korabeli társada-
lomban, a kapitalizmusban voltak urak és cselédek; a szegény falusi em-
ber úgy segített magán, hogy kislányát elszeg ődtette cselédnek a városi 
házakba; a lány nincs még tisztában a városi viselkedéssel, félszeg, 
ugyanakkor tartja magát a falusi normákhoz; a falusi ember félelme a 
mechanizációtól stb. szinén ott van a szövegben, kimondottan is, nemcsak 
mögöttes szövegként. 

A novella közléstartalmát vizsgálva a Reiss-féle kommunikációs alap-
szituációkat véve alapul, megállapítható, hogy az író a közléstartalmat 
kreatív és művészi módon formálta meg. A szerz ő  maga teremtette meg a 
beszédtárgyat, a kiscseléd cselédkönyvének kiváltását, ő  maga határozta 
meg szuverénül a közlési módot művészi alkotói akaratához ill ően. Így te-
remtett egy bels ő  szervezettséget mutató, kétszeresen strukturált szöve-
get, mely szintaktikai-szemantikai síkon és a m űvészi felépítés síkján 
strukturális egészet ad. Az expresszív, kifejezésgazdag, szép irodalmi szö-
veg ezenkívül még bizonyos emberi magatartást is 'kivált az olvasóban, 
esztétikai-emocionális élménnyel is szolgál. 

Ami a szöveg jelentését illeti, egyetlen szövegjelentése van, a szöveg 
mint egy tagolhatatlan szignál a következ őt fejezi ki: „Nem olyan köny-
nyen lehet az ember cseléd. " 

Ezt a nyelven kívüli valóságot öltöztette az író anyagi formába. A 
nyelv használóját, jelen esetben az írót azonban a nyelvi rendszer bels ő  
törvényei befolyásolták, sőt azt is lehet mondani, megkötötték a kezét, 
mert mikor a szöveget teremtette, komponálta, a nyelv szabályai szerint 
kellett eljárnia. 

A szöveg szerkesztett, formálisan tagolt és tagolható egység. Van 
makroszerkezete: bekezdés, tárgyalás, befejezés. Ezekben szembet űnik az 
elhatároltság. Az egyes részeken belül, a mikroegységekben szintén felfe- 
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dezhető  az elhatároltság, például az új tematikai magot kifejt ő  bekezdé-
sekben. Kosztolányinál a bekezdés, a küls ő  határ jelzettsége egyúttal meg-
felel a szövegszervező  narratív tényezőknek, a cselekménynek, a szereplők-
nek, az időnek, a helynek stb. Gondoljunk csak a lány felkészülésének, 
elindulásának bekezdésére, az iroda bemutatására, a hivatalnok ténykedé-
sére stb. Ezekben a bekezdésnyi egészekben és kés őbb a teljes szöveg-
ben az úgynevezett szövegkohézió lépett működésbe, az tartja össze, teszi 
egységes, teljes szöveggé a bekezdés mondatait és a bekezdéseket. 

A teljes szöveg fókuszmondata: „Nem olyan könnyen lehet az ember 
cseléd." Ez egyúttal témája is a teljes szövegnek. Az író novellában fejti 
ki a témát, megfelelő  módon elbeszéléssel, leírással, kérdések alkalmazá-
sával és az írásjeleknek a kifejezendő  tartalom szerinti alkalmazásával. 
Szerepel ugyanis a közlésben állításnak, kijelentésnek megfelel ő  pont, a 
lány szavainak idézésekor idéz őjel, kis gondolatjel a párbeszédekben, a 
kérdésekben kérdőjel, vessző  a részmondatok határán. 

Ez a szöveg is,. mint minden szöveg, szegmentálható, kisebb siintekre 
bontható, például létezik egy-egy tartalmi tömb, azaz egy bekezdésnyi 
szöveg, mely mindig egy tételmondatból, egy alapinformációból és annak 
rövidebb-hosszabb kifejtéséb ől áll, azaz a kifejtés adja a kiegészít ő  in-
formációt. A Boris könyve című  novella következő  bekezdésének: „Megmos-
dott, szőke haját koszorúba kötötte, fehérbe öltözködött, mint els ő  áldo-
zásra. Zsebeit almával, szilvával tömte tele a nagy útra. Ünnepélyesen 
tipegett az utcán, érezve, hogy ez a nap semmi más napjához nem ha-
sonlít" — tételmondata, alapinformációja:„... érezte, hogy ez a nap sem-
mi más • napjához nem hasonlít.” A többi kiegészít ő  információ. Mindezt 
mondatok szervezett sorával, egy egyszer ű  és két különféle tagviszonyban 
álló összetett mondattal fejezte ki a szerz ő  úgy, hogy minden mondat 
egy lépéssel előbbre visz. A részletek felemlegetése a képet pontosabbá 
teszi. Szinte kézzel érinthet ő  távolságba hozza a falusi szabályok szerint 
ünnepélyesen kiöltözött leányt, aki most hosszú útra készül, életében 
először megy a Hivatalba, hogy neki is legyen könyve, valószín űleg élete 
egyetlen könyve, cselédkönyve. 

A szerző  a szavakat is úgy válogatta meg, hogy ne csak a tényt, 
hanem a hangulatot is visszaadja, például Boris tipegett, nem haladt 
vagy ment,. zsebeit teletömte, nem pedig tele rakta, gyömöszölte stb. 

Fonológiailag is rendezett a szöveg. A fonémák eloszlása, csoporto-
sulása a vizsgált bekezdésben a beszélt nyelv tulajdonságait mutatja, 
nincs semmi szabálytalan. A magánhangzó fonémák megterheltségi sor-
rendje a következő : e:20, a:14, o:8, á:8, ö:17, i:16, é:3, ú:2, u:1, ü:l. A 32 fel-
használt szóból magas hangú:15, mély hangú:14, vegyes hang-ú:3. 

Mivel a szöveg igen komplex, sok arculatú jelenség, számtalan ol-
dalról lehet megközelíteni; mi csak éppen néhány szövegnyelvészeti meg-
állapítást szándékoztunk Kosztolányi Boris könyve című  novelláján kipró-
bálni. 
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BOSNYÁK ISTVÁN 

ALKALMI GLOSSZA EGY AJÁNLÁSRA 
SINKÓ ERVIN EGY KORAI VERSÉRŐL 

A Bácsmegyei Napló 1914. november 14-i számában egy vers jelent meg, 
Kosztolányi Dezsőnek ajánlva. Írója egy tizenhat éves gyerekember, aki 
az év szeptemberétől rendszeresen publikál a lapban, s akir ől majd a 
Fenyves Ferenc távolléte alatt Katona Béla felel ős szerkesztésében meg-
jelenő  újság egyik szerkeszt ői üzenete nem sokkal e vers megjelenése után 
azt közli egy apatini olvasó kérdésére, hogy „A Bácsmegyei Naplónak Sin-
kó Ervin néven Spitzer Ferencz a munkatársa. Nemrég költözött Apatinból 
Szabadkára" .. . 

A vers sorrendben az ötödik lírai zsenge, mely az induló, koraérett 
kamasz poéta tollából napvilágot látott, s rajta kívül két cikke is meg-
jelent már ekkor a szabadkai újságban. Ime a vers teljes szövege: 

IMÁDSÁG HÁBORU-ISTENHEZ 
(Kosztolányi Dezs őnek ajánlom.) 

Uram, Te véres, halálos nagyúr, 
porba rogyva imádkozom Hozzád; 
Uram, Háboru-isten, légy kegyes; 
felénk derit őn ragyogjon orcád; 
s tedd, hogy legyen er ős, vig és boldog 
az én hazám, e bús Magyarország. 

Ez a nép oly rég vár Hajnalra, 
istenem, Háboru, hozd meg ó néki .. . 
Lásd: nem báb-istenhez száll szóm .. . 
Esdő  lelkem a Te hatalmad kéri: 

Tedd, hogy a könnyek e tengeréb ő l, 
a vér ez orkános viharából, 
öröm-virág viruljon ki néki. 

Jóságos, szelid, ártatlan a fajtám, 
kissé büszke, de nemes hajtásu törzs; 
vad évszázadoknak viharai közt 
eleget busult az Idők haragján. 

Mulj el fel őlünk s jó'jjön a Békesség 
a szent, az áldott, boldog Béke; 
s örüljön, éljen, vigadjon, szeressen 
magyar földnek drága, jó népe. 

Sinkó Ervin 

Téves ajánlás? — kérdezhetnénk. Vagy az induló kamasz poéta af 
féle csínytevő  gesztusa Kosztolányival szemben? Hisz els ő  olvasásra is nyil-
vánvailó, hogy a szöveg közel sem az ekkoriban legfrissebb Kosztolányi-
kötetek, az Őszi koncert, a Kártya, a Mágia és a Lánc, lánc, eszterlánc 
modorában íródott, nem velük próbál — ajánlott vers lévén — szellemi, 
hangulati vagy stilisztikai rezonanciát teremteni, hanem épp a nagy sza-
badkai költőelőd poétai ellenllábasának a lírájáva'l... „Adys" f őnevek és 
szimbólumok, „adys" szintagmák és igék, ,;adys" jelz ők és jelző-zuhata-
gok, „adys" magyarságtudat-parafrázis, egyszóval: a kor Költ őfejedelmé-
nek tudatos vagy öntudatlan megidézése — a riválisnak ajánlva .. . 

Vele, a voltaképpeni megidézettel, azaz Ady Endrével viszont kamasz-
poétánk már egy évvel ezelőtt — tizenöt éves fejjel! — közvetlen kapcso- 
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latot is teremtett. 1913 végén ugyanis egy lelkendez ő  verses Ady-portrét 
írt s levét kíséretében megküldte — magának a Költ őnek. Aki 1914. ja-
nuár 2-i keltezéssel válaszol is vidéki rajongójának: 

„Kedves barátom, az Ady-portrét nem dicsérem meg, mert hátha el-
fogult vagyok, de ízléstelen is. De megköszönöm aa verset s a verset (sic!) 
s a levelet is azért a szeret ő  lelkességért, mely belőlük kilobog. Üdvözli 
Ady Endre". 

Nos, e „szerető  lelkesség" epigonizmusa „lobog ki" voltaképp a Kosz-
tolányinak ajánlott zsengéb ől is, nem pedig az invokáció formális alanyának 
költészetével megteremtett bárminem ű  kapcsolat, együttrezdülés tanúsága. 
Hiszen hiába lapozzuk fel A szegény kisgyermek panaszai szerzőjének ek-
kori legújabb, a világháború első  évében megjelent Lánc, lánc, eszterláncát 
(melynek anyagát, néhány vers kivételével, csaknem egészében átveszi az 
1916-bam napvilágot látó Mák is): sem motívum-, sem tónus-, sem képi-
stilisztikai rokonságot nem tudunk felfedezni a befutott s az éppen induló, 
még csak leendő  író lírája közt. Az időben távoli Négy fal között (1907) 
magyarság-versei és -szonettjei egy-egy felhangját pedig csupán olyan okkal-
joggal kereshetnénk e zsengében, mint általában a magyar líra hazafias 
hagyományának beütéseit .. . 

A voltaképpeni Mester ekkor, 1914 őszén megjelenő  verseivel viszont 
jóval könnyebb rokonítani e zsengét. Legalábbis a hasonló és ellentétes 
magatartás-gesztusok és gondolati-program:atikus elemek álapján. 

Így például a Nyugat szeptember 16—október 1-i számában publi-
kált Az Ősz dicséretének kettős programja: „S nekem semmi ma sem vi-
gasztalan. / Most építem vulkánokra a fészkem, / De fajtámra is mostan 
figyelek"; majd az október 16-i számban közölt Mag hó alatt ugyancsak 
kettős magatartás-credója: az ígéretes Tegnapról való hív tanúskodás és 
egy „új emberű  új világra" való föltekintés imperativusa; s aztán a folyó-
irat november 1-i számában napvilágot látó Ady-versek programatikus kité-
telei: „Óh, hóhér Id ő, / Óh, tegnapi-tegnap igéje, / Megrontásoddal meg-
szépült varázs" (Tegnapi tegnap siratása), illetve: „De várja az Embert víg 
célja: / Piros, tartós öröm. (...) Förtelmeit egy rövid Mának / Nézze túl 
a szemem" (Új s Új lovat), s végül a Mégsem, mégsem, mégsem programa-
tikus záróstrófája: 

Bár teljesednék jámbor bizakodók 
Golgotás hite nagy teljesedésben, 
Bár megszépülne, jobbulna a világ. 
Úgy fáj ez a Most s mégsem, mégsem, mégsem 
Szabad beállnom hiv őnek hitetlen — 

mindezekkel a motívumokkal közvetve bár, de összefüggésbe hozható 
az ifjú szabadkai követ ő  békefohásza is. Azzal a lényeges megszorítással, 
hogy az ő  zsengéjében a „fajtámra figyelés" apologetikus, a „tegnapi-teg-
nap igéjébe" vetett maradék hit, vagyis a demokratikus, népi, megújuló 
Magyarország világháborúval „megrontott" lehet őségének reménye jóval 
töretlenebb, a „jámbor bizakodás", a „Golgotás hit" jóval gondtalanabb 
— és naivabb ... A Nyugat őszi számaiban megjelent Ady-versekkel való tu-
datos vagy ösztönös rokonulás mellett tehát az ugyanilyen ellenpontozás 
tényével is számolnunk kell. 

Az alig lehet kétséges, hogy a szabadkai ifjú Ady-rajongó olvasta a 
Nyugatnak e számait; az azonosuló-ellenpontozó attit űd azonban ettől 
függetlenül is nyilvánvaló. 

Erről tanúskodik egyébként a Kosztolányinak ajánlott, azonban, mint 
láttuk, voltaképpen Adyt megidéző  békefohász előtt két héttel, vagyis 1914. 
november elsején ugyancsak a Bácsmegyeiben közzétett másik zsenge is. 
Zárjuk ezt az alkalmi glosszát e minden mikroelemzésnél beszédesebb ko-
rai Sinkó-vers teljes szövegével: 
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VÉR ÉS VÉR 

Vér és vér és mindenütt vér, 
lángban a falvak és mindenütt vihar! 
De hiába: majd csak véget ér, 
és dudol új dalt majd az ihar, 
uj dalt, merészet, szabadot, 
mert megujhódtat mindent ez a vihar! 

Lázangó dühökb ől kivirit szeliden 
majd egy nagy, békül ő  mosoly; 
lesz sugaras virradat, nótázó hajnal 
és csupa, csupa dal ... 
Hallom, hallom a bősz vihar-orkánban, 
ahogy a Jövő  messziről dalol . . 

Hallom uj-erők harsonás ébredtét, 
a vérittas, bus magyar talajon... 

Látó szemeim látják a Jöv őt, 
nem födik el a vér és lángködök .. . 

... Vivó er ők és piros orcák, 
nevető  kedvü, friss Egészség, 
sikon-földön Er ő  és Szépség, 
kacagó, erős Magyarország! 

Sinkó Ervin 
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KÁLMÁN C. GYÖRGY 

KOSZTOLÁNYI-BÍRÁLAT A MÁBAN 
GYÖRGY MÁTYÁS KRITIKÁJÁRÓL 

A magyar avantgarde kritika, és különösen A Tett és a Ma kritikája, jó-
val többet érdemelne, mint amennyit ez idáig írtak róla. Hogy miért, azt 
talán fölösleges is részletezni: elég legyen itt annyit megjegyezni, hogy a 
kritikák elemzése esetleg rávilágíthat az újító, a hagyománytól elszakadni 
kívánó, forradalmi szándékú művészi törekvések mögött húzódó elméletre, 
s mindenképpen jelzi a hagyományhoz és más kortársi törekvésekhez f ű-
ződő  viszonyt. Ennek az elvégzend ő  vizsgálatnak egyik változata lenne, hogy 
bizonyos művek, szerzők, korszakok, stílusok avantgardista fogadtatását 
vennénk szemügyre; egy másik meg az, hogy bizonyos kritikusok m űködé-
sét követnénk végig, kritikáikat elemeznénk. Egy megjelenés el őtt álló 
tanulmányomban' megkíséreltem György Mátyásnak, ennek az egyéni han-
gú és igen érdekes költőnek2  A Tett és a Ma (s kés őbb a Híd) hasábjain 
megjelent bírálatait áttekinteni. Jenen írásomban ezek közül csak eggyel, 
a Kosztolányi-bírálattal 3  foglalkozom. 

Hadd szóljak mindenekelőtt néhány szót György bírálatairól általá-
nosságban. Legel őször is szembetűnő  az írások különös, olykor nyakate-
kert, erősen metaforikus és értéktelenített nyelve. A beszél ő  rendszerint 
többes szám els ő  személyt használ: ez lehet általános alany, jelentheti az 
olvasókat, lehet szerzői többes vagy vonatkozhat a kritikusoknak vala-
milyen meghatározatlan közösség-hátterére. Ezzel függ össze, hogy a szö- 
vegekből komoly önbizalommal rendelkez ő  személy szól az olvasókhoz; 
más vélemények, szempontok ritkán említ ődnek, kevés a kérdő  mondat. 
Ebből az önbizalomból azonban visszavesznek a gyengít ő  kifejezések, mé-
takritikai fordulatok, önreflexiók. György sok kritikája elméleti kérdések-
re (is) keresi a választ, ezért a vélemények elég gyakran levezetettek. A 
levezetés eszköze az analógia is: György felt űnően gyakran vonja be más 
alkotók műveit az éppen tárgyalt m ű  megvilágításába. 

A metaforikus nyelv folyományaként az író és m űve gyakorta „meg-
személyesítve" áll elénk: cselekszik, bels ő  világa megelevenedik. Mivel 
György éppúgy, mint társai a Ma mozgalmában, a kritika területén is egy 
új nyelv megteremtését t űzi ki célul, a kritika konvencionális szavai, szó-
és mondatfüzései helyett szokatlanokat választ; szóhasználatára általában 
jellemző , hogy határozottan pozitív vagy negatív konnotációjú kifejezések 
hemzsegnek a szövegekben. György vállalja még azt is, hogy a megszo-
kott értékhierarchiát — melyet e szavak stb. testesítenek meg — felrúgja 
vagy épp összezagyválja; az értékel ő  jellegű  kifejezésekkel teletűzdelt mon-
dat gyakran nem mutat egy értékirányba sem, vagy ha igen, akkor a kö-
vetkező  esetleg rácáfol. A kritikák értékrendjér ől azonban mégis számot 
lehet adni, mert a szövegek egy pontjától fogva (rendszerint valahonnan 
a középtájtól) ez mindig világosan kezd kirajzolódni. 

Hogy a szabadkai születés ű  (majd .a 20-as évekt ől ismét Szabadkán 
élő) 'György Mátyás ismerhette-e, ismerte-e személyesen földijét, a nála 
mindössze két évvel idősebb Kosztolányit, arról nincs adat. Ha igen, akkor 
ennek kétségkívül nincs köze ahhoz, hogy György kritikát írt pályatársáról, 
hiszen korábban már jelentek meg kritikái a Nyugat nagy nemzedékének 
olyan képviselőiről, mint Karinthy, Babits, Keleti Artúr. A Kosztolányi-cikk-
nek voltak előzményei más értelemben is. A Nyugat évfordulójára megje-
lent Kassák írása,' korábban pedig ugyancsak Kassák foglalkozott hosz-
szabban a kortárs magyar irodalommal, ezen belül valamicskét írt Kosz-
tolányiról is.' György Mátyás nézetei nyilván nem azonosíthatók a Kassá-
kéival, az viszont biztos, hogy ő  sem hagyhatta figyelmen kívül szerkesz-
tőjének megállapításait. 
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A Szintetikus irodalom Kosztolányira vonatkozó részletét érdemes 
teljes egészében idézni. Kassák el őször arról ír, hogy a naturalizmus, az 
impresszionizmus és a szimbolizmus nem hatottak, nem segítették az iro-
dalom fejlődését. „A legtöbb értéket — folytatja Kassák — az impresz-
szionista Kosztolányi hozta, de értéke nagyrészben finom egyéni szókin-
cséhez és könnyed, szinte játékos technikájához köt ődik — ezért az a köl-
tő  csoport, aki ma az ő  hatása alatt pengeti a lantot, valósággal fuldokol 
abban a színegyvelegben, ami Kosztolányinál még szimpatikus érzelmi 
romantika, de náluk már csak kultúrátlan vakulásuk a «babonás« hold 
alatt." A Nyugatról szóló Kassák-cikk név szerint nem említi Kosztolányit, 
de — éppúgy, mint György kritikájában — hanyatlani látja a lap színvona-
lát is, az egyes költők teljesítményét is. Biztosan azok között van Kosz-
tolányi, akikről Kassák ezt írja: „a legerősebb egyéniségeket is (ha csak 
csordavezet őkké nem táltosodtak) szelíd zsolozsmázókká riasztott a ször-
nyű  haláljárás". 

György kritikájában (amely az „Értekezés vázlata" alcímet viseli) 
a legkevésbé a Mák című  Kosztolányi-kötetről van szó. Rövid pályarajz ez. 
De még a pályakép is alárendel ődik annak a művészettörténeti folyamiat-
rajznak, amelyet György felvázol — bár természetesen Kosztolányi kötete 
az ürügy — és végül is Kosztolányi munkásságának értékelése zárja az 
írást. 

Két vers (egy részlet és egy teljes szöveg) szerepel az írásban; mindket-
tő  Kosztolányi korábbi köteteib ől, a Négy fal közöttb ő l és A szegény kis-
gyermek panaszaiból származik. A kötetek címét említi is a kritika, s az, 
hogy csak e kettőt említi, arra a következtetésre vezethet, hogy Kosztolányi 
1907 és 1917 közötti munkásságából a kortársi értelmez ők (s az utókor is) 
a többinek nem tulajdonítottak különösebb jelent őséget. Analógiaként Ing-
res és Delacroix, Ady, Baudelaire, Komjáthy és Pae nevét olvashatjuk. A 
kritikus tehát igyekszik alaposan körülbástyázni, alátámasztani vélekedé-
sét. Ezt szolgálja másik oldalról az elméleti gondolatmenet. Ezeket a fej-
tegetéseket a következ őkben foglallhatjuk össze: a Delacroix képviselte ro-
mantika az ingres-i klasszikus művészet tagadásaként lépett föl; de mivel 
nem aknázza ki az új művészi konvenciókat, csak épp a régiek sz űkös vol-
tára mutat rá, „amolyan ingerült klasszicizmus" marad. Kés őbb hasonló 
szerkezetű  konvencióváltás zajlik le: a naturalizmusra reagál az impresz-
szionizmus, s ez is, akárcsak korábban a romantika, átvesz egyet-mást a 
megtagadottból. A bírálat néhány kifejezéssel sejteti, hogy a két, a koráb-
bi konvenciókat megbontó irányzat nem minden tekintetben áll fölötte a 
két régebbinek; ez az értékelés az utolsó bekezdésben egyértelm űvé válik. 
E konklúzió szerint a klasszikus művész olykor előrébb mutat, inkább meg-
találhatók benne az expresszionizmus csírái is. De a romantikus „kilendí-
tés" és „megbontás" pozitívabb értékelést kap, mint az impresszionista 
(ez mintha összhangban lenne A Tett zenei írásainak romantika-partiságá-
val). Az impresszionizmus taglalása a hosszabb, talán mert ennek az érté-
kelése kíván több indoklást. 

Kosztolányi úgy jelenik meg ebben a képben, mint akinek a munkás-
ságába a romantika is, az impresszionizmus is szóhoz jut. Korábban, a 
Négy fal között idejében, a klasszikussal szembeforduló romantikus „nyug. 
talanság", „ingerültség", kés őbb A szegény kisgyermek panaszaitól a Mákig 
az impresszionista „kiemelés" és ,megbontás" uralkodik költészetében. 
A pályát — ez az „elméleti" vázlatból is látható — hanyatló jelleg űnek mutat-
ja az írás: Kosztolányi eszerint a kevésbé értékes impresszionizmus felé moz-
dul el. Kísérjük most végig a szöveget az értékelések (és ezek konkrét nyel-
vi megvalósításai) szempontjából. 

Kosztolányi első  kötetével kapcsolatban György nagyrészt pozitív ki-
fejezéseket használ: ez a „heroikus ... gáttörés" az „új", a „modern magyar 
Líra" képviselőjének mutatja a Négy fal között íróját; a „roham" „a klasz-
szikusok komótcip őjében pujáskodó 'korszakra" zúdult (ez a „klasszikus" 
terminus els ő  megjelenése; vajon azonos-e azzal, amelyr ől a későbbiekben 
lesz szó?). Ezt az egyértelmű  szembeállítást árnyalja az els ő  bekezdés vége: 
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Kosztolányi első  kötete és a modern magyar líra jelentkezése nem csak 
„Adyig-zenitesedő  fényt", de „szemfényvesztést" is hozott. 

Az elismerő  hang folytatódik ott is, ahol már a Delacroix-analógia 
lép be az írásba. A Delacroix-val való összevetést a romantika indokolja. 
Míg azonban Kassák írásában a „romantika" terminus' Kosztolányival kap-
csolatban pozitív csengésű  volt, György, ha körmönfontan is, de már 
az írás elején kétségbe vonja a klasszikus kimértség elleni lázadás föl-
tétlen érvényességét. Ingres kimért, de a „nagyszer ű  helytállás" és az 
,;életesség" jelemzi; Delacroix „szilajodik", de „csak belékóstol az új prob-
lémákba és nem él bennük formába-újuló intenzitással", ezért „az el őzők-
höz alázkodik" a forma tekintetében, s ezért „pusztán felszínzavarás". 
Ehhez képest valóban meglep ő , hogy la romantikus Kosztolányi milyen 
pozitív értékeléseket kap: „Kosztolányi bámulatosan megmunkált, kiéle-
zetten korrekt, fegyelembetört külformával lépett el ő." Ez felelne meg 
a klasszikus formálás konvencióinak. De ennek ellenlábasa, a romanti-
kus költészet elemei is megjelennek; Kosztolányi „mester-módjára" egyen-
súlyozza ki a kettőt „akrobata-merész" mutatványként. A klasszikus oldal-
ra kerül a fegyelem, a romantikuséra az „idegérzékenység". 

Az impresszionizmusról szóló szakasz eléggé hasonló szerkezetet mu-
tat: magát az irányzatot György er ős fenntartásokkal kezeli (bár ezúttal 
az ellenlábasról, a naturalizmusról sem ír semmi pozitívumot), de az 
impresszionizmus megérdemlli azt a gúnyos elbánást, amelyben György 
ben a második felében megszaporodnak az értékel ő  kifejezések; „lélek-
rajz" következik, megszemélyesít ő  metaforákkal; egyszavas felkiáltások 
követik egymást; végül groteszk hasonlat zárja le az impresszionizmus 
jellemzését. De Kosztolányi „ragyogón alkalmazza" ezt a technikát, a rossz 
iskolában tehát a legjobbak között van. Ez kétes dicséret persze; ha az 
impresszionizmus megérdemli azt a gúnyos elbánást, amelyben Györny 
részesíti, akkor ennek jeles képvisel ője vajon tiszteletet vagy gúnyt érde-
mel? Végig nem világos, hogy az egyes szám harmadik személy „az" 
impresszionista íróra, vagy pedig Kosztolányira vonatkozik-e. Úgy látszik, 
mintha a kritikának ebben a részében lassan eluralkodna György értékbi-
zonytalansága, mintha az egyedi eset megítélésével kapcsolatos kételyeit 
érnénk tetten. Mert elméletileg világos a helyzet: Kosztolányi besorolható 
a romantikus és impresszionista irányzatok valami sajátos találkozásába, 
s tisztázható ezeknek az irányzatoknak minden jellegzetessége és történeti 
érdeme is. Viszont ettől az, hogy mit kezdjen az avantgardista bíráló a 
kortárs költészet egy kétségkívül jeles alakjával, még egyáltallán nem lesz 
kézenfekvő . 

És itt jutottunk el ahhoz a problémához, amiért György. Mátyás 
kritikáját egyáltalában érdemes volt alaposabban elolvasni. Hogyan ítéli 
meg az avantgardista kortárs Kosztolányit? Milyen kérdésekkel kell szem-
benéznie? Milyen tényez ők teszik nehézzé ezt a megítélést? 

Utasi Csaba helyesen írja,' hogy az avantgarde „bizonyos pontokon a 
végletekig kiélezte a múltak »meghaladottságának« kérdését. Kassák nem-
csak hogy 1925-ben parentálja el az ókori-középkori m űvészetet, de még a 
60-as években írótt könyvében is az a f ő  kifogása a Nyugat ellen, hogy 
»költői Baudelaire-t követték, aki 1867-ben halt meg, és Verlaine-t, aki a 
századfordulón már nem élt«"? A fentiekb ől úgy tűnik, hogy György 
nem osztja ezt az agresszív fejlődéskoncepciót. A nem sokkal korábban 
megjelent Babits-bírálata azt jelzi, hogy György fejlődésfelfogása szerint 
bizonyos koroknak bizonyos tartalmak-formák felelnek meg, s az id ő  
múlásával ezek közhellyé válnak; konzerválják a kor leveg őjét, de épp 
ezért az újabb kor „természetének" ezek „idegen korlátok" lesznek. A 
mindenkori jelennek megfelel ő  nyelv kiküzdése a cél, de ez .a forma 
„hasas a többiekkel", az örökséget nem csak túllépi, hanem tartalmazza 
is. György ennyiben Kassák felfogásával is ellentétben kerül. 

A Kosztolányi-kritika hasonló koncepció jegyében fogant. Az ellen-
áramlatok (a romantika és az impresszionizmus) 'annyiban tökéletlenebbek 
annál, amivel szemben jelentkeznek, amit fölváltanak, hogy nem „élnek" 
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az új problémákban; így Kosztolányi sem „él a pozitív-jelenben". A meg-
ítélést azonban nehezíti, hogy a múlt „bevált er őkifejtésében" György a 
ma művészetének előzményeit fedezi föl: „mindjobban becsüljük Ingres 
rajzait". Ehhez járul további árnyalásként a romantika kissé kett ős meg-
ítélése: György „fájlalja" Kosztolányi „túlnyomón-romantikus idejét", de 
a romantika egyszerre a tegnap m űvészete is, meg a máé is: „a romanti-
cizmus, mindig változó formáival, nem lehalt szerve korunk testének." 
Ezeket a kételyeket észlelhetjük akkor, amikor váratlanul egyes szám els ő  
személyben szólal meg a szöveg beszél ője, feltűnően hosszúra sikeredett 
mondatában egy sor gyengítést tesz, fel- és elveti az elternatív véleményt, 
önbizalma érezhetően meginog. Végeredményben — de érezhet ően ellent-
mondásoktól gyötörve — Kosztolányi ellen voksol, s végs ő  érve az, hogy 
Kosztolányi „szellemi áramlatok útkeresztez ődésébe históriázott valamifé-
le torony ablakában kuksol" — azaz hogy a múlt több irodalmi konvenci-
ója tartja bezárva, a jelen problémái el ől elrekesztve a Mák íróját. 

Annak ellenére, hogy az írás végkicsengése az avantgarde jöv ő- (és 
jelen-) irányultságáé, ennek mindenekfölötti értékéé, abból az igencsak 
tekervényes és nem is mindig folytonos gondolati útból, amely e meg-
állapításhoz vezet, arra keld következtetnünk, hogy a Kosztolányi-bírálat 
szerzője némileg zavarban van. Ennek bizonyára nem az az oka, hogy 
György kívülről és teljesen idegenül szemlélné Kosztolányi írói világát. 
A Ligeia szerzője nem keveset tanult a Négy fal között költőjétől; többek 
között éppen a témák súlykülönbségeinek figyelmen kívül hagyását és a 
nüanszok érzékeny feltárását, amit most az impresszionisták (s közöttük 
Kosztolányi) szemére vet. De György úgy érezheti: ő  továbblépett, teljesen 
új utat választott, míg Koszolányi — „kuksol", költészete sem Ady, sem 
pedig Kassák költészetének radikálisan új konvencióihoz nem illeszkedik; 
de ugyanúgy távol áll a régi („'klasszikus") eszményekt ől és konvencióktól 
is. Az „útkeresztez ődésben" levés viszont — ezt György is érzékeli — nem 
mond ellent az értékteremtésnek. Kénytelen hát elismerni Kosztolányi 
értékeit, s ismierve a Ma (és György) kritikáinak stílusát, nem tételezhetjük 
föl, hogy puszta tiszteletkörökr ől volna szó. 

Végezetül tehát meg kell állapítanunk, hogy az avantgarde kritikusa-
inak az irodalmi örökséggel és a nem avantgarde kortársi irodalommal 
szembeni legendás türelmetlensége fölülvizsgálatra szorul. György Mátyás 
Kosztolányi-kritikája azt • példázza, hogy az értékekre érzékeny avantgar-
dista zavarba esik, kétségekkel küzd, ellentmondásba keveredik, amikor 
az esztétikai értékkel nem a „pozitív-jelen” radikálisan modern írásában 
szembesül. 
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PATÓ IMRE 

AZ ŐRTŰZ KOSZTOLÁNYI-KÉPE 

A két háború közti jugoszláviai magyar lapok és folyóiratok igen jelen-
tős Kosztolányi-irodalmat rejtenek magukban, és mindez csak lassanként 
kerül napvilágra, olyan tempóban,amilyet az irodalom-, illetve sajtóku-
tatás korlátozott lehetőségei megengednek. 

Nem csupán a ,,nagy" lapok, de az ifjúság tiszavirág élet ű  lapjai is 
foglalkoztak Kosztolányival, mint ahogyan ezt az Ő rtűz is tette. 

A szabadkai gimnázium magyar tannyelvű  tagozatának érettségiző i 
1931 májusában Albumot (emlékkönyvet) jelentettek meg. A terjedelmes 
emlékkönyvnek szépirodalmi része is volt, amelyben az osztály önképzőköri 
kiválóságainak a munkái jelentek meg. Alighogy az Album elkészült, 
tizenkét érettségiz ő  ennek folytatásaként egy lap elindítását tervezte. „ ... E 
lap havonként egyszer jelenne meg, ugyanolyan eszközökkel állítanánk el ő , 
mint az Albumot ... A lap irodalmi nívója nem süllyedne az élvezhet őség 
határán alul, de egyel őre nem is emelkedne oly magasra, hogy egy kis 
igyekezettel elérhetővé ne váljék mindannyiotok számára. Fenti tervünk 
kiviteléhez természetesen összetartásra volna szükségünk ..." — áll a Kis 
József szerkesztette . felhívásban, majd pedig tizenkét aláírás következik. 
1931 őszén hektográf sokszorosítással, 30 oldalon el is indult az Őrtűz Kis 
József szerkesztésében. Alcíme: Irodalmi Levelek. 

A hektográf sokszorosítást néhány szám után 1932 májusától nyom-
dai előállítás váltja fel, amelyhez a nagybecskereki (Zrenjanin) Magyar 
Közművelődési Egyesület biztosít anyagi támogatást. • 

A lap nyomdai előállítása tetemes összeget emészt fel, az egyesület 
anyagi forrásai is kiapadnak — lehetséges, hogy egyéb okok is közreját-
szanak —, ezért az élvezett anyagi támogatás 1932 szeptemberével megsz ű-
ni, és az Ő rtűz szeptember—október—novemberi hármas száma újra, de 
korszerűbb sokszorosítási eljárással készült. Ezzel a technikával él a lap 
1933 júniusáig, ekkor megjelenésében féléves szünet áll be, s csak 1934 
januárjában jelenik meg újra — bár nyomdában, de utoljára. 

„Célunk a magyar ifjúságnak a kultúrális tanítást, irodalmi érvénye-
sülést, művészi munkálkodást, felfedezést és meghallgatást el ősegíteni"' —
v:allották a lap indítói, és ehhez a szándékukhoz Szenteleky támogatását is 
elnyerték, aki írásaival járul hozzá a célkit űzés megvallósításához.z Jelen 
vannak a lapban a vajdasági irodalmi élet kibontakozó egyéniségei: Arányi 
Jenő, Bencz Mihály, Bogdánfi Sándor, Czakó Tibor, Dániel Gy. László, 
Dudás Kálmán, Galambos János, H. Halász Dezs ő , Illés Sándor, Kolozsi 
Tibor, Kovács Sz. Zoltán, Laták István, Magister (Kiss Vilmos), Meditátor 
(Faragó Imre), Sas György, Sebestyén Mátyás, Stadler Aurél, Thurzó Lajos, 
Tóth Bagi István, Újházi István és Várady Jenő . 

Természetes, hogy voltak fogyatékosságai is a lapnak, hiszen diák-
alapként indult az Őrtűz, és annak fényénél tanultak írni és lapot szerkesz-
teni a köréje seregl ők, melegénél pedig erőt és bátorságot gyűjtöttek az 
elkövetkező  küzdelmekhez. Czabafy Dezs ő  Kosztolányi-ábrázolásával sem 
érthetünk ma már 'mindenben egyet, példának elég talán csupán az Édes 
Annát említenünk. A kétrészes írása ma már nehezen, hozzáférhet ő,' ez 
késztet bennünket arra, hogy a Kosztolányi-kutatás megkönnyít•se érde-
kében a centenárium alkalmából újraközöljük. 

Kis József: Karácsony. Őrtűz, 1931. december. 97-98. 
Szenteleky Kornél: Az ifjúság ereje. Őrtűz, 1932. május 10. 4. 
Szenteleky Kornél: Népdalgy űjtésünk. CSrtűz, 1933. május. 3. 
ő rtűz, 1932. júl. 10., 3. sz. 4-5. 
(Srtűz, 1932. aug. 10. 4. sz. 9-10. 
Ismereteink szerint csupán a Zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban, valamint 
Dévavári Zoltán magángyűjteményében találhatók meg az őrtűz évfolyamai. 
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34. A balatonfüredi IGE-találkozón 1932. szeptember 6-án 



Karinthy Frigyes interjút készít Kosztolányival a Színházi Élet számára 
(1933. szeptember) 

Utoljára itthon. Hátsó sor: Péterfi Jenő, Kosztolányi Mariska, Kovács Irma, 
dr. Kosztolányi Árpád, Kosztolányi Dezs őné, Kosztolányi Dezs ő  és édesanyja. 
Első  sor: Péterfy Jenőné Kovács Ilona, Kovács Teréz és Kosztolányi Éva. 

(Ludaspuszta, 1933. május 14.) 



38. Tátrafüreden 1934-ben. A középen álló ősz férfi Ignotus 
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39. Botfai Hűvös László szobrászm űvész a neves költ ő t mintázza (1934)  

. ~. ~,~ 

40. Tátraszéplaki lakásuk erkélyén fiával és feleségével (1934)  



41. Családjával az üdülő  parkjában 42. Negyvenkilenc éves korában (Angelo — Funk Pál  — 

felvétele) 
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44. Hatvany Lajos Bécsi kapu téri palotájában: hat- 
vany Lajosné, Kosztolányi Dezs ő, Katia Mann, Thomas 

Mann és Kosztolányi Dezs őné (1935. január) 



45. Látogatóban Babitséknál: Szabó Lőrinc, Babits Mihály, Kosztolányi Dezs ő- 
né, Simon-György Jánosné, mögötte a férje, Szabó L őrincné és Kosztolányi 

Dezs ő. Elöl Gellért Oszkár ül (Esztergom, 1935. június 23.) 

46. Visegrádon Papp Oszkárral, Radákovich Mária kisfiával 



47. Ötvenévesen az újságírók üdül őjének teraszán 
(1935. június) 

48. A János Kórházban 1936 őszén 



CZABAFY DEZSÖ* 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE 

ÉLETE. Született 1885-ben Szuboticán. Atyja, ki ;a szuboticai f őgim-
názium igazgatója volt, igen gondos nevelésben részesítette. T őle örökölte 
nagy szellemi képességét, az irodalom iránti szeretetét, anyjától pedig 
meleg szívét és családias érzületét. Már gyermekkorában jelentkeztek 
szellemének .azon sajátságai, melyek a férfiút és a költ őt oly előnyösen 
jellemzik. A költemény iránti szerete már korán megnyilvánul nála s 
különösen Pósa Lajos csengő-bongó verseit szavalgatta nagy gyönyör űség-
gel, melyeknek jellegzetes ritmusából sokat fogadott magába a szépet 
öntudatlanul is keres ő  lelke. 

Középiskoláit szülővárosában végezte. Tehetsége, szorgalma és er ős 
akarata már ekor jelentkezett. Érdekl ődését az irodalommal való foglal-
kozás nagymértékben lekötötte s nemcsak rajongó olvasója volt kedvelt 
íróinak, hanem öntudatos megértéssel és rendszerez ő  képességgel műveik 
alapján esztétikai elveit is megreformálta. S amit finom elemz ő  lelke igaz-
nak érzett, azt a szépért való rajongás áhítatával s az igaz ügy bátorsá-
gával iparkodott megvédeni. Ez összetűzésbe hozta az önképzőkör vezető  
tanárával, akinek irodalmi megjegyzéseit a vitatkozás hevében oly energi-
kus hangon utasította vissza, hogy tettét a tanári kar fegyelmi vétségnek 
minősítette s így a VIII. osztályt magánúton kellett elvégeznie. 

Középiskolái elvégzése után. Pesten tanári pályára készült. Kés őbb 
azonban felhagyott tervével, mert az irodalommal való foglalkozás más 
irányba terelte érdekl ődését. Szorgalmasan tanulgatta az idegen nyelveket 
és mindjárt pesti tartózkodásának els ő  éveiben külföldi költők beható ta-
nulmányozását tűzte ki célul. S így azt a célját, hogy a nyugati népek 
költőit eredetiben élvezhesse, kiváló nyelvtehetségével és vasszorgalmával 
csakhamar elérte. 

A Pesti Naplóban megjelent versei csakhamar országosan ismertté 
tették nevét, úgy, hogy a Négy fal között című  verseskötetét, mely a Pal-
las-nyomda kiadásában jelent meg 1907-ben, a közönség és kritika egyaránt 
elismeréssel fogadta. Költ ői képességének megbecsülését jelentette az, 
hogy Kiss József A Hét cím ű  lapjának munkatársául szerződtette. Más 
szépirodalmi folyóiratok is (Nyugat, Élet stb.). Sok értékes költ ői termé-
ket közöltek tőle. Vampa és Lehotai néven figyelemre méltó irodalmi cik-
keket is írt. 1910-ben kiadta A szegény kisgyermek panaszai című  versciklu-
sát, mellyel ismét nagy sikert aratott. Nevezetes verskötetei még: Máglya, 
Kenyér és bor, Lánc; lánc, eszterlánc. Elbeszélései közül több német 
nyelven is megjelent Die Magische Laterne címen. Sokat fordított idegen 
költőkből. Többek között lefordította Maupassant összes verseit, Moliere 
Szeleburdiját és Wilde Páduai hercegn őjét és a Salomét. 

JELLEMZÉSE. Kosztolányi költészetét egyéniségének eredetisége s 
a feldolgozás motívumainak változatossága jellemzi. M űveit annyira áthat-
ja tárgyszeretete, az alkotás öröme, hogy szinte érezni azokból a költ ői 
emóció tiszteletre méltó hangsúlyozó erejét. Nála nincs kilengés, nincsenek 
meg a dekadencia torzult kinövései. Tüze állandó meleget hint, kedélye 
hitre tanít s egy egész ember élet-evangéliumát hirdeti. Széles terület, 
nagy perspektívákat fut be, de ez az iram nem forgatja ki egyéniségéb ől, 
ura marad szívének, szavának, emberi és költ ői eszményeinek egyaránt. 
Gyermekkori emlékei megszentelik érett férfigondolatait, szépéknek érzi 
azokat, felfrissüll mellettük s újra felszívja velük a családi élet harmoni-
kus varázsát. 

* A gimnáziumot Szabadkán végezte, 1932-ben érettségizett. (Az írás talán érettségi dolgozata 
lehetett?) Középiskolai tanulmányai után orvosi egyetemre iratkozott, kés őbb Zomborban 
volt orvos. Az őrtűz lelkes munkatársai közé tartozott, észrevételeivel, javaslataival segí-
tette a szerkeszt ő  munkáját. Más — nem irodalmi vonatkozású — írása is megjelent a 
folyóiratban. A hetvenes évek elején halt meg Zomborban. 
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Írásaiban mindig van frisseség s az átélés igazsága, meggy őződés, 
szív, idealizmus lengi át a'lkotásak. Az élet szépségeit nem becsüli le, s 
ha olykor más nézőszög alatt is szemlélődik, azért romboló munkát nem 
végez s homályos illúziókért nem áldozza fel az ízlés és a szellem felbe-
csült értékeit. 

Az élet realizmusa gyakran megragadja figyelmét s az emberi lélek 
evolúciós kialakulásai különösen foglalkoztatják. Még történelmi alko-
tásaiban is elhagyja a klasszikus ábrázolás merev formáit s a való élet 
feltörő  romantikájával itatja át a történet anyagát. A küls őségnek száraz 
leírása nem módszere s ezt csak akkor végzi, mikor a kor vagy a körül-
mények pontos megrajzolásához feltétlen szükséges. Leírásaiban meglep 
szemléletének plasztikus ereje. A küls őségek nála művészi beillesztések 
egy-egy lelki rajz latásosabb bemutatásához; van bennük gondolat, moz-
gás, energia és fizika kivetítése a belül m űködő  akaratnak. 

Nagyobb alkotásainak szerkezetét m űvészi kimértséggel s a szépnek 
öntudatos értékelésével szabja meg. Világosságra, lélektani igazságok frap-
páns megtestesítésére törekszik, hogy abból az élet illata áradjon szét. 
Elbeszélő  alkotásaiban is benne van a kritikus kibontó készsége. A drá-
maíró tömör koncepciója s a mélyebben szemlél ődő  lélek összegező  tö-
rekvése. 

Nyelvművészete elsőrangú. Költői nyelvének hajlékonyságát, színez ő  
hatalmát műfordításaiban mutatta ki, 'szimbolikus anyagát pedig eredeti 
költeményei tükrözik, míg annak életszer ű  zamatát, elasztikus könny űsé-
gét elbeszélő  és drámai művei igazolják. A költői és a prózai nyelvet gaz-
dagabbá, szemléletesebbé teszi. Belegyúrja az érzékhatás képeit és alkal-
massá teszi a lélek színárnyalatainak megérzékítésére. 

Kosztolányiban az európai haladás lázong :a tradíció bevált tiszta-
ságával, a megfinomult érzés, az őserdő  merészségével párosul. Költemé-
nyein át eredeti és értékes oldaláról mutatkozik be. Bennük álmodozó 
lélek kedves föleszmélése és' bájos keresése jelenik meg. Nem profán zenei 
hangokat termel, hanem igazi, a lélek mélyén meghúzódott intimitásokat 
szaggat fel bájosan, mint aminő  az először megkísértett szerelem mosolya. 

Impresszionizmusából hiányzik a keresettség fáradt gesztusa. Gon-
dolatait mindig egyéni lelkének kincséstárházából veszi s innen van azok-
ban mélység és szuggesztív erő. Hatalmas az a beeső  élet, amelyet átél; 
széles a skálája, tarka a színe, er őfoka meg változatos. Megvan benne 
a megbékélés naiv kedélye, a hívő  lélek csendes áhítata, de a sima fe-
lületi élet-felesžmálést olykor a felborzolt kedélyvilág csendes háborgása 
váltja fel. Plyenkor nem a mesterkélt impresszionizmus homályosan rep-
rodukáló pillanatfelvétele jelenik meg, hanem az igazságos felbecsülése. 

Érzése megejt ő . Mintegy orozva lelkünkre száll, magánkkal hordjuk, 
mert van annak etikai kapcsoláképessége. Ő  modern értelemben is az 
öntudat költője. Egyensúly, harmónia és a morál szimmetrikus átrende-
zése sehol sem hiányzik. 

II. 

Költeményei érett magvúak. Term őképes gondolat- és érzékcsírákat 
szór szét. 

Lírájában általában az álmodozás síró akaratát s a gyermeklélek 
naiv csodavárását tükrözi. Keresi a nagy igazságot, mely átöleli a nagy 
életet, rnelemel, üdvözít és kibékít. Keresi a nyugalmat, melyért érdemes 
élni, amely nem előleg csak az örök nyugalom sötét árnyából, hanem 
melyben lélek pezseg, lélek ittasul s mely szép álmodozásra húzza le fejün-
ket. Pesszimizmusát mindig ellensúlyozza mély etikai lángolás, mely legy ő-
zi a sötét meglátást s mely élethitet, művészi elánt, pezsdülő  életkedvet 
teremt. A Modern költ ők című  kötetében műfordítások jelentek meg. S 
ebben Kosztolányi els őrendű  interpretáló tehetsége jelenik meg. Hódolatos 
szeretete odahajol minden költ ői szív fölé, hogy átvegye azoknak tiszta 
dobbanását. Kutatásaiban majdnem minden néphez eljutott, hogy magyar 
nyelvre ültesse azok költ őinek néhány lelki megrezzenését. Műfordításait 
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az teszi különlegesen érdekessé, hogy sohasem szikkad el nála az eredeti 
költemény igazi szépsége. Átérzi a testvérlélek töprengéseit és annak hang-
ját a mikrofon érzékenységével zengi vissza. Látszik, hogy élmény számára 
egy idegen költő  verse s nem tud elhaladni megihlet ődés nélkül idegen 
szív vonaglása mellett. 

A Véres költ ő  című  regényében Nero és a császári Róma lépnek el ő  
egy élénken rekonstruáló lélek látomásain keresztül. Van benne történe-
lem és friss invenció, pogány akarat és döbbenetes lírai hang. Megraj-
zolásaiban élővé vált a holt anyag, megelevenednek az antik figurák, fel-
támadnak a letűnt harcok. Lelki élet terén nemcsak a pogány egoizmus 
változásait mutatja be, hanem az örök embert, idegéletének beteges ki-
növéseit. Minden rajzolt részlet frappánsul hat reánk s a csodálat, borzalom, 
meglepetés, undor vegyesen töltenek el. Felzúg benne a cirkuszi tömeg 
mámoros kedve s a császári lakoma bűnös dorbézolásai. Fény és nyomor, 
pogány gőg és keresztényi alázatosság tárul elénk drámai zuhanással. Fej-
lettebb lelki életet és emberibb vonatkozásokat termel, mint a Quo vádis. 
S nincs benne a történelmi írók száraz unottsága. Életet ad a maga po-
gány frisseségével. 

Édes Anna című  regénye a magyar kommunizmus epilógusát mutatja 
be. A román megszállás s a nemzeti hadsereg bevonulásának képeib ől 
alkotja meg a politikai és közéleti hátteret. A gazdasági és szociális át-
menet vívódó bizonytalanságát érzékelteti. A nagy közéleti betegség utáni 
lábadozás vértelensége, a szociális, családi és egyéni élet ingadozásának 
pszichológiai felmérése jelenik meg. Látható a regényb ől, hogy mennyire 
döcög még az új kerekekre halyezett élet, érezhet ő , hogy az emberek való-
sággal tanulmányozzák önmagukat, keresik az alkalmazkodás formáit. 
Bennük van a múlt tanulsága. 

Érdekes cselédportrék jelennek meg a regényben. A cselédlány sze-
repe és helyzete a családi életben komoly probléma lett a kommün után. 
A cselédlány jobban, mint bármikor, titkos ellenséggé vált a háznál. Meg-
jelenése felborította a házi békességet, örökös téma volt a családi körben 
s állandó titkos félelemnek, nyugtalanságnak lett az okozója. 

A jellemalkotásban a lelki változást az élet meglep ő  romantikája 
váltja ki. Olyan értelmet akaradni a történetnek, mint amin ő  a politikának 
és a közéletnek a leveg ője, a megmagyarázhatatlanság és homály értelmét. 
Az élet szenzációkból tartja fenn magát, az emberek botrányt szomjúhoz-
nak, ütni szeretnek, még ha célt is téveszt az az ütés. 

A szegény kisgyermek panaszai című  verseskötetében a gyermekszo-
ba örökszép, örökigaz elégiái fűződnek láncba. Benne van a gyermeklélek 
friss benyomása, naiv hite, kedves keresése és őszinte grimasz. Hitet 
akart tenni benne, hogy megbecsüli gyermekkorát, féltve őrzi első  emlékeit. 
Nem a víg kedélyű  fürge gyermek jelenik meg ebben a verses emlékezés-
ben, hanem az érzékeny lelk ű , szemlélődésre hajlamos tiszta szívű  gyer-
mektípus. Hangos gyermekkacaj helyett mélázó kedély ömlik el rajta. A 
gyermeki öröm mámoros kedvét a titokzatos sejtelmek fantomjai zavar-
ják meg. Bensőséggel szólal meg a lélek ösztönös vágya, hívő  alázata. A 
gyermeklélek észrevételei közül legpompásabbak azok, melyekben az édes-
anyjához, atyjához, családtagjafihoz való ragaszkodás heve sistereg. Nem 
törekszik az egyes részletek epikus ábrázolására, hanem a drámai er ő  
tömörségével és a dal frisseségével tárja fel benyomásait. 

A bús férfi panaszaiban az élet komor tartalma jelenik meg. A szo-
morúság öntudata és a fölemelés keser űsége szólal meg benne. Az egész 
mű  nem más, mint elégikus sorokra bízott életvallomás. Megvan benne a 
keresés nemes ösztöne, a szív tisztább rezgése, mely új utakra indít és 
a lélek hite, mely új erőt hirdet. 

Nyelve színdús. Elveti a költői kifejezés sablonos formáit, új képeket, 
gazdag fordulatokat teremt. Megalkotja a mélyebb értelem költ ői nyelvét, 
mely leleményes színkeverékével és elegáns könnyedségével meglep ben-
nünket. 
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Novellái markáns vonású történeteket adnak el ő . Benne van az élet 
sodró ereje, az akarás merész törtetése, de ugyanígy képviselve van az 
álmodozás lenge' játéka is. Az élet szakadékait nem kerüli, legtöbbször 
azoknak csuszamlós szélére állítja az egyént, hogy láttassa, min ő  az élet-
hajszákba került ember lelki átélése. Általában nem a típustermelés mes-
terségét kedveli, hanem mindig a jellembontás finom vegyi munkáját, 
mert az igazság és mélyebb látás nem t űri meg a típus-kreációt. Ezért 
nincs nála sablon, elcsépelt fordulat vagy élettelen mestertrükk. 

Személyei gyakran reagálnak tetteikben az idegélet finomabb rezgése-
ire. Éppen ezért gyakran a pillanatnyi fellobbanás kényszerhatása alatt 
gyors tempóban cselekszenek. 

Nem általános osztályvonások jelennek meg alakjaiban, hanem bizo-
nyos, egyéni lelki kihajtások, melyekben érvényesülnek az egyén sajátos 
lelki vonásai. 

A szentimentalizmus hatásos jeleneteire sohasem törekszik, vala-
mint kimondottan a szerelmi élet analitikus ábrázolása sem célja. Vizsgá-
lódásai középpontjában inkább a férfit találjuk, mint a n őt. A férfilélek 
vívódásai jobban érdeklik, kevesebb bennük a feszült nyugtalanság, cso-
dakeresés. Teremtő  ereje leegyszerűsíti a nehéz életformulákat, a lelket 
a haladással kiegyensúlyozza, a lélek üregeit kitölti. 
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CSÁKY S. PIROSKA 

A „KÍNOS MŰFAJ" 
KOSZTOLÁNYI-ELŐSZÓ EGY RIPORTKÖNYVHÖZ 

Kosztolányi Dezső  érzelmileg is, irodalmi alkotásaival is köt ődött Vajda-
sághoz, pontosabban Bácskához, még pontosabban Szabadkához, külö-
nösen a század elején, de kés őbb is. A húszas évek közepén írta szabadkai 
ihletésű  regényeit (1924-ben a Pacsirtát, 1925-ben az Aranysárkányt), s 
alig két évvel később tollat ragadott, hogy el őszót írjon egy fiatal, ígé-
retes szerző  könyvéhez. Tamás Istán: 5 világrész a Szajna partján című  
kötetéhez írta Kosztolányi az el őszót. Mint maga állította, ezt a „kínos 
műfajt nem szerette írni, csak olvasni. Éppen ezért elgondolkodtat a 
tény: miért írt előszót Kosztolányi egy számára ismeretlen fiatal író köny-
véhez, mi volt az, ami megragadta a riportok szerz őjében? Elsősorban 
egyszerűsége, őszintesége, gátlástalansága, amely alapján riportalanyait 
megválasztotta. 

Az előszó alig kétoldalas rövid írás, de Kosztolányi neve a fiatal szer-
ző  kötetének mindenesetre jó ajánlólevélnek számított az olvasóhoz ve-
zető  rögös úton. Ahhoz az olvasóhoz, aki ebben az időben keveset áldozott 
könyvvásárlásra. Részben mért nem volt anyagi lehet ősége, részben mert 
nem érdekelte, vagy nem értékelte az irodalmi alkotásokat. Sokuk szá-
mára a húszas években még mindig kizárólag a magyarországi szerz ők 
művei jelentették az irodalmat. Ezek szerint Kosztolányi neve s el ő-
szava biztosította a sikert a kiadónak (Bácsmegyei Napló), s a szerz őnek 
egyaránt. A kiadónak a sikert nemcsak a könyv eladása jelentette, hanem 
a lap példányszámának esetleges növelése is. 

Szükségesnek tartjuk közelebbr ől megvilágítani Tamás István szemé-
lyét, irodalmi alkotásait, legalábbis azt a korszakkor, amikor Szabadkán 
élt és alkotott. 

Tamás István (1904-1974) irodalmi tevékenysége a húszas évekre 
esik. Fiatal emigránsként jött Pécsr ől Jugoszláviába. Szabadkán a Bácsme-
gyei Naplónál kapott állást, s tevékeny újságíró lett. (Kosztolányi Dezs ő  
is figyelemmel kísérte írásait, s azokon keresztül ismerte csak a szerz őt.) 
A húszas évek végén visszament Magyarországra, majd kés őbb kivándorolt 
Amerikába. Költőnek indult, expresszionista költ őnek tartja számon az 
irodalomtörténet. Új kifejezési formákat keresve prózaírással folytatta 
munkásságát. Bori Imre szerint sajnálhatjuk, hogy éppen akkor váltott , 

hangot, amikor már érzékelte az itteni élet jellegzetességeinek a poézisét, 
s felfedezte a nyers tények szépségét. (Bori Imre: Irodalmunk évszázadai. 
Forum, Újvidék, 1975. 104.) 

A Napló fiatal munkatársa ígéretes szerz őként vágott neki a nagy 
világnak, s mint vérbeli riporter „örökké hegyezett ceruzával és nyitott 
notesszel a zsebében járta a világot". Párizsi útjáról színes riportokban 
számolt be említett kötetében. A kötet alcíme: rajzok és elbeszélések. Nem 
nevezi írásait riportoknak, pedig valójában azok. A könyvet a Bácsmegyei 
Napló adta ki Szabadkán, a nyomdai munkát a Minerva Rt. m űintézeté-
ben végezték. A széles olvasói rétegnek szánt példányok mellett 50 szá-
mozott amatőr példány is készült. Illusztrációit (karikatúráit) egyik ri-
portalanya, .a Párizsban él ő  magyar „művész", Kelen Imre készítette, akit 
a fiatal francia rajzológárda egyik legtehetségesebb és legnépszer űbb tag-
jának tart, s aki „a világ valamennyi nagy lapjának munkatársa. Rajzait 
a párizsi, berlini, drezdai, kopenhágai, madridi, római és newyorki új-
ságok hozzák az els ő  oldalon ..." (Tamás István: 5 világrész a Szajna part-
ján. 131.) 

S legalább a felsorolás erejéig álljanak itt a nevek, akikr ől a riportok 
szólnak: Voronoff, Geo Charles, Mistinguette, Ivan Meštrovi ć , Ivan ' Mos- 
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jukin, Blasco Ibanez, René Maran, Eduard Herriot, Csáky József, Foujita, 
Felicien Champsar, Verlaine fia, Josephine Baker, Réth Alfréd, ,Gaby Mor-
lay, Jackie Coogan, Vértes Marcell, Frederic Lefevre, a Fratellini testvérek, 
Maurice Rostand, Kelen Imre, Van Dongen, Henri Rotschild, Picasso, Pe-
tar Dabrović, Velencei anzikszok. 

Változatos névsor, különböz ő  emberek „írók, festők, tudósok, bár-
táncosnők és filmszínésznők közelről meglesett vonásai, tetten ért em-
beri gyöngéik karcai". (Bari Imre: A jugoszláviai magyar irodalom törté-
nete 1918-tót 1945-ig. (Forum, Újvidék, 1968. 137.) 

A kötetet a szabadkai Naplóban László Ferenc ismertette Tamás 
István új könyve címen (1927. V. 6.), majd a Délmagyarország 1927. V. 22-i 
számában Juhász Gyula Egy szabadkai könyvr ől címen írt. A budapesti 
Könyvbarátok Lapja ugyancsak hírt adott róla még a megjelenés évében 
Rédey Tivadar tollából, s megállapította, hogy „A világ nagy színpadá-
nak e tarka figuráiról eleget olvashattunk, de így csokorba kötve, színeik 
mintegy egymást hangsúlyozzák. Tamásnak jó szeme és ügyes tolla van". 
[Rédey Tivadar: (bt világrész a Szajna partján Tamás Istvántól (A Bács 
megyei Napló kiadása. Kosztolányi Dezs ő  előszavával) Szabadka, 1927 = 
Könyvbarátok Lapja, 1927..236.] A könyvészeti adatok mellett itt sem 
hallgatta el a recenzió írója az el őszót és szerzőjét. 

Ennyi év távlatából vizsgálva Kosztolányi „kínos m űfaját", az elő-
szót, megkockáztatjuk az állítást, miszerint Kosztolányi talán kissé ön-
magát látta Tamás István írásaiban. Azt az énjét, amelyet ő  másként írt 
meg, másként közelített meg. Hiszen ebben az id őben — 1926-ban, 1927-ben 
— ő  is riporterként járja a várost — nem Párizst, Pest utcáit — az éle-
tet, az igazságot akarva megrögzíteni. Alakok című  kötete 1927-ben jelent 
meg, s pontosan tükrözi azt az álláspontját, hogy a riporternek objektí-
ven kell feldolgoznia témáját, nem szabad állást foglalnia. Rónay László 
szerint Kosztolányi mint igazi m űvész mégis állást foglal. „Els ősorban 
azzal, hogy jellemzi, megszólaltatja például a képvisel őt vagy a tőzsdést. 
Az embereket a szavaikkal, a gesztusaikkal ábrázolja, de így is teljesen." 
(Rónay László: Kosztolányi Dezs ő . Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 
209-210.) 

Tamás István könyvét azért szerette meg, mert nem talált , benne 
semmi fontoskodást. „Amit tapasztalt, azt gátlás nélkül megírja." Míg 
Kosztolányi mint riporter csak annyira van jelen pár perces beszélgeté-
seiben, melyeket az Alakokban rögzített, „mint a helyzet megteremt ője, 
a kérdező  és a tanulságok .summázója. Egyébként — a legjobb riporterek 
módjára — szabadon engedi a kérdezettet, ha j dd. ellemézze az magát ..." 
(Rónay: i. ni. 208.) Tamás István viszont „lelki útirajzokat ad itt emberek-
ről és önmagáról" — mondja Kosztolányi, bár ezek .a lelki útirajzok vol-
taképpen kissé szeszélyesek. Ami miatt ugyancsak kedvelte Tamás írásait, 
az a könnyedség, amellyel írt, s nem utolsósorban, hogy „tiszteli a formát". 
S Kosztolányi szerint a nyelv és formatisztelet: erény. 

S végül Kosztolányi előszava betűhíven: 

RÖVID MEGBESZÉLÉS AZ OLVASÓVAL 

Az „előszó" — bevallom — számomra meglehet ősen kínos műfaj. En-
nélfogva írni nem-igen kedvelem. Annál inkább olvasni. 

Mióta eszemet tudom, gyermekes kárörömmel olvasok el minden 
előszót. Azt élvezem, hogy az író, kit 'valamelyik véletlenül fiatalabb társa 
inegtiszte'lt bizalmával, mint vergődik a műfaj-teremtette természetes fél-
szegségek között s részint viharosan szerénykedik, részint megveregeti 
pártfogoltja vállát részint pedig öntudatlanul gyönyörködik tulajdon fon• 
torságában, ki oly jeles személyiség, hogy már könyvet se kell írnia, csak 
előszót. Ugy rémlik, kajánságom most bosszút. áll rajtam. Elfogulttá tesz. 
Érzem, hogy egyik-másik hibába magam is okvetlenül beleesem. Dehát 
nem törődöm vele. 
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Ennek oka az, hogy e könyv íróját, Tamás Istvánt szeretem. Sohase 
találkoztam vele. De már évek óta figyelem szül ővárosom kitűnő  ujságjá-
ban, a „Bácsmegyei Napló"-ban való csatározásait, friss és érdekes ver-
seit, elbeszéléseit, karcolatait. A vajdasági irodalomban baráti pont ő , 
akire gyakran szívesen gondolok. Egy-egy napomnak titkos öröme, hogy 
milyen szépen, biztosan fejlődik. 

Könyvét is azért szeretem, ezt az ifjúan-kócos könyvet, melyben 
nincs semmi fontoskodás, de titánkodás sem, csak szilajság, áhitat, mo-
soly, szóval fiatalság. Húsz és egynéhány évével elindult, hogy szemmel, 
szájjal fölfalja Párizst. Amit tapasztalt, azt gátlás nélkül megírja. Nem. 
zavarják emlékek, mint minket, nem sóhajt vissza a regényes multba, 
melyet nem ösmer, elfogadja, amit lát s egy háboruutáni rádiós, mozis, 
krematóriumos Párizsról hoz nekünk hirt a kortárs, eredetien és szeré-
nyen, a költő , egy ujságíró álarcában. Mi még Verlaine nyomait kerestük. 
ó Verlaine fiának, a metro-kalauznak temetésér ől számol be. Az amerikai 
máz mögött azonban érzi, hogy mégis ez a modern Athén, a báj, a köny-
nyedség, az igazi erő  világa. Mondatai a repülőgép ,ütemére száguldoznak. 
Tiszteli 'a formát. Mestereit ől megtanulta, hogy a mélységet csak. ra-
gyogó fölszin által sejthetjük meg. 

Voltaképp szeszélyes lelki útirajzokat ad itt emberekr ől és önma-
gáról. Nekem ez könyvében a legrokonszenvesebb. Mindig -az emberek 
miatt utazom én is. Ők az igazi műkincsek. Egy homlokcsont több, 
mint egy oromfő . A háborúban nem art tartottam kétségbeejt őnek és 
lázítónak, hogy a rheimsi székesegyház homlokzatát bombázták, hanem 
hogy franciákat, magyarokat, szerbeket, németeket öltek: embereket. 

Budapest, 1927. 	 Kosztolányi Dezs ő  (aláírás) 

ovo  oQO ~T~ ovo 040 
Ij• Ili  
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KISS FERENC 

ADALÉKOK KOSZTOLÁNYI ÉLETRAJZÁHOZ 

TÁJÉKOZTATÓ  

Mikor egy Kosztolányiról írandó könyvhöz az anyaggy űjtést elkezdtem, 
a hatvanas évek legelején, szakmánk uralkodó eszménye az extenzív mo-
nográfia volt. Olyan teljesség, melyben kortörténet, m űvelődéstörténet, 
életrajz szinte olyan arányokban vesz részt, mint a poétikai megismerés. 

Ilyen könyv írására készültem én is. Az impresszionizmus tanulmá-
nyozására p1. hónapokat fordítottam. Természetesen törekedtem az élet-
rajz hiányzó részleteinek felderítésére s az ismert eredmények ellen őr-
zésére is. Feladatomnak véltem a Kosztolányit felnevel ő  család, a vá-
ros, az egész közeg tanulmányozását. E végb ől töltöttem három hetet 
a szabadkai levéltárban, átnéztem a topolyai plébánia anyakönyveit, és 
itthon is, amit elérhettem: a Széchényi Könyvtárban található szabadkai 
lapokat, gimnáziumi értesítőket, a MTA által megvásárolt Kosztolányi-
hagyatékot. (Akkor még Kosztolányiné tulajdonában volt.) 

Az így begyűjtött anyag túlnyomó többségét azonban nem dolgoz-
tam fel, mert mire könyvem írását elkezdtem, már — szerencsémre — az 
életrajzi, történeti ismeretek jelent ősége a poétikai igény mögé szorult. 
A Kosztolányi-életmű  páratlan műnemi, műfaji változatossága maga is 
és eleve szigorú számvetést kívánt. Ha egyetlen könyvben akartam átte-
kinteni 'a fontos műveket, az életrajzra nem sok hely juthatott. Igy az-
tán fiókban maradt az életrajzi, helytörténeti anyag zöme. A Dér Zoltán 
által végzett feltáró munka azóta sok mindent elvégzett abból, amit én 
iás terveztem, de így is sok cédulám maradt, melyeknek hasznosítását le-
hetségesnek vélem. 

Ez a tény, hogy a felgyűjtött anyagnak itt csak részleteit teszem 
közzé, kezemet is megköti. Értelmezni, magyarázni ezeket az adalékokat 
akkor tudnám kedvem szerint, ha egy átfogó, szerves folyamat rajzába 
illeszkednének. Ennek híján, úgy látom jónak, tartózkodnom kell az ér-
telmező  és értékelő  muikától. Pedig nagy volt a kísértés. Tudom példá-
ul, hogy a statisztikák mennyire nem hitelesek. Ha az igazgatói beszá-
moló nyeQvi nehézségekről beszélt, s ha a gimnazista Kosztolányi és Feny-
ves dolgozatíró üzeme is ezért virágozhat, akkor nem lehet igaz, hogy 
a gimnázium minden tanulója tudott magyarul. Kommentálásra csábít 
a nagyszülők levelezése, a levelek tartalma, helyesírása, dé ennek is el-
lenálltam. Némelyik tanév eseményei közt a diák Kosztolányi tanköny-
veit is említem, máskor 'nem, noha teljes a jegyzékem err ől. Célom nem 
minden ismeretem közlése, hanem az információcsoportok demonstrá-
lása volt: hogy ezeket a dolgokat is érdemes tanulmányozni. Persze, nem 
mérő  szeszély ujjmutatása szerint idéztem, szólaltattam meg anyagom; 
aki földolgozza ezeket •a dokumentumokat, tudni fogja, mir ől mit kell 
gondolnia, s hol érdemes teljesebb ismeretet szereznie. Néhol utaltam 
is a dokumentumok hasznosításának lehet őségére, arra. hogy mirőll ta-
núskodnak. Ezt kívántam 'szolgálni a közlés rendjével is. A jelleg azon-
ban így is adatközlő . 

Mentegetni ezt lehetne, de nem teszem. Ha nagyon akartam volna, 
találtam volna vázat, melyre ráf űzve szerves tanulmányként tehettem 
volna közzé ezeket az adalékokat, de tudván, mi minden maradt ki, nem 
volt kedvem ilyen kváziszervességhez. Meg aztán mostanában engem is 
jobban érdekelnek a nyers tények, mint az értelmez ő  műveletek. Esti 
Kornél intelmére gondolok: „Össze ne csirizeld holmi bárgyú mesével. 
Maradjon minden annak, ami egy költ őhöz illik: töredéknek." Persze tu-
dom, az Esti-novellák szerves remekművekké lettek. A költ ő  tehát ját-
szott, mikor töredékeket ígért. A filosz nem játszhat, nem is telik t őle 
másra: ezek tényleg töredékek. 
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EREDET: A KOSZTOLANYI CSALÁD 

Kosztolányi így ír erről: 
„A Kosztolányi-család a Divék-nemzetségb ől eredt. Honszerz ő  őseik-

nek még Ázsiából származó medvés címer ű  nemességét 1435-ben meger ő-
sítette Zsigmond király. — «Zöld mez őben áll egy medve és hazudik» 

ismételgette őmaga, nevetve a csúfondáros szólást, de a tréfálkozás-
sal talán csak leplezte, hogy mennyire büszke nemzetségére." 

„De örült bájosan-ravasz székely Kádár vérének is (apai nagyanyja: 
Kádár Rozália. K. F.), meg a kétféle német ősöknek, a szorgalmas és 
munkabíró Brenner- és a bogaras Hofbauer-ősöknek is ..." (Anyja: Bren-
ner Eularlia volt. K. F.) 

„Érdekelte ez a sokszín ű , sokrétű  rokonság. Ez a sokféle, «fűszeres» 
vér. Mégis legszívesebben vállalta az álmatag-szláv és a h ősi magyar 

a nemző , a névadó, a szépen hangzó Kosztolányi családfát." (Koszto-
lányi Dezsőné: Kosztolányi Dezs ő . Bp. 1938. 10-11.) 

Kosztolányiné könyvének a költ ő  családjára vonatkozó adatai ma-
gától (a költőtől származnak, még élt is, mikor felesége a könyv els ő  
fejezeteit írta, olvasta s jóváhagyta ezeket. Kosztolányiné hozzám írott 
levelében is megerősítette ezt. Idevág ő  adalék: Napjaim múlása 195-96 
1. Ebben az útijegyzetben is a nemeskosztolányi ősök egyenes ágú le-
származottjaként szemlélődik: „Úgy rémlik, hogy mindent ismerek itten 
s hunyt szemmel, alvajáró ösztönnel is megtalálnám az utat, mely emlé-
keimhez vezet." 

Ez az útijegyzet 1933-ból való, ekkor nyáron járt Nemeskosztolány-
ban. (Kosztolányiné: i. m. 306.) Otthonossága kétség nélküli. Pedig ko-
rántsem régi a bizonyosság, melyen alapul. A család ugyan nemesi ere 
detűnek tudta magát, de okmánya erről nem volt, s közvetett bizonyíték-
hoz is csak 1926-ban jutott. Az öröm, mellyel ezt fogadták, igen tanul-
ságos. íme a levél, melyben a költő  erről apjának beszámol: 

Budapest, 1926. V. 10. 
Kedves apuskám, 
itt küldöm a cikkeket. Árpi levelét megkaptam s Fenyves feltételeit 

jobb híján el kell fogadnom. Mariska most két napig Kohajda Margitnál 
volt künn Rákosszentmihályon. Nagyon jól érzi magát és kihasználja az 
időt, mely nemsokára lejár. 

Ölelünk mindnyájatokat hű  fiad 	 D i d e 

Utóirat: Attila bácsi vasárnap fölkeresett s nagy örömmel közölte 
velem, hogy családfánkra vonatkozólag dönt ő  bizonyítékot szerzett. Ami-
kor Aranyosmaróthon járt, 1898 táján, a következ ő  adatot lelte: „Az 1841. 
decemberi közgyűlés jegyzőkönyvében 2298 szám alatt ez áll: Filáczy 
Veronika, Kosztolányi János özvegye, fia, Kosztolányi Ágoston részére 
nemesi bizonyság levelet kér és kap." Nézete szerint tehát e levél nyo-
mának okvetlenül meg kell lennie a fönti iktató szám alatt Bács-Bodrog 
m. levéltárában, Zomborban és Aranyosmaróthon is, ahol dédanyámnak 
a kérvény mellékletében föl kellett terjesztenie egész családfánkat. Arra 
kérem tehát Árpi öcsémet, hogy keressen összeköttetést talán valamilyen 
ismerős ügyvéd által a zombori levéltárossal, aki most már kis fárad-
sággal előkeresheti nemesi levelünket, melyr ől másolatot is készíttethe-
tünk. Természetesen ezt csak szívességb ől adják ki, leghelyesebb bi-
zalmasan eljárni, talán Rafajlovics vagy Popovics barátunk útján. Az 
esetleges csekély költségeket szívesen vállalom. 

Más rossz újság: Chrupek Jen ő  dr., Árpi egykori iskolatársa, a ki-
tűnő  sebész, nekem jóbarátom, a Lorántffy Zsuzsanna kórház f őorvosa 
39 évős korában meghalt, tegnapel őtt délelőtt egy műtétjét fejezte be, 
hirtelenül rosszul lett, összeesett s vége volt. Ma délután temettük 
szegényt. 	 Ölel D i d e 

(Kosztolányi Dezs ő  hagyatéka. MTA Könyvtárának Kéziratára. Ms 
4621/266-67.) 
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A család valószínűleg dr. bajsai Vojnich Józsefet bízhatta meg, aki  
történész volt, Jakabszálláson élt s geneológiai kutatásokkal foglalkozott.  
Levelezett a Kosztolányi család leszármazottjaival, s levéltárakban is  
dolgozott. Elkészítette a Kosztolányi család családfáját. El őmunkálatai  
során feljegyzéseit a Szabadkai Történelmi Levéltár (SZTL) 14/2 jelzet ű  
irataiban találtam. A családfát elküldte a költ őnek is, aki címeres bo-
rítékban küldött levelében így köszönte meg:  

Igen tisztelt Uram,  
nagyon megörvendeztetett bácskai családfám elküldése által.  

Én magam ezen a téren avatatlan m űkedvelő  vagyok. De bátyám, Koszto-
lányi Attila, aki a Zsigmond utcában lakik — pontosabb címét nem tu-
dom —, csak a házát ismerem, készörömest segítségére lehet a búvár-
kodásban, mert ő  szenvedélyesen műveli ezt a műfajt s ismer elevene-
ket és holtakat. írjon hozzá egy levelet, én majd továbbítom neki. Kö-
szönettel és kézszorítással híve  

Kosztolányi Dezs ő  

~ 

A Vojnich-jegyzetekből tudom, hogy Kosztolányi Attila m. kir. pénz-
ügyi tanácsos (Budapest, XI. Lágymányosi út 14/b) 1934-ben írt Voj-
nichnak.  

~ 

Vojnich jegyzeteiből egy érdekes adalék: „Kosztolányi Lajos 1811-15  
ben Kalocsán deficienciában volt bezárva, mert lóháton bement a temp-
lomba. Barsy plébános (1934. 8. 27.) mondta el a történetet, aki el ődeitől  
hallotta." (Nekem .a' költ ő  húga, Kosztolányi Mariska mondta el. K. F.)  

A CSALÁDFÁHOZ  

A Kosztolányi család itt közölt családfáját nem találtam a Vojnich-
jegyzetek között, ezt dr. Kosztolányi Árpádtól kaptam, aki 1941-ben ál-
lította össze, mikor nem zsidó származását kellett igazolnia. A legújabb  
adatok bizonyára általa kerültek a családfára, de a régiek biztos a Voj-
nich-féle családfából.  

Szembeötlő , hogy a családfa csak a dédapától rajzolódik ki hatá-
rozottan. Ennek a Jánosnak, aki már Topolyán született 1793-ban (a köl-
tő  egy feljegyzése szerint Fels őlelőcön. Kosztolányi-hagyaték. Ms. 4620/1.),  
szülei: János és Sz őlősi Éva révén kellene kapcsolódnia a nyitrai-
barsi elődökhöz. Vojnich családfáján ez a kapcsolódás meg is van, de  
adatai bizonytalanok. Kempelen Béla Magyar nemesi családok c. műve  
nagy terjedelemben tárgyalja a Kosztolányi családokat, köztük több Já-
nos is akad, de egy sincs az 1700-as években, akinek Sz őlősi Éva lenne a  
felesége. Pedig Kempelen hat ág származásrendjét is prezentálja. A csa,  
lád (teát nagyon népes volt már a XVIII. században is, s elágazjásuk  
sokirányú. — A Szlovák Központi Levéltár útmutatója ismerteti a Kosz-
tolányi család nemeskosztolányi levéltárának iratait: Fr. Sedlák—J. Zu-
del—Fr. Pallko Štatny Slovensky Ustredny Archiv. Sprievodca. T. 1964.  
7-80. Ennek bősége még zavarba ejt őbb. Nagy Iván (Magyarország csa-
ládai. VI. Pest. 1860.) szűkszavúsága miatt nem igazíthat el.  

A lényeg tehát az, hogy a sokfelé elágazott Kosztolányi család bács-
kai hajtása bizonyosan csak a költ ő  dédapjától kezdve követhet ő. Az a  
Móric például, akire a költ ő  olyan büszke volt, aki 1849-ben Komáro-
mot védte, Kempelennél a tisztán rajzolt IV. ág leszármazottja, de  
elődjei közt nincs János. A költő  rokonsága vele csak nagyon távoli le-
het, s a többi nevezetes Kosztolányi is inkább a család adaptáló hajla- 
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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  CSALÁDFÁJA 

Jelmagyarázat: 

Q született 	 JÁNOS (Nyitra megye) 

x esküdött 	 SZŐLŐSI ÉVA 

1- meghalt  

• 
• 

t 

	

JÁNOS (dédapa) Q Topolya, 1793 X Topolya, 1821. II. 7. + Topolya, 1831. V. 26. 	 ANDRÁS (Topolya) 	 ANNA (Topolya) 
+ 1819 előtt 	 x (másodszor) 1821 

FILÁCZY VERONIKA (dédanya, szülei: JÓZSEF j- 1821 el őtt és FEHÉRPATAKY KLÁRA) 
Q 1800 + Szabadka, 1873. V. 15. 

t  

MÁRIA-ÉVA PÁL 	ÁG• OSTON (nagyapa) Q Topolya, 1824. VIII. 21. 	BÁLINT 	 JÓZSEF-BALÁZS 	ANDRÁS-ALAJOS 
Q Topolya, 	O Topolya, 	x Szabadka, 1858. V. 1. f  Szabadka, 1895. IX. 27. O Topolya, 1828. II. 4. 	Q Topolya, 1830. II. 3. 	Q Topolya, 1831. XI. 29. 

1821. II. 29. 	1823. I. 24. KÁDÁR ROZÁLIA 	
Topolya, 1828. III. 18. f  Topolya, 1831. I. 2. 	f Topolya, 1833. X. 2. 

(szülei: JÓZSEF és LOÓSZ JOHANNA) 
Q Szabadka, 1829. VIII. 29. 
f Szabadka, 1916. II. 18. 

ÁRPÁD - Ernő  - Félix (apa) O Szabadka, 1859. I. 11. X 1884. VII. 5. f  Szabadka, 1926. XII. 3. 
BRENNER EULÁLIA Q Szabadka, 1866. II. 12. + Szabadka, 1948. VII. 20. 

`I'  

t 
DEZSŐ  - István - Izabella Q Szabadka, 1885. III. 29. 
x Bp., 1913. V. 8. + Bp. 1936. XI. 3. 
HARMOS ILONA O Bp., 1885. II. 21. f Bp., 1967. XII. 6. 

ÁDÁM 0 Bp., 1915. IV. 18. f  Bp., 1980. IV. 17. 

ÁRPÁD (dr.) - Antal - János O  Szabadka, 1886. XII. 27. 	MÁRIA 
x Bp., 1920. V. 1. f  Szabadka, 1966. I. 15. 	 Q Szabadka, 1888. VII. 24 

KOVÁCS TERÉZIA Q Bp., 1900. XI. 29. f Bp., 1972. IX. 18. f Szabadka, 1967. VII. 7. 



ma, képzelete árévén a Nagy Ivan, KenLpelen és Vojnich által említett 
nevek inspirációjára vált el őddé, mint bizonyítható leszármazás alapján. 

Szívósabb és tüzetesebb kutatás természetesen rábukkanhat bizo-
nyosabb adatokra, de kérdés: érdemes-é? Annyi így is bizonyos, a to-
polyai Kosztolányiak összetartoztak. János testvéreir ől, Andrásról és An 
náról kevés adat került el ő , de a János hat gyermekét keresztel ő  papok 
egyike maga is Kosztolányi volt. Átnéztem a topolyai plébánia anyaköny-
vének vonatkozó bejegyzéseim, s azokban arról is meggy őződtem, hogy 
Kosztolányi Jánost mindenütt „prenobilis"-nak titulálják. Tehát Kosz-
tolányi Attila ama felfedezése, hogy Filáczy Veronika (János özvegye) 
Bars megyéből fia, Ágoston számára nemességi bizonyságlevelet kért és 
kapott, hitelesnek tekinthető  akkor is, ha nem láttuk ezt az igazolást. 

A topolyai plébánia anyakönyvéb ől idézem a dédszül ők egybekelé-
sét rögzít ő  bejegyzést: 

,Anno 1821 die 7-a februari praemissis tribus denunctiationibus nullo-
que impedimento detecto: Ego Ludovicus Kosztolany Parochus topolya-
ensis matrimonio iungti Praenobilem honestum juvenem Joannem Koszto-
lányi de Nemes Kostolan filium Joanes et Aeve nate cum sibi 
desponsata pudica Topolyensi nobili virgine Veronika Filáczy Josephi de-
functi et Klarae Feherpataky filia. 

Praesentibus testibus R. D. Francisco Csaby capellano Topolyensi et 
Praenobili Domrino Michaele Baros Parochiano Topolyiensi." 

(Magyarul: Három hirdetés el őrebocsájtván és semmi akadályt nem 
találván, én: Kosztolányi Lajos topolyai plébános 1821. február 7-én há-
zassággal összekötöttem nemeskosztolányi, Kosztolányi János nemes, be• 
csületes ifjút János és született Sz ő lőssi Éva fiát a neki eljegyzett be-
csületes, nemes topolyai hajadonnal, Filáczy Veronikával, az elhunyt Jó-
zsef és Fehérpataky Klára leányával. 

Főtisztelendő  Csáby Ferenc topolyai káplán úr és nemes Baros Mi-
hály topolyai hivünk mint tanúk jelenlétében.) 

TOPOLYÁRÓL  

„Topolya betelepítéséről Grassalkovich (Antal gróf. K. F.) már 1750-
ben gondoskodik. Megbízza Csicsovszki Ferenc szabadost, hogy 200 ma-
gyar vagy tót katolikus családot gy űjtsön össze. A települők nem job-
bágyok, hanem szerződéses lakók lesznek, s a megyei adótól négy, a 
kamaraitól két évig mentesíttetnek s tizedet nem fizetnek. Házat épít-
hetnek. A telepedés ily alapon meg is történt. 1768-ban 182 római katoli-
kus magyar és tót család lakott Topolyán. 1774-ben a Kunságból, vala-
mint Győr és Tolna megyéből telepedtek még ide." (Csetri Károly: Bács-
ka lakossága a legrégibb időkt ől a XIX. század végéig. Budapest, 1936. 20.) 

Az önkéntes települ ők zöme magyar. (37.) 

~ 

A telepítésnél „a németek mások el őtt különös figyelemben része-
síttessenek, hogy a királyság vagy annak legalább nagy része lassanként 
germanizáltassék, a lázadásra s nyugtalanságra hajló magyar vér a né-
mettel mérsékeltessék, s ők így természetes uruk s örökl ő  királyuk iránt 
állandó hűségre és szeretetre vezettessenek". (Kollonics Lipót országszer-
vez ő  munkája. Ismerteti Iványi István. Szabadka, 1888. 8.)  

A NAGYAPA ÉS A SZABADKAI BANKALAPÍTÁS 

A család úgy tudta, hogy az els ő  szabadkai bank létesítését Koszto-
lányi Ágoston kezdeményezte, s els ő  pénztárosa is ő  volt. A költő  húga, 
Mariska is — akinek elbeszéléseit, ahol ellen őrizhettem, hitelesnek ta-
láltam — ezt a verziót őrizte. Kosztalányiné, aki csak a család s a költ ő  
emlékeire támaszkodhatott, nem hangsúlyozza a kezdeményez ő  szerepet. 
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nem is beszél róla: „A szabadságharc leveretése után a 23 éves honvédszá-
zadosnak menekülnie kellett. Kossuthtal megjárta Törökországot, Ame-
rikát. Könyvtárosa volt az emigránsoknak. Császári kegyelemmel juthatott 
haza szülőfalujába, Topolyára. Boltott nyitott a közeli Szabadkán, rövid-
árus boltot. Színes pántlikát, csipkeholmit mért r őffel a parasztasszo-
nyoknak. Megtanulta Amerikában, hogy semmiféle munka nem szégyen. 
Később ő  lett a szabadkai Kereskedelmi és Iparbank pénztárasa." (I. m. 9.) 

A Kosztolányi-irodalomnak ez az egyetlen fogódzója a nagyapa tár-
sadalmi státusát illetően. Ebből tudjuk, hogy a János-ág nemessége nem 
birtokosi, megyei nemesség, ilyen rokonról máshol sincs hiteles adat. 
És ez az alapja annak a magyarázatnak is, melyet Bóka László így fogal-
mazott: A Nyugat vidékről származott íróinak valami távoli kapcsolatuk 
még volt a földdel. „Kosztolányi családja kirí e körb ől." A főrangú Kosz-
tolányi-ősökhöz  fűződő  kapcsolat legenda. „Az aktív társadalmi valóság 
az, hogy a negyvennyolcas honvédszázados nagyapa belekóstolt emigráci-
ója idején az emerikai prosperitás első  nagy korszakába, s hazaj őve itt-
hon szülőfalujából, Topolyáról Szabadkára települt, nem földet akar sze-
rezni, hanem rőfös boltot nyit, ügyesen kereskedik, szép polgárházat épít, 
s hamarosan a Kereskedelmi és Iparbank pénztárosa lesz. Kosztolányi 
Dezső  édesapja ebből a jómódú polgárházból kerül az egyetemre, tanár-
jelöltnek, s ide nősül, beleházasodva egy nagy múltú gyógyszerész famí-
liába." (Válogatott tanulmányok. Bp. 1966. 523.) 

A Szabadkai Történelmi Levéltárban sok a bankalapításra vonatkozó 
dokumentum. Az első  kezdeményezés még 1863-ból való: 

„A nagyméltóságú Magyar Királyi Helytartótanácshoz, Budán. — 
Alázatos folyamodványa a felállítandó takarékpénztári egylet választmá-
nyának, Szabadkán 1863. jan. 22-én, mely szerint egy ugyanott eszközlend ő  
Takarékpénztár felállításának kegyelmes engedélyezéséert esedez." (1863. 
411, 924, 4388.)  

Az „esedezés" aláírói között nincs Kosztolányi Ágoston neve. 

~ 

Bizonyos azonban, hogy 1863-ban már keresked ő , mert a Közigaz-
gatási és Közgazdasági tárgyak c. Mutatóban be van jegyezve egy irat 
ilyen címmel: Kosztolányi Ágoston keresked őnek 1750 XSOS számlája. 
(1863/255.) Az irat nincs a helyén. — 1863-ból még egy irat is jelzi a nagy-
apa jelenlétét: „1861. okt. 31-én Kádár József örököse, Kosztolányi Ágoston 
kifizeti a Kádár József részéről esedékes összeget a Városi Kórház pénztá-
rába, s erről nyugtát kér:" (SZTL 1863/5218) Eszerint ebben az évben hal-
hatott meg Kosztolányi Ágoston apósa. 

*  
1865-bőll (1865/2527 jelzettel) ismét található egy irat, ebben „Kosz-

tolányi Ágoston alázatos folyamodványa építési engedélyért". Szövege: 
„Alulírott szándészik- 1-s ő  körben 4° szám alatti ház telkére az ide 

két párban csatolt tervek szerint egy gazdasági . épületet emeltetni, ami 
állni fog — 1 szobából. — 1 kamrából — és két fészerb ől — Az engedély 
elnyeréséért esedezik Szabadkán Máj 18-a 1865 

Tekintetes Tanácsnak 
alázatos szolgája  

Kosztolányi Ágoston" 

A mellékelt terv gondos munka, több néz őpontból s metszetben áb-
rázolja az épülletet. A homlokzat, az udvar fel ől, oldalnézetben, külön az 
alap, külön a tető  rajzát is adja. — A két fészerr ől kitetszik, hogy szalma-
fészernek készül. Aki akarja, ezt az adalékot is hasznosíthatja, ha a 
nagyapa polgárságának jellegét kívánja megrajzolni. — Különben az írás 
karakteres,' inteligens kézre vall, az aláírásból ítélve Kosztolányi Ágostoné. 
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A Takarékpénztár ügye azonban még évekig húzódik, a rá vonatkozó 
iratok mind az alapszabály megalkotására, módosítására vonatkoznak. 
Egy 1868. márc. 21-én kelt folyamodvány még mindig „egy bank" megala-
pításának engedélyezését kéri, s arra hivatkozik, hogy „Hitel és gazdasá-
gi viszonyainkra súlyosan nehezedik azon körülmény, hogy helyben — az 
országnak egyik legnagyobb városában — egyetlen pénzintézet sincs". 
(SZTL 1868/1440) 

Ezt a folyamodványt hat alapítótag írta alá, köztük az elnök is, de 
Kosztolányi Ágoston neve innen is hiányzik. 

* 
De még ugyanebből az évből, 1868-ból van egy bankot kérvényez ő  

irat, pontosabban: „Népbank ügyében 1868. évi február 9-én kiküldött 
Bizottmány névjegyzéke." Ez a Bazottmány 38 tagból áll, s köztük van 
Kosztolányi Ágoston is. 

A Takarékpénztár alapszabályzata . szerint ez a bank 50 000 forint 
alaptőkével indult volna, ezt saját tagjai jegyezték. Kés őbb 300 000 koro-
nára gyarapodott az alaptőke. (SZTL 1869/16462) Az intézkedés, igazgatás, 
döntés joga az igazgatóság kezében van, a tisztikar névjegyzéke is az el őbb 
idézett iratból ismeretes. Kosztolányi Ágoston nincs köztük. A pénztáros: 
Szőreghy. 

Az alapszabályzatot 1869. nov. 17-én mutatták be a Földm űvelés, Ipar 
és Kereskedelmi Minisztériumnak. (Aztán a módosított alapszabályzatot 
1874-ben.) Várostörténetében Iványi István úgy tudja, hogy a Takarék-
pénztár és Népbank 1869 márciusában már el is kezdte m űködését, s 
kezdeményezője Czorda Bódog volt. (I. 242.) 

Ezt a közlést az általam látott iratok meger ősítik. Czorda Bódog 
az akkori Szabadka legmagasabbra jutott szülötte, curiai elnökségig vitte, 
Szabadkát általában, a gimnáziumot különösen pártfogolta. A gimnázium 
ünnepségeiről küldött köszöntő  táviratok közül a második többnyire az ő  
címére ment. 

Kosztolányi Ágoston szerény keresked ő  volt az alapító nábobokhoz 
képest. Rőfösüzlete is a kiegyezés után lendült fel. Mária, a költ ő  húga 
ezt mondta erről: „A magyaros főkötőkkel volt a nagy siker — mondogatta 
nagymama —, abból lett ez a ház." (A Damjanich utcai házról van szó, 
ahol a költő  született, s amelynek helyén most a Patria-szálló áll.) Koszto-
lányi Ágoston tehát, amikor hazatért az emigrációból, nem állt olyan vá-
lasztás előtt, mint Bóka képzelte: földet vegyen-e, vagy banktisztvisel ő  
legyen. A rőflösüzlet fellendülése révén lassanként betagozódott a megbe-
csült városi kereskedők soraiba. Szabadságharcos múltja, a család nemesi 
származása s természetesen tájékozottsága, világjártassága okán ki is vál-
hatott a boltosok közül. Fia keresztapja Szabadka egyik legrangosabb em-
bere, Törley Bálint volt (MS 4620/51.) Neve ott van a Deák-párt szabadkai 
vezetőinek 1869-ben közzétett állásfoglalása alatt is. A város legtekinté-
lyesebb nevei között. (Észrevételek a szabadkai baloldal politikai hitval- 
lásának programjára. Kiadó: Bittermann Károly. Szabadka, 1869.) Ké-
sőbb pedig, a kiegyezés után, mikor ipar és kereskedelem friss lendüle-
tet vett, s a bankok is könnyebben létesülhettek, a Kereskedelmi és Ipar-
bank pénztárosa lett. Házat tényleg épített, de akkori mérték szerint nemi 
volt módos polgár. Fiának, Árpádnak egyetemi éveiben nagyon is a fogá-
hoz verték a garast. 

KOSZTOLÁNYI ÁGOSTON LEVELE FIÁHOZ, KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDHOZ 

MTA. Kézirattár. Ms 4620/30 

Szabadkán 1879. octb. 19. 

Szeretett édes fiam! 
Budapestről irt két leveled a mama cipőjével, nem különben B őrosz-

lóból valamint mindgyárt reája Berlinből keltezet mint a két terjedelmes 
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soraidat, a' legnagyobb örömmel vettük, melyb ől istennek hála jó egész- 
séged alapotáról s egyébb tudnivaló dolgaidról kellően értesitve vagyunk. 

Lakásodra vonatkozólag mint hogy az a központban van és igy az 
egyetemtől sem lévén távol, maradnál a télen átt abban és ha tavaszra 
olcsóbb lakást kaphatnál ha az egy kissé távolabb esnék is a központ-
tól, mert a lakást magam is kissé drágának tartom, azonban f ő  dolog a 
lakásoknál, hogy az mindenek előtt egészséges tiszta és biztonságot nyuj-
tó legyen. Egyébiránt ha te mind ezeket mint irád is e mostani helyen 
fenleled és a háziak is türhet őek lesznek pár márkányi meggazdálkodásért 
más helyre bizonytalanra alig lesz 'értelmes hurcolkodni. 

Általában édes fiam a f ő  dolog mostani helyzetedben, hogy az étke-
zési helyet jól válaszd meg, mert ha már a lakásra annyit kénytelen vagy 
fizetni, igyekez valamit az étkezésen meggazdálkodni, szóval kérlek a 
lehetőségig takarékoskodni, hogy havi budgeted tulságosan ne terhelje 
különben is szerény évi jövedelmeinket. 

Jövő  leveledben írd meg, hogy mennyi márkát küldjek havi pénzül, 
valamint azt is, hogy mikor indítsam azt utnak. Tájékoztatásul annyit 
mondhatok, hogy leveleid rendesen Berlinb ől 36 óra alatt kezeinkhez 
jutottak. 

Nálunk az időjárás egy hét óta egészen télies már néhány nap óta 
fütjük a kandalót, ma délel őtt azonban kissé kiderült siettem a kedvez ő  
alkalmat kihasználni és kimentem a mi Corsonkra sétálni itt találkoztam 
Jámbor Pál urral, ki szivesen kérdez ősködött felőled és tiszteletét küldi 
neked azon üzenettel, hogy mentől előbb hagyd Berlint el és sies miel őbb 
Párizsba; mert az csak a világ, amit én a világért sem. vonok kétségbe, 
de azért azt hiszem amiért te fiam utraindultál t. i. szakmádban b ővebb is-
mereteket szerezni, és a nagy világot egészen közelr ől megismerni, azt hi-
szem azt Berlinben is meg fogod lelni, ha er ős akarat és igyekezet dagasztja 
kebledet. A német főleg a Porosz nép kiváló tulajdonai a munkaszeretet, 
igyekezet, tudvágy és nagyratörés, mely tulajdonok minden egyes ember-
nek valamint nemzetnek a mai korban tudni és elsajátitani nem felesle-
ges dolog, különösen minékünk Árpád unokáinak, kik még máig is ázsiai 
eredendő  bünök terheiben szenvedünk. A főigazgató ur tiszteltet. 

Antunovich Máté szivélyesen tudakozódott fel őled és tisztel. Édes-
mama e pillanatban Mohacseknéhez ment látogatóban. Az ujonan átala-
kított szobát Takács Ede fels őlányiskola igazgatójának havi 121-ért. Teg-
nap este be is költözött a csinosan berendezett kényelmes szobába és 
mindjárt december elsejéig le is fizette másfél hóra a 7 15 -bért. Ugy lát-
szik az uj' lakonk igen solid és pontos fiatalember alig 25-27 éves lehet 
Tolna megyei származású. 

A főhadnagy ur pedig tegnap reggel elhagyta lakásunkat Bajára 
tétetett át az ottani századokhoz lett beosztva, ez szerént ismét az utcai 
szobánk lett üressé, de azt hiszem Novemberre ki fogják venni az Equita-
tiosok, mint értésemre esett alkalmasint Bartal fogja azt elfoglalni. 

Mi istennek hála a legjobb egészségnek örvendünk, még édes mama 
is dacára a sok lótás futásnak és a zord id őjárásnak nem panaszkodha-
tunk e tekintetben már más években ilyenkor tele voltunk panasszal és 
bajjal, tehát e tekintetben tetemes javulás állott be. 

A nyáron megkezdett épitkezésnek utolsó részletét e héten valószi-
nüleg be fogjuk végezni t. i. a bels ő  üvegkaput szerdán fogják felállitani, 
maga az üveg fal már egy hete készen itt áll de a vasallás és a beépítés 
miatt kellet várakoznunk, és ha ezzel készek leszünk, én elvégeztem a 
házunk körül tervszerü munka utolsó részét, melyet magamnak célul ki-
tűztem, azon tul fiam mint utódom te Qeszesz hivatva azt emelni, gyarapi-
tani, mert mi már bevégeztük e tekintetben munkánkat. 

Nem késztellek az örökös, folytonos levél irásra, de azért még is 
jó lenne megállapodnunk egy bizonyos időben küldendő  levél irás foga-
natositásra, én részemr ől igérem hogy leveledre mindig csak vasárnap 
délután fogok válaszolni eltekintve leveled megérkezése napjától. Isten 
veled édes fiam. Csókolunk mint ketten 

Atyádék 
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KOSZTOLÁNYI ÁGOSTONNÉ KOSZTOLANYI ÁRPÁDHOZ 
BERLINBE 

Édes Kedves fijam 

Miután névnapod következik először is fogad legjobb kívánatjaimat, 
áldás és szerencse kisérje minden tetjeidet adja a mindenható hogy pá-
lyádat a legjobb sikerrel szerencsésen bevégezd, 

Kedves soraid nem a legjobb hangulatba találta atyádat hogy ész 
másképp történik a vizsga letétel mint ahogy számítotátok, na de te ös-
méred őtet és irni fogsz néki és külömb féle nehézségeket soroj el ő  és 
majd csak kifog békülni evel az (olvashatatlan) is mint a többivel Kedves 
fijam ezt a kevés üdőt majd csak kitürjük amimég hátravan és majdcsak 
megsegét a jó Isten hogy tesj szabad ember leszöl Kevés üd ő  mulya havi 
pénzedrül vonatkozólag említést tetem hogy mikor fogja küldeni és ő  
azt válaszolta hogy még nem tetél emlitést és ő  azt hiszi hogy e hó 
végéig kijösz a pénzedel és a jövő  hora miután csak fél honapig fogsz 
otmaradni 50 forintot szándékozik küldeni ezeket jónak találtam veled 
tudatni és tanácsul aján lom hogy az utazási pénzt el őször joelőre kérd 
másocor kine számizsdmagad mert atyád azt monta hogy a számadást 
várja azt hiszi hogy 100 f ba fógjönni azért figyelmeztetlek. 

Kedves fijam it küldök 6 f tót e kis pótolást tudom hogy ameleg 
harisnyád nem alegjobb álapotba vannak végy egy jó párt mert a hideg 
nagy hogy átnehüzs magad, 

hatalán pénz zavarba jönné irjál azonnal hogy külgyek néhány forin-
tot amit jövőhónapra szándékozom küldeni azt majd hakel azonnal utnak 
inditom elégé agaszt engem ez a szigoru tél és a te távolléted teis kedves 
fijam eltaláltad a külföldre utazást a legszigorub télbe, 

még egy tanácsot a fehérnemüjidet nagyob részt szenesen hozd haza 
csak anyi tisztád legyen amibe hazaérsz mert édes anyád gondolkozik arul 
hogy idehaza lesz az ünepekre mit f ől venni ezen is pár forintót meg lehet 
takaritani és a lakást is azt hiszem hogy félhora fogod kivenni és most 
készülök a vilás regelire ma 9 órakor esküdik a viktor a matevicscsal és 
regeli után azonnal utnak indulnak tavankut felé, 

töb féle ujságok történtek de azt atyádnak hattam majd leirja ő  
részletesen ugyis mafog ő  is irni néked, 

Sokal job és vigasztalóbb levelet szerettem volna ir ni de ugy hiszem 
hogy anyaji köteleségemnek eleget tetem hogy el őre hátó légy és nyugogy 
meg a sorsba hogy másoknak még anyi sem jutott válaszodat elvárom 
atyádnak nem fogom mutatni irhatsz szived sugalatya szerint és móst 
kedves fijam várva várom azt a pillanatott amelybe viszont láthatlak és 
anyaji keblemre ölelhetlek jajde hoszu üdő  lesz ez a két honap de majd 
csak elmegy ez is, maradok szeret ő  ate édes 

Anyád 
február 7 kén 1880 

A KÖLTŐ  APJA A GIMNAZIUMBAN 

Alapforrásunk: SZABADKAI VAROSI KATHOLIKUS GIMNÁZIUM 
ÉRTESÍTŐJE. 

1868-68. Közli Fran'kl István helyettes igazgató. 

Kosztolányi Árpád ekkor els ő  osztályos. Az osztály 70 tanulójából 5 
kitűnő. Köztük van Kosztolányi Árpád is. (Ez a kit űnő  az „általános ta-
nulmányi sorozat" minősítése, s tornából ett ől még lehet rosszabb jegye 
a tanulónak, miként volt Kosztolányi Árpádnak is.) Ebben az évben 
alakult meg az önképz őkör, vezetője Farkas Antal. Az önképz őkör az urak 
adományaiból, alapítványaiból 9 folyóiratot járat. 
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További fontos adatok az értesít őből: 

1869-1870 

Kosztolányi Árpád ismét kitűnő . Az osztály létszáma már csak 49. 
Alapítványtevők: a Casino 3, a prépost 2, tekintetes Guln György 1, 

Kosztolányi Ágoston 1 db arany. 
Kosztolányi Árpád Széchenyi ösžtöndíjban részesült. 

1870-1871 

Badits György Szabadka múltjáról c. tanulmányában felhív a város 
történetének. tanulmányozására. Buzdítja az ifjúságot, hogy erre készül- 
jön fel. (8.) Utalásából kitetszik, hogy már vita van a város neve körül. 

Kosztolányi Árpád ismét kitűnő , s jutalmat a Casino 3 aranyából kap. 

1871-1872 

Kosztolányi Árpád ismét kitűnő . 

1872-1873 

Kosztolányi Árpád ismét kitűnő . 

1873-1874 
Jámbor Pál igazgató a tudomány óriási lehet őségeiről értekezik: a 

természettudomány és a technika európai fellendülésér ől, s arra buzdít, 
hogy ezzel lépést kell tartani. 

Kosztolányi Árpád ismét kitűnő, s jutalmul Jámbor Pál igazgatótól 
kap díszkötésű  könyvet. 

1874-1875 

Kosztolányi Árpád ismét kitűnő , de tornából háromasa van. Jutalmat 
a Casino aranyaiból kap. 

1875-1876 

Az érettségi éve. 

Kosztolányi Árpád ismét kit űnő  (testgyakorlásból most is hármas), 
s két díjban is részesül: a Takarékpénztártól 30 forintot, a Mukits-féle ala-
pítványból60 forintot kap. 

Természetesen részt vett Kosztolányi Árpád az önképz őkör munká-
jában is. Ez a kör 1868-ban alakult, 70-ben fel kellett függesztenie m űkö-
dését, de 72-ben ismét folytathatta. 1873-ban Évkönyvben teszik közzé a 
munkásságát reprezentáló írásokat. Steinfeld Soma szerkesztette ezt az 
Évkönyvet, aki az egylet titkára is volt. Ajánlása ez: „Jámbor Pál úrnak, a 
nagy magyar költőnek, s az ifjúság buzgó pártfogójának és nyájas buz-
dítójának ajánlja e zsengéket a szabadkai ifjúság." A támogatók között, 
akiknek hálás köszönetet mond a szerkeszt ő , Szabadka módos családjai, 
s a befolyásos értelmiség tagjai szinte mind jelen vannak: az Antunovits, 
Biró, Bitterman (a nyomdász, aki nyomta), Csorda, Guln, Ivanics, Jakubo-
vics, Kosztolányi, Mánits, Milassin, Müller, Mukits, Parcsetits, Pertits, 
Reisner, Szávits, Szkenderovits, Törley, Váli, Vojnics, Webel, Zomborcsevits 
család, ill. családok képviselői. — A kör tagjainak családi, nemzetiségi 
színképe is hasonló. A többség bunyevác és magyar, sok a zsidó, a német. 
A titkár, Steinfeld Soma egy vallomásos elbeszélésben beszéli el egy 
zsidó gyerek kiközösítettségének és befogadásának történetét. Különben 
ő  uralja a könyvet, minden műfajban szerepel. Legtöbb a vers, ezek 
között olvasható Kosztolányi Árpád A szélhez c. versezete is: 
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Láthatatlan elem, 
Mely táj szülötte vagy? 
Honnan keletkezel 
S merre terjed utad? 

Ott vagy a rónákon 
S a magas bérczeken; 
Csendes csermely partján 
S a zúgó tengeren. 

Kényed völgyet váj ki, 
Ismét hegyet állit, 
Amott szétrombolja, 
És újat épít itt. 

Most rengetegnek vágsz 
Bőszült tigris gyanánt, 
S rontsz, törsz minden tárgyat, 
Mi csak utadba állt. 

Majd mind szelíd zaphir 
Nyíló rózsák között 
Lágy suttogással jársz 
Ábrándozók fölött. 

Ez a szépen nyomtatott 250 lapnyi Emlékkönyv igen beszédes doku-
mentuma annak a szellemnek, irodalomszemléletnek és ízlésnek, mely 
ekkor (Kosztolányi Árpád 14-16 éves korában) a gimnáziumban érvénye-
sült. Ennek jellemzése azonban már értelmez ők dolga. 

AZ A NAP SZABADKÁN 

Az a nap, Kosztolányi Dezső  születésnapja „Szép enyhe, verőfényes 
tavaszi nap volt. Vidáman, reményekkel telten álltunk az ágy közül, mely-
nek párnái közt aludtad első  édes álmaidat". Kosztolányimé a költ ő  apjá-
nak egyik leveléből idézi ezt a részletet. (I. m. 7.) Virágvasárnap volt, s 
a család emlékezetébe is így rögz ődött ez a nap: nagy ünnepként, nagy 
ígéretként. 

Később a költő  utánanézett, milyen is volt valójában ez az idillinek 
képzelt nap, s meglepetten tapasztalta, hogy az újságok tele voltak hábo-
rús hírekkel. Háború készült az afgán kérdés miatt Anglia és Oroszor-
szág között, ez volt az ún. „keleti kérdés". Háború zajlott Kína és Francia-
ország között és Szudánban is. Itthon a szászok tüntetnek nemzetiségi 
kiváltságaikért, Bernb ől egy anarchista kiáltványról közöl hírt a Pesti 
Napló. 

A hír-csokor nagyon is háborús, ami abból ered, hogy 1917 júliusában 
nézi meg Kosztolányi az 1885-ös Pesti Naplót. Akkor tehát, amikor a há-
rom éve tartó háború keserves konzekvenciái már szemléletébe ivódtak. 
Ezt meg is fogalmazza: „Semmit sem vesztettünk, mert semmit se kap-
tunk igazi értéket, csak aranyfátyollal takart rothadást, cukros keser űsé-
get, hazugságot. Jaj nekünk, hogy nem voltak őszinték a nevelőink. A mi 
korunk régen, nagyon régen a háború kora volt, csak éppen nem vettük 
észre." (Füst. Bp. 1970. 408.) 

A „boldog békeidők"-ről korábban, de kivált később általában nosz-
talgiával beszélt. Igaz, már a korai versek is kifejezik, hogy az idill elve-
szett, a csoda allá van aknázva, de ilyen tisztán és egyértelm űen sohasem 
fogalmazta meg, hogy nemzedéke történelmi értelemben hazugságban n őtt 
fel. Adyhoz itt jut a legközelebb. 

Mégsem gondolom, hogy ez az egyértelmű  diagnózis a teljes igazsá-
got tartalmazza. De ha a végeredmény ez lenne is, összetev ői lehetnek 
sajátosabbak. A „vén Szabadka" akkori arcát nem szabad egy sémába 
erőltetni. Mi is történt azon a napon és közvetlenül el őtte, utána Sza-
badkán? 

Az alábbi cikk néhány nappal Kosztolányi születése után jelent meg. 
Szövege: A tegnapi Szabadka „építkezésében nem volt semmi rend. A 
gyalogközlekedésre itt-ott deszkajárdákat csináltak. A piac közepén nagy 
árok díszelgett, mely egyúttal nyílt csatornául szolgált. Az árok mellett 
gémeskút itatóvályúval, hol a Szerbiából Pestre igyekv ő  [...] disznókereske-
dők itatták meg lovaikat. A nagytemplom el őtt szintén nyílt csatorna . 

volt, mely egészen Palicsig húzódott. Ott, ahol a szélrózsa minden irányá-
ból vonatok robognak be a városba, .a csendes Vojnits Matuska által épí- 
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tett kálvária állott. A Kossuth utcában [most Boris Kidri č  utca] egy-két 
alacsony viskó, és á nemrég épített díszes házsor helyén vízállás volt és 
disznópiac, mely utóbbit a városi tanács a múlt iranti kegyeletb ől a 
város legélénkebb és legszebb pontján még most is meg őrzi". (Váli Béla: 
Szabadka közelmúltjáról. Szabadság, 1885. ápr. 12.) 

A cikk legnyilvánvalóbb tanulsága az, hogy mindaz, amit felidéz, 
múlt időben van, a közelmúltra utal. Szabadka modern nagyvárossá válá-
sa tehát épp a múlt század nyolcvanas éveiben bontakozott ki. Kosztolá-
nyi születése táján s Mamuzsich Lázár polgármestersége kezdetével. 

A születésnaphoz közeli események: 

Mamuzsich Mátyás belvárosi káplán vezetésével 1885. márc. 29-én meg-
alakult a Katolikus Legényegylet. 

A színházban 1884. októberétől március 29-ig a nagynevű  vendég-
művészek közül Vizváry Gyula 3, Ujházy Ede 4, Pálmay Ilká 5 estén át 
szerepelt. De a színészhiány így is gond, kivált a szomorújátékokhoz nincs 
elég színész. A műsoron 4 szomorújáték (4-szer), 20 középfokú szinm ű  
(26 előadás), 44 vígjáték (5-ször), ebb ől — állítólag — 5 az igényesebb; 
16 népszínmű  (31 estén), 19 operett (45 estén), a Hunyadi László 2 ízben. 

A Szabadság c. helyi hetilap, melynek 1885. ápr. 5-i számából valók az 
előbbi adatok, azt írja, hogy ,;a m űsor nagyon alacsony színvonalon 
mozgott". 

A vígjáték, operett és népszínmű  túltengését a számok egyértelműen 
tükrözik. A további években ezek az arányok keveset változnak. Rövid úton 
ebből konzekvenciákat levonni itt nem óhajtok, de hegyen szabad ideik-
tatni, amit születésnapja eseményeit idézve Kosztolányi írt: „Aznap a 
Népszínházban Az ördög pirulái-t játszották. Színházi bírálataimban — 
jóval később — sokat siránkoztam azon, hogy a régi, nemes színház 
züllésnek indult, belefészkeli magát az üzletiességbe és 'a bugris ízléste-
lenség, a finom és érzelmes daljátékokat kiszorította a látványos semmi. 
Ez • a folyamat körülbelül már akkor kezd ődött el, mikor születtem. Gyer-
mekkorom élménye, Az ördög pirulái csupa görögtűz, átöltözés, az őse a 
mai amerikaias operetteknek. Már az akkori lap megemlíti, hogy »ma és  
egész héten...« — Ki kell tehát egészítenem, amit föntebb állítottam: a 
mi korunk a háború és az operettek kora." (Uo. 408.) 

~ 

A Szabadság színháznak szentelt s már idézett cikke egy háromré-
szes sorozat záródarabja. Címe: Színészetünk és a városi színház. Első  
részében (márc. 15.) elpanaszolja, hogy a színház pályázatára az ország ne-
vesebb igazgatói közül egy sem reflektált. „Egy cérnahangú primadonna 
lábikrája: nagyobb közönséget vonz, mint Ujházy, s Helvey múlt évi 
vendégszereplésén a művésznő  szerepét félbeszakítani volt kénytelen mind-
addig, míg egy pár a közönség tagjai közül kibeszélte magát." 

Szubvenció kellene, legalább 3000 forint, mint Pozsonyban, Kassán, 
Temesvárott. A jelenlegi épület 31 éve áll. Színpada, díszletei, bútorai a 
lehető  legprimitívebbek. Nincs vasfüggönye, olcsók a helyárak, pedig egy 
társulat havi rezsije 5000 frt. Mert hiába volt nagy sikere például Reiner 
Antóniának (márc. 7-én) Faust, az ördög cimborája c. dalműben, a bevé-
tel kevés volt. 

Helyárak: alsó és középpáholy 5, zártszék 1 forint, alsó karzat 70, 
diák- és katonajegy 40 krajcár. 

Hogy azon a napon mit játszottak, nincs róla adatom, de el őtte, 
21~én a Csókon vett v őlegény-t, 24-én pedig a Ripl von Winkle-t. Ujházy 
nagy sikert aratott, de a görögt űz túlságosra sikeredett, füstje ellepte a 
nézőteret, úgyhogy sokan távozni voltak kénytelenek. (Szabadság. 1885. 
márc. 21.). 
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Márc. 26-27-én a város törvényhatóságának rendkívüli közgy űlésé is 
ülésezett. Napirendjén a sertéshizlaldák s a megbetegedett tanítók és 
tanítónők helyettesítésének kérdése szerepelt. 

A hizlaldák a város sűrűn lakott körében rontották a levegőt, s több 
törvényhatósági tag (Vida János, Varga Károly, Váli Béla) áthelyezésüket 
javasolta. A javaslatot leszlavazták. A város vezet őivel szemben álló Sza-
badság márc. 29-én így ír err ől a döntésről: „Hogy a főkapitány és utána 
a városi tanács mégis az át nem helyezés mellett tett javaslatot, és 
hogy e javaslatot a közgyűlésen is keresztül hajtották, csak Varga horgosi 
Péter a közgyűlésen elkiáltott azon drasztikus kifejezésével indokolható, 
hogy ő  nagyon szereti a szagát. — A sertéshizlaldák tehát maradnak mai 
helyükön örök időkre, ha ugyan ..." 

A beteg tanítók helyettesítésének díjáról is éles vita zajlott, s a 
tanács Úgy döntött: felét fizesse a beteg, mert különben farsang után 
sokan lennének betegek. — Jeleznünk kell: a tanács az egész díj vállalását 
javasolta. 

A Szabadsággal szemben a Bácskai Ellen őr a helyi hatalom oldalán 
áll. A két lap között kíméletlen a viszony. A Bácskai Ellenőr szennylapnak 
minősíti a Szabadságot. Sűrűn került szóba Gálfy György patikus (Koszto-
lányi diákkori naplójában is találkozunk vele), akit a Szabadság botrány-
hősként emleget. A Bácskai Ellen őr A Mónikai „dámák" hős lovagja c. 
cikkében így torolja meg aa sértést: „Férjen meg Alcibiades úr a b őrében, 
különben olyan kánkán táncra tanítjuk legközelebb, amilyet még rendes 
dorbézoló helyén, 'a Mónikánál sem tanult." Ez a Mónika a szerkeszt ő  
csárdájának asszonya, s Alcibiádésnek azért nevezik, mert sánta. (Való-
színűleg Szalay Lászlóról van szó.) 

És azon a napon — mondhatnók hatáskelt ő  élllel — megszületett 
Kosztolányi Dezső . Nem, nem hiszünk abban, hogy ennyi vagy annyi ada-
lékból egy költő  eredeztethet ő . Hozzá azon a napon adják hírül az újsá-
gok, hogy a tanács egy nagyszabású, korszer ű  vágóhíd létesítését is meg-
szavazta. 

A színházról is ismerünk kedvez őbb vélekedéseket. Molnár György, 
a neves színész és társulatervez ő  Emlékeimb ől c. emlékiratainak III. köny-
vében, mely Világos után címmel 1882-ben jelent meg, talán a legszínesebb 
képet adja a régi Szabadkának. Mivel remélhet ő , hogy ez a kivételes ér-
tékű  hely- és művelődéstörténeti forrás mégiscsak megjelenik, itt csak 
egy passzusát idézem: „A közönség, mely hajdan csak magát mutogatni, 
látni és láttatni járt a színházba, meg a bohóckodásokat megnevetni, ina 
már érdeklődéssel, kitüntető  figyelemmel fordult a színpad felé s a lélek-
tani ábrázolásokat is megnézte." (40,) — „A szabadkai közönség ina az 
ország egyik legintelligensebb és finom ízlés ű , értelmes közönsége. Műérzéke 
is olyan magasra emelkedett, mint a m űvelt fővárosok közönségei a kül-
földön; nem pusztán a színdarabért megy ma már a színházba, és egy-
szer, hanem az előadó művészetért, a színész játékáért is. — És Szabadka 
közönsége szereti, becsüli, tiszteli s így magához föl is emeli az erre méltó 
színészt, s nemcsak a színpadon, hanem a társadalmi életben is kitünte-
ti." (41.) 

A GYERMEKÉVEKHEZ 

Egy elfelejtett forrás: 

Tápay-Szabó László azonos a Pesti Napló újságírójával, aki a húszas 
években Kosztolányit három -gal jegyzett cikkeiben rendszeresen tá-
madta'. Kosztolányiék csillagos Szabóként emlegették. 1890-91-ben a sza- 
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badkai gimnáziumban tanult, s aztán ugyanott óraadóként is m űködött. 
Gyorsírást tanított. Tanította pl. Reinitz Bélát is. Ma már kevesen tudják, 
milyen fontos szerepeket töltött be. đ  alapította például az Élet könyvki-
adót, mely Kosztolányi nevezetes antológiáját, a Modern költ őket 1913-ban 
kiadta. A Nyugat által fémjelzett modernség katolikus szellem ű  ellensú-
lyának — a Regnum Mariannum keretében — indult ez a kiadó s az Élet 
c. lap is, melynek Kosztolányi szintén munkatársa volt. — 1919 után a 
magyar antikommunizmus egyik ell őharcosa lett, de nem volt antiszemita, 
s mert ügyesen is írt, dolgozhatott a Pesti Naplóban. — Önéletrajza szerint 
ügybuzgalomból volt kíméletlen: „... ha a közérdek szolgálata azt paran-
csolta nekem, hogy a tollamat valakinek a veséjén keresztüllszúrjam, so-
hasem reszketett a kezem ..." Kosztolányit valami miatt nyilván a közre 
ártalmasnak ítélhette, nem is kímélte, de életrajzának vonatkozó részletei 
így is érdekesek. Az ifjú Kosztolányival és Csáth Gézával (akkor még 
Brenner József) a Lévai-villában gyakran kártyázott. Igy emlékszik rájuk: 

„Ez a Jóska roppant komoly fiatalember volt, furcsa formájú kopo-
nyával, melynek a teteje lüktetett: nem volt még ben őve a feje lágya. A 
különben nagyon eszes fiúnak csak egy hibája volt: habozás nélkül ki-
mondott minden »csúnya szót«, s amikor emiatt megdorgáltam, mindig 
így felelt: ha papa mondta, akkor nekem is szabad mondanom." 

„Szép, szép, amit az irodalom terén m űveltek, de mondhatom, hogy 
a kártyában is kiváló dolgokat produkáltak, amiben persze része volt 
mesterük rendkívül ügybuzgalmának is." (Tápay-Szabó László: Szegény-
ember gazdag élete. Bp. 1928. 192.) 

KÖLTŐNK A GIMNÁZIUMBAN 

Alapforrásunk: SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS 
KÖZSÉGI FőGIMNÁZIUMANAK ÉRTESÍTŐJE 

Kosztolányi Dezső  az 1895-96. tanévben kezdi el gimnáziumi tanul-
mányait ugyanabban az iskolában, amelyben apja is tanult. De a gim-
názium közben fokozatosan növekedett. Elszakadt a piaristáktól, s „köz-
ségi" intézménnyé lett, a város legjelent ősebb iskolájává. Tanári kara 25 
fős, zöme okleveles tanár. Az osztályozott tanulók létszáma ekkor 606. 
Ez a létszám a következő  években csökken, de két év kivételével (1898-
1900) mindig 500 felett van. Az átmeneti csökkenés oka, hogy az 1895-96-os 
tanévben felemelték a tandíjat: a helybeli tanulókét 10 koronáról 25-re, 
a vidékiekét 50-ről 70 koronára. Indoklás: az új iskola költségei. — Az ala-
pítványok, díjak is szaporodnak, a régiek mellett felt űnik pl. a dr. Bren-
ner József ügyvéd által adományozott 20 Ft, s Brenner Decsy Etelka ju-
talomdíja. — Az Országos Meteorológiai Központ ekkor bízza meg Kosz-
tolányi Árpádot a zivatarok megfigyelésével. A megbízott 14 éve tanár. 
Loósz István ekkor lesz rendes tanár. Az önképz őkört Toncs Gusztáv 
vezeti, az énekkart Reinitz Béla dirigálja, nagy a tanárhiány: 7 tanári 
állásra hirdet pályázatot a város. Ahogy Kosztolányi Árpád nemzedéke 
beért, a régiek (Haverda Mátyás, Tipka Antal, Merey Ágost) kiöregedett, 
Iványi Istvánt szembaja miatt már 1891-ben helyettesíteni kellett. 

Kosztolányi Dezső  hét évet tölt ebben a gimnáziumban. Hogy kik 
között, milyen közegben, a statisztikák nem tükrözhetik, pontosságuk, je-
lentésük is kétséges, de a feltáró munkának hasznos fogódzói lehetnek. 
Az értesítő  adataira támaszkodva egy ilyen átfogó statisztikát közlünk. 
Természetesen megtartva az értesít ő  kategóriáit. 
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A SZABADKAI SZABAD KIRALYI VÁROS KöZSÉGI F ŐGIMNAZIUMA 
TANULÓINAK MEGOSZLÁSA A SZÜLÖK FOGLALKOZÁSA SZERINT 

AZ 1895-1896. — 1902-1903. TANÉVEKBEN 
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Nagybirtokos és bérl ő  11  15  14  7  12  16  21  20  

Kisbirtokos és bérlő  85 79 77 79 69 66 65 57  

Alkalmazott  4 11 8 7 13 11 3 3  

Nagyiparos  4 1 2 1 2 3 4 3  

Kisiparos  99 72 75 66 76 83 77 79  

Alkalmazott  3 12 3 4 2 1 1  — 

Nagykereskedő  10 13 7 9 11 6 5 12  

Kiskereskedő , szatócs stb.  104 83 82 64 47 59 72 64  

Alkalmazott  19 10 12 8 5 5 7 5  

Köztisztvisel ő , állami,  
hatósági tisztviselő  48 82 71 81 61 91 82 109  

Magán- és társulati tisztvisel ő  21 19 24 21 22 20 27 18  

Katona  9 6 4 4 4 7 9 14  

Orvos, ügyvéd, lelkész,  
tanár, tanító, mérnök, író 74 59 52 48 55 65 65 67  

Személyes szolgálatból él ő  
(munkás, napszámos, szolga) 81 48 59 52 50 47 51 63  

Magánzó (nyugdíjas  vagy 
tőkéjének jövede lméből élő) 34 25 33 42 45 32 54 53  

Összesen 606 535 523 493 474 512 543 567  

1895-1896  

Kosztolányi elsős gimnazista.  

~ 

A tanári könyvtár állománya 2676 szakmunka, 55 folyóirat, 97 vegyes  

munka, összesen 2828 mű . Évi gyarapodás 76 új, 41 kiegészít ő  munka.  
A szaporodás értéke 562 Ft. Új szerzemény pl.: Jancsó Benedek: Szabad-
ságharcunk és a dákó-román törekvések, Gracza 'György: Az 1848-49-iki  

magyar szabadságharc története, Bodnár Zsigmond: Erkölcsi'világ, Wilhelm  
Wundt: Ethik; System der Philosophie; Logik (II. kiadás).  

Az önképzőkört Toncs Gusztáv vezette.  

Az ezredéves ünnepély május 9-én a f őispán és a polgármester jelen-
létében zajlott le a Pest-szálló nagytermében.  

A másik ünnepséget Haverda Mátyás, Mérey Ágoston és Tipka Antal  

tanárok működésének negyedszázados fordulója alkalmából tartották. Ha-
verda ekkor még igazgatója volt a gimnáziumnak. Az ünnepség utáni  
bankett a Pest-szálló nagytermében zajlott (de 200 terítékkel. Az értesít ő  
szerint, de némi tömörítéssel ekként:  
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Az első  tósztot Schmausz Endre főispán mondotta, ki lendületes és 
eszmedús felköszönt őt mondott a „legels ő  magyar emberre": Őfelsége 
I. Ferenc József királyra. A közönség a beszédet állva hallgatta végig. 
Ezután dr. Platz Bonifác tankerületi f őigazgató ürített pohárt Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszterre (aki levél útján fejezte ki 
jókívánságait). Loósz István a tanári kar nevében, Liposencsics Lázár ügy-
véd a volt tanítványok nevében dr. Békeffy Gyula ügyvéddel egyetemben 
Schmausz Endre főispánra ürítik poharuk. Platz Bonifác f őigazgatót Re-
gényi Lajos földbirtokos a szülők, Toncs Gusztáv a tanárok nevében kö-
szöntötte fel. Sziebenburger Károly tanár a városi hatóságokra, Mamusics 
Lázár polgármesterre ürítette poharát, mire Mamusics a gimnáziumra. 
Lucsics Jakab hittanár a vidéki tanárokra emelte poharát, a nagyközön-
ség nevében Milassin Jakab éltette a jubilánsokat. Petrich Mihály ár-
vaszéki elnök a város neves szülöttér ől, Czorda Bódogról emlékezett meg, 
kinek a gimnázium felvirágoztatásában nagy érdemei vannak. Varga Ká-
roly ügyvéd Jámbor Pált, a gimnázium egykori igazgatóját köszöntötte 
fel, végül Radics Jakab a nemes hivatásukat buzgón teljesít ő  ünnepelteket 
élteté. — Mindezek után a polgármester indítványára dr. Wlassics Gyula 
miniszternek, Zsilinszky Mihály államtitkárnak s Czorda Bádog curiai 
másodelnöknek üdvözlő  táviratot küldött az ünnepl ő  társaság. 

1896-1897 

Kosztolányi Árpád A kamatszámítás re f erendumterve címmel érte-
kezik. A félévenkénti t őkésítés helyett á folyamatos t őkésítés mellett ér-
vel. 

* 

1896. jun. 30-án a városi tanács közgyűlése végleges határozatot hoz 
az új gimnázium telkének megvásárlásáról. Területe 1628 ❑ -öl, költség: 
45 000 Ft. Az épületre, ill. az  építésre kiírt pályázatra 15 pályam ű  érkezett, 
a nyertes Reichle Ferenc helybeli m űépítész műve lett. Előirányzott költ-
ség: 179 870 Ft. 

Az évi tandíj ekkor még 25 (helybelieknek) és 35 Ft (vidékieknek) 
volt. A felmentés jogát a tanács magának tartotta fenn. 

Az ezredéves országos tornaversenyre 400 forintot szavazott meg a 
városi tanács. A szabadkai gimnázium 41 sportolóval képviseltette magát, 
s előbb (1894-ben) Szegeden, 1895-ben pedig Debrecenben arattak nagy si-
kert. A 16 aranyból kett őt nyertek el, ezenkívül 8 ezüsttel és 3 bronzzal 
tértek haza. 

Az érettségin jelenvolt a város egész tisztikara. 

* 

„Intézetünk életének legfontosabb és kétségkívül legkihatóbb moz-
zanata a város közönségének azon határozata, mellyel kimondta, hogy a 
főgimnázium számára új és a kor követelményeinek minden tekintetben 
megfelelő  épületet emel." (Értesít ő . 115.) 

* 

Tankönyveiből: Szinyei: Magyar nyelvtan I.; Bodnár—Iványi: Olvasó-
könyv II. 

Kosztolányi színjeles, s a Szalay-féle 5 forintos jutalomban része- 
sül. 

Ebben az évben jelent, meg Toncs .Gusztáv Mikesr ől írott könyve. 
(Erről: Dér Zoltán: Három tudós tanár. Újvidék, 1975.) 
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Az érettségi és a tanévvégi osztályvizsgálatokat „nagyra becsült láto-
gatásukkal tisztelték meg: Méltóságos Schmausz Endre Szabadka és 
Baja sz. kir. városok főispánja, Mamuzsich Lázár Szabadka város poll-
gármestere, Dulich A. Jenő  főjegyző, mint a Vallás és Közoktatásügyi 
Bizottság elnöke, és a közönség köréb ől számosan." (Értesít ő) 

* 
1897. ápr. 14-én meghal Jámbor Pál. Temetésén jelen volt a f őispán 

s a váras vezetősége. A gyászbeszédet Haverda Mátyás igazgató mondta. 
Szemtanúk szerint „temetésén szem nem maradt szárazon", s idézték Ha-
vas Antal Hiadorhoz c. ódáját: „Miért fáj neked a törpe had szava? Mun-
kád után nem marad el a bér. Paks és Szabadka szeret". (Csonka Ferenc: 
Hiador. Bp. 1944.) Emlékének ápolására nyomban megalakult az 50 tagú 
Jámbor-bizottság. 

Kosztolányi osztályfőnöke Wébel János, szabadkai születésű  magyar—
latin szakos. Magyar nyelvtant Szinyei Iskolai magyar nyelvtanából tanul 
(II.), irodalmat Iványi—Bodnár Olvasókönyvéb ő l (II.). 

Bizonyítványa: kitűnő . 

1897-1898 
A tanév legjelentősebb eseménye a kerületi tornaverseny, melynek 

Szabadka is színhelye. Az ország iskolái négy kerületre tagolva versenyez-
tek. A színhelyek: Sopron, Szatmárnémeti, Arad, Szabadka. A szabadkai 
versenyek védnöke a f őispán volt, de a város és az iskola volt a főrendező . 
Itt versenyeztek pl. a budapesti iskolák, de Szeged, Baja rés Pozsony gim-
náziumai is. Első  Schubert Ernő  a budapesti VII. Kerületi Főgimnázium 
tanulója lett, a második Richter Nándor szabadkai diák, s ezért elnyerte 
a szabadkai hölgyek által ajándékozott ezüstszelencét. 

A tanári könyvtárba a többi között jár a Budapesti Szemle, a Magyar 
Nyelvőr, az Ethnographia, az Egyetemes Philologiai Közlöny, a Századok, 
az Atheneum. * 

Az önképzőkör legfontosabb három témája: Vörösmarty, Vajda, Re-
viczky. 	 * 

Fontos esemény, hogy épül az új gimnázium. 

* 
Kosztolányi osztályfőnöke apja, Kosztolányi Árpád, a számtant és fi-

zikát is ő  tanítja. * 
Kitűnően csak egyetlen diák zárja az évet: Mijatov Milorad. Koszto-

lányi németből, történelemből, rajzból jót (2) kap, a többi tárgyból jelest. 

1898-1899 

Kosztalányi IV. osztályos. Az értesít őt igazgatóhelyettesként már 
Toncs Gusztáv jegyzi. A következ őkhöz képest csendes tanév. A beszá-
moló szerint az iskola a nyelvi nehézségek ellenére megfelelt feladatának. 
Az osztálylétszám az I—V. osztályokban magas: 60-80 f ő . Pedig sokan ki-
maradnak: ki anyagi okokból, ki tehetségtelensége okán. 

* 
Toncs és Bibó György ekkor indítványozzák népszer ű  előadások tar-

tását (Szabad Lyceum). 
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Iskolai ünnepségek: Szept. 24. Gyászünnepély Erzsébet királyn ő  em-
lékére; okt. 4. t7nnepély I. Ferenc József névnapjára; ápr. 11. A 48-as 
törvények szentesítésének évfordulója; okt. 6. Az önképz őkör ünnepli az 
aradi vértanúkat. 

* 
A magyar tanítását ekkor veszi át Toncs. 

* 
Az osztály 40 tanulója közt nincs kit űnő . Kosztolányinak németb ől 

és magaviseletből van jója, a többi jegye jeles. 

1899-1900 

Eseményekben gazdag tanév. Augusztusban új épületébe költözik 
az intézmény. A szabadkai Főgymnázium új épülete címmel Kosztolányi 
Árpád ír tüzetes ismertetést az értesít őben. 

Az ismertetés els ő  része az előzményeket tekinti át. Ebb ől megtud-
ható, hogy a régi épület alapkövét 1818. ápr. 16-án tette le Vermes Lajos 
főbíró, s 81 évig volt a gimnázium otthona. Az iskola rég kin őtte ezt az épü-
letet, a tanári kar 1890. nov. 6-án memorandumban kérte a helyzet or-
voslását. (Toncs Gusztáv fogalmazta.) Az új iskola építését elhatározó 
döntést 1898. febr. 24-én hozta meg a városi tanács, a kivitelezéssel Mol-
czer Károly vállalkozót bízta meg, aki 348 000 koronáért építette fel. (Másfél 
év telt el a döntés és az átadás között!) 

Mindezért a városi hatóságoknak s az áldozatos közönségnek mond 
hálát Kosztolányi Árpád. 

A cikk második részében az új épület ismertetését adja. A Pet őfi 
és Mihály utcák sarkán emelkedik, csaknem a város geometriai középpont-
jában. (Akkor még nem volt ott a piac.) Stílusa modern barokk mérsékelt 
ornamentikával. Külsejét nemes egyszer űség jellemzi. — Udvara 3943 
❑ méter, van egyenként 60 tanuló befogadására 15 tanterme. El van látva 
villannyal, vízzel, telefonnal. Szertárai kit űnőek, bármily nagyszabású 
elektromos kísérlet elvégzésére alkalmasak. Tornaterme jól berendezett. 
— Az igazgatói lakás áll 3 utcai, 2 udvari szobából, van 1 fürdőszobája, 
1 cselédszobája, konyhája, éléskamrája, pincéje, padlása. — Kés őbbi dön-
tés, hogy az előcsarnok falába elhelyezendő  táblán is kifejezik hálájukat 
a miniszternek, a főispánnak, a polgármesternek s a f őigazgatónak. 

* 

A másik fontos esemény a tanárok fizetésének rendezése, melyr ől 
1899. okt. 31-én tartott közgy űlésén határozott a város Törvényhatósági 
Bizottsága. Ennek értelmében a fizetések így alakultak: 

Igazgató: a) III. fokozat (egy évre) 3200, II. fokozat 3600, I. fokozat 
4000 korona; b) öt 200 koronás ötödéves korpótlék; c) lakás. El őlépés 5 
évenként. 

Rendes tanárok: létszám: 15. II. fokozat 2400-2600, I. fokozat 3200-
3600 korona. 

Helyettes tanárok: 1800 korona. 

Hitoktatók: római katolikus 1800-2400, izraelita, görögkeleti 400 
korona. 

Pedellus: 740 korona + lakás, fűtés. 

* 

Haverda Mátyás 33 évi szolgálat után 1900. jún. 19-én kéri nyugdíjaz-
tatását. 
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A tanárok irodalmi m űködése: 
Dr. Rorák Imre „Hazatérés" c. elbeszélésével megnyerte a Pázmány 

Péter Egyetem pályadíját. A mű  a Magyar Szemle 1900. 15-16. számá-
ban jelent meg. Több elbeszélés jelent meg a Budapesti Hírlapban s a 
Magyar Szemlében. 

Sziebenburger Károly „Colorado Tárczalevelei" címen megírta szép-
irodalmi dolgozatainak II. kötetét. A Magyar Nemzetben s a hegyi lapok-
ban több cikke jelent meg. Ünnepi beszédeket is tartott. 

Toncs Gusztáv „Szemelvények gr. Széchenyi István m űveiből, jegy-
zeteiből, jegyzetekkel, életrajzzal" című  munkája a Franklin társulatnál 
jelent meg. 

Kosztolányi Árpád az új gimnáziumról írt ismertetést. 

„E helyen örömmel említem fel — olvasható az értesít őben =, hogy 
a főgymnáziumunk szegény tanulóit segélyez ő  egylet (titkára Kosztolá-
nyi Árpád. K. F.) és a helybeli közkönyvtár céljaira belép ődíj mellett 
főgymnáziumunk dísztermében »Szabad Lyceum« cím alatt Toncs Gusz-
táv tanár vezetésével népszer ű  ismeretterjeszt ő  felolvasások tartattak." 

Előadók és témáik: Bibó Bige György: A prehisztorikus korszakról; dr. 
Rorák Imre: A n őkérdés és a középosztály; Révfy Zoltán: A rómaiak ze-
néjéről; Toncs Gusztáv: Széchenyi és Kossuth irodalmi harcáról; Mamu-
zsics Benedek: A búrokról; Loósz István: Pet őfiről; Kosztolányi Árpád: 
A hangok világáról. Kinti el őadók: Kurucz Gyula (tanfelügyel ő): Az al-
kímiáról; Kovács János (MÁV főmérnök): A természeti er őkről; Hege-
dűs Lénárd (római katolikus lelkész): A spiritizmusról; dr. Milko Izi-
dor: Shakespeare Hamletjér ől; dr. Bartha Antal (törvényszéki orvos): A 
betegápolásról; Meznerits Ferenc (népiskolai igazgató): A századvégi ne-
velésügyről; dr. Váli Dezső  (orvos): A szépítőszerekről. 

A város intelligenciája nagy érdekl ődést tanúsított, s a kit űzött 
célra, tehát tiszta jövedelem 416 korona gy űlt össze. 

A tanári kar iskolán kívüli társadalmi, kulturális szerepei: 
Grohmann Vilmos, Kosztolányi Árpád és Mérey Ágost a Szabad-

kai Dalegyesület tagjai, Kosztolányi Árpád titkára is. 
A Városi Közkönyvtár- és Múzeum-egyletben a tanári testületet Ha-

verda Mátyás mint választmányi tag, Osztrogonácz János mint jegyz ő , 
Bibó Bige György mint könyvtáros és múzeum őr képviseli. — Bibó Bi-
ge ezenkívül a Bács-Bodrog megyei Történelmi Társulat m űködő  tagja, 
az ev. ref. egyház presbitere és a Szabadkai Sportegylet választmányi 
tagja. 

A helybeli Színügyi Bizottságban Sziebenburger Károly elnökként 
működik, az önkéntes tűzoltók egyesületében pedig szakaszparancsnok. 

Haverda Mátyás igazgató mint képviselő  a Városi Törvényhatósági 
Bizottságban a Közoktatási és Építkezési Bizottság tagja. 

Mérey Ágost a helybeli Ipariskolai Bizottság elnöke. 
A helybeli takarékpénztárakban és bankokban tiszteletbeli állások-

ban közreműködnek Haverda Mátyás, Kuluncsics Pál, Mamuzsich Bene-
dek, Mérey Ágost és Prokesch Ignác. 

Az V. osztálynak, ahová Kosztolányi jár, most Prokesch Ignác az 
osztályfőnöke. Róla azt írja Tápay-Szabó László: matematikát tanított, 
rettegett ember volt; finom és kivételt nem ismert. — A hittant Kulun 
csics Pál tanította. Pánszláv hírben állt, err ől — naplója tanúsága sze-
rint — Kosztolányi is tudott (Kosztolányi Dezs őné: Kosztolányi Dezs ő . 
Bp. 1938.), de nem tulajdonított neki jelent őséget. Tápay-Szabó ezt írja 
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róla: „Kuluncsics Pál egy aszkéta élet ű  pap, a bunyevác nép egyik ve-
zére, később apátplébános lett. Sokat beszélgettem vele." (I. m. 177.) —  
A magyart Toncs Gusztáv tanította. Tankönyvek: Toncs—Loósz: Költé 
szeti olvasmányok; Szinyei: Szerkesztéstan (Románcok, balladák); a kö-
vetkező  évben ezt folytatja: Riedl: Rethorika és rethorikai olvasókönyv; 
Shakespeare: Julius Caesar Ney L. magyarázataival. — A latint Wébe] 
János, a németet Wieber Jakab, a történelmet Sziebenburger Károly, a 
rajzot Kosztolányi Árpád tanítja. — A természetrajz tanára pedig Ma-
muzsich Benedek, a polgármester testvére, aki Tápay-Szabó szerint „Egé-
szen modern, szelíd, nagy tudású pedagógus volt". (I. m. 178.) 

~ 

Ez az osztály két osztály összevonása révén létesült, létszáma ezért 
60. Kitűnő  egy van köztük: Szabó Batancs István. Többen megbuknak, 
kivált latinból. Kosztolányi németb ől, latinból, természetrajzból, meny-
nyiségtanból és tornából jót kapott, hittanból, magyarból, görögb ől, tör-
ténelemből jelest, magaviseletből kevésbé szabályszerűt. Magaviseletbő l 
az egész iskolában csak négy tanuló kap ilyen osztályzatot. Kosztolányi 
osztálytársai közül még Kálnai Dezs ő . (Később az önképzőkör egyik fő-
szereplője.) A minősítést meg is magyarázza az értesít ő . Eszerint „iga-
zolatlan óramulasztás" az oka. (Márc. 15-én történt. Kosztolányiné köny-
ve s benne a költő  naplója is beszél róla.) 

1900-1901  
Kosztolányi és családja szempontjából kivételes jelent őségű  tanév 

ez. Kosztolányi Árpádot a gimnázium igazgatójává választják. Az érte-
sítő  ennyit közöl erről: „Szabadka sz. k. város Törvényhatósága 1900. 
aug. 28-án tartott közgy űlésén 375-15,517 sz. alatt hozott határozattal 
Kosztolányi Árpád rendes tanárt választotta meg ..." (Ti. igazgatóvá. K 
F.) Megválasztatását a főigazgatóság 1900. aug. 30-án kelt 1224 sz. ren-
deletével megerősítette. Hivatalát Kosztolányi Árpád szept. 2-án foglalta 
el, székfoglalóját szeptember 3-án tartotta. 

Kosztolányiné könyve, benne a diák Kosztolányi naplója tud a ri-
valizálásról, mely Toncs és Kosztolányi Árpád között zajlott. Koszto-
lányiné egyenesen korteskedésr ől) beszél. Okkal, mert a vetélkedésnek nagy 
vont a tétje, s a küzdelem végig nyílt volt, s a dokumentumok 'fel ől 
esélyesebbnek inkább Toncs látszik. Haverdát ő  helyettesítette, jó hí-
rű  tanár volt, tudósként eredményesebb, a Szabad Lyceum sikeres meg-
indításával is érdemeket szerzett, s a választmány is őt javasolta első  
helyen. Lehet, hogy formaságból? Tény, hogy a Szabadkai Történelmi 
Levéltár Kgy/tan 15517/900 jelzet ű  iratában található jegyz őkönyvi kivo-
nat a teljes tanács aug. 28-án tartott közgy űléséről ezt rögzíti: „A főispán 
úr őméltósága előadja, miszerint a kijelölő  választmány az üresedésben 
lévő  főgymnáziumi igazgatói állásra els ő  helyen Toncs Gusztáv, máso-
dik helyen Kosztolányi Árpád főgymnáziumi tanárokat jelölte ki." 

Ugyanebből a kivonatból tudjuk, hogy 20-nál több bizottsági tag 
kérte a titkos szavazást, s ennek során Toncs 28, Kosztolányi Árpád pe-
dig 151 szavazatot kapott. 

A győzelem aránya meglep ő . Magyarázatra itt sem vállalkozunk, de 
ideiktatunk egy adalékot: „Az utolsó baktert ől a hatalmas képviselősé-
gig nincs olyan állás, amelyre idegent választanának." (Ti. Szabadkán. 
K. F.) (Fenyves Ferenc: Mégegyszer elmondom. 37.)  

Megjegyezzük: Iványi István nem volt szabadkai, mégis elért min-
dent, amit csak akart. 

Kosztolányi. Árpád igazgatóvá jelölése alkalmából a leköszönt ő  igaz-
gató, Haverda Mátyás elkészíti a jelölt Tanári Min ősítő  Táblázatát. A 
Szabadkai Történelmi Levéltárban 1900/417 jelzettel ez is megtalálható. 
így fest: 
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„Kosztolányi Árpád rendes tanár. Szabadkán született 1859. jan. 
11-én, római katholikus. Gimnáziumban érettségizett 1876-ban. Három évig 
bölcsészeti tanfolyamot Budapesten, félévig Berlinben végzett. Jól be-
szél magyarul és németül. Tanári vizsgát Budapesten tett a Középiskolai 
Tanári Vizsgázó Bizottság el őtt 1881. május 13-án. Főtárgy természet 
tan: elégséges, melléktárgy vegytan: elégséges. 1882-ben rendes tanárrá 
választják, 1884. júl. 8-án 1017 sz.) a minisztérium meger ősíti, véglegesít-
tetett 1887. dec. 9-én, 47, 548 sz. rendelettel. Szolgálati ideje 17,5 év. 

Tanítja a természettant a VIII., a fizikai földrajzot a III/B, meny-
nyiségtant iaz I/B, III/B és VIII/A, a rajzot a III/B, IV. és V. Osz-
tályokban. — Heti óráinak száma 21, a VIII. osztály főnöke. 

Alapfizetése: 2800 korona 

lakás 400 korona 

pótlék 600 korona 

összesen 3800 korona. 
Tanít gyorsítást 3 fokozatban. A Gábelsberg—Markovics rendszer űt. 

Jutalomdíja évi 300 korona. — Az ifjúsági könyvtár tankönyvcsoportjának 
kezelője. Népfelkelőtiszt feltételes beosztással. 

Tanítási és fegyelmezési ügyessége: 	 dicséretes; 

hivatali szorgalma: 	 dicséretes; 

erkölcsi, politikai és társadalmi magaviselete: 	 példás. 

Középmagasságú, egészséges testalkata van. Irodalmilag is m űködött.” 

Itt a minősítés didaktikai jellegű  értekezéseket és el őadásokat sorol 
fel. Pl.: A szülői ház közreműködése a természettudományok oktatása-
ban. Értesít ő  1885-86. A percentszámítás tanításának módszere. Uo. 
1888-89. A szabadkai főgimnázium új épülete. Uo. 1899-1900. A szappan-
lé-hártyák. Természettudományi Közlöny. (Apróbb közlemények.) 1880. 
403. 12. kötet. Folyadékhártyák mint mechanikai tételek bizonyítékai. Uo. 
13. köt. Az elektromosság elhelyezkedése jó vezet őkön. Matematikai és 
Fizikai Lapok. 8. évf. Népszer ű  előadások kísérletekkel a Katolikus Le-
gényegyletben. 

Szabadka 1900. júl. 25. 

Ide tartozik még egy harmadik dokumentum is, a Toncs Gusztáv-
ról 1900. dec. 5-én készült minősítés. Toncs kérte el őléptetését az I. fi-
zetési osztály 2. fokozatába. E kérdés alátámasztására készült min ősí-
tés éppolyan tüzetes, mint a Kosztolányi Árpádé. Vizsgáik, m űködési 
idejük dátumai majdnem azonosak, de Toncs tanári vizsgái dicséretesek 
s irodalmi munkássága is sokkal gazdagabb. Ezt a min ősítést már Kosz 
tolányi Árpád írta alá. Jelzete. SZTL 21313/1900. 

Hozzácsatolva Platz Bonifác f őigazgató támogató véleménye: „Toncs 
Gusztáv tanár a szabadkai f őgimnázium egyik dísze, kiváló sikerrel mű-
ködik s Igy a fizetésben való el őléptetésre minden tekintetben érde-
mes." (Uo. 1944/900)  

~ 

Az új gimnázium hatszobás igazgatói lakába — ügyében a memo-
randumot Toncs fogalmazta — Kosztolányi Árpád költözött be. — Toncs 
a Szabad Lyceuan előadói között sem szerepel ebben a tanévben, az ér-
tesítőben a következő  évben nem értekezik. A Szabad Lyceum irányí-
tását is Kosztolányi Árpád veszi át. A meteorológiai megfigyelést t őle 
Csajkás Mihály. — Október 6-a, február 12-e és március 15-e igazgatói 
szünnappá avatódik. 
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Nevezetesebb_ eseménye még ennek a tanévnek, hogy a május 26-27-
én Budapesten lezajlott tornaversenyen a szabadkai gimnazisták elnyerik 
a vándordíjat. (Díszes selyemzászló.) A gy őzteseket Palicson a f őispán 
s a polgármester fogadja, 770 korona érték ű  emléktárgyat osztanak ki 
számukra. * 

Az új igazgató arról számol be, hogy immár az oktatók mindegyike 
okleveles tanár, kevesebb a bukás, jobbak az eredmények. Külön bekez-
dést szentel a vallásos nevelésnek, s a fegyelmi helyzetnek. A :követ-
kező  tanév értesítője tömeges kihágásról beszél erre a tanévre utalva. 
(A tornaverseny részesei követték el?) Az adatok szerint 1 tanulót el-
távolítottak, 12 kevésbé szabályszer ű  osztályzatot kapott magaviseletb ől. 
Igazgatói és osztályfőnöki megrovásban 8 tanuló részesült. 

Kosztolányiné ezt írja erről a tanévről: „Az apa igazgató s ez a 
fiúban nyugtalanító becsvágyakat ébreszt, túlfeszített munkára ösztönzi. 
Eddig .is jó tanuló, jeles diák, most azonban hirtelen ugrással a legel-
ső  sorba kerüli." (I. m. 36.) Ezzel szemben az értesít ő  szerint Kosztolányi 
magyarból, németb ől, történelemből, természetrajzból és franciából ka-
pott jelest, a többi tárgyból jót. 

E tanév eseményeihez tartozik még, hogy az Országos Magyar Gyors-
író Egyesület által hirdetett szabatos vitaírási pályázaton Kosztolányi 
Dezső  első  díjul oklevelet, s másik ketten elismer ő  okiratot kaptak. Ta-
tította heti három órában Kosztolányi Árpád. 

Továbbá az az esemény is, amelyről később Fenyves Ferenc számolt be. 
Szegedi Emil 22 lapos bevezet őjéből: 
Világnézet, sport nem töltött be olyan szerepet, mint ma. „... ma-

radt idő  könyvekre, vitákra, hosszú sétákra és csendes, léleképít ő  beszél-
getésekre." Fenyves megalapította az els ő  „gőzüzemű  magyar dolgozat-
gyárat", amely a bunyevác tanulók jóvoltából kit űnően prospetált". (Feny-
ves Ferenc: Mégegyszer elmondom. Minerva Subotica. 1938.) 

Kosztolányival már ötödikes korukban „titkos irodalmi egyesületet 
alapítottak" s „alkottak". Zárt kör ű  volt. „Kosztolányi volt a «f őkolom-
pos». Később Kosztolányi igazgatónak is fülébe jutott a földalatti szer-
vezkedés, és az igazgatói lakásban tartott gy űlések híre. A szigorú direk• 
tor az irodalomban sem ismert tréfát. Becitálta lakásába a kör tag-
jait, és megtiltotta nekik, hogy lapot adjanak ki." 

Ez volt az Előre c. lap, melyről Fenyves Jubileum és mégsem jubi 
leum c. emlékezésében beszámol, s amelynek egy példányát Dér Zoltán 
megtalálta. (Kosztolányi els ő  „orgánuma". Dér Zoltán: Ikercsillagok. Fo-
rum. 1980. 50-60.) 

1901-1902 
Kosztolányi VII. osztályos. Viharos esztend ő, tagja az önképzőkör 

nek, a viharok is ott zajlanak. Ezekre azonban kés őbb térünk ki. 
Az értesítőben Gaál Ferenc Petőfi és Heine költészete címmel érte 

kezik. Ez azért érdemel figyelmet, mert Gaál az önképz őkör tanárelnöke. 
Heine gunyoros, támadó szellemével szemben egész rokonszenve az „egész-
séges, pozitív", szeretetre kész, egyszer ű  és természetes Pet őfié. Irályát 
legérzékletesebben talán bevezet ője szemlélteti: „A montmartre-i temet ő -
ben van egy sírdomb egyszerű  emlékkővel, körülvéve árnyas fákkal, 
melyeknek lombjai között szívhez szólóbban dalol a csalogány, szelídeb-
ben lengedez az enyhe szell ő, melyre nyájasabban süt le a néma hold. 
Könnyed tánccal ugrándozzák körül a tündérkék, ..." — „Messze Kele-
ten, szép Magyarországon párja van e sírnak." 
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Kosztolányi Árpád igazgató 1901. dec. 7. óta tagja a város Törvény 
hatósági Bizottságának, az I. kerület választott képvisel ője. Választott 
tagja a helyi Ipariskolai Felügyel ő  Bizottságnak. 

* 

A Szabad Lyceum is dolgozik, de inkább a fiatalabb tanárok jó-
voltából. 

A tanév legnagyobb gondja a tanulók fegyelmezetlensége. Nem nyo-
mozzuk itt, hogy az el őző  igazgató betegeskedése idején lazult-e meg a 
fegyelem, az ifjúság lett féktelenebb, vagy az új igazgató szigora kemé-
nyebb. Tény, hogy az értesít ő  szokatlanul nagy teret fordít a kilengések-
re és több büntetésről tudósít. 

Eszerint 25 tanuló igazgatói, 11 pedig tanári kari megrovást kapott; 
5 tanulót eltanácsoltak; 1 tanuló romlottsága miatt az ország összes kö-
zépiskolájából kizáratott. 

A „romlott" diákért a szül őket okolja az értesít ő, de a szülőkkel 
ezen túl is elégedetlen: „Általában e tanintézet tanári testületének sokat 
kellett küzdenie a lefolyt tanévben is a szül ők egy részének a gyerme-
keik iránt tanúsított közönyével." — „A fegyelmet megóvni csak a ta-
nári testület folytonos, éber ellen őrzése és szeretettel párosult szigora 
volt képes." (96.) 

Cél: „a legjobb intézetek niveau"-ja. Ennek érdekében „az igazgató 
mindjárt a tanév ünnepélyes megnyitásakor (szept. 4.) tartott beszédé-
ben, de a tanév folyamán is minden kínálkozó alkalommal, különösen 
az iskolai önképzőköri ünnepélyeken (okt. 16., márc. 3. és 15., ápr. 11., 
jún. 15. és 29.) iparkodott a tanulókban az iskola és elöljárók iránt való 
tiszteletnek, egymással szemben a kölcsönös bizalomnak, jóakaratnak 
és szeretetnek, továbbá a vallásosságnak, a trón iránti h űségnek és ha-
zafiságnak a szent érzelmeit felébreszteni és fejleszteni, miben a tanári 
testület tagjai s különösen az osztályf őnökök buzgó munkatársai voltak. 

A belső  fegyelem ellenőrzése és biztosítása céljából a tanári tes-
tület csoportokra oszolva végezte a tanórák el őtt és között a folyosói fel-
ügyeletet, az igazgató pedig éber szemmel ellen őrizte, hogy a tanulók-
nak a tanintézetbe való be- és kivonulása csendben és rendben történjék." 
(100.) 

Szabadkai tanulmányutam során a hajdani tanítványok egyike, Dem 
bitz Vilmos (ekkor IV. osztályos) elmondta, hogy ezeket a be- és kivo-
nulásokat az igazgató félrehúzódva leste. Ezért nevezték, az őrült spa-
nyolt lerövidítve „spanyol"-nak. (K. F.) 

* 

Tápay-Szabó László idevágó emléke: 
„Dezsőke apja rendkívül férfias és szép, • nagy ember volt. (A fér-

fiszépséghez akkoriban elengedhetetlen volt a fekete szakáll.) Egykori ta-
nítványai (...) bizonyára maguk el őtt látják, amint az iskolai fekete 
tábla előtt állva egy görög isten biztonságával mutogatja algebrai kép-
leteit: «Ha ez áll, akkor az is áll.» Nagy volt a tudománya, de hogy szí-
ve is lehet, .el nem tudtuk képzelni. Honnan vették a gyerekek a szívü-
ket, mikor a Brennerek is józan, fegyelmezett polgárok voltak? Én a 
nagyanyjukra gondolok mindazok után, amit a kicsik kifecsegtek." (Sza-
bó László: A szegény kisgyermek. Pesti Napló, 1936. nov. 5.) 

* 

Lányi Viktor Kosztolányi Árpádról: „A ház ura Kosztolányi Ádám 
(sic!) bátyánk, az igazgató úr feketén és szigoúan, »akárcsak egy kormos 
szénégető« járt-kelt közöttünk, de korántsem oly félelmetesen, ahogy köl-
tőfiának érzékeny képzeletében tükröz ődött. Szívesen elbeszélgetett ve- 
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lünk, matematikai titkokat és tréfákat magyarázott és széles nevetéssel 
kísérte saját találmányú szóficamait. — »Két fiam van — szokta mon-
dani —, az egyik bölcsész, a másik bél-csősz« (értsd: orvostanhallgató)". 
(Szül őföldemnek bús határa. Pesti Napló, 1936. nov. 8.) — Lányi Viktor 
idézett visszaemlékezése sok információt tartalmaz, de zömük a költ ő  
által megírt emlékek parafrázisa. 

A fegyelem érdekében tett intézkedések ellenére 1901 nov. 20-án szü-
netben a nyolcadikosok játéka úgy elvadult, hogy hárman fejsérülést szen-
vedtek, egynek kificamodott a karja. Az igazgató ekkor rendelte el a7 
állandó ellenőrzést. 

A fegyelem s a tanulás legfőbb ellensége a sportolás, kivált „a lab-
darúgás túlhajtása." Hiába tilos a játék-délutánok kivételével a városli-
geti és a Zombori úti pályákon játszani, a tilalom nagyon népszer űtlen. 
— Erről a szorgalom hanyatlása s a bukások számának emelkedése kap-
csán beszél az értesít ő . 

* 

A VII. osztály tananyagáról: 
Magyar (tanítja: Toncs Gusztáv): Riedl Frigyes: Poétika és poétikai ol-

vasókönyv. Írásbeli dolgozatok: 1. Az oktató és a gyönyörködtet ő  írásművek 
összehasonlítása. 2. A versforma fontossága a költ ő i műben. 3. Petőfi „Szülő-
földemen" c. költeményének fejtegetése. 4. A tanító költészet jogosult-
sága. 5. Vörösmarty „Szép Ilonka" c. költeményének aesthetikai fejte-
getése. 6. A hír allegóriája Vergilius Aeneisének IV. 173-197. részében. 
Részben műfordítás, részben fejtegetés. 7. Az energia megmaradása. 8. 
A „Szigeti veszedelem" alapeszméje és politikai célzata. 9. Szigligetti: „Fenn 
az ernyő  ..." tartalma és szerkezete. 

Magyar és görög irodalmi olvasmány és görög m űvelődéstörténet (taná 
ra: Loósz István): Badics Ferenc: Magyar irodalmi olvasókönyv. III. kötet. 
Csengeri János: Aischylos Agamemnonja. Csiky—Losonczy: Sophokles 
Elektrája. Kempt József: Euripides: Iphigenia Taurisban. Jebb—Fináczi: 
A görög irodalom története. Német (tanítja Gaál Ferenc): Hoffmann Mór: 
Nérriet olvasókönyv. III. r. Goethe: Hermann und Dorothea. Politikai 
földrajz (tanítja: Mérey Ágost). 

Természettan, matematika (tanítja: Prokesch Ignác). 
Latin (tanítja: Loósz István). 

A 40 tanulóból kettő  kitűnő : Mérey Jenő  és Mijatov Milorad. Ma-
gyarból 11 kap jeltest. A bukottak száma 2. Kosztolányi görög nyelvb ő l 
elégségest, magaviseletb ől jót kap, a többi tárgyból jelest. 

Ezzel az esztendővel kezdődik el Kosztolányi merész kitörése a gim-
náziumi keretekb ől. Kivált irodalmi munkásságában. A MTA Könyvtárá-
nak Kézirattárában őrzött Kosztolányi-hagyaték őrzi a VII-es Kosztolányi 
dolgozatfüzeteit. Ezek a dolgozatok s Toncs róluk írott pár szava egyér-
telműen a kiválás merészségére és sikerességére vall. 1901. nov. 16—dec. 
10. keltezéssel írja p1. Petőfi „Szülőt öldemen" cím ű  költeményének fejte-
getése c. dolgozatot. Toncs így bírálja: „Jeles dolgozat, az iskolai dolgo-
zatok rendes mértékén felül áll; de igyekezzék kissé rövidebben írni. 
Toncs." — Még érdekesebb Az oktató költészet jogosultsága c. dolgozata 
(1901. dec. 16-án), melyben Ibsenre hiatkozik, és ilyen messzire mutató 
gondolat bukkan fel: „A költészet valódi célja a gyönyörködtetés, az aes-
tetikai élvezet felkeltése; e f őczél mellett minden más határozottan hát- 
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térbe szorul..." Ibsennel szemben, aki az emberi tökéletesedés eszközé-
nek állítja a költészetet, ő  Névy Lászlóra hivatkozik, aki tagadja, hogy a 
költészet gyakorlati célokat szolgál; „a m űvészet szentségével teljesen el-
lenkezik az, hogy profán dolgok elérésére használjuk a m űvészetet, melyet 
az égből nyertünk." Azt azonban, hogy az eszme minden m űalkotás lelke, 
kovásza, elismeri. — 1902. február 4 —március 4. keltezéssel írja A hír alle-
góriája c. dolgozatát. Vergilius Aeneisének IV. énekéb ől a 173-197. sorok 
fordítása áll dolgozata központjában. Vázlata négy részre tagolódik: I. A 
fordítás általános elvei; m űfordítás. II. A műfordítás vázlatos története 
irodalmunkban; egyes jelesebb m űfordítók nézetei. III. Milyen kellékek 
szükségesek a műfordításhoz, s mi teszi azt igazán költ ő ivé? IV. A hír-alle-
gória fordítása különböz ő  versnemekben. Amit a vázlat ígér, a dolgozat 
megvalósítja. Álláspontja lényege: sem a szó szerinti, sem a lényegben 
azonos fordítás nem fogadható el. Mind a bens őt, mind a külsőt vissza 
kell adni. Tudja, hogy tökéletes m űfordítás nem lehetséges, az engedmény 
kikerülhetetlen, de törekedni kell a „vers lelké"-nek tolmácsolására. Arra, 
hogy a fordítás eredetinek tessék. Nem a fordítóra vagyunk kíváncsiak. 
Sok szó esik e dolgozatban Szász Károlyról, bizonyos, hogy Kosztolányi 
sokat tanult t őle. Túl a hitelességen azt is elvárja, hogy a műfordítás 
a nemzetiségek közötti válaszfalak lebontását is segítse. Egybevág ezzel 
az a minősítés, mellyel egy másik dolgozatában István király s az általa 
pártfogolt keresztény-német m űveltség beáramlását helyesl ően méltatja 
(A német befolyás Magyarországon az Árpádok korában.) A hír-allegória c.  
dolgozatot Toncs jelessel jutalmazza, s ráírja: „Igen jó dolgozat". (Kosz-
tolányi Dezső  magyar dolgozatai. MTA. Ms 4620/60-72.) 

~ 

Másik, nyitottabb és mozgalmasabb színtere Kosztolányi kibontako-
zásának az önképz őkör. 

Az önképzőkörről már a fegyelmezetlenségek kapcsán is volt szó. 
Valójában a civakodások leghangosabb színtere volt. Az értesít ő  is meg-
említi, hogy Gaál Ferenc szakavatott és tapintatos vezetésére nagyon is 
szükség volt, „mert ezen ifjúsági egyesület rendes tagjait tev ő  hetedik és 
nyolcadik osztálybeli tanulók között a személyeskedés túlzásig fokozó-
dott, minek azonban a vezet ő  tanár tapintatos erélyessége csakhamar vé-
get vetett ..."  

A kör főszereplője ekkor már Kosztolányi Dezs ő . Sokszor és sok té-
mában fellép, keményen bírál, ellen- és rokonszenvet támaszt. Buzgalmát 
némelyek hegemonikus szándéknak állítják, Gaál tanár úr többször meg-
védi, lecsitítja a háborgást, de az ambíciók, érzékenységek már nem sz űn-
nek, s a következő  évben, mikor egy fiatal tanár, Révfy Zoltán veszi át a 
vezetést, Kosztolányi vele is tengelyt akaszt. Megsérti tanárát, s ezért ki-
csapják az iskolából. Magántanulóként kell érettségiznie. Minderr ől rész-
letesen beszámol Dér Zoltán Mostoha c. könyvében. (85-96.) 

1902-1903  

A kicsapást okozó affér az 1902-3. tanévben, de november 9-én 
történt, így ennek a tanévnek az eseményei Kosztolányit közelr ől már 
nem érintették. A Küry Klára szabadkai vendégszereplésekor támadt újabb 
botrányt is az ő  osztálytársai csinálták és a hetedikesek (Csáth Géza, Munk 
Artúr, Sztrókay Kálmán osztálya), de hogy ebben volt-e szerepe, nem tud-
juk. 

4).59.01r0 	ovoa.e  
041,  
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PÉTER LÁSZLÓ  

KOSZTOLÁNYI ÉS SZEGED  

Mikor látom fakó eged? 
A holdat a füzes megett? 
Addig szivem be nem heged, 
Szeged. 

Esti Kornél rímei (1930) 

I 1 I  

Kosztolányi a Színházi Élet körkérdésére a lap 1930. december 21-i számá-
ban a következő  választ adta: 

Legnagyobb utamat hatéves koromban tettem meg. Szabadkáról Sze-
gedre utaztam ekkor édesapám társaságában személyvonaton. Az út más-
fél óráig tartott, de ennél izgalmasabb, változatosabb, élményekben gaz  

dagabb utazásomra nem emlékszem. Minden kikerics, minden cölöp, min-
den távírópózna, melyet megpillantottam a vonat ablakából, új korszakot  

jelentett életemben, s megindítója lett azoknak az áramlatoknak, lázak-
nak, önkívületnek, amelyeknek mását azóta hiába kerestem. Kés őbb csak  
kisebb utakat tettem. Bécsben éltem egy évig, ahol az egyetemen tanul-
tam, nyakamba vettem Németországot, Olaszországot, Franciaországot, Bel-
giumot, Angliát, minden évben sok száz kilométert repültem vonaton, ha-
jón, hogy kergessem ezt a gyermekkori ábrándomat, melyet nem sikerült  

elérnem soha.  

(Megtalálható Réz Pál jegyzeteiben, a Kosztolányi útirajzait egybe-
gyűjtő  Európai képeskönyvben [1979].) 

Igazi költői vallomás! A szegedi utazás gyönyör űen jelképezi a soha 
ki nem elégülő  vágyat, a líra örök táplálóját. 

Így kezdődött tehát Kosztolányinak Szegeddel való kapcsolata. 
S hogyan folytatódott? 
Nyolcadikos gimnazista szülővárosában, Szabadkán, az apja igazgatta 

iskolában, amikor az önképz őkör vezető  tanárával szemben 1902. novem-
ber 9-én tanúsított tiszteletlensége miatt kicsapták. Dér Zoltán Kosztolá-
nyi töredékben maradt regényének, a Mostohának jegyzeteiben megírta, 
hogy az iskolából való kizárás — nyilván apjára tekintettel — csak azzal 
járt, hogy Kosztolányinak a saját iskolájában magántanulásra kellett át-
térnie. 1903- tavaszán ott is tett — kit űnő  eredménnyel — érettségi vizs-
gát. Özvegye azonban — föltehet ően férjének elbeszélése nyomán — úgy 
tudta, hogy Kosztolányit el őbb valamelyik szegedi gimnáziumba íratták 
magántanulónak, és csak kés őbb került vissza a szabadkaiba. Oly rövid 
lehetett azonban hát a szegedi diákoskodás, hogy neve nem szerepel a sze-
gedi nyomtatott értesítőkben, így nem is tudjuk, melyik gimnáziumba írat-
hatták. 

I2 ~ 

A Szegeddel való kapcsolat — ha nem kizárólagosan is — kés őbb 
elsősorban a szegedi költővel, Juhász Gyulával való barátságából fakadt. 
1903 őszén ismerkedtek meg a pesti egyetemen. A szegedi költ őtárs már 
elsőéves korában a tekintélyes napilapnak, a Szeged és Vidékének cikkírója, 
és önzetlenül segíti barátait nyilvánossághoz. Babits szemérmes, gátlásos, 
habozik közzétenni verseit, fordításait, de Kosztolányi vágyik a közönség-
sikerre. „Hazudnék — írta Juhásznak 1904. július 21-én —, ha azt állíta-
nám, hogy nem jól esett a versem megjelenése s f őileg az ezáltal felkeltett 
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ama remény, hogy rendes munkatársa Mehetek egy el őkelő  vidéki lapnak. 
Elvégre is az embernek szüksége van egy kis szellemi mozgásra ... Más-
különben ez a nekem most tett, kétségtelenül igen jó szívessége csak kis 
része annak, amivel önnek tartozom ..." Bécsb ől 1904. november 20-án meg 
így írt Babitsnak: „Harmadsorban szólítsa fel Juhászt, írjon már egyszer 
nekem is. A könyvet, de f őleg a Szeged és Vidékét, melyben a dolgaim 
megjelentek, gyorsan küldje, s ha módja van, mint jó lelk ű  Maecenás je-
lentesse meg a Latort vagy az Őrültet Szegeden ..." Később Kosztolányi 
közben jár Juhásznál közös barátjuk, Zalai Béla érdekében: „vezesse őt is 
be a Szeged és Vidékébe ..." 

Kosztolányi els ő  verse a Szeged és Vidékében 1904. július 17-én je-
lent meg (Lasciate ogni speranza; utóbb Int erno). Ettől kezdve elég gyak-
ran látnak napvilágot írásai, nem csak versei és m űfordításai, hanem ta-
nulmányai, elbeszélései és karcolatai is. 

Ekkoriban többször megfordul Szegeden. "A jöv ő  héten feltétlenül 
átrándulok Szegedre: ihletet szerezni — több vezércikkhez" — írta 1905. 
július 19-én Juhásznak; 1904 végét ől már a Bácskai Hírlapnak is rendsze-
res munkatársa. Augusztus 1-én Tátogatta meg barátját. Juhász 3-án írta 
Babitsnak: „Kosztolányi üstökös gyanánt robbant be kisded hajlékomba 
tegnapelőtt." 

1906 júliusában is Szegeden járt Kosztolányi. Err ől Juhász egyetemi 
társuknak, Gedő  Simonnak számolt be: „Egész délután sétáltunk a Tisza 
partján, költők a füzesben! ... Kegyelettel néztük meg városom nagy szülöt-
tének, Dugonicsnak szül őházát, ahol is a fölirat ragyog: Itt született, élt 
és halt meg — Dugonics András — Legfinomabb Kathreiner malátakávé 
elsőrendű  babkivonattal..." Dugonics szülőházában ugyanis vegyeskeres-
kedés volt. „Közben — az ő  szemeivel — fölfedeztem városom igaz szép-
ségeit: az újszegedi parkot, a Stefániát, a szegedi parasztlányokat, Maris 
utódait." Maris Juhászék szolgálólánya volt egykor, róla írott költeményét 
Kosztolányi is, Babits is a legnagyobb elismeréssel emlegette. „Kerestük 
— folytatta Juhász beszámolóját a Kosztolányival töltött napról — a sze-
gedi intellektueleket is, de ezt még az ő  szemével sem tudtuk fölfedezni. 
Csak egy ökröt láttunk a Dugonics szül őháza előtt ..." 

I 3 1 

1906 őszén gyökeres változás állott be a költői triumvirátus egymáshoz 
való viszonyában. Eddig Juhász volt köztük az els ő , az irodalmi vezér, aki 
bátorította, sarkallta barátait, elhelyezte írásaikat. Babits Kazinczyjának, 
Kosztolányi Mesterének szólította, s ez utóbbi 1904 nyarán még mentege-
tőzött, hogy „alantibb ember létére" tanácsolni mer neki valamit. Ám 1906 
nyarán Kosztolányi a Budapesti Napló bels ő  munkatársa lett, Babitsot 
Szegedre nevezték ki tanárnak, Juhász Gyulát pedig ugyanekkor isten 
háta mögé — Máramarosszigetre. Egyszeriben Kosztolányi lett a beérke-
zett, a bennfentes, a híres újságíró; Babits a tekintélyes tanár; Juhász 
pedig az irodalmi élettől messzire vetett, a végekre száműzött. A néze-
teik közötti repedéseket most az élet szakadékokká tágította: különösen 
Juhász és Kosztolányi kapcsolata lazult meg; ritkultak, majd szüneteltek 
leveleik. 

Kosztolányi 1906. október 14-én, alighogy Babits elfoglalta szegedi ka-
tedráját, meglátogatta barátját. Levelez őlapon jelezte jöttét: „A 2.52 óra-
kor érkező  vonattal érkezem vasárnap Szegedre, s fél kilencig ottan alkal-
matlankodom. Látogatásom célja az, hogy összes kéziratait lássam s ol-
vassam. Készítse ki őket." Babits 27-én Juhászt tudósította: „Kosztolányi 
oly jó volt, hogy meglátogatott itt Szegeden." 

Alig egy év múlva, 1907. augusztus végén ismét Babitsot szerette vol-
na fölkeresni, de barátja még nem tért vissza a szünid őről, szülővárosából, 
Szekszárdról. Kosztolányi utóbb értesítette Babitsot: „a vakáció végén is 
jártam a Tisza-parti városban, s kerestem önt az iskolában, Juhásznál, a 
Szeged és Vidékénél, mindenütt, hiába. Kérem tehát, tudassa rögtön cí-
mét. Október elején tudniillik a szegedi honvéd gyalogezredhez megyek 
felülvizsgálásra ..." 
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Október elején be is vonult a szegedi 5. honvéd gyalogezredhez. (A 
mai Lenin körút 107. sz. épületben az orvosegyetem gazdasági igazgató-
sága működik.) De nem öltözött be, nem vett fegyvert a kezébe. Botrá-
nyokat csinált, nem állt sorba, jeleneteket rendezett. Idegbetegnek min ő-
sítették, így úszta meg a katonáskodást és a fogdát. Kosztolányiné sze-
rint vasárnap délel őtt megjelent az ezredparancsnok — talán Fischer De-
zső  ezredes — lakásán (Tisza Lajos — ma Lenin — körút 70.), és beküldte 
neki a névjegyét: 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  
a Budapesti Napló és ia. Szeged és Vidéke 

belső  munkatársa 

Az ezredes először ki akarta dobni, de Kosztolányi föllépése .lefegy-
verezte. A versei iránt érdekl ődött, azután fölülvizsgálatra rendelte, s on-
nan alkalmatlanként hazaküldték. Míg a kórházban volt, két levelet is írt 
Babitsnak, és kérte, látogassa őt meg a honvéd csapatkórház (ma a város 
2. sz. közkórháza) 38. szobájában. Babits eleget tehetett barátja kérésének. 
Ekkori találkozásuk alkalmával tegez ődhettek össze. Ett ől kezdve ugyanis 
leveleikben egymással is tegeződnek, mint Juhásszal. Október 9-én Kosz-
tolányi már Szabadkáród tudósította Babitsot: „Michaele, itthon vagyok, 
betegebben és idegesebben, mint valaha. A szegedi napok fáradalmát még 
mindig nem tudom kiheverni." 

I 4 I 

Ezekben az években Juhász Gyula is többször megfordult Kosztolá-
nyiéknál Szabadkán. Két versében is idézte a látogatásait: 

Ó, régi nyár, mikor a vén verandán 
Két új poéta régi verseken 
Elbíbelődött, s a hold arca sandán 
Két nyárfa közt bukkant ki az égen. 

(Szabadka, 1920) 

Szabadka, víg, dalos tanyám, 
Gondolsz-e néha a szegény 
Két kis gyermekre, aki feln ő tt, 
És nézi, nézi még a felh ő t, 
Mely fel őled jön, és feléd megy. 
A két költ őre, aki téged 
árökre emleget, szeret, 
És rímbe rótta rég neved? 

(Szabadkai emlék, 1923) 

1912. augusztus 9-én Kosztolányi levelezőlapon hívta Juhászt hozzájuk. 
Másnap Juhász azt írta sógorának, König Péternek: „Holnap Kosztolá-
nyihoz megyek Szabadkára!" A Délmagyarország 15-én be is számolt a 
szegedi poéta kirándulásáról. Megírta, hogy Kosztolányival fürdött Pali-
cson, és hogy meghívta szabadkai barátját Szegedre. De a szegedi lap 
megörökítette a viszontlátogatás kudarcának humoros históriáját is. „Kedd 
reggelre volt kitűzve Kosztolányi érkezése. Juhász Gyula korán kelt, szé-
pen kikefélte esernyőjét, és gyalogszerrel megindult a szeged-rókusi állo-
más felé." Tudnivaló, hogy a költ őtől elválaszthatatlan volt ernyője, és 
iszonyodott a villámlástól; klausztrofóbiában szenvedett. Ezekre céloz a 
tréfás cikk. 

A szabadkai vonat befutott, de Kosztolányi nem. Juhász búsan visz-
szaballagot a törzskávéházba, a Tiszába, és a kérdez ősködőknek szomorúan 
válaszolta: „Se Kosztolányi, se esernyő." Ernyőjét ugyanis ott felejtette a 
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rókusi állomáson. „Juhász — folytatta a cikk — eserny ő  és Kosztolányi 
nélkül baktatott haza, ahol már várta egy levelez őlap. Kosztolányi küldte, 
és azt írta benne, hogy »jajistenem, egészen megfeledkeztem, mikor jöj• 
jek?«" 

Kevésbé volt vidám hangulatú Kosztolányinak következ ő  szegedi lá 
togatása, 1914 tavaszán. Március 6-án Juhász Gyula öngyilkosságot kísé-
relt meg, s golyóval a mellében feküdt a pesti Rókus-kórházban. Koszto- 
lányi tüstént meglátogatta, és harmadnap megjelent meleg hangú, szép 
cikkében vallott kettejük barátságáról. (Olvasható Kosztolányinak 1958-ban 
megjelent Írók, fest ők, tudósok vagy az 1977-ben kiadott Egy ég alatt című  
gyűjteményében. Mindkett őt Réz Pál állította össze.) Ebben írta többek 
között: 

„Ezen a vasárnapon — nem tudom, miért — felültem a szegedi gyors-
vonatra, hogy meglátogassam, de kés őn érkeztem, akkor már nem volt 
ott, csak az aggódó édesanyját láttam, aki szegény, összetett kezekkel és 
égre emelt szemekkel sopánkodott. Az alföldi metropolisban minden reá 
emlékeztetett. Ő  érezte meg az Alföld szívét. Nem patetikusan írt róla. 
hanem csödesen, mély-mély melankóliával. Egy szegedi leány ment el ő t-
tem varkocsba font, leeresztett hajjal, parasztarcán tisztaság és nemesség. 
a lépéseiben kellemes ritmus. Kés őbb kimentem a partra. A Tisza vize bor 
zongott, a szél tépázta a füzeseket, az ég es őre hajló és gyöngyházszínben 
játszott, az egész dekoráció oly lágy volt, mintha puha irónnal rajzolták 
volna. Ezek Juhász Gyula színei." 

Kosztolányi ez időben már valóban beérkezett költ ő  és író, Babits 
a Nyugat híressége, egyedül Juhász Gyula maradt „a falusi költ ő". Életé-
nek ez a tragikus kudarca sokban hozzájárult mélabújának elhatalmaso-
dásához. Bár titkon fájt neki, soha nem éreztette barátaival, hogy szen-
ved sikereik s a maga elszigeteltsége, vidéki magánya miatt. 

I5 ~ 

Ezekben az években (1910-1917) Kosztolányinak gyakran jelentek meg 
cikkei és versei a Délmagyarország hasábjain is. Pásztor Józsefhez, a lap 
szerkesztőjéhez írott egyik heveléb ől kiviláglik, hogy az újság vasárnapi 
számaiban rendszeresen megjelen ő  Kosztolányi-írások egy része nem al-
kalmi vendégszereplés, utánközlés, hanem az író a Délmagyarország mun-
katársa ebben az id őben. Néhány itt megjelent írását Réz Pál föl is vette 
Kosztolányi összegyűjtött művei sorozatának megfelelő  köteteibe. 

1917. február 11-én, vasárnap, a Korzó (ma Vörös Csillag) moziban 
irodalmi matinén vett részt Kosztolányi, Barta Lajos és Karinthy Frigyes 
társaságában. A Délmagyarország aznapi számában maga Kosztolányi írt 
beharangozó cikket barátjáról, Karinthyról. (Megtalálható az idézett Egy  
ég alatt című  kötetben.) „Útra készen a szegedi felolvasásra, pár sorban 
pár sietős vonással s színfolttal a portréját próbálom megrögzíteni." A va-
lóban rövid jellemzésben Swift és Wells egyéni zamatú ötvözeteként mu-
tatja be Karinthyt, de főként változékonyságát érzi a legjellemz őbbnek. 
„Folytonosan mozog..Öt percig se marad egy helyben, fejl ődik, halad elő-
re. Míg ezeket a sorokat írom, már mást gondol, mint öt perccel ezel őtt. 
A mozdulatlanságot az irodalmi múmiák számára hagyja." 

Ugyanebben a számban megjelent Koztolányinak Szentbeszéd című  
verse; a Szegedi Naplóban a Csöndes, tiszta vers, a Szeged és Vidékében az 
Anya arca címmel A bús férfi panaszainak egyik darabja („Én nagyon so-
kakat szerettem ..."). A Délmagyarország keddi beszámolója szerint' ez 
utóbbi versét is elmondta a matinén, továbbá a Szentbeszédet, az Ádám-
hoz címűt és egyet A szegény kisgyermek panaszaiból. Karinthy „nagyon 
elmésen és frappáns hatással konferálta be". A Délmagyarország szerint: 
„Kosztolányi lírája olyan, mint egy virágzó almafa, a tiszta, fehér színek 
dominálnak benne. De kicsap bel őlük az érzés tüze, ami melegít, mint a 
nap sugára. Hogy technikája elsőrendű, az kétségen fölül áll, de ami en-
nél fontosabb: poémái a gondolatok tömegét ől ékesek, és az emberszere-
tetet tanúsítják." A Szegedi Napló szerint: „Mély és tiszta lírája, gazdag fan- 
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táziája és lendülete megtalálta az utat a közönség szívéhez. Senki sem von- 
hatta ki magát a hatása alól. Mindenki érezte, hogy költ ő  áll a dobogón." 

A matinét a mozi igazgatója, Bach Jen ő  rendezte, vejének, Vág Sár. 
dor főreáliskolai tanárnak segítségével. Vág Sándor (1885-1969) egyetemi 
társa volt Juhásznak is, Kosztollanyinak is, ezért kezdeményezte a mo-
dern magyar irodalom bemutatkozását Szegeden. Szerette volna Juhászt is 
szerepeltetni, de a költ ő  egy hónappal előtte kapott súlyos idegrohamot, 
és mély depresszióban betegeskedett szül őházában. Éppen Vág Sándor 
emlékezéséből (Tiszatáj, 1956) tudunk arról, hogy a matiné után ,a  három 
fővárosi író fölkereste közös barátjukat az Ipar utcában. A ködt ő  édesanyja 
nyitott ajtót, és csak némi habozás utan• szólt fiának. Kis várakozás kellett, 
mire előjött Juhász Gyula. „Máskor tűzben égő , most megtört fekete sze-
mével bágyadtan nézte, nézte barátait szótlanul. Ajka sem nyílott ki mo-
solygásra." Barátai szólítgatták. Különösen Kosztolányi: 

— Gyuluskám, mondd, mi bajod, mi a kívánságod. Azért jöttünk, 
hogy segítsünk rajtad, irányítsuk gyógyulásodat. Mindent megszerzünk, 
amire szükséged van. Azt szeretn ők, ha újra írnál; újra írnál gyönyör ű  
verseket, amelyeket nehezen nélkülöz irodalmunk. 

Juhász Gyulának megremegett az ajka, de nem tudott válaszolni. A 
katatónia, a lelki bénultság, amely kés őbb is jellemző  formája volt me-
lankóliájának, nem engedte a tevékenységnek még ezt az elemi fajtáját 
sem. A benne viharzó érzéseket mindössze az jelezte, hogy sötét szemé-
ből könnyek árja indult meg. A vendégeknek csak a költ ő  édesanyja vá-
laszolgatott. „Majd fájdalommal búcsúztunk. A beteg költ ő  visszavonult 
édesanyjával, mi pedig csendben, szótlanul ballagtunk a Tisza partján ..." 

i 

1917-ben, kevéssel Tömörkény István halála után, a város azt az ut-
cát, amelyben az író életének utolsó másfél évtizedét leélte, róla nevezte 
el. Kosztolányi a Pesti Napló május 19-i számában megírta töprengéseit 
az írói népszerűségnek erről a különös fajáról. (Cikke az Írók, fest ők, tu-
dósok és az Egy ég alatt című  gyűjteményeiben egyaránt hozzáférhet ő .) 
„A nagy íróknak — mondja — haláluk után kijár kommencióképpen egy 
utca." „Az író igazi népszer űsége — szomorú, de így van — tulajdonképpen 
itt kezdődik. Akkor, mikor neve elválik az alkotásától, és az olvasóknak 
már csak az író nevét kell olvasniok, nem a munkáit. Mégis, az utcatáblák-
nak van a legnagyobb olvasóközönsége." E keser ű  tanulság ellenére azt 
javasolta, hogy a főváros is nevezzen el egy utcácskát „a legnagyobb ma-
gyar causeurről". A háborús viszonyok tükröz ődnek cikkének befejező  mon-
datában: „A Hindenburgról és Ausztriáról elnevezett kávéházak mellett 
ennyi talán még mindig jut szegény Tömörkény Istvánnak." Csak 1934-ben 
lett Budán, a II. kerületben Tömörkény utca. 
. A szegedi író neve egyébként utóbb is versre ihlette. Csacsi rímek 

című  ciklusában található a Játék egy magyar író nevére: 

Tömörkény! 
Van írásában némi vad, 
tömör kény! 
s úgy zeng szava, mint az az ágyú, 
melyet töm Örkény! 

Megértéséhez tudni kell, hogy a Pest megyei Örkény község mellett 
mindig nevezetes katonai tábor volt. Egyébként egy másik rímjátéká-
ban Kosztolányi a szegedi nyelvjárás ö-zését (helytelenül, de a vers ked-
véért is ő-zésnek írta) használta föl: 

Nyelvész, aki a szegedi tájszólást tanulmányozza 
Őzike. 
űzik-e? 

Az a kérdés, hogy gy őzik-e? 
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Azután jött a két forradalom. E őrsi Júlia azt írta Tiéd a sírig című  
könyvében (1957), hogy Kosztolányi figyelmeztette őt 1919-ben: menjen le 
Szegedre, mert „Juhász bolondokat csinál". Kosztolányi számara ezt je-
lentette, hogy a szegedi költ ő  megtalálta helyét a társadalmi haladásért 
vívott harcban a munkásosztály oldalán. 1920-ban azonban mégis Kosz-
tolányi volt egyik ajánlója Juhásznak, s így került be a vidéki poéta a 
Petőfi Társaságba. Ez akkoriban, amikor Szegeden üldözték, s őt bántai• 
mazták, nyugdíjától elütötték, nagy elégtételt nyújtott a mell őzött költő-
nek. Így nem vehetjük tőle rossz néven, ha nem utasította vissza a hi-
vatalos irodalom e reprezentatív testületének tagságát, és még akkor sem 
lépett ki, amikor erre, kevéssel utóbb, ugyancsak Kosztolányi kérte. Kosz-
topányi elsősorban személyes — kevésbé politikai — okokból fordított há-
tat Pekár Gyuláéknak. Szegény Juhász Gyula ezúttal nem lehetett szolidá-
ris Kosztolányival, hiszen míg a szeszélyes pesti költ őnek ez csak frics-
kája volt a Petőfi Társaság számára, Juhásznak ez a tagság azt a társa-
dalmi megbecsülést jelentette, amelyet addigi életm űvével nagy nehezen 
ért el, s amelyet szülővárosában az ellenforradalom helyi vezet ői kétség-
be vontak. A Petőfi Társaság ekkor a szegedi költ ő  számára úgyszólván 
egzisztenciális alapot nyújtott. 

Kosztolányi is megérthette ezt, és nem vehette zokon barátjának hall-
gatását, mert három év múlva, 1923 pünkösdjén, május 20-án, amikor ba-
rátai megszervezték Juhász Gyula negyedszázados költ ői jubileumát, Ba-
bits Mihállyal és több más neves pesti tollforgatóval együtt ő  is itt volt 
Szegeden, és szépen köszöntötte barátját a tiszteletére rendezett ünnepi 
matinén a Belvárosi (ma Szabadság) moziban. 

A Szegedi Újságírók Egyesületének megbízásából Pór Tibor — a mai 
Sarló Sándor — kereste föl levéllel a meghívandókat. Kosztolányi május 
3-i válasza így szólt: „Szíves szeretettel sietek le Önökhöz, hogy Juhász 
Gyuláért, Juhász Gyula mellett szóljak." Ez szép gesztus volt részér ől; 
megfogalmazása elárulja, hogy tudta: „a vörös költ ő", ahogy ekkoriban 
Juhászt a helyi jobboldal nemegyszer nevezte, rászorul a baráti kiállásra. 

Méltón szép volt baráti köszöntője is. Idéznem kellene az egészet, 
de csak néhány mondatot enged meg ennek az áttekintésnek az aránya. 
Ezért csupán közös emlékeikb ől emelek ki néhányat. „Kés őbb fölkeres-
tem őt — úgymond Kosztolányi — az Ipar utcában, szegedi elefántcsont-
tornyában, mely ennek a városnak a legmagasabb épülete, s itt szintén a 
letűnt dolgokat emlegette. Aztán fölkeresett ő  is hónapos szobámban: hosz-
szú, rejtélyes évek után meg-megjelent a budapesti aszfalton, napfényes 
időben esernyővel, esőben esernyő  nélkül, s mindig fehér harisnyában, 
mint a halottak ..." „Emlékezem egy mozdulatára. Mikor a budapesti köz-
kórházban feküdt, mellén a sebbel, ágya fejéhez léptem, vigasztaló szókat 
próbáltam mondani, mint már ilyenkor szokás. đ  azonban magához ölelte 
a jegestömlőt, az egyetlen kincsét, attól félve, hogy ezt is elrabolják. Ne 
vegyük el tőle most sem. Legyen övé a fájdalom és a dal." (Ez a köszönt ő  
is, a JuhászGyuláról, versesköteteiről szóló többi írásával együtt, meg-
található a már gyakran idézett Írók, fest ők, tudósok vagy Egy ég alatt 
című  gyűjteményes köteteiben.) 

Ez alkalommal készüllt a Közművelődési palota előtt a nevezetes, 
sokszor közölt csoportkép, amelyen Juhászon, Mórán, Babitson, Koszto-
lányin kívül ott van Szabó Lőrinc és József Attila is. Kosztolányi és József 
Attila ekkor, itt találkozott el őször. 

Másnap, 21-én, pünkösdhétfő  délelőttjén, Juhász kikísérte barátait, 
Babitsot, Babitsné Tanner Ilonkát és Kosztolányit Tápéra. Babitsné több 
fényképfölvételt készített ekkor a költ ői triumvirátusról a Felső  Tisza-par-
ton és a tápai kompnál. Azt a képet pedig, amelyiken Babitsné van ott 
férjével és Juhásszal egy ladikban, bizonyára éppen Kosztolányi vette föl: 
ő  kattinthatta e1 Babitsné kedves kis Kodakját. (A képek a Babits-ikonog-
ráfiában [1983] láthatók.) 

A tápai kirándulásról Juhász Gyula számolt be Csevegés című  hírlapi 
rovatában, de megörökítette Kosztolányi is a Pesti Hírlap május 27-i szá- 
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mában. A világ közepén című  színes írása olvasható a Hattyú címmel 
Réz Páltól összeállított gy űjteményes kötetében (1972). „Szegeden figyel-
meztettek, hogy nézzem meg okvetlenül Tápét is, mert az ottani nép sze-
rint az a világ közepe" — kezdte csevegését. — Azonnal kisiettem, hogy 
pótoljam mulasztásom. Eddig csak a világ egyik végén jártam, meg a 
másikon. De a közepén még nem." Hangulatos képet fest a tájról, a ter-
mészetről, a faluról, a házakról. „A por szürke volt, az ég kék." A hűvös 
temető  láttán groteszk kedve támadt: szeretett volna beléfeküdni. „Köz-
vetlen mellette nyitott tűzhelyen lakodalmas ebédet f őztek a násznépnek. 
Szaporodnak a halandók, és elmúlnak nász és temet ő , ebéd és halál közt, 
s olyan egyszerűnek látszik minden." Elmélázik a déli ver őfényben az élet 
és a halál örökkévalóságán, megbékélt lelkében mind a kett ővel, s ebben 
a lelkiállapotában zárta tárcáját e jelképes mondattal: „Azt hiszem, csak-
ugyan itt van a világ közepe." 

Juhász Gyula már 1918-ban emlegette egy tápai riportjában a falut 
mint „a világ közepét". A Népünk és Nyelvünk című  szegedi néprajzi, nyel-
vészeti folyóirat 1932-ben kérdést tett föl olvasóinak, hogy mely helyeket 
nevez a nép világ közepének. A válaszok Tápén kívül sok más helyet 
(Egert, Jászberényt, Kisterenyét, Szerepet stb.) neveztek meg, de a Dél-Al-
földön általában úgy tudták, hogy Tápé a világ közepe. A helyi hagyo-
mány szerint ez onnan származott, hogy az egyik tápai kocsmát, •a kés őbbi 
Hangyát, nevezték Világ Közepének. (Ámbár meglehet, hogy a kocsmát 
nevezték el azért, mert élt már a szájhagyomány.) Móra Ferenc írja 
Tápéi diplomaták című  novellájában: „Mondják, hogy a régi nagykocsmá-
ra, amit hetvenkilencben elvitt a víz, még az volt kiírva: itt a világ közepi, 
ki nem hiszi, lépje ki." 

Igl 

1927-ben jelent meg Móra Ferenc összegy űjtött írásainak hatkötetes 
gyűjteménye. Az Új Idők október 2-i számában Kosztolányi ennek kap-
csán vállalkozott Mára Ferenc írói és emberi arcképének fölvázolására. 
(Ez is az Írók, fest ők, tudósok és az Egy ég alatt című  gyűjteményeiben 
hozzáférhető.) Rokonszenvét már Móra írásainak a helyszíne fölkeltette 
benne: „Mindjárt az els ő  percben valami bűvös egyetértés támadt közöt-
tünk. Éreztem, hogy .én is ezen a vidéken nevelkedtem, itt töltöttem el 
életem döntő  szakát, gyermekkoromat. Ez a közösség több minden vér-
alkati hasonlóságnál, egybehangzó véleménynél, elvbarátságnál. Minden szó 
annyira ismerős, akár atyafiaim szava." Móra hatását nyelvének közvetlen-
ségében, látásmódjának jellegzetes magyarságában, nagy m űveltségét nem 
fitogtató, ám közérthet ően kamatoztató elbeszél őmódjában jelölte meg. 
„Úgy beszél, mint a tápéi paraszt, de valójában szenvedélyes könyvbújó, 
talán az utolsó polihisztor." Műfaját a tárca cseveg ő  változatában határozta 
meg. Sokakkal ellentétben úgy ítélte: „Egy adomába belefér az egész világ." 

9 1 

1929. január 27-én a Szegedi Egyetem Barátainak Egyesülete rende-
zésében szerepelt Kosztolányi a központi egyetem aulájában. Kosztolányi 
Dezső  frakkban az egyetem pódiumán — írta beszámolójának címében 
Vér György a Délmagyarország 29-i számában. „A doktoravatások és egye-
temi ünnepségek díszes termében, professzorok és méltóságok székei kö-
zött egy vásító ingmell, egy fényl ő  frakk, egy csillogó selyemnyakkendő  
jelent meg a dobogón: Kosztolányi Dezs ő ." „Utoljára akkor járt erre, ami-
kor a pesti költ őkoszorú virágot, kézfogást, szolidaritást hozott le Sze-
gedre Juhász Gyula jubileumi ünnepére. Akkor félszegen és bizonytalanul 
állott az ünneplő  szemek előtt, és délután szemére hajló hajával Tápé 
felé indult sétálni a Tisza-parton. Most vakító plasztronnal jatt le Sze-
gedre, hogy az egyetem pódiumáról — új és szabad verseket mondjon." 

Valamennyi szegedi lap elismeréssel méltatta Kosztolányi szereplé-
sét. Vér György ugyan a versr ől szóló esztétikai fejtegetést nem nagyon 
méltányolta. A közönség, úgymond, „komoran hallgatta a komolykodó 
tanulmányolvasást arról, mi a vers, aztán meghallgatta és megtapsolta a 
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verseit. És szinte már le sem engedte a' dobogóról, amikor apró történetfé-
léket olvasott a cédulás emberr ől és a drótos tótról." A Szegedi Új Nem-
zedék szerint A művészetről címmel tartott előadásában Kosztolányi a 
versről és a költőről beszélt. „Meghatározása szerint a vers: érzéki csoda." 
Ez az idézet Kosztolányinak egy évvel el őbb, az Új Idők 1928. január 15-i 
számában megjelent Ábécé a versről és a költőről című  írásából való 
(olvasható az Ábécé különféle kiadásaiban, legutóbb pedig a Nyelv és 
lélek 1971-i gyűjteményében), nyilvánvaló tehát, hogy Kosztolányi ezt ol-
vasta föl. 

A Szegedi Napló a költő  szabad csevegéséb ől is megörökített néhány 
mozzanatot. „Nekem nincs kertem, sz őlőm, istállóm, az én birtokom az a 
pár köbcentiméternyi agyvel ő,amit a koponyámban hordok. Bizonytalan 
ennek a termése, vajon, ha elveri a jég a vetésemet, mit aratok?" „El ő-
adásának befejezéséül elmondott egy kis esetet az életéb ől, amely rend-
kívül jellemző  a transzcendentális szépségek felé igyekv ő  egyéniségére. 
Felesége mondta neki, hogy nincs biztos keresete, s mi lesz, ha ez is 
elmarad? Ő  ezt válaszolta: 

— Csak a jövő  évszázadra gondolj. 
Ezután nagy tapsok között félolvasott pár szabadversét, majd több 

apró prózai írását. Az el őadás befejezése után valósággal megrohanták 
Kosztolányit az autogramkér ő  fiatal lányok ..." 
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Következő, egyben utolsó szegedi látogatására ismét nem egyedül 
jött Kosztolányi. A Szegedi Fészek Klub rendezte 1930. április 6-án a 
Nyugat estjét. Móricz Zsigmond szerkeszt ő  úr ösztönzésére jött létre ez 
is, és kívüle meg feleségén, Simonyi Márián kívül szerepelt rajta Babits 
Mihály, Gellért Oszkár, Schöpfilin Aladár, s őt a Nyugathoz csak laza szálak-
kal kapcsolódó, vásárhelyi születés ű  Bibó Lajos is. Aznapi Vasárnapi kon-
feranszában Vér György már nagy iérdekl ődésről adhatott számot, és Len-
gyel Vilma 8-i beszámolójában megerősítette ezt: „Töméntelen ember szo-
rongott vasárnap este a Tisza nagytermében ... És milyen tömör sorokban 
állt hátul a fiatalság. Lázadó, forrongó, nyugtalan vér ű  ifjúság, akiket ma 
zavaros lidércek támadnak ... Boldogság volt hallani egészséges lelkese-
désüket és reménységgel telt meg .a hitünk." 

A Szegedi Új Nemzedék nem vett tudomást a Nyugat-estr ől. A Dél-
magyarország terjedelmes beszámolójából Kosztolányira most érthet ő-
en kevés jutott. „Melegen ünnepelt a közönség, amikor megjelent a pódi-
umon Kosztolányi Dezső  gondos eleganciával, frakkosan öltözött magas 
alakja. Két szatirikus rajzát adta el ő . Különösen tetszett a Gyilkosság cí-
mű, amely azzal a pacifista akkorddal végz ődik, hogy a gyerekek nem is 
tudják, hogy a felnőttek mennyire gyilkolják a szöcskét — és egymást." 

Szünet után Kosztolányi még egyszer megjelent a dobogón: ekkor 
két versét olvasta föl. Az egyik, Az apa című , „mélyen megrendítette hall-
gatóit".  

1111 

Érdekes epizód még Kosztolányi és Szeged kapcsolatában, amelyr ő l 
özvegye írt férjének életrajzában. „Karinthyval volt egy közösen kiszíne-
zett, elképzelt mulattató jelenetük, közös utazásaikkal kapcsolatban Sze-
gedi vérmatiné címen. Azt játszották, hogy a szegedi vérmatinén kett őjü-
ket fölkoncolja a közönség, Kosztolányit a sokszor ismételt versek, Karin-
thyt pedig a még többször ismételt humoros jelenetek miatt." 

Nem tudjuk ma már; mi adott okot, hogy éppen „szegedinek" nevez-
zék ezt a játékos tréfát; valóban valamely megtörtént szegedi esetre utal-
nak-e vele, netán az 1917-i matinéra? Hiszen ők együtt Szegeden csak ak-
kor szerepeltek. 

1121 

Bizonyára az sem véletlen, hogy a mottóul idézett versében Szabadka, 
Budapest, Kassa és Győr mellett Szeged az a város, amelynek nevét rímbe 
szőtte. S kedves emléke lehetett a Tisza-parti füzes, ha itt is, és mint — 
láttuk — prózai írásaiban is, annyit emlegette. 
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LÉVAY ENDRE 

„A HÚGOMAT A BÁNAT ELJEGYEZTE ..." 
A PACSIRTA MODELLJÉRŐL: KOSZTOLANYI MARIARÓL 

Sokkal szerényebb lélek volt Mariska, semmint hogy bárkivel is éreztetni 
tudta volna, hogy Ő  városunk nagy költőjének a húga, akit már a szüle-
tése pillanatában eljegyzett a bánat. Jól tudta, hogy arcának eltorzult 
vonásaiban, de az egész testalkatában is jelen vannak ezek az emberi áb-
rázattól szinte Notre Dame-i torony őrös vaskossággal eltérő  jegyek, me-
lyeket semmilyen pomádé vagy harsogó színekt ől hangos kosztüm nem 
tudott róla letörölni. Megmásíthatatlanul jelen voltak életében, akár a 
napszakok, akár az évszakok, akár az évek; az Id ő  nem változtatott raj-
tuk semmit, csupán az árnyallatokat mélyítette el újabb red őkkel. A hall-
gatás volt a legfőbb menedéke, de a csönd sem volt számára mindig elvi-
selhető . 

Mozdulni kellene! ... De arcán a jegyek!? ... És az emberek!?  emberek!?... 
Ez késztette őt arra, hogy ha történetesen elhagyta otthonát, és a 

Kertvárosból lassan besétált a város központjába, hogy útközben mindig 
a földre nézzen. Ez a ki nem fejezett védekezés olyan lehetett nála, mint 
a mimikri becsukódása. És csak akkor nyílt ki; akkor emelte föl a fejét 
és fátyolos tekintetével akkor nézett valakinek a szemébe, amikor csodála-
tosan kifinomult füle ismerős hangokat hallott, vagy sétája közben azok 
közül lépett valaki hozzá, aki ha nem is rokona, de igaz barátja volt a 
családnak. Csak akkor állt meg az úton és hálásan váltott néhány szót az 
őt megszólító ismerőssel. 

De ami a szívét örökké szorongatta, attól nem tudott szabadulni. 

Otthon, bent a szobában a kertre nyíló ablak alatt, az utcán, Palicson, 
vagy bárhol is idegen emberi hangok hallatára, mindjárt a fülében csen-
gett bátyja, Dide feléje hajló költeménye: 

„A húgomat a bánat eljegyezte, 
és most csak ül, szelíden csöndben ül 
virágai közt, mindig egyedül. . 
Ő  is virág. Hervadt virág a lelke. 
A húgomat a bánat eljegyezte. 

Az ablakunk mellett csak vár szegény, 
a szenvedés hajol szíve fölé, 
s ha rózsa nyílik ki, nem az övé. 

Csöndes, komoly hajfürtje a fején 
szegényesen busong — fakulva s árván — 
mint holt leányé, a koporsópárnán. 

És néz. Szelíden, békült, tiszta szemmel. 
Zokogni nem tud és nevetni nem mer. 
De, hogyha nem lát a szobába senkit, 
és elmotoz, vagy ó szekrényeket nyit, 
siratja bús, koszorútlan fejét, 
és hogyha körülömli a setét, 
a könnye vén csipkék közt hulldogál, 
s a szíve, jaj, mint megrepedt pohár —  
gyémántpohár — babonásan csilingel, 
mert valaki játszott e tiszta szívvel, 
széttörte, s most olyan a sóhaja, 
hogy néha, ha az én szobámba téved, 
rémült imákat suttogok az éjnek 
s nem alszom el az éjszaka. 
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á meg csak nézi, hogy a kert alatt, 
hogy éled újra szüntelen a nap — 
bús, sárga nap — s hogy száll a lomha este. 
És vár. 

Mivel a bánat eljegyezte." 
A szinte gránitkőbe vésett halhatatlan vers 1910-ben, amikor A szegény 

kisgyermek panaszai megjelent, a pesti irodalmi körökben csak sejtette, 
hogy miért „busong" a poéta egyetlen leánytestvére a zárt ablakok mö-
gött, és csak azok tudták igazán, hogy miért, akik jártak a kÖlt őnél a kis 
verseskönyve megjelenése előtt Szabadkán — Babits Mihály, Karinthy 
Frigyes, Somlyó Zoltán, . Csáth Géza — és a kertben, az ősi fák alatt a 
családi asztal mellett találkoztak Mariskával. 

De erről a találkozásról keveset beszéltek ők páran, s a költő  sem be-
szélt róla nyíltan egészen 1924-ig, amikor végre rászánta magát és megírta 
Mariska életregényét, a Pacsirtát, a panaszosan éneklő  , ;árva kis madarat", 
aki „tépett szárnyakkal, sérült cs őrével, kopott karmaival" betévedt a ra-
gyogóan tiszta és illatosan legyez ős úri világba... 

Valóban Ő  lett volna az? ... 

Nem egyszer jártam közöttük régen. 
Tőlem többször is kérdezték azok az író ismer őseim, akik tudták, 

hogy szabadkai vagyok, Mariska életkörülményeit, mert még a Pacsirta 
regénye sem adott olyan hív képet szegényr ől, mint amilyen anyaszülten 
az életben volt. Az emberek nem költ őien simára fésülten festett, hanem 
— a la Daumiére — reálisan megrajzolt képet vártak Mariskáról, hogy 
a költeményt újra olvasva a verssorok mögé lessenek és ők maguk meg 
fejthessék: azok a sejtelmes, vattásan kipárnázott szavak voltaképpen mit 
takarnak. 

Ez érdekelte még a legnagyobbakat is. Ki gondolta volna, hogy A sze-
gény kisgyermek panaszai ennyi szívet bolygat meg annyi év után is? ... 

Amikor másodszor vagy talán harmadszor voltam Szabó Dezs őnél 
a Rákóczi téri lakásán és Palics hívogató szépségeir ől beszélgettünk hosz-
szasan, az öreg Titán dörgedelmes szavai teljesen lecsitultak, szépen, csön-
desen, mintha csak Kolozsvárról beszélt volna, a legnagyobb meglepeté-
semre (mert írókról nemigen szeretett szólni, ha nem haraphatott) Kosz-
tolányi Dezsőre terelte a szót. 

— Itt, a mi körünkben kevés olyan író van, akit annyira becsüllök, 
mint Kosztolányit. Az ő  sorai nem fognak kifakulni irodalmunkból. Az ő  
deli alakja, különös mosolya sem — mondta t őle igen ritkán hallott me-
leg hangon. 

Mennyivel másképpen hangzottak ezek a mondatok, mint azok a 
vitriolos szavak, melyeket Szekf ű  Gyulára és műveire szórt. Örültem annak, 
hogy véletlenül jó napját fogtam ki a Ludas Mátyás Füzetek közé leláncolt 
Prométheusznak. 

Tovább haladtunk a békés beszéd fonalán. 
Megemlítettem, hogy a harmincas évek elején találkoztam Koszto-

lányival Szabadkán, amikor azért jött át hozzánk, hogy meglátogassa hú-
gát. Ezt igen gyakran megtette, csak mi ritkán szerezhettünk tudomást 
látogatásáról, mert sokszor épp ćsak átruccant hozzánk reggel, és az esti 
gyorssal már vissza is tért Budapestre, mert otthon várt rá a munka. 

Szabó Dezső  türelmesen végighallgatott, azután hozzám fordult és 
őszinte hangon megkérdezte t őlem. 

— Dezső  szép ember volt. Ezt itt mindenki tudta. De valamit nem 
értek. Mondja meg nekem: húga, akit „a bánat eljegyzett", valóban olyan 
nagyon csúnya leány, hogy... 

Itt nem folytatta. 
A kérdés nyíltsága meglepett, kissé zavarba is hozott, mert engem a 

Kosztolányi családhoz — Mariskához is — meghitt baráti szálak f űztek: 
sokszor majdnem mint egy családtagot. Válaszom inkább a költ ő  szavai-
nak bizonyos módosítással való megismétlése volt, mert mi sem állt távo-
labb tőlem, mint az, hogy egy bizarr képet nyújtsak arról a leányról, aki-
től az Élet minden szepet oly kegyetlen mostohasággal megtagadott ... 
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Mariska életében — talán nem is egyszer — elkövetkezett egy id ő , 
amikor lázasan egy utat keresett az emberek felé. Miután ez számára na-
gyon nehéznek, szinte elérhetetlennek t űnt még a karitatív tevékenységek 
területein is, a gyermekek felé fordul, akik - úgy vélte talán — számára 
is a legmegközelíthet őbbek, és közöttük majd megleli azt, amit másutt 
hiába keresett. 

Nem egy sikertelen kezdeményezés után — hogy a tétlenséget paran-
csoló otthon falai közül valahogy kikerüljön — eljutott addig a gondolatig, 
hogy a művelődési egyesületben a játékos kedv ű  gyerekeket maga köré 
gyűjtse, és a pódiumon életre keltse azokat a kedves mesejátékokat, ame-
lyek gyermekkora óta foglalkoztatták fantáziáját. 

A Népkörben munka közben találkoztam Mariskával. Olyan lelkesen 
dolgozni kevés embert láttam, mint őt. Ott szelídségét és halkságát lázas 
tevékenységi láz váltotta fel, és úgy helytállt minden poszton, mintha ránk 
akarta volna pazarolni mindazt az energiát, ami elhagyott tétlenségében 
beléje szorult. 

Munkájának híre nem maradt visszhangtalan. Ennek, a visszhangnak 
a hullámgyűrűi eljutottak a tartományi székvárosig, és foglalkoztatták a 
művelődési élet irányítóit, íróit, irodalomtörténészeit és mindazokat, akik 
szellemi múlturak értékes emlékeit vigyázva gy űjtögetik a jövőnek. 

Egymás után jönnek vissza a régi képek. Néhányat közülük reminisz-
cenciám tábláján az őket megillető  helyre. raktam, de — álljon itt még 
a záróakkord egy olyan vállalkozásról, amely emléket állított nálunk a n ő i 
testalkat szépségeib ől örökre kifosztott és az emberi boldogságot soha 
meg nem ismert leánynak. 

Az ötvenes évek elején Újvidéken a Testvériség—Egység Könyvkiadó 
kiadói tevékenységekkel foglalkozó tanácsában megszületett az a gondolat, 
hogy a magyar irodalom vajdasági vonatkozású maradandó m űveit vagy 
műveiből is meg kellene valamit jelentetni. (Ez a kölcsönös könyvkereske-
delmi forgalom megszüntetésének idején történt, amikor nem csak egy re-
gény, de egy egér sem jöhetett át Rákosiék engedélye nélkül a határon.) 
A kiadó tanácsában a választás akkor Kosztolányi Dezs ő  Pacsirta című  re-
gényére esett. Ebben a kérdésben az újvidéki kiadó szerkeszt ője érintke-
zésbe lépett a költ ő  Budapesten élő  özvegyével, aki az első  szóra beleegye-
zett a regény kiadásába, és a kiadás jogát átruházta a Szabadkán él ő  
Kosztolányi Mariskára. A regény igen alapos gondozással — Oláh Sándor 
festőművészünk illusztrációival és fedőlapjával — 1954-es évjelöléssel meg-
jelent, és nemsokára olvasóink asztalára került. 

Hosszú hallgatás után nagy esemény volt ez nálunk. 
Sajtónk megfelelő  visszhangot keltett ennek az irodalmi eseménynek, 

ami a nyomtatott betű  kedvelői között rokonszenvre talált. A regény meg-
jelent könyvesboltjaink kirakatában, nem kellett szervez ő  ügynök ahhoz, 
hogy valaki belépjen a boltba és megvegye a regényt, hiszen Mariskáról, a 
Pacsirtáról, Bácska, Szabadka alkonyodó dzsentrivilágáról szólt, s min-
den olyan hervadóban volt benne, mint maga a h ősnő : Pacsirta ... 

Ezekben a napokban egy napsütéses nyári délutánon Mariska beko-
pogott hozzám. Nagyon szelíden elnézést kért t őlem, hogy háborgat, de 
meg kellett ezt most tennie, mert egy olyan ajándékot hozott nekem, ami-
lyennel — vagy valami hasonlóval, mint régi jóakaróját — már rég meg 
akart engem lepni. 

Előhúzott a retiküljéből egy kis csomagot, és kissé zavartan átnyúj-
totta nekem, mint aki még mindig nem biztos benne, hogy ezzel kivéte-
lesen nagy és múlhatatlan örömet szerez az ajándékozottnak. 

— Dedikáltam is — mondta pironkodva, mint aki életében addig alig-
ha adott ajándékot egy férfinak, még ha a család régi barátja is. 

A dedikáció is így szólt: 
,,... Lévay Bandinak szívem egész melegével adom ezt a könyvet 

Kosztolányi Mariska ..." 

Fotóival, népköri, kertvárosi feljegyzéseivel együtt ez is a legkedve-
sebb emlékeim közé tartozik, mert minden sora egy let űnt korszak drámai 
fejezeteit idézi fel bennem. 
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GUBÁS ÁGOTA 

KOSZTOLÁNYI SZABADKÁN 

Rádió Subotica 

Zene — 

SZÉP SZÓ 

A Szabadkai Rádió irodalmi szemléje 

Zene — 

Kedves Kosztolányi! 
Megindultan válok meg kéziratától, ett ől a császár- és művészre-

génytől, mert vele Ön betöltötte, sőt felülmúlta azokat a reményeket, ame-
lyek a Magische Laterne novellái óta finom, erős tehetségéhez fűződtek. 
Fejlődése aligha •lehet meglep ő  annak, aki már kezdő  munkáinak örven-
dezett. És azért mégis meglep őnekszeretném nevezni az Ön Neróját, azzal 
a hozzávetéssel, hogy ezt a szót m űvészi alkotásra alkalmazva igen er ő s 
dicséretnek érzem. Azt jelenti, hogy ez a munka több mint a m űveltség 
és egy nemzeti, vagy akár európai színvonal terméke, hogy egyéni merész-
ség jelét viseli homlokán, bátor magányból származik, lelkünket er ős 
újszerűséggel érinti s olyan emberiességgel, hogy fáj, annyira igaz. Ez a 
költészet mivolta és hatása. (...) 

Örvendek, kedves Kosztolányi, hogy Önt mások ell őtt is üdvözölhetem 
e szép munkája alkalmából. A magyar névnek, melynek Pet őfitől és Arany-
tól kezdve Adyig és Móricz Zsigmondig annyi hirdetője akadt, új becsületet 
hoz majd és ifjúi nevét még inkább azok sorába lépteti, akik ma Európa 
szellemi és műveltségi életét jelentik. 

München, 1923. május 23. 
Igaz híve: 

Thomas Mann 

Műsorvezet ő : Szabadkán 1981. október 23-án a Kertvárosban az E5-ös 
nemzetközi útról gyalogosan megközelíthet ő  kis zsákutcában, amely Kosz-
tolányi Dezső  nevét viseli. 

I. hang: Sajnos, én nem sokat tudok, író volt azt tudom, mást nem. 
Riporter: Hogy hol született? 

hang: Azt nem, nem tudom ... 
Riporter: Nem tud róla semmit? 

hang: Nem ... 
Riporter: Hogy hol született? 
II. hang: Nem ... 
Riporter: Nem hallott róla, m űvét sem olvasta? 
II. han: Nem. 
Riporter: Nem tud róla semmit ... 
II. hang: Nem. Hallottam valami ilyet, hogy költ ő  vagy író, költő , 

verseket írt, vagy nem? ... Ne haragudjon, de nincs id őm, ne haragud-
jon... 

Riporter: Ez név nélkül megy, csak így egyszer űen. Ismeri-e? 
II. hang: Nem akarok beszélni, meg nincs id őm, mert megjöttek a 

mesterek. 
Riporter: Hát csak annyit, hogy tudja-e, ki volt. 
II. hang: Nem akarok beszélni ... 

Zene — 
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Én, ember, én. Emlékezem. (...)  

Diákkoromban, vékony kis legényke,  

fölnéztem a diderg ő  csillagokra,  
mik fázva égtek fönn a téli éjben.  

Lengett nyakkend őm könny ű-furcsa csokra,  
s én csak rohantam, sápatag-fehéren,  

vásott köpenyben, éhesen rajongva.  

Jaj, elbeszélni nem tudtam, mi nékem — 
oly ájuló-mély b űvöletbe estem —  

a csillagfény a bús, kopott vidéken.  

Ó csillagok, ismertek-e még engem?  

— Zene — 

hang: Hát szép keveset ... keveset tanulunk róla az iskolában, 
úgyhogy valóban nem elég. 

Riporter: És az érdeklődésedet nem keltette fel egy-egy m ű? Mit 
olvastál el? 

hang: Kosztolányitól, ha jól emlékszem, a Pacsirtát olvastam, 
mást nem, nem jutott rá időm. És hát nem is keltették fel annyira az 
érdeklődésemet, mint ahogy lehetett volna. 

hang: Kosztolányi Dezs ő  nevét ha hallom, rögtön a Pacsirta cí-
mű  műve jut az eszembe, mert ez nekünk tavaly házi olvasmányunk volt, 
és akkor ezt bővebben megtárgyaltuk... 

Riporter: Mit tudsz még róla? 
V. hang: Hát tudom még tőle az Édes Annát, az Aranysárkányt, mást 

nem, a Pacsirtát ezt olvastam, szeretem, és ez tetszett a legjobban is. Tu-
dom, hogy Szabadkához fűződik, hogy Kosztolányi is szabadkai volt ... 
ennyi az egész. 

— Zene — 

Mint aki a sínek közé esett — 
vad panoráma, rémes élvezet —
sínek között és kerekek között,  

a bús idő  robog fejem fölött,  

és a halál távolba mennydörög,  
egy percre megfogom, ami örök,  

lepkéket, álmot, rémest, édeset  .. . 

Féltizenkett ő .  

Messze-messze  

a piacunkon színes árnyak.  
Vörös napernyők. Lila foltok.  

Kisvárosi arany-vasárnap...  

~ 

Ebédutáni részeg nyugalom:  
csupán az ára kattog a falon,  

s a piroscsíkos függönyökön által  
beárad a nap tompított tüze,  
és egybeolvad a lágy félhomállyal.  
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De folyosónk oly h űvös és üde, 
akár a mély, sötétlő  pince lenn. 

Zene — 

VI. hang: A gimnázium mellett, ott volt a lakásuk, az édesapja igaz-
gató volt ... nekem az apja volt a direktorom a gimnáziumban, a Maris-
kát ismertem én is, de közelebbről nem ismertem a családot. Nekem 
csak az apja, Kosztolányi Árpád az igazgatóm volt a gimnáziumban, de 
a fiatalokat... 

Riporter: Hallott róla, Kosztolányi Dezs őről is, hogy mit írt, olva-
sott-e tőle valamit? 

VI. hang: Hát olvastam sokat, jó dolgai vannak, eszes ember volt. 
... Könyvünk is van tőle, nem tudom most már micsoda ... Sokat olvas-
tam róla, a testvére, a Mariska, az is nagyon okos n ő  volt ... Most nem 
tudom, milyen térnek hívják, a sugárút végén ott van a szül őháza .. . 
Most lehet, hogy összekevertem, az a Csáth Gázáé ... Itt lakott valahol, 
ahol van a hotel, most a Hotel Pátria, nem tudom, úgy hiszem... 

Zene — 

Bölcsők, koporsók, temet ői por 
és templomok ormán az estibor. 

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

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

Hold, nyári bál, rakéta, kéjes ég, 
s a szélbe — karcsú lányok — jegenyék. 

Szivembe húsz év gazdagsága s lágy, 
édes-halálos méz: a vágy, a vágy. 

Fejemre kulcsolom a két kezem, 
és koravénen rád emlékezem. (...) 

S nem kérdezem, az ég ragyog-e még. 
Azt sem kérdezem, hogy vagyok-e még? 

Zene — 

(Ricsaj, ajtócsapódás) 

Riporter: Ebben az iskolában milyen híres író tanult? 
VII. hang: Nem tudom ... Kosztolányi Dezs ő? ... Tudom, hogy ké-

sőbb Pesten élt, és ott is írt ... 
Riporter: Azt nem tudtad, hogy ide járt iskolába? 
VII. hang: Nem ... 
VIII. hang: ... ebbe az iskolába, amióta én idejárok, azóta nem tu-

dok egyről sem, nem hallottam egyről sem (ricsaj), amióta idejárok, most 
második éve, nem, nem tudok róla ... Ács Károly ... Nem tudok többet... 

IX. hang: Hát nem tudom, gondolom, hogy Csáth Géza ... Nem biz-
tos, de úgy tudom, Csáth Géza, de nem biztos. Kosztolányi? Nem Kosz-
tolányi ... az nem itt tanult ... nme tudom ... 

X. hang: Költő  ... talán Kosztolányi Dezső, igen, idejárt ebbe az 
iskolába, igen, akkor még gimnázium volt. 

Riporter: Tudsz még valamit róla? 
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X. hang: Hát érdekességeket, hogy az apja volt a gimnázium igaz-
gatója, és amikor egyszer a színházban egy híres színészn ő  volt, ők a fiá-
ker elé álltak és húzták a fiákert, ezt az apja megtudta és kidobták az 
iskolából meg ... 

Riporter: Emiatt dobták ki? 
X. hang: Hát biztos volt valami más is. Meg aztán az is, hogy ön-

képzőkörre írt egy verset és a tanárnak nem tetszett, vagy a többieknek 
és úgy kiszaladt, hogy még a kalapját is-ott felejtette bent... 

Riporter: Mindezt honnan tudod? 
X. hang: Általánosban mesélte egyik tanárunk. 

Mert vén Szabadka, áldalak, 
mit hosszú, bús évek alatt 
hittem sorsnak, hazának, 

te álom voltál és regény, 
poros hársfája „A szegény 
kisgyermek panaszá"-nak. 

— vallja Kosztolányi. A szegény kisgyermek panaszai az első  nagy erejű , 
magas szintű  esztétikai megvalósulása a szülőföld-felfedezésnek — írja 
Bori Imre az Üzenet 1975. évi Kosztolányi-emlékszámában. — Az ide vezet ő  
utakat az 1900-as években írott újságcikkekben is felfedezhetjük. Mint-
egy elméleti szempontból is megalapozva a majdan megírandó nagy m ű -
veket, a versciklusát, a Pacsirtát és az Aranysárkányt, valamint az Esti 
Kornél prózakompozícióját, de még a pesti Édes Anna című  regényét is. 
Nemcsak rabja lett gyermekkora emlékvilágának, hanem m űvésze, nagy 
erejű  kifejezője is. „Nekem gyakran vissza kell jönnöm ide, ahonnan 
elszármaztam és keresni valamit, ami elt űnt ..." Másutt tovább lép ezen 
az úton, az elvontabb síkra. „S űrű, testes, nehéz érzések hullámoznak a 
kicsiny házak között a hallgatag emberekben, a tárgyakon, amelyekbe 
belevésődött sok öntudatlan év, sok elt űnt ember, sok semmivé vált ér-
zés gemmája. Máshol mindez talán föloldódik, föloldódik zajban, sírás-
ban és kiáltásban, bosszúban és jótettben, egy világosan kimondott mon-
datban vagy egy költeményben." 

— Zene — 

Mi van még itt? 
Egy kis fürd őhely is. 

Szegényes, kedves és titokzatos. 
Kies liget. A leveg ője friss. 
Láncot csörget az öerg csónakos, 
és ladikot bocsát a néma tóra. 
Tánccal, zenével hív az esti óra, (...) 

Késői évad. A szobák is olcsók. 
Egy bús öreg motozgat este itt 
a part körül, és megmeri a korsót, 
s a tóból télre gyógyulást merít. 

A tó, a tó! az eleven poézis, 
fölötte az ég — s össze f oly a két víz — 
egymásbaolvad — tág gyerekszemekkel 
föl-fölmeredve nézem néma reggel. 
A tó, a tó! a messzeség! hahó, 
a messzeségbe elvisz egy hajó, 
ó álom, áldás, szívdobogtató 
tündéri titok tükre, tiszta tó, 
tündéri tó! Az ég is mint a tó, 
kék habja oly sejtelmesen inog. 
Gyakran keresek rajt egy illanó, 
tovább libegő, lenge ladikot. 

— Zene — 
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„E vidék a csodák földje. Aki itt nő  fel, annak tágabb a szeme, 
mint azoknak, akik egy nyugodt, bölcsen berendezett f ővárosban kapják 
az élettől a keresztséget. Engem a ... kisvárosban rejl ő  titokzatosság, a vi-
déki emberben rejlő  misztikum zaklatott írásra” — vallja egy helyütt 
Kosztolányi. 

És valóban rejtélyes, titokzatos ellentmondás élt ebben a városban: 
„a lomhatag és a közönségesség tényei mellett sok mohó nyugtalanság, 
kitörésre készül ő  friss energia is forrt. Nemcsak az üzletemberek, a ku-
pecok és a gazdag parasztok érezték itt jól magukat, de a szellem emberei 
— színészek, újságírók és más értelmiségiek — is." 

Kosztolányi szavaival élve: csillag és szemét a sorsunk, de a „kutató 
elemzésre kényszerül — írja tovább Dér Zoltán —, el kell különítenie azt, 
ami a jövőbe örökíthető  attól, ami útjába állt a jövőnek. Nem könnyű  
munka, mert a szólamok együtt, egymást ellenpontozva idézik híven az 
egykori események értelmét. Valahogyan tehát a történelem lomtárába 
utalható emlékekkel is számolnunk kell. Ami itt történt, valamiképpen 
bejlejátszott a sorsunkba, s aki itt n őtt föl, ennek a városnak a légkörében, 
csak érzékenyebben észlelheti ezeket a kölcsönhatásokat. — Fizetségünk 
is ez, hogy föléje hajolhatunk a forrásoknak, elemezhetjük, mérhetjük a 
bennük rejlő  értékeket, figyelhetjük a hatást, ahogy a tegnapi Szabadka 
a maival összenéz." 

— Zene — 
Ó rút macskazene!  

Sipítozó, fejetlen áriák. 
Egymást ölő, kietlen hangvilág. 
Nagyb őgő-hangok mafla röheje. 
Csupa fonák zaj és hangmaskara. 
Részeg citera. Sápitozva szóló. 
Üstdob. Cintányér. Őrült, kába lárma. 
Nagynéni-bókok sápadt áriája. 
Bősz trombiták. Meggárgyult oboák. 
Mind oly titokzatos, síró, fonák, 
hogy lelkem, ez a néma zongora, 
valami fájdalomtól rezzen által, 

Másként halálos csend és néma untság. 
Poros akác-sor, vakolatos utcák, 
petróleumlámpák és nyugalom, 
üveggolyók a kertes udvaron. • 
Olykor a hárs alatt, árnyas sarokba 
kalácsos, tejszínes, hosszú ozsonna. (...) 
Majd este a vendégszobába, hátul 
borozgató barátok jönnek össze, 
és kártya járja, nevetnek dörögve, 
s kiküldenek a füstfelh ős szobábul. 
Elmúl egy hét. Most a varrónő  jön meg, 
s a nagyanyáim kötnek, egyre kötnek. 

~ 

Hogy éltek itten kedvesek? 
Sopánkodtok: „Megint esett ...", 
de a nap is süt, untig. (...) 

Szóltok: „Képzeld csak, édesem, 
multkor meggyszósz volt édesén, 
mint valaha, hat éve." (...) 

Az esemény ... Mi esemény? 
Az, hogy kisült a sütemény, (...) 

és hogy jó a barackbefőtt, 
és hogy megért a ringló. 
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Olykor mulatság, Anna-bál, 
a kis tó tündérfényben áll, 
ladik hasítja rengve. 

— Zene — 
XI. hang: Szavalóversenyekr ől ismerem Kosztolányi nevét. Tavaly 

is részt vettem a Bratstvo iskolában megrendezett szavalóversenyen, és 
ott ki is van téve Kosztolányi képe. Az irodalmi csoport a nevét viseli ... 
Bálint. András volt Szabadkán és egy Kosztolányi-estet tartott. Ez nagyon 
jelentős, mert mégis egy ismert színész látogatott el és a Kosztolányi-m ű-
sor iránt nagy érdekl ődés nyilvánult meg. Különben nem hiszem, hogy 
elég nagy jelentőséget tulajdonítanak Kosztolányinak mint szabadkai szü-
letésű  írónak. 

Most harminckét éves vagyok. 
Nyár van. 
Lehet, hogy tán ez, amire 
vártam. 
Egészséges bronzarcomat 
aranyfénnyel Veri a nap, 
és lassan 
megyek fehér ruhában a 
lugasban. 
Pipámban sárgálló dohány, 
a füstje kékes, halovány. 
A fák alatt egy kerti széken 
alszik szelíden feleségem. 
A küszbön fiam. A szeme kék láng, 
nagy sz őke fej. 
Álmos, puha száján csiklandva csorran 
a lanyha tej. 
Vad délután, a föld parázsló. 
Részeg virágok és darázs-szó. 

Ha haldoklom, ezt suttogom. 
Nyár volt. 
Jaj, a boldogság máshová 
pártolt. 
Egészséges bronzarcomat 
aranyfénnyel verte a nap, 
és lassan 
mentem fehér ruhában a 
lugasban. 
Pipámban sárgálló dohány, 
a füstje kék volt, halovány. 
A fák alatt egy kerti széken 
aludt szelíden feleségem. 
A küszöbön fiam. A szeme kék láng. 
Nagy sz őke fej. 
Álmos, puha száján csiklandva csorrant 
a lanyha tej. 
Vad délután volt és parázsló. 
Részeg virágok és darázs-szó. 

Riporter: Bálint András Szabadkán vendégszerepelt május 28-án a 
Boldog, szomorú dal című  összeállítással. A műsor után kértem meg, hogy 
mondja el számunkra ezt a gyönyörű  verset. Bálint Andrásnak miért 
tetszik? 

Bálint Andráš: Ez a vers valahogy talán lehetett volna címadó vers 
is, ennek a műsornak egyik lényegverse talán ... Ez A bús férfi panaszai 
című  ciklusból van, amikor pontosan leírja, hogy hány éves, mi történik 
vele, hogy él, mint van — jelenidőben. És utána, ugyanezt a környezetraj-
zot elmondja múlt időben. Csupa kijelentések, nem vagyok különösebben 
meghatódva attól, hogy van egy gyerekem, nem vagyok attól meghatódva, 
hogy füstöl a pipám ... hát ez a helyzet. Ez a kijelentés. 
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Riporter: Még érzi, hogy ez a boldogságnak egy pillanata... 
Bálint András: Igen, mert azt hiszem, az az érzésem, hogy az ember 

a boldogságot akkor veszi észre, amikor már elmúlt, s ez a versben a cso-
dálatos. Azt mondja, ha majd haldoklom, akkor fogok gondolkodni, hogy 
Jézus Mária, hát amikor 32 éves voltam, akkor én boldog voltam, ami-
kor én pipáztam, akkor boldog voltam, amikor néztem a feleségemet, 
ahogy aludt egy székben, akkor boldog voltam, néztem a gyerekemet, a 
részeg virágoknak a szagát szagoltam, akkor én boldog voltam ... Csak 
már későn jut eszembe. Tehát valahogy a boldogság, azt hiszem, Koszto-
lányi egész életművének egy alapkérdése, hogy boldog vagy boldogtalan, 
vagy most mi vagyok én, szomorú vagy vidám vagyok ... 

Riporter: A műsor összeállításában a címadó vers is egy kis' ilyen 
ellentmondást tartalmaz: a boldog ugyanakkor szomorú dal, tehát megfér 
egymás mellett ez a kett ő ? 

Bálint András: Hát igen, ezen kínlódott ő  egész életében és mondja 
is egyik írásában, hogy az a fajta ember, aki boldogtalanságában is boldog, 
mert megérti, hogy miért boldogtalan. 

Riporter: Bálint Andrást is eszméltetésre készteti Kosztolányi m űvé-
szete, vagy konkrétan ez a vers? 

Bálint András: Amikor egy színész összeállít egy ilyen m űsort, akkor 
feltétlenül saját magából indul ki, hiszen ezt nekem nem kellett megcsi-
nálni és senki nem parancsolt rám, hogy ezt a m űsort megcsináljam és 
semmifajta kötelességem, semmifajta feladatom nem volt. Én egyszer ű-
en kiválasztottam azt az írót, költ őt, aki nagyon közel állt mindig is 
hozzám, és kiválasztottam azokat a m űveket, amelyekkel ki tudom fejezni 
a magam gondját, baját, boldogságát, boldogtalanságát, mindazokat a dol-
gokat, amik mostanában feszegetnek. 

Zene — 
Kosztolányi Dezsőről az Életjel keretén belül sokszor lehetett halla-

ni, de számos Kosztolányiról szóló m ű  is megjelent az Életjel és a Forum 
kiadásában: A mostoha, Az els ő  műhely, a Fecskelány, a Negyvennégy levél 
és az Ikercsillagok. Mindegyik szerz ője Dér Zoltán. Szabadkán az ötvenes 
évektől szinte megszállottan kutatja Csáth és Kosztolányi munkásságát, 
hagyatékát. Olyan versek, naplójegyzetek, levetlek kerültek napvilágra fá-
radhatatlan munkája révén, amelyeket eddig még a leglelkesebb Koszto-
lányi-kutatók sem ismertek. Dér Zoltán tulajdonát képezi Almási Gábor 
ismert művészünk Kosztolányi-mellszobra .is. Egy múzeumi szobát meg-
töltő  Kosztolányi vonatkozású anyagot őriz tehát nagy szeretettel és 
gondoskodással. Kutatni, értelmezni még valóban sokat kell, hisz a XX. 
századi magyar irodalomtörténetírás sürget ő  feladatai közé tartozik Kosz-
tolányi Dezső  művészetének teljes értelmezése. 

Mi ezúttal a Kosztolányi-műveknek a szülőföldhöz, az ihletforráshoz 
kapcsolódó szálait szembesítettük a mai Szabadkával. 

Zene — 

XII. hang: Kosztolányi műveiben a halálfélelme végig jelen volt, 
s végül torokrákban halt meg. Sokat jelent Szabadkának, hogy egy híres 
író itt született. 

 —Zene —  
Kosztolányi Dezső : Életre-halálra (vers) 

Zene — 
(Szép szó-szignál) 

Kedves hallgatóink, a Szép Szó mai m űsorában Kosztolányi Dezs ő  
halálának 45. évfordulója alkalmából készült összeállításunkat hallották. 
Közreműködött Bálint András és Földi László színm űvész, valamint Röhrig 
Ottó. Műszaki munkatárs Tomislav Jakovljevi ć, a műsorvezető-szerkesztő  
Gubás Agota volt. 

Az összeállítást 1981-ben a vajdasági rádióállomások diffúziós hálózatának versenyén második 
díjjal jutalmazták. 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

AZ ÉLETET MAJD ELFELEDIK LASSAN... 
IGAZ MESE A FECSKELANYRÓL 

Nem sietnek nálunk az utak mindig az ég felé. Az ember mégis bólint 
néha, majd nekigyűrkőzik a munkának, és éppen a munka, akár a kórság, 
rágja az embert, hogy farkasszemet nézzen egy jó pillanattal. Vissza-
emlékszem arra az estére, amikor leemeltem a polcról Dér Zoltán Fecs-
kelány című  dokumentumregényét és megrettentem szépségét ől. Az az 
igazi szerelem végérvényesen elt űnt valahol a Bega-parti füzesben és a 
hídon túli ligetben, és most új városom poétája lázas levelek segítségével 
visszaránt a múltba. Mostanában nem hullajtunk könnycseppeket a meg-
őszült kertben, de Lányi Hedvig és Kosztolányi Dezs ő  nagy-nagy szerelme 
elidőzteti az olvasót a Szerelemnél. H ű  emlékezet. 

Lemásoltam á sorokat: 
„Kicsoda vagy te, hogy ily könnyű  vagy? Könnyű  és karcsú, mint a 

fecske. Te fecskelány! Te fecskellelk ű , fecskekönnyedségű , repülő, táncol-
va repülő  lány, te kék égben, kék vizeken csicsergő  madár! Te én! Te 
költő, te isten, te minden!!!" 

Olyannak láttam a kiszemelt „áldozatot", mint pici rózsát a hatal-
mas várkastély útján. Romain Weingarten Nyár című, angyalian gyerekes 
színjátékában hajolt mosolyogva a kevély macskák fölé és hajfonata leb-
benésével betört fáradt lelkembe. Napokig hordoztam gondolataimban, 
ahogy lengő  ruhában — gyertyával a kezében — átcikázott a színen és 
megbámulta a Holdat. Kollár Évának hívják a fiatal bajmoki tanárn őt, 
akinek Lányi Hedvig szerepét szántam. 

Elolvastattam vele a lemásolt sorokat. Ilyen esetekben nem kövül 
meg a szél  és nem rendítjük meg a világot, de az álom utazást ígér. 
Nem messzire, mert a színjátszók sorsát szigorúan bemérik. 

Szép — mondta Éva. 
Ebből színdarabot írunk. 
Szép lesz... 

A szájakról forró szavak csaptak le a papírra. Valóságos zenekar 
harsogott a kötetben a szerelemről, s mindezt egy parányi pódiumra sze-
retném átvinni. A költő  földhöz vágta a bánatot és a kislányról álmo-
dott, és addig csavarhatjuk a történetet, amíg leírják, hogy a szívben 
már semmi sincsen, csak egy eltiport, árva szerelem. A „gondolatok" kö-
zött óceán: tavaszi barkák, nyári láz, himnusz az őszhöz és téli hóhullás. 
Az ember szíve megbénul. Ezernyi vallomásból néhány száznyit lebontunk: 
a maradék szerelem is elegendő  egy tartalmas élethez. A vájt fülű  Dér 
Zoltán minden .sorért szelíden perbe foghat, de a színház átkozottul pocsék 
dolog. Norvégia legmagasabb feny őjét sem tűrjük meg a színpadon, mert 
a pódiumon nem a szélhez szóló múzsa dönt, hanem a m űszák. 

Hallgattam a bennem visszhangzó szavakra. Mindarra, amit Koszto-
lányi rémült szerelmében vallott, de végül Lányi Hedvig mellett döntöt-
tem. Az alapszöveg a szabadkai születés ű  kislány naplója. Kosztolányi 
egy-egy levele a „mellékcselekmény". 

Juhász László tehetségére bíztam a szerepet. 

A harmadik vagy a negyedik olvasópróbán Kollár Éva váratlanul ab-
bahagyta az olvasást és megjegyezte: 

Valamit nem értek. Az utószóban olvasom Kosztolányi versét a 
kislányról: „Idézem őt, gonosz, hazug kezét idézem ..." 

Sőt! A költő  azt is leírta, hogy a kislány miatt feketedett meg 
a rózsa a mellén. 
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Hol az igazság? 
Sohasem tudjuk meg. Mi Lányi Hedvig naplóját mutatjuk be és 

a napló arról árulkodik, hogy Lányi Hedvig volt a költ ő  számára az 
életöröm. Lányi Hedvig Beatrice, aki felvitte Dantét a hetedik égbe. Epi-
lógusként mondod majd a szöveget: „ ... s emllékeim selymét szétszórom 
a szélnek." Hol az igazság? Higgyünk a lánynak. 

Oly jól megvoltunk a szabadkai Népszínház 3-as számú próbatermé-
ben. Védettek a zsüri haragjától, a , nagyközönség közönyétől és a szín-
házi alvilágtól, de azért tudtuk mi, hogy nem rághatjuk édes csontun-
kat napestig és az örökkévalóságig, mert nem maradhat a szép szavak 
(leltára zárva. A bemutató el őadás napján természetesen csukott mosoly-
lyal biztattuk egymást. 

Ma este összetörik a hitemet — mondta Éva a színre lépés pillana-
tában. 

Schumann muzsikájával mutogattuk a tegnapot a mában. Juhász 
Laci hosszú árnyéka rávet ődött a nézőtérre. Éva az első  pillanattól úgy 
kóstolgatta a rímeket, mint a gránátalma ízét, és az ajtó mellett tolon-
gók lecsendesedtek. Olyan engedelmesen, mint a párnába fúrt ököl. 

Virág Mihály rendező  az előadás után váltig azt hangoztatta, hogy 
ez a színpad a „lázadók fészke", ahol a Fecskelánnyal) becézik a szín-
házkultúrát. A szerepl őkkel elvonultam a próbaterembe. Némán összenéz-
tünk. Juhász Laci szembogara még mindig reszketett. Kollár Éva szép 
volt és sápatag. Néhány pillanattól kés őbb elszabadult a siker vadsága. 

Az ember lassan-lassan megnyugszik. Megköszöni a munkát és átadja 
helyét a táncnak és a heged űnek. Dér Zoltán bátortalanul megsimogatja 
a Fecskelány arcát. Olyan félénken, mintha a nyári éjszaka csillagjá-
hoz nyúlna .. . 

Tehát szétsusogtuk a szabadkai Romeo és a szabadkai Juha törté-
netét. Kanizsán Juhász Laci önfeledten vette karjaiba a sorokat. Az ég 
minden angyala őrizte Kollár Éva egy-egy szavát, szótagját. Színházi 
titkok tudójaként szerepeltek a fiatalok, és milyen szomjas a néz ő  
a szépnek kútjánál ácsorogva. Kosztolányi néha-néha mélyharagba is 
mutató szellemujja érintett meg bennünket. 

Ünnepbe vont siker a Népkör színpadán és Zrenjaninban. Tágas 
határt szabtak a produkciónak. A tartomány nem lehet a Gobi-sivatag, 
meghatódva megköszöni és elfogadja az el őretáncolókat. Egy völgyben 
éreztük magunkat, ahol egykor pillangók után futkostunk, és akár a 
vadászkutyák, úgy loholtunk a szivárvány felé. Francis Jammes talán 
róllunk írta verseit. Elidőzhettem az igazi színháznál: fiatalos lázzal. 
Menekedtem a fogatlan satrafától — a buta színháztól. 

A tartományi döntő  volt az utolsó mezőnk, az utolsó hegygerinc. 
Az égbe ugrás előtti órákban szótlanul rendezgettük a színpadot. Az 
előadás után vénát fakasztunk, jó ég velünk. 

Kollár Éva nyugtalanul ráncolgatta kék ruháját. Ismét törpék let-
tünk és ismét csukott mosollyal biztattuk egymást, és akkor sem oldód-
tunk fel, amikor 'a szakzsüri nagy-nagy lelkesedéssel nyugtázta munkás-
ságunkat. 

Nem ízlett a vacsora a hivalkodó szállodában. 

* 
Valami szervezett nyugalom íratja velem a sorokat. Elhibázott szín-

házi estéim között a Fecskelány egy mélytengeri gyöngyszem. A megté-
rés foglyaként vezettem az együttest. A díjakat, elismeréseket, érméket 
nem számoltuk. Összesírtuk magunknak az örömöt. Virrasztottunk a 
szavak felett. 

Mindez 1980 tavaszának és nyarának a hagyatéka. Talán arról is 
szólhatok, hogy Káich Katalin az Újvidéki Rádióban is megszólaltatta 
a Fecskelányt. Mi szolgalélekkel dicsértük a munkát. Átvonult szívemen 
valami, ami halhatatlan és nem éppen megismételhetetlen. Hát így szór-
tam én is széjjel emlékeim selymét a szélnek. 
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KOVÁCS IDA 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  FÉNYKÉPEI 

A fotográfiáknak, mint minden tárgynak, történetük van. A tárgyak, fény-
képek birtokosainak halálával azonban elenyésznek ezek a történetek, s 
a ránk maradt képeket nézegetve majd mindig kielégületlen marad kí-
váncsiságunk: ki vagy ki mindenki van a képen, milyen alkalomból, hol 
és mikor kerültek épp ők egy felvételre. 

Száraz arcdokumentáláson túl, borátságok, összetartozások mutatója 
lehet egy-egy fotó, rögzíthet intim együttlétet, készülhet hivatalos vagy csa-
ládi összejövetelen, lehet beállított vagy „ellesett", lehet m űvészi vagy 
amatőr, de minden esetben egyetlen pillanatot ragad meg, merevít ki; el-
sősorban az emlékezés, de kicsit az örökkévalóság számára is. Ezért lehet 
talán, hogy a fényképez őgép előtti viselkedésük leggyakoribb jellemz ője 
a pózolás. (L. 5., 11., 18. és 21. sz. képünket.) 

Kosztolányi Dezső, rendkívül előnyös megjelenésén túl, híres volt 
charme-os raccsolásáról, kedves közvetlenségér ől, páratlan udvariasságá-
ról. Felesége írja róla visszaemlékezéseiben: „Magatartásában, beszédében, 
hangjában volt valami, aminek nem lehetett ellenállni. (O maga mondta 
sokszor: Amikor fiatal voltam, mindenki mosolygott rám. »Ahova belép-
tem, lelkesült, mosolygó arcokat láttam magam körött.«"' Babits felesége, 
Török Sophie pedig így ír a Nyugat Kosztolányi-emlékszámában: „Emlé-
két idézve nem lehet elfelejteni, ami legjobban jellemezte őt: a pózokat. 
Mindig, minden helyzetben, minden hangulatban pózolt, mindig kívülr ő l 
látta magát és minden mozdulata egy kiszámított stílusnak volt alárendel-
ve ... Ć5 egy volt 'a szereppel, azonos matéria, — valaki azt mondta róla: 
ha Kosztolányinak álarcát letépnénk, arcb őre is vele szakadna; a póz, 
amibe öltözött, vére lett, csontja, s lényege.'" Mégis, talán Babitsnak sike-
rül legpontosabban megfogalmaznia azt a valamit, ami miatt még Gals-
worthy, a neves angol író is -  mosolyogva mondott pohárköszönt őt Koszto-
lányira egy ünnepi vacsorán, „infant terrible"-nek nevezve őt. „Kialakítot-
ta stílusát, külön modorát, s légkörét — írja Babits —, melyet poétikus 
külsőségekkel, enyhe pózzal is hangsúlyozott, tintája színével, nyakravaló-
ja formájával, rímeinek tündökl ő  mesterkéltségével." 3  

Kosztolányi számára maga a küls ő  megjelenés, az öltözék is része 
volt önmaga kifejezésének, ebben is igényelte a lényéhez „legadekváltab-
bat". Szintén feleségét ől tudjuk, hogy gyakran álldogált a tükör el őtt, s 
kisfiús örömöt érzett, valahányszor azt hallotta, hogy valaki szépnek ne-
vezte őt. „Nagyon szeretett csinosan öltözködni. F őképp frakkba öltözve 
tetszett magának. — Elegáns vagyok? — kérdezgette t őlem. — Karcsú va-
gyok? — simítgatta a derekát minden alkalommal" 4  — olvashatjuk a róla 
írott könyvben. Fontos lehetett számára, hogy szelleme, viselkedése és 
megjelenése pontos összhangban legyen. Termetére nézve magas — 185 cm 
— és karcsú, bár életének vége felé testsúlya gyakran megközelítette a 
100 kg-ot. Kék szemű, haja barnás, baloldalt elválasztott. „A szeme homá-
lyos volt, zavaros, ködös, mint a tenger vize, felfelé 'kanyargó, félhold ala-
kú, ferde vágású. Betegségében néha csodálatosan tiszta kék"' — emléke-
zik Kosztolányiné. Egy jellegzetes tincs, kicsit rendezetlenül, mindig hom-
lokába hullott. Lányosan szelíd arcát anyjától örökölte, írja ő  maga egy 
helyütt. Bal kezét — szokott mozdulata volt ez — gyakran tette csíp őre. 
(L. a 20., 22., 38. és 41. sz. fotókat.) Megjelenése hol paposnak (9.), hol 
diákosnak (16.), hol tanárosnak (35. sz. kép) tetszhetett. Ragaszkodott a 
színes nyakkendőkhöz, sálakhoz. „Mindjárt itthon leszek — mondta és 
legyűrt kalapban, feltűrt gallérú felöltőben vagy télikabátban, hevenyé-
ben maga köré kerített színes nyakbavet ővel ellobogott" 6  — jegyzi fel Ilo-
na, a felesége. (L. erre nézve a 28. sz. fotónkat.) 
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Már gyermekkorában is különös gondot fordított külsejére: „Foly-
tonosan öltözködik. Cicomázza magát. A családi szüreti mulatságról fel-
vett fényképen, amelyen a fiúk mind tornaingben vannak, a n ők háziruhá-
ban, kötőben, ő , ábrándképe, Brenner Etelka háta megett, magas, kemé-
nyített gallérban álldogál, fehér, báli nyakkend őben."7  (L. a 3. sz. képün-
ket.) A képen látható Brenner Etelka Kosztolányi kamaszkori szerelme 
volt Szabadkán, s húga Brenner Józsinak, Kosztolányi unokaöccsének, aki 
Csáth néven maga is neves író lett. Más, Kosztolányit ideáljával, illetve 
szerelmével együtt ábrázoló felvétel — kivéve azokat, amelyeken feleségé 
vel, Harmos (Görög) Ilonával látható — tudtunkkal nem is maradt fenn. 

Bár nincsenek olyan képeink, melyeken együtt volna akár ifjúkora 
nagy szerelmével, Lányi Hedviggel, akár életének utolsó, nagy szerelmé-
vel, Radákovich Máriával, mégis tudunk — igaz, csak közvetett — képi 
dokumentumokkal szolgálni ezekr ől a kapcsolatokról. Kosztolányi ifjúko-
rának talán legforróbb szerelme, Lányi Hedvig, szintén szabadkai volt, 
s alig 14 éves, amikor megismerkednek 1907 végén. Itt közölt képünket 
(7. sz.) Kosztolányi 1908 januárjában, tehát kapcsolatuk kezdetén küldi, 
dedikálja Heddának. A fényképküldés nem is lehetett szükségtelen, hiszen 
Kosztolányi ebben az időben hol Pesten, hol Olaszországban, hol Francia-
országban jár. Az egyébként mindvégig plátói szerelem 1910-ben Kosztolá 
nyi számára igen fájdalmasan ér véget. Az író, húgától, Kosztolányi Maris-
kától egy köteg „kompromittáló" levelet kap olaszországi, római címére, 
amelyekből egyértelműen kiderül, hogy Hedda másoknak is ír kedves sza-
vakat, s őt ezekben a levelekben gyakorta meglehet ősen lekicsinylően em-
legeti. A Hedda-történetet egyébkét teljes egészében megtaláljuk Dér Zol-
tán Fecskelány c. könyvében, amely ennek a szerelemnek kibomlásáról és 
elmúlásáról szól. 

1935 nyarán Kosztolányi feleségével Visegrádon, az Újságírók üdü- 
lőjében nyarait; itt ismerkedett meg az akkor harmincöt esztend ős Radá- 
kovich Máriával. Szerelmük valamivel több mint fél évig tartott. Ez alatt 
az idő  alatt Kosztolányi 15 levelet írt az asszonynak, s több fényképet kül-
dött neki. A levelek, valamint a Máriának írt két vers (Szeptemberi áhí 
tat, Röpima) és a képek máig fennmaradtak Radákovich Mária hagyaté-
kában. 1935 szeptemberében így ír Kosztolányi Máriának: „Kedves, ked-
vesség, elküldöm neked ezeket a fényképeket. Életem különböz ő  korából 
valók. Egy csámpás, vidéki kisfiú (Szegény kisgyerek panaszai), (1. 2. sz. ké-
pünket), egy húszéves, kezdő  költő  (4. sz. kép), aki már látja arcodat a 
fényképezőlencsébe meredve (azért ily áhítatos) s a többi már félignieddig 
a jelen. De azért egészen egyik sem vagyok én. Az te benned van.'" (L. még 
az 46. és a 47. sz. képet.) A két utóbbi felvételt egyébként feltehet ően maga 
Radákovich Mária készítette, legalábbis így emlékezik ma fia, Papp Osz-
kár festőművész. A Máriának küldött fényképekről Füst Milánhoz inté-
zett levelében rendelkezik Kosztolányi: „Édes Milánom, ez a levél átadandó, 
de kérem, ott olvassa el, s ott zárja le a kazettájába. Fényképeimet ma-
gával viheti a. csodálatos és különös." 9  

Kosztolányiról 1929-ben mozgófilm is készült (1. 23-26. sz. képeket), 
amelynek eredeti kópiája — akárcsak az e számban közölt képek többsége 
— ina a Petőfi Irodalmi Múzeum birtokában van. A filmet több színhe-
lyen vették fel, s rajta az egész Kosztolányi család látható. Egy jelenet-
ben Kosztolányinét látjuk, amint durcáskodik, majd sírva fakad, mire 
Kosztolányi tréfásan elnáspágolja, annak rendje és módja szerint, aho-
gyan az engedetlen kisgyerekeket szokták. (L. a 25. és 26. sz. fényképet.) Ez 
a rövid snitt nyilvánvaló illusztrálása azoknak a kisilonka játékoknak, 
amelyekről Ilona ír Kosztolányi-könyvében: „Egy-egy viccet, ami mulattat-
ta, számtalanszor is, éveken keresztül részletesen megjátszva, kamaszo-
san ismételt. Kedvenc játékát, a kisilonka játékot játszotta velem. (...) 
Ezt a játékot többnyire ketten játszottuk, ő  meg én, de barátaink el őtt 
szívesen megismételtük. É nvoltam a kisilonka, a különböz ő  korú kis-
lány, két hónapostól hatévesig, a helyzethez és a tárgyhoz leginkább meg-
felelő . Dide felnőttet játszott, egy apát vagy bácsit, vagy néha önmagát, 
Kosztolányi Dezsőt, de olykor ő  maga is, mint a kisilonkához hasonló ko- 
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rú kisfiú szerepelt a játékban, Dezs őcske néven. (...) Halála előtt néhány 
nappal, hálás mosollyal ezt mondta nekem: »A kisilonkáért érdemes volt 
élni.«" 10  

Egy másik filmezés kapcsán ezt olvashatjuk a Tolnai Világlapja 
egy 1929-es nyári számában: „Magyar film, amelynek Karinthy Frigyes és 
Kosztolányi Dezső  játsszák a főszerepeit. — Egy nyári kirándulás története 
— Izgalmas vitorlázás a hullámzó Balaton tetején (...) Címe: Weekend, 
avagy egy nyári kirándulás története. Szomorújáték több felvonásban. 
Kezdődik azzal, ami talán nem is tartozik szorosan a történethez: a Ka-
rinthy-család meglátogatja Kosztolányiékat. (...) A háztet őre is felkúsz-
nak, Kosztolányinak ugyanis egyik szenvedélye: vendégeit felkalauzolja 
épülő  háza tetejére, hogy magaslati helyr ől élvezzék a Tábor utca sz űk ho-
rizontján túl nyúló vidék panorámáját. " 11  (L. 22. sz. képünket.) A fenti, a 
Tolnai Világlapja által ismertetett filmb ől csupán a korabeli újságokban kö-
zölt filmkockák maradtak ránk, s ezek is olyan rossz min őségűek, hogy itt 
belőlük csak egy darabot találtunk megjelentetésre érdemesnek. A film 
egy részét Kosztolányiék szobájában, majd Szentendrén, különféle hely 
színeken vették fel, a teljes Karinthy és Kosztolányi család szereplésével. 
Arról nem tudunk, hogy a Balatonnál is készültek volna felvételek. Kü-
lönös egybeesés azonban a meglev ő  és az elkallódott film között az egyik 
helyszín, amely egy szentendrei rétet ábrázol, de egybeesik az els ő  hely 
szín is: Kosztolányiék háza. Így feltehetjük, hogy a filmek készülhettek egy 
helyen és időben, különös tekintettel arra, hogy Kosztolányiék kisfia, 
Ádám mindkettőn kb. 14 éves lehet. 

Karinthyval közösen kieszelt játékaikat, tréfáikat els ősorban Kosz-
tolányi írásai (1. Esti Kornél) örökítik meg, de Kosztolányiné is megemlé-
kezik egy-két körúti „közös csíny"-r ől, melyben, még a tízes évek elején, 
közepén, hárman vettek részt. Ebben az id őben Kosztolányi Szabadkára 
is meginvitálta barátját, s itt, a közeli Palicson közös fénykép is készült 
róluk, ezt azonban az Üzenet tíz évvel ezel őtti emlékszámában már közölte. 
Kosztolányit ifjúkorában különösen szoros barátság kötötte Babits Mi-
hályhoz, Juhász Gyulához és a fiatalon (1915-ben) elhunyt filozófushoz, 
Zalai Bélához. Kapcsolatuk legaktívabb s talán legértékesebb periódusa 
— ránk maradt levelezésük tanúsága szerint — 1904 és 1908 közé esett. 
Ebből az időből sajnos nem rendelkezünk olyan felvétellel, amelyen ők 
együtt volnának láthatók. Több ilyen képünk van azonban a 20-as, 30-as 
évekből (1. a 13., 14., 15., 16., 17., 29., 31. és 45. sz. képeket), s ezek bizonyítják, 
hogy kapcsolatuk — bár lazult — ebben az id őszakban sem szakadt meg. 
Kosztolányiék pl. gyakran voltak vendégek Babitsék esztergomi házában. 
Az itt készült felvételeket Babits felesége, Török Sophie készítette. 

Kosztolányi hírlapi cikkeib ől s mások visszaemlékezéseib ől is tud-
juk, mennyi hírességgel, íróval, politikussal állt kapcsolatban Kosztolányi. 
Ebben nyilván nagy a szerepe annak, hogy a 30-as évek elején ő  a Magyar 
Pen Club elnöke, s mint ilyen, igen gyakran utazgat Európában. A kora-
beli külföldi, sajtó tüzetes végignézése során nyilván számtalan, ma már 
koriózumszámba menő  fénykép kerülne el ő , estélyekről, tanácskozásokról, 
találkozásokról, ahol Kosztolányi együtt volna látható Galsworthyvel, Tho-
mas Mann-nal, Klaus Mann-nal, H. G. Welsszel, Gorkijjal, Čapekkel. — A ma-
gyarországi fotóarchívumokban azonban nem találhatók ilyen fényképek, 
kivéve azokat, amelyek Thomas Mann magyarországi látogatásai alkalmá 
val készültek. (L. a 44. sz. képet.) Kosztolányi 1913-ban ismerkedik meg 
Thomas Mann-nal. A találkozással kapcsolatos közös élményükr ől így szá-
mol be Kosztolányiné: „Megismerkedtünk Thomas Mannal. Először jött 
most Budapestre. Rippl Rónai m űtermében találkoztunk, majd egy kávé-
házban, ahol egy bűvész is jelen volt. Thomas Mann élénken felfigyel 
Kosztolányira. Kettejük bohóc-arca kissé rokonnak rémlik. Az uram és a 
köztem levő  hasonlóságon viszont ő  ámuldozik. Testvéreknek néz bennün-
ket s azt hiszi, tréfásan őt ámítjuk azzal, hogy házastársaknak mondjuk 
magunkat." 12  Kosztolányi és felesége hasonlósága — különösen ezekben 
az években — már másoknak is feltűnt. Mi ennek eldöntésében csupán a 
ránk maradt képek tanúságára támaszkodhatunk. (L. a 11. sz. fotót.) 

A Kosztolányi fényképeket nézegetve felt űnő, mennyi portrét, mű-
termi felvételt készítettek róla. Bizonyára jelentékeny szerepet játszik eb- 
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ben az író megnyerő  külseje (gondoljunk Ady fényképeire, ott is, a fenn-
maradt 100 kép csaknem a fele portré), - hálás feladata van a fényképész-
nek. A kor divatjának megfelel ően Kosztolányit is megörökítik egy képz ő-
művésszel (jelen esetben szobrásszal), amint éppen mintázza a neves köl-
tőt. (L. a 39. sz. fényképet. Ebben az id őben Karinthyról és Babitsról is 
jelent meg hasonló beállítású kép a lapokban.) Szintén gyakoriak a kor-
ban azok a felvételek, amelyek szerkeszt őségi munka közben ábrázolnak 
jónevű  írókat. Az ennek megfelel ő  fotográfiák természetesen Kosztolányi-
ról is elkészültek. (L. az 5., 19. és 20. sz. felvételeinket.) 

Jelen válogatásunkban több olyan fényképet is közzéteszünk, amely 
minden valószínűség szerint most jelenik meg először nyomtatásban. Dér 
Zoltán kutatásai nyomán került el ő  két szabadkai felvétel: az egyik a gyer-
mek Kosztolányit és kisöccsét, Árpit ábrázolja, a másik pedig szabadkai 
rokoni környezetben készült. (Az 1. és a 36. sz. képek.) Mindkett ő  eredeti 
jét a költő  öccsének, dr. Kosztolányi Árpádnak a leánya, Horváth Teréz 
őrzi. A Petőfi Irodalmi Múzeum Művészeti Tárának fotógyűjteményéből, 
Székely Aladár fényképész hagyatékából (1. a 11. sz. fotót), Ignotus Pál ha-
gyatékából (1. a 38. sz. képet), illetve Kunvári Lilla szobrász hagyatékából 
(1. a 42. sz. felvételt) adunk közre három eleddig ismeretlen fényképet. 
Az előbbinek külön érdekessége, hogy eredeti üvegnegatívja őrződött meg 
az évek során, pozitív nagyítás nem is maradt fenn róla. A 47. sz. felvé-
tel Papp Oszkár tulajdonából került válogatásunkba, aki mindmáig gond-
dal vigyázza anyjának, Radákovich Máriának hagyatékát. Az ifjú Koszto-
lányit műtermi körülmények között ábrázoló, kissé kopott fénykép Réz Pál 
birtokában van. (L. a 6. sz. fotót.) A 32. számú eredetileg zöld tintával szig-
nált portré, valamint a 44. számú, Kosztolányiékat a Mann házaspár társa-
ságában mutató fotók a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Fotógy űjtemé-
nyében találhatók, Szintén ritkán közölt kép az utolsó, tragikusnak mond-
ható felvétel; 1936 kora őszén, már több műtét után, a János Kórház egyik 
teraszán készítették az íróról. 

Itt közzétett fényképválogatásunkban igyekeztünk a Kosztolányi De. 
zsőről fennmaradt fotográfiák leginkább érdekes, jellemz ő  darabjait egy-
begyűjteni - ezekhez újakat is keresve -, s elhagyni a leggyakrabban pub 
likált, sokak által ismert képeket. Nem törekedtünk teljességre (az itt meg-
jelentetett fényképek még egyharmadát sem teszik ki az összesnek), s így 
nem is tudtunk teljes „Kosztolányi-képet" adni. Ezzel, egy teljes fénykép-
ikonográfiával, még mindig, a százéves évfordulón is, adós marad a ma-
gyar könyvkiadás. 

De van örömünk is: elismer őleg és igennel tudunk válaszolni a 15 
éves Kosztolányi Dezs őnek: „Milyen szép nagynak lenni. Tán 100 év múlva 
az én ünnepségemet fogja bámulni a világ?" 
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