
IRODALOM, MŰVÉSZET, KRITIKA, TÁRSADALOMTUDOMÁNY





Tartalom

T h o tn k a  B e á t a :  A köznapok fikcionalizálói: életrajzok, útirajzolók . . . .  3
HÓZSU É v a :  Bukdácsoló Koszlolányi-képépílés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
T o ln a i  O ttó : Kosztolányi, az etruszk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
B o z s ik  P é t e r :  ...égy jó l mindhalálig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
B u l la  D .  K á r o ly :  A vadoné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
B e r n i c z k y  É v a :  A paradicsommadár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
N a g y  A b o n y i Á r p á d :  Esti Kornél hazatér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
K a r á c s o n y i  L i l i :  E. Ilona dobozai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
S z i r á k  P é t e r :  Az emlékezés elevensége (Kosztolányi az irodalmi jelenben) 45 
B á n y a i  J á n o s :  A bennszülött etnográfus (Kosztolányi kisprózáiról) . . . .  54 

„Hiányzik az áhitat”  (Kosztolány-interjúk) összeállította: Hafncr Zoltán . .  60
J á s z  A tt ila :  Saját használatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
D a n y i Z o ltá n :  K. D. második verse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
O lá h  S z a b o lc s :  Kosztolányi és az én-költészet előtörténete . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
M ik o la  G y ö n g y i: A kor hőse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
G e r o l d  L á s z ló :  Irodalmi társaságaink -  a Kosztolányi Társaság . . . . . . . . . . . 117
S z a k m á n y  G y ö rg y :  Esti és a háború . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
B a r á t i t  K a t a l in :  Számozott lapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
S z u jb é ly  M ih á ly : A borz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Z .  V a r g a  Z o ltá n : Az írói véna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
B á l in t  R e z s ő :  Formák, foltok, vonalak. Kosztolányi Dezső előszavával . . .  160
K o n d á s z  R ó z s a .  A Kosztolányi-est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
P o m o g á t s  B é l a  tiszteletbeli elnök bevezető előadása a Kosztolányi Dezső

Napok tanácskozásán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
B o r i  Im r e :  Kosztolányi Dezső művét látni 2001-ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
K is s  G u sz tá v :  A Kosztolányi Dezső Napok hagyományából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
S á n d o r  K Iá r u :  írás Kosztolányi nyelvszemléletéről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
T e r e c s k a i  B e r n a d e t t :  Kosztolányi dionüszoszi szemlélete . . . . . . . . . . . . . . . 206
G r e c s ó  K r i s z t i á n : Olyan jó , mikor megy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
L a z a  L á z ié :  Európai irodalom a javából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
P r e d r a g  C u d ié :  Kosztolányi Dezső Pacsirtájának fordításáról . . . . . . . . . . . . . 224
S a v a  B u b ié :  Kosztolányi és Esti Kornél szülővárosában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
M u g y u r  L á s z ló :  Kosztolányi Ludason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
S z u b ó  J ó z s e f :  Kosztolányi Árpád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Z e k e  G y u lu : Ránézünk egy levélre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
L o v u s  I ld ik ó :  Szeráfi történet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262



/
A címoldalon: Kosztolányi Dezső, felesége és Adám fia (a strandolókkal) a Lidón 

(Velence) 1924-ben. Az eredeti fotó Horváthné Kosztolányi Teréz tulajdonában.
A hátoldalon: Kosztolányi székfoglaló beszédekor a Kisfaludy Társaságban, 

1930. november 5. A fénykép lelőhelye: Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény.
A belső borítókon az idei Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásán készült 

felvételek (Szabó Attila)
A Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásán elhangzott még Balassa Péter 

Kosztolányi Dezső és Kertész Imre Káin-motívumát összehasonlító előadása.



Thomka Beáta

A köznapok fikcionalizálói: 
életrajzok, útirajzolók

Az önélet irodalmi vizsgálatából kiindulva írta Paul Ricoeur, hogy egy élet történe
te szüntelenül refigurálódik mindazon igaz vagy fiktív történetek által, melyeket az 
alany beszél el önmagáról. Ez a refiguráció elmesélt történetek szövedékévé változ
tatja az életet. A napló, útirajz, emlékirat műfajok is valójában ego-histoire-ok, én-tör- 
ténetek, melyeknek elbeszélői és rajzolói maguk is állandó alakulásban vannak. Az ön
elbeszélők beszédmódja újraírás, önkorrekció. A napok eseményeivel, az életesemé
nyek folyamataival, az utazással mint cselekvésformával a megszólaló személy együtt 
változik. Sőt, keresi a változást: a helycserével kiteszi magát a nézőpont közelítő, távo- 
lító mozgásának. Nemcsak az újonnan megtapasztaltakhoz, hanem önmagához is. A tér
beli pontok közötti közlekedésben, vagy az életút későbbi és korábbi pontjai közötti 
visszatekintő szemlélődésben, hasonló ingázás érvényesül. A megszólaló az egyikben 
mozgó pont a térben, a másikban pedig mozgó pont az időben. Az útirajzot író, rajzoló 
látszólag a megfigyelt dolgokról tesz csupán jelentést. Az életrajzolásban, ahogyan Jósika 
Miklós a biográfiát nevezi, pedig látszólag önreflexiót folytat, az utak rajza mindig 
elsősorban az utazó és beszélő személyrajza. Az önrekonstrukció műfajai ugyanakkor 
legalább oly mértékben fiktív metszetek sorozatai, amilyen mértékben a kort, a külső 
világ körülményeit dokumentáló tanúságtételek. Az olvasásmódok különbségei és lehe
tőségei, a fókuszálás, nagyítás, összpontosítás műveletei történetszerű, narratív, vagy 
éppen historikus, más esetben lélektani vagy akár művelődéstörténeti olvasatot is ered
ményezhetnek.

Jósika emlékiratírása hasonlíthatatlanul értékesebb regény elbeszéléseinél, Petőfi 
útirajzai, misszilis útilevelei a narratív elemet is mozgósító leíró versek párdarabjai, 
Széchenyi István naplóinak útibeszámolói kivételes ön- és kortörténeti dokumentu
mok. Kosztolányi Dezső nyugat-európai beszámolói, riportjai, jegyzetei minden alkal
mi, hangulati, publicisztikai vonásuk mellett prózai elbeszélésként olvashatók, és esz
tétikailag rövidprózájával egyenértékű írások. Az észrevételt kiterjeszteném Kosztolá
nyi újságírásának egészére: mindmáig nem értem, miért nem foglalkozik a kutatás an
nak a hatalmas anyagnak a poétikumával, amit a publicisztikában olvasható különféle 
típusú elbeszélő szövegek felkínálnak. Kosztolányi a 20. századi magyar próza egyik 
legeredetibb kötetkompozíciójú könyvébe, a Tinta (1916) címűbe felvette a legkorábbi 
útijegyzeteket is. Tény és fikció, valamint az egyikhez és a másikhoz rendelt műfajtör
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téneti fogalmak, szembeállítások (például a szépirodalom vs dokumentum) dilemmájá
nak hamissága már ekkor eldőlt. Nem az ezredvégi teóriák, hanem az a felfogásmód 
döntötte el, melyet Kosztolányi a nyelv, beszéd, beszédmód, írás, műfaj, formai hagyo
mány és egyéb kategóriákról kialakított magának. Tolnai Ottó se-műfajokat művel, s ha 
történetesen visszafordulunk éppen ehhez a századeleji kötethez, kiderülhet, hogy a 
műfajközi alakzatokkal nem formabontást indított el, hanem egy jellegzetesen szabad
kai műfaji hagyományt folytat és ápol.

Illyés Gyula Elsüllyedt Európa1 címmel szerkesztette meg az 1909-1935 között írott 
és publikált útibeszámolókat. A Pesti Hírlap tudósítójaként, újságíróként, vagy író
ként, kíváncsi utazóként megtett utak leírásaiban sziporkázik a humor. A groteszk 
látásmód, a játékosság, a fordulatra, csattanóra, meglepetésre kiélezett mesteri helyzet
rajz és a portréhagyomány krokira redukált, élesített változatai az életmű prózai 
fragmentumvonulatát gazdagítja. Széchenyivel ellentétben, aki ezt írja (1815-ben): 
„Naplóm olyan üres az adomáktól, mint életmódom.”

Kosztolányi európai portyái gyűjtőmunkára emlékeztetnek, rendkívüli alakok, 
találkozások, a köznap fikcionálása, a húszas-harmincas évek holland, francia, német, 
angol környezetének, szokásvilágának egyidőben oldott és tömör, személyes és pontos 
képei. Petőfi felvidéki sétáinak elbeszélése, megrajzolása idején Heine Reisebilderét, 
Széchenyi a naplók utazási feljegyzéseiben az ókori mintát, Pauszaniasz etno- és geo
gráfiai „kalauzolásait”  követte. A ló- és öszvérhátra pakolt poggyászba egy egész kis 
kézikönyvtár is belefért. Az IIprincipe d’Ungheríal kísérői között pedig volt archeológus 
és a fotós elődjét képező festő, metszetkészítő is. Széchenyitől sem állt távol a portré 
mint nyelvi metszet, írott rézkarc. 1830-as al-dunai és törökországi útján fogadja őt és 
kíséretét Miloš szerb fejedelem. „Okt. 2. Fogadott bennünket Miloš, minden fontosko
dás és teketória nélkül. Csodálatra méltó, igazi természet embere. írni, olvasni nem tud, 
de egy magaslaton áll bármely nálunk szolgáló hivatalnokkal. Mindent tud, mindenre 
emlékezik, tud uralkodni magán, tettetni, hallgatni s bevárni mindennek az idejét. ( . . .0  
C’est caractére d ’un souverain; de soutenir Vük aurait ete celui D lun  homme privé. 
Az ő értelmes és gyakorlati egész lénye egy újabb világos bizonyítékát adja annak, 
hogy Európában mily sok okos fő, a nagy tanulás, nevelés folytán elferdült s mintegy 
velőtlenné válik. Beszélgetésünk hosszantartó s úgy vélem, nagyon érdekes volt.” 2 

Kosztolányi posztumusz kötete, az Elsüllyedt Európa különös véletlen folytán egy 
1909-es szerbiai följegyzéssel, a Belgrádi képekkel kezdődik és az 1935 nyarán írott 
Cetinjexe 1, illetve a metaforikus című Stockholmi alkonnyal végződik. A kötet kezdőmon
data önmagában a meglepetés erejével hat: „A  gyorsvonat nyolc perc alatt vágtat a

1 Kosztolányi Dezső Hátrahagyott Művei 7. Nyugat, 1943.
2 G róf Széchenyi István Külföldi úti rajzai és följegyzései. Zichy Antal összeállítása, Budapest, 1890.

372.
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magyar határról Belgrádba.”  Kosztolányi több királlyal lépett érintkezésbe élete során, 
az akkor szerb uralkodóval másként esett találkozása. A belgrádi restiben „A  falon egy 
kép. Sárga mentében, meggyszínű nadrágban ott szomorkodik a vasúti étterem konyha- 
gőzében és zajában egy pergamen-arcú, sovány férfiú, Szerbia királya. Úgy látszik, az 
aranyrámában rosszul érzi magát. Minden pillanatban várom, hogy kilép belőle és leül 
az asztalhoz, szerényen csönget és egy szóda-fröccsöt rendel. ( . . . )  Neki őrt kell állnia 
itten, mint a közkatonáinak. Egy rekedt falióra ketyeg mellette és nincs mód, hogy 
leszálljon a falról és trónjáról, ami valamikor a 17. században tragédia-anyag lett 
volna valamilyen rémlátó angol kezén. Ma azonban Marlow és Shakespeare nem király
drámát, riportot ír, pontos adatokkal és prózában, az olcsó olajnyomatot minden 
borbélyüzletben látom, ahol nem futja rá, ott egy újságból kivágott, elmosódott kép 
teszi meg a szolgálatot.”  (14) A riport záróképében valaki magyarul azt karcolja 
gyűrűjével a vonatablak párájába: „H áború lesz.”  Nem kevésbé pontos és sejtelmes a 
35-ös Crna Gora-i Ansicht sem. Vezetőnk mutatja azt a helyet, ahol a 19. század utol
só évéig Nikita egy boglárfa alatt ingben-gatyában fogadta alattvalóit s ott tett nekik 
azonnal igazságot a pásztornépek erkölcse szerint. Az új királyi palota most múze
um,véres, összetépett zászlókkal, keleti fegyverekkel, Nikita érdemrendjeivel, Nikita 
berámázott arcképeivel az élete minden korszakából...”  (291) A „billiardónak”  neve
zett régi konak rajzai is a leghitelesebb látleletekre emlékeztet. A korrajzzal és helyzet- 
felismeréssel keresztezett riporteri leírás a műfaji emlékezet mozgósításával olyan 
határterületre érkezik, melyben ma, 2001-ben úgy rekonstruáljuk a kort, az alakokat 
és mentalitást, hogy abban egy kivételes rajzoló alakja és története is félelmetesen 
pontos körvonalakat nyer. Legalább olyan pontosakat, mint amilyenek a versek, a 
novellák, a regények megszólított és megszólaltatott alakjai.
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Hóssa Éva

Bukdácsoló Kosztolányi-képépítés
Nem tudok szabadulni egy Koszlolányi-gondolatsortól. amely így szól: „A  szerelem 

megvalósult. Ezért hallgat róla a színpad és az irodalom, mely mindig arról beszél, ami 
nincs. Most például a kenyérről beszél, mert nincs.” 1

Es ezt éppen az az író mondja ki, aki most is arról állapít meg valamit, ami „van” . 
A kívülálló jogán általánosít; gondolatsora pedig önértelmezésként olvasható. Az élet 
primadonnái (1997) című Kosztolányi-kötet olvasója újra és újra rácsodálkozhat a 
világviadal tüneteit vizsgáló író-én nézőpontjára, vagyis arra. hogy ő (az én) arra 
reflektál, ami van. az értelmezés a múltkutatásnak is távlatlehetőséget ad. „M ivel az 
értelmezést változtatható távlat függvényeként képzelte el, különböző cikkeit külön
böző értelmező távlat megnyilvánulásaként foghatjuk fel, sőt egyazon szövegben is 
érzékelhetünk táviatváltást.” 2 Kosztolányi a kor betegségtüneteit értelmezi. Nem 
krónikás, akkor sem az, amikor a háború idején a háborúról ír. A távlatbeli „van”  
érdekli, az esszéírói attitűd jellemzi. Az ibseni élethazugság mellett a halálhazugságot 
is leleplezi. A Paradicsominártás Kosztolányi jellegzetes Apokalipszise, modern és iro
nikus vízió-lehetőség: „M ár minden piros, az ég, a föld, a tenger vize is. Szerteesurgott 
a paradicsommártás és bepiszkolta a mindenséget.”  Günter G ra ss ,,á llóháborúdról, 
kőszoborszerű mozdulatlanságról ír 1916 vonatkozásában3, ám Kosztolányi a paradi
csommártásának „piszkos”  játékelve értelmező távlatelv. Kosztolányi nézőpontja a 
regényírókétól is elkülönül, mert valahogy sokrétűbb, sokoldalúbb. Kundera mondja: 
„Elmúlt az utolsó békés kor, Joyce és Proust kora, amikor az embernek még csak 
tulajdon lelke szörnyűségeivel kellett viaskodnia. Kafka, Hašek. Musil, Broch regé
nyeiben kívülről tör az emberre a szörnyeteg, s történelemnek hívják; nem hasonlít 
már a kalandorok vonatára; személytelen, kormányozhalatlan, kiszámíthatatlan, 
érthetetlen -  és nem menekülhet előle senki. Ez a pillanat (közvetlenül az első világ
háború után), amikor a nagy közép-európai regényírók fényes pléiade-ja megpillan
totta, megközelítette, megragadta a modern idők végparadoxon-ját.

Regényeiket azonban nem szabad úgy olvasnunk, mint társadalmi és politikai 
jövendölést, egy előlegezett Orwellt. Amit Onvell mond. ugyanilyen jó l (vagy inkább 
sokkal jobban) el lehetett volna mondani egy esszében vagy pamfletben. Ezek a

1 A szerelem válsága. Színilázi Elet, 1933. március 5-12.
2 Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi a világirodalomról. Üzenet, 1997.11-12., 764.
:l Az én évszázadom. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000,43-46.

6



regényírók viszont azt fedezik fel, amit „egyedül a regény fedezhet fel” : megmutatják, 
hogy a végparadoxonok körülményei között hirtelen hogyan változik meg minden 
egzisztenciális kategória értelm e...” 4

Kosztolányi tárcáit, esszészerű cikkeit sem szabad úgy olvasnunk, mint a regénye
ket. mert ezek „értelmezik”  az átértékelődést, az én pedig megmarad kincsnek, érték
nek. az írás erkölcse értékmérőnek. Kosztolányi arról is vall, hogy a Monarchia sza
badelvű hilet nvújl az első világháborút megélő egyénnek, az író-luclal viszont a leg
szilárdabb erkölcsi kapaszkodó a beteg, süllyedő világban: „Nyavalyás a világ. Piros 
lázfoltokból, kék sebekből, sárga gennytócsákból rakódik össze a földabrosz. Vigyáz
zunk azokra a területekre, melyeket még nem kezdett ki a kórság. Ne engedjük nieg- 
cenzúráztatni a gyerekszobákat és a szíveket. A kolibriszínű térkép mellett egyedül az 
irodalom papírosa semleges és szűzi. Ne feledjük el soha, mii jelent a papíros fehér szí
ne.”  Kosztolányi akkor sem feledkezett meg róla, amikor „csak ’’ tárcát vagy cikket írt. ’ 

Az élet prim adonnái a Pacsirta élcelődésének és születésének korát idézi, annak 
..kisebb”  előzményeit tartalmazza; olvasásuk éppen a Pacsirta íijraolvasására készte
ti az olvasót. A regény ugyanis a századvéget idézi, de az első világháború uláni néző
pontból. A nézőpontok összjátékaként és főként regényként olvasható a regény. 
A tulajdon lélek szörnyetegei és a modern idők „végparadoxona” együttesen veszé
lyeztetnek. Az élet prim adonnái után az olvasó a betegség kórokozóira, a „paradi
csommártás”  előzményeire koncentrál, majd felfedezi magának Füzes Ferit és 
Hartyányi Olivért,6 a szenvedélyes vitapartnereket, a „végletes”  álláspontok kim ondó
it. Ok a „beszélő”  szereplők, az egymással beszélők. Egyik sem győzi meg a másikat 
semmiről, Füzes Feri Estire emlékeztet, az érték viszonylagosságál mondja ki akkor is, 
ha Darwinról vagy Kossulhról kell színt vallania. Olivér viszont az apokaliptikus 
álláspont hordozója, a sárszegi bacilus láttán a betegség-távlatot láttatja: „Olivér 
tehát utolsó lépését tette meg. Keserű, csúf szavakkal a pusztulást rajzolta, az egyet
lent, amiben hitt, a teljes megsemmisülést, a rothadó testet, a rajta nyüzsgő nvűvekkel, 
pondrókkal.”  A csúfságot és a világepidémiát mint távlatot tehát Olivér hirdeti, 
viszont az asztaltársaság tudomást sem vesz Füzes Feri és Olivér szócsatájáról. „M ind
kettőjüket egyformán unták.”  Később már ők kelten is belevegyiilnek a kanzsúr kóru
sába, és állathangokat hallatnak. Füzes Feri kukorékol, Hartyányi Olivér dörm ög. 
Füzes Ferinek még fontos szerepe lesz, amikor Sárcsevitsnek ellentmondhat, vagyis 
„feszesen”  megdicsérheti Vajkayt. Ha a kunderai szempontból, a kategóriák változásá
nak vonatkozásában veszi az olvasó szemiigyre az említett epizódot, akkor az unott

1 Milán Kundera: A regény művészete. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000. 19-20. (Fordította: 
Réz Pál)

’ Tarka térkép, fehér papír =  Az élet primadonnái.
(l Palatinus—Intera Rt., 1997,111-115.
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befogadókra koncentrál, azokra, akik a diskurzuslehetőséget sem adják meg, a legki
sebb mozgást is leállítják, lezárják, és a szokásos szerepbe kényszerítik a kitekintőket. 
Kosztolányi cikkei a bezártság veszélyeire figyelmeztetnek. A sárszegi értelmiség 
önmagát zárja be; a Pacsirta a bezárás, nem a távlat felé halad, még a pusztulás láto
mása sem lehet felrázó erejű. Olyasmi ez, mint John Galsworthv Hattyúdala, ahol 
Soames Forsyte búcsúztatóját éppen az öreg szolga mondja ki, és a háború alatt 
lomtárba került kategóriát, a becsületet hangsúlyozza.7

A Hattyúdal kavarodása Kosztolányi szerint (Az élet prim adonnáiban erről is 
vall) új problémákat vetít előre, ez hiányzik a Pacsirtából, de hát nem is jut el a törté
net a háborúig, megáll minden az 1899-es sárszegi ősznél, csak a nézőpont mozdult el. 
A lehúzó, ragacsos századvég, a tizenkilencedik szazad hattyúdala ugyanazt az unott, 
fáradt hangulatot árasztja, amelyről nemes Nagy Ágnes írt Csokonai és a századvégek 
lemondó gesztusa/attitűdje kapcsán. Mert a lezárás határvonala bezártság-érzetet 
kelt, a mozgáshiányt sugallja. Az unottság kíméletesen, a csúfságot és a szépséget egy
aránt elfedi, minden elszántságot és megnyilatkozást elfojt. Valamit át kell lépniük 
ezeknek a szereplőknek ahhoz, hogy ki is tudjanak lépni, és a narrátor nézőpontjából 
a betegség elhatalmasodása már tapasztalat, tehát a toporgást követő távlat sem bizta
tó. Olivér betegségpróféciája az unott társaságra nem hat, viszont az olvasóig elhatol, 
sőt (ellenparabolaként olvassa azt. Olivér szava valamiféle köztességre mutat rá.

Füzes Feri és Olivér vitája nem épül be az unott sárszegiek polgár-képébe, 
állathangjuk azonban befogadható. A Pacsirta „aktuális pontja”  az olvasói reflexiók 
távlatlehetőségét adja meg. Amikor Az élet primadonnái című kötet Szerkesztői 
utószavában azt olvastam, hogy az itt található 77 írás eddig nem épülhetett be 
Kosztolányi-képiinkbe, arról is elgondolkodtam, hogy mi és hogyan épült bele, és 
milyen jó, hogy ennélfogva nincs is rögzített Kosztolányi-képünk, mert ha valami 
csak beépíthető, akkor az el is mozdul, és a „többit”  szintén elmozdíthatja.

Most az foglalkoztat, hogy a legutóbbi századvégen meglevő Kosztolányi-képemet 
is elvesztettem, mert az új évszázadba/évezredbe nem az unott asztaltársaságot, 
hanem Füzes Feri és Hartyányi Olivér hangját hoztam át.8 „Bukdácsolva megyünk 
előre egy lépést, a lélektan szabályai szerint”  -  figyelmeztet Kosztolányi. Esterházy 
viszont arra is kíváncsi, hogy merre van előre... Bennem most fogalmazódik a kérdés! 
És ez olyan kosztolányis...

'  A kilencedik fejezetben, a csütörtöki kanzsúrban ..kapnak szerepet” : a Pacsirta több mint ötven 
..portrévillanást”  tartalmaz.

8 Hattyúdal =  Az élet primadonnái., 186-191.
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Tolnai Ottó

Kosztolányi, az etruszk
Amint előttem van ez a sok-sok arc, a napsugár ecsetje alatt, 

a fényképész másolórámáit látom, az érzékenypapírokat, mel veket 
csak a fény tud kiszínezni... Beugranak a tízbe, és eszembe jut a 
fényképész aranyfúrdője. Ok ekkor egy képet rögzítenek meg.

1987-ben. Koncz István Ellenmáglya című verseskötetének megjelenésekor intenzí
ven foglalkoztatott a kötetzáró vers utolsó sora:

Háború lesz.
T öbbször beszélgettem mesteremmel erről a kérdésről, mármint arról, honnan e 

sor, később interjúkban is szólt róla, árnyalati oszcillációkkal. Domonkos István, 
Svédországban élő költőbarátunk egyik (ó-)kanizsai látogatása alkalmával, váratlanul 
és az éppen folyó beszélgetés témájától teljesen függetlenül, rákérdezett a bölcs kis ügy
védre: Pista, lesz háború? A kérdés kissé meglepte, mesélte, jóllehet sejtette, válaszától 
is függ, Svédországba költözik-e ismét nélkülözhetetlen barátunk. Amilyen hirtelen jött 
a kérdés, olyan hirtelen válaszoltam, mesélte. Lesz. És a kávéházi beszélgetés már ismét 
egészen másról folyt tovább. De később, éjszaka hazaérve, ismét munkálni kezdett ben
nem barátunk váratlan, szenvedélyes, ám ugyanannyira kétségbeesett kérdése. És már 
az ágyban felírtam a kezem ügyébe akadó újság szélére:

Háború lesz.
Reggel meglepődtem a feljegyzésemen. De azért letéptem, s a többi hasonló firka 

mellé dobtam az éjjeliszekrény fiókjában. Idővel, különös mód egész verset vonzott 
magához, egész kötetet valójában.

Érdekes, e vers- illetve kötetzáró sort ismételgetve akkortájt, még Koncz életében, 
egyszer sem jutott eszembe Kosztolányi Elsüllyedt Európa című könyve első írásának 
utolsó, kurzivált sora, amelyet a Belgrádot elhagyó vonat valamelyik utasa karcolt 
levett gyémántgyűrűjével az ablakra, nagy értelmes betűkkel -  magyarul. Pedig Koncz 
egész életében rendszeres olvasója volt Kosztolányinak, gyakran láttam az asztalán 
például a Színházi Elet példányait is, amelynek szülei előfizetői voltak, ő pedig egész 
életében rendszeres újraolvasója, csodálója. Nagyon jól ismerhette a még 1909-ben, 
tehát 5 évvel a szarajevói merénylet, a háború kitörése előtt írt Belgrádi képeket, ame
lyet különben az általam is szerkesztett Napló című hetilap (Konczol az elsők közöli 
szerveztem be munkatársnak) éppen akkortájt közölt újra.

Csak már jóval Koncz halála után lett egyértelművé számomra, hogy költészetünk 
e prófétikus sora, amelyet különben gyakran emlegettem együtt Gál Szabadka és
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Domonkos Kormányeltörésben című versének (Aem lenni -  Én nem lenni magyar) 
refrénjével együtt, valójában egy újraírt, újrateremtődő Kosztolányi-mondat.

Írásomat -  képaláírásomat azéri kezdem éppen a Belgrádi képekkel, meri valójá
ban is ezzel veszi kezdetét e térségeken, Velence és Párizs közötti ideges mozgása, amit 
mindennek ellenére, végig meghatároz, kísért a Belgrádi képek gyémánttal vésett utol
só. prófétikus mondata. (Amely, igaz, akkor még akár a kél balkáni háborúra is 
vonatkozhatott.) Mindeneseire, a félreértések elkerülése végeit, ezt a mondatot talán 
máris egy 1929-ben Füst Milánnak írt, kiemelt mondatá\al kellene viszonyba állíta
nunk:

.4 balkanizmus ellen fogok küzdeni ameddig élek.
1909-ben Párizsba, majd Velencébe utazik.
Rilke-fordításokat ad Osváthnak, s azt mondja a költőről szóló tanulmányt Párizs

ban írja meg, ahol már akkor találkozni szándékozik Rilkével.
Mert (május 12-én) Párisba megyek. és személyesen beszélek Rilkével. Ott írom meg a 

tanulmányt, és onnan küldöm...
A Velencébe való indulás jelzését kissé hosszabban idézem Csáthnak írt leveléből. 

Annál is inkább, mivel a kiinduló pont, ahogyan azt az Esti Kornél harmadik feje
zetében olvashatjuk, különben is Sárszeg-Szabadka. Első alkalommal olvasva ezt a 
levelet, a nagybetűs Estét, ezektől az összefüggésektől függetlenül is, hirtelen Esti 
Kornél alakja jeleni meg előttem.

Most is Szabadkáról jövök, mint előbb. Aem mondhatom el neked így minő különös han
gulataim vannak újabban. Egyenesen a gyermekkoromba törpültem vissza. és élem az érzelmi 
őséletet. amelyet előtte annyira kívántam. Ma éppen úgy jön az Este. mint akkor. De talán 
éppen ez tesz vigasztalhatatlanná és neuraszténiássá. .4 kislány-ügy pedig egészen az örökkéva
lóságba billent át. 0  a Visszatérés és a Tenger... -  Én augusztus lén apámmal és öcsémmel 
Velencébe megyek egy hétre.

Négy évre rá, 1913-ban házasságot köt.
A világtörténelem egyik különös éve az 1913. A két balkáni háború vége; Csáthot 

kinevezik Palicsra fürdőorvosnak; Joyce Triesztben befejezi az önarcképet; Duchamp 
egy konyhaszékre erősíti a biciklikereket; megszületik Camus, akit most, mint Valéry 
mellett a legfontosabb mediterrán írót említünk, jóllehet nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül Kosztolányi és Camus érintkezési pontjait kutató Hima Gabriella észrevételeit 
sem.

Füst Milánnal való barátságának kezdete. Ön, uram. egészen kész író, nagy író. 
aki eszközök nélkül hat. a legigazabb írói értékekkel, írja 1913 márciusában kelt levelében. 
Ez a barátság, Karinthyé mellett, a legfontosabb lesz számára. De hogy a témánknál,
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a tengernél maradjunk idézzünk még e barátságot, a fiistmiláni vers értését illetően 
még egy későbbi ragusai levelét is:

Kedves barátom
a tenger nagy. De mm vagy-e te még nagyobb, a szenvedélyeiddel, viharaiddal s nyájas 

csöndeddel. Milán? Mindenesetre mulatságosabb vagy nekem. Kötelességszerűen pihenek, 
úszom, sétálok.

Végrendeletében Füst Milán majd így viszonozza ezeket a zseniális sorokat, így 
emlékezik barátjáról: :)em is találkoztam én hosszú életem során olyan emberrel aki jól 
értett az irodalomhoz, csak eggyel. S ez az ember Kosztolányi Dezső' volt.

A Szegény kisgyermek panaszai elkészült, értesíti kiadóját: Gulácsyval készül 
illusztrációkat íratni, s mivel már német fordítása is van a verseknek, előszói pedig 
Rilkével. Az út nyitva áll előttem, gondolja 1913 májusában, a gyémántlal karcolt pró
fétai szavak ellenére. Reiner Maria Rilke, akit most felkeresek Párisban. és aki ismerősöm, 
előszót ír hozzá. (1913, május)

A nászutazás: Velence-Párizs-Velence. Kosztolányiné írja:
Velencébe utazunk Didével, onnan Párizsba, majd vissza Velencébe. .4 Páris-Lyon 

Mediterrané-vonalon mindketten teljes szabadjegyet kapunk...
Egy párizsi ismerőse Reiner Maria Rilkével előkészített egy találkozást, de ez a találkozás, 

Dide nagy bánatára, nem jön létre. Rilke csak néhány nap múlva érkezik Párizsba, neki pedig 
ekkor már nincs türelme tovább maradni. Rilke szeretetve méltó levélben sajnálkoák az 
elmaradt találkozáson.

Ha Rilkével nem is jön  össze a találkozás, a Rilke-tanulmány, melyet éppen egy 
a szlávokról szóló kis értekezéssel indít, s a költészetről írt egyik legszebb tanulmá
nyunkként tartunk számon; elkészül (a 1909-es 'tanulmányhoz írt kis második 
fejezetben 1934-ben így' emlékezik vissza: En is mindössze egy levelet váltottam vele, 
inkább közös barátainkkal izengettünk egymásnak), s még ebben az évben, Rippl-Rónai 
műtermében, megismerkedik Thomas Mannal (aki egy másik könyvéhez majd előszót 
ír neki). A Rilke-tanulmányt, illetve annak szlávokról írt bevezetőjét Krleža szintén 
kitűnő Rilke-tanulmánya (melyben koruškai eredetűnek tudja költőnket), valamint a 
Veljko Petroviénak írt levelek és a Csáth-vers ciril-betűs Szabadkája), a Belgrádi 
képek, az Esti Kornél Ötödik fejezetének Balkán-egylete, illetve a Füst Milánnak 
jelzett balkanizmus elleni programja felöl kellene összeolvasnunk egyszer.

Fönt Kosztolányi ideges mozgásáról beszéltem, néhány napot sincs türelme Rilké
re várakozni stb. -  igen, pontosan érzi, háború lesz, ezért e cikázás. A szarajevói 
merénylet után szüleihez már nem utazik haza, de úgy érzi Európa felé még mintha 
nyitott lenne az út. Folytassuk tehát felesége könyvének olvasását.

Június 28-án Dide szüleihez készül látogatóba néhány napra. A Kőrútnál elválunk egymás
tól. Mncs értelme az állomásig kísérnem őt. a Keleti pályaudvarhoz hajt, én gyalog sétálok
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vissza. Még száz lépést setn teszek, amikor nyugtalan, zavaros hangokat hallok az utcán. 
Suhancok szaladnak, tömegek összeverődnek. Óriási betűs falragaszok hirdetik: megölték Ferenc 
Ferdinándot. a trónörököst.

Kocsin rohanok ki az állomásra. Ott még semmit sem tudnak, A vonat éppen indulóban 
van. Dide nem utazik el. Idehaza marad....

gyárára ismét Párizsba indulunk, de szerencsére már nem merünk egészen odáig menni, 
lelencében maradunk, Az uram itt egyre az olasz napilapokat bújja, állandó feszültségben él. -  
Háború lesz -  mondogatja.- Egészen biztosan háború lesz. Vége az életünknek. A magyarságnak 
vége. A mi életünknek már vége. A költészetnek vége. Az európai műveltségnek vége...

Az utolsó hajók egyikével érünk még vissza Fiúméba, onnan Budapestre, a demars 
napján.

Valójában csupán egy képaláírás elkészítéséhez készülődöm, azl próbálom fölvezet
ni, illetve hát az Adriát, Velencét érintő szövegeit gyűjtögetve, azok között tallózva, elérni 
az 1924-es évhez, amikor is a felmutatandó, aláírandó fotó készült volt, jóllehet 
máris tudom, egy képet alá-írni, annyit jelent, mint alája lőni, mellé téveszteni ponto
sabban:

Kosztolányi a Lidón.
A fényképet megboldogult barátomtól, Magyar Lászlótól, a neves levéltárostól 

kaptam, nem sokkal halála előtt. Nagy kutatásba, gyűjtésbe kezdett épp Kosztolányi 
ludasi (-supljaki-hajdújárási) vonatkozásait illetően. Ugyanis neki is az volt a vélemé
nye, mint nekem (én irányítottam a figyelmét a Künn a tanyán című írásra, valójában 
abban az írásban szereplő névsor ellenőrzésével vette kezdetét a szenvedélyes kutatás), 
hogy Kosztolányi valójában falukutatni járt Ludasra, afféle szociográfiai felméréseket 
végzett a tó körül.

Van az Elsüllyedt Európát sajtó alá rendező Illyés Gyula előszavának egy elgon
dolkodtató passzusa.

Kosztolányi, írja Illyés, hazája a törékeny Európa volt. otthona az örök s mégis oly 
illanéhony európai szellem. A kötet -  a sors szeszélyéből -  ..testvéri kiáltással” végződik, a 
világ városaihoz.,,Egy falu, egy kisközség tulajdon országomban idegenebb nekem, mint egy 
idegen város. Valahányszor városba érkezem, úgy tetszik, hogy haza érkezem” -  vallja nem 
közönséges bátorsággal a nemzeti túlzások korában s épp azért annál nagyobb hittel. Én körül
belül a falvakkal vagyok így; örülök, hogy épp én adhatok tágabb utat e hitvallásnak, lehajtott 
fővel tisztelegvén minden tiszta vélemény előtt. népünk szelleme szerint.

Valóban, szép ódáját írja Kosztolányi a városnak. (Aki, teszem hozzá, a bunyevác 
Párizsban született, nem is képzelheti el másképpen a várost mint olyant, csakis mint
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a nemzetköziség formáját, ha ezt a Párizst olykor a világ legnagyobb falujaként 
csúfolják is.)

Város. köszöntelek Mindég): hogy mi a neved és merre fekszel... nekem maga a fészek
vagy. az otthon. . . . 4 város az igazi nemzetköziség, a város az igazi emberi közösség diadala, a
város az igazi nemzetfölöttiség.

üe ebben az otthonkeresésben benne az elveszteti, lecsatolt szülőföld, ahol a gyer
meki liindérálmot szövögette volt egy ismeretlen helyről, benne kapitális műveinek 
tulajdonképpeni színhelye, Szabadka s benne az is, hogy akkor abban a félfülkében utaz
va Stockholm felé, valójában immár halála felé utazik. Másrészt, amikor Illyés e sorait 
olvastam, Kosztolányi zseniális kis műve: A világ közepe jutott eszemben, amelyben, 
akár egy testes falukutató könyvben, leírja, mint egy metafizikus képen megfesti: a 
világ közepét.

Szegeden figyelmeztettek hogy nézzem meg okvetlenül Tápét, mert az ottani nép szerint az 
a világ közepe. Azonnal kisiettem, hogy pótoljam mulasztásom. Eddig csak a világ egyik végén 
jártam, meg a másikon. De a közepén még nem.

Leírása, az űrtől való félelme számomra megrázó és bizonyos tekintetben 
Pascal szakadékkal való küzdelméhez hasonló (melyről Bergyajev írt fontos tanul
mányt).

Idegességem akkor kezdődött, folytatja Kosztolányi, mikor a fala határába érkeztem. Mint
ha megbillent volna bennem az egyensúly valami szédület fogott el, hogy még mindig nem 
vagyok a világ közepén, csak oldalt. a szélén, s féltem, hogy beleesem az űrbe. Szaladtam, s 
boldog sóhajjal álltam meg a főutcán.

Eleinte nem értettem, miért vagyok a világ közepén.

És akkor Kosztolányi leírja a falut. Valójában egy köménymagban -  akár a 
bib-liai mustármagban -  megragadja a centrumot, tetten éri a világ közepét mint 
olyant. Megkísérlem a lehető legrövidebben kivonatolni a szöveget, persze eredeti 
célom ról sem feledkezve meg közben, ugyanis a meztelen fiúk például Glatz Oszkár 
festményét idézik számomra, másrészt a képaláírás megszövegezésénél, amely máris 
sejtem, meg sem is szövegeződik talán, majd éppen a nap óriás ünnepére, a sütő 
verőfényre lesz szükségem, mármint arra, hogy ez a nap, ez a verőfény egyszerre 
alföldi (bácskai) és mediterrán.

Törpe házak sorakoztak... Kutya hevert a küszöbön. de nem ugatott, álmosan. unott megve
téssel elfordította fejét. Macska nyitotta ki boszorkányos, egyiptomi szemét, melynek sárga
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hártyáján a szembogár oly keskenyre zsugorodott, mint egy köménymag. A por szürke volt, 
az ég kék.

Emberek jöttek. Rám pillantottak, látták, hogy én is ember vagyok, azzal a különbséggel, 
hogy ők a világ közepén laknak, én szerencsétlenségemre kissé jobbra vagy balra...

Közben dél lett. A nap óriás ünnepe néma szertartással folyt le... Meztelen fiúk ugráltak a 
folyóba. Szerelmes csikó rohant a gyöpön. és elröpüli a szélben. A föld pedig átfűlt kérgével 
pattogott a termékenységtől, mint a sült cipó.

Lelkemben lassan helyreállt a bolygatott egyensúly: Sütött a verőfény; és egy voltam az élettel.
Azt hiszem, csakugyan itt van a világ közepe.

Magy ar László kutatásának félbenmaradt anyaga most, az Üzenet Kosztolány\i-szá- 
mában fog napvilágot látni. E kutatás alkalmából kereste fel dr. Kosztolányi Árpád 
lányát és a tőle kapott anyag (több fotó. Kosztolányi egy állítólagos vízfestménye 
például, amelyet a Bácsországban még volt ideje közzétenni) halmazában bukkant e 
lidói felvételre. Az eredeti fotóról másolta ál az adatokat az én példányomra:

Kosztolányi Dezső, felesége és Adám fia a Litlón (1 9 2 4 ). Az eredeti fotó  
Horváthné Kosztolányi Teréz tulajdonában.) 1998. III.

A dolog izgalmát az fokozta számomra, hogy Magyar László három változatban is 
elkészíttette a fotót a múzeum fényképészével. El volt bűvölve ugyanis a képtől.

Egyrészt Kosztolányi Lidón való otthonosságától. Velence című kis írásában, 
éppen 10 évvel a fotó elkészülte előtt, első velencei benyomásait kommentálva, 
mondja Kosztolányi, hogy: Azóta tízszer-lizenötször jártam itt, félig honos is lettem... Igen,

14



honossága bűvölte el leginkább barátomat. Lidón való honossága. Hiszen, tette hozzá, 
lehetne akár palicsfiirdői kép is. Én sosem tudtam ilyen otthonosan elfekiidni 
Palicson, mondta, legfeljebb ha Ludason. Pedig, forgatta tovább a képet, ez egy jelleg
zetes palicsfiirdői elheverés, emlékszem gyerekkoromban, még a háború előtt, a régi 
szabadkai-palicsfürdői polgárok, köztük olykor Kosztolányi Arpádék is, éppen így 
heverésztek itt, a Női strandon...

Másrészt arcától, külön és együtt a Kosztolányi-házaspár, ahogy ő mondta ottho
nosságot mutató, ám ugyanakkor mégis megillelődött, akárha valamitől megrettent 
arcától (ne feledjük, Kosztolányi valójában azt mondja, hogy csak félig lett honos). 
Harmadrészt Kosztolányi nagyságától -  magasságától, hosszától, amelyről, mint sza
vából kivettem, a fotó alapján egzakt méréseket kezdett végezni a hosszúságot, ludasi 
ravaszsággal, fel-fel cserélve a nagysággal. Az volt az érzése: a Költő nem fér a képre, 
szinte kilóg belőle. Apró észrevételeire hívta fel figyelmemet, amelyeknek én akkor 
nem tanúsítottam különösebb figyelmet. Csak később, már barátom halála után kezd
tek ezek a naivnak tűnő észrevételek foglalkoztatni, mind fontosabbá lenni. Amikor 
például arra lett utalást, hogy a Költő nem fér rá a fotóra, éreztem, hogy általában is 
gondolja a dolgot, vagy ha nem is, de gondolhatná, gondolhatnánk, ugyanis mutatóuj
jával a kép első, az ő képregényében utolsó változatán azt mulatta éppen, hogy: olyan 
nagy', olyan hosszú, hogy kis híján kilöki a kabin (capana) kőből rakó11 tartóoszlopát, 
kis híján összedönti az egészet (Egészet), mert nézd csak meg jobban, tette hozzá, 
valamiféle energia, gesztus van ebben a lábban, szinte kirúg a képből... Míg bará
tom egzakt méréseiről tartott értekezését hallgattam, amelyben persze nem csak az 
volt benne, hogy a Költő nem fér a fényképre, hogy szinte kilóg -  kirúg a képből, 
hanem kimondva-kimondatlanul az is, hogy kilóg, kirúg, mindig is ki fog lógni, ki fog 
rúgni a magyar irodalom egészéből, nekem csupán egy kései naplóbejegyzése jutott 
eszembe:

Hosszú koporsóm lesz.

Igen, egyfajta képregényt csinált valójában, s úgy, folytatásokban adogatta a 
kezembe. És, hangsúlyozom, nem csak magának készített másolatokat, engem is 
megajándékozott velük. Mondván, őt most a semmis helyi, lokális dolgok izgatják, 
Ludas, illetve hát a falukutató Kosztolányi -  a világit mint olyant ez alkalommal áten
gedi nekem.

Elbűvöltségem, ahogy lassan, egyenként kezembe adta a fényképeket, én pedig 
asztalom (gondola) biliárdposztóján kiraktam a képregényt, talán még az övétől is 
nagyobb volt. Kosztolányinak sok kitűnő fotója van, amelyen felismerni véljük őt, 
jellegzetes mosolyát, hanyag eleganciáját, Esti Kornéllal való azonosságát stb. és még
is e fotóra pillantva, akárha félresöpörve mind a többi fotót, melyek közül nem egy
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szobám falán, az asztal fölött is látható volt már akkor is, megilletődve mondtam: 
ez 0 . a bácskai-mediterrán költő.

Ugyanis már évek óta gyakran emlegettem -  Rónay György nyomán -  mediterrán 
voltát, s azt is, hogy a magyar irodalom másik nagy mediterrán írója, A tengeri város, 
a János a tengöri hallal, valamint a sok hajós novella Töm örkényije, szintén alföldi. 
I)c igazán sosem idéztem teljességében Rónay alapvető sorait, amelyek különben nem 
csak alapvetőek hanem a legszebbek, leginspiratívabbak is számomra az egész Kosz- 
tolányi-irodalomban.

Bácska a bőség hazája, de a halálé is... Ahol az élet bősége túlcsordul, megjelenik nála 
a halál. Ez az olyan tudatosan modern költő voltaképpen antikabb minden antikok felé 
forduló kortársánál, mert az ősibb, mondhatni elemibb antikvitással rokon: az etruszkkal. 
Egy lélekkel, egy kultúrával, egy életérzéssel, amelynek a maga módján szintén kulcsríme volt 
az álarc-halálarc. Kosztolányi, aki oly büszkén emlegette, hogy idegenben nemegyszer nézték 
ázsiainak, valahol a lelke, az alkata legmélyén végzetesen európai volt: tenger nélkül is medi
terrán.

És így bizonyára nem véletlen, hogy talán legnagyobb fordítói teljesítménye éppen egy me
diterrán élmény újraköltése magyarul: Valéry Tengerparti temető-je. Mint egy másik, másként 
ősibb, örök hullámoktól klasszikusra csiszolt Bácska, olyan e dél tüzében izzó tető, és szemközt 
vele a tenger -  szemben egymással a két ősprincípium, élet és halál: tenger és temető...

Valahányszor a Szeptemberi áhítat szívszorítóan szép sorait olvasom, mindig ott érzem 
oldott lobogásukban, az egész vers messze kéklő távlatában a Tengerparti temető Kosztolányijá
nak lélegzését. Ez a vers valahogyan arra visszhangzik, miközben mintegy búcsútételként sorra 
hozza a Kosztolányi-motívumokat: s a maga módján ugyanúgy halállegyőzés, mint a Tenger
parti temető, ha nem is a gyémántfényű Dél, hanem a lágy, de nem kevésbé távlatos, és pannon 
édességével nem kevésbé antik magyar koraősz sugárzásában... Rónav Görgy A nagy nemze
dék (1971)

Mielőtt megnézzük, hogyan tudósít bennünket a 24-es és persze a későbbi lidói 
napokról írásaiban (az összehordott ludasi anyaggal párhuzamosan, illetve azt ellen
pontozva), utaljunk mediterranizmusának alapszövegére, Esti Kornél már említett 
Harmadik fejezetére. Azért mondom, hogy csak utaljunk, mert ez a novellája Koszto
lányi ismertebb, elemzettebb szövegei közé tartozik.

A szülővárosához, Sárszeghez, annak ragadósan-szemetes galambdúcához ragasz
kodó Esti, mint olvashatjuk: Másrészt vágyakozott is innen, kifelé. Még nem jutott ki ebből 
az alföldi fészekből, ahol nincs se folyó, se hegy... Szeretett volna világot látni. Mindenek előtt 
a tengert szerette volna látni. Erről képzelődött már az elemi iskolában, amikor először pillan
totta meg a falitérképen azt a sima, végtelen kékséget. így -  hősi elhatározással -  föltette, hogy 
ha törik-szakad, Olaszországba utazik, egyedül.

Út közben megismerjük Esti bontakozó erkölcsi fölfogását, melyet, mint meg
jegyzi, Esti Kornél később részletesebben is kifejtett egyéb műveiben, mármint hogy
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nagy dolgokban nem segíthetünk egymáson, hogy boldogulásunk érdekében kénytele
nek vagyunk ártani egymásnak, könyörtelennek lenni, s mivel igazán jók úgyse 
lehetünk, legalább a kis dolgokban, a kímélet, a tapintat által legyünk udvariasak. Kö
vetkeztetését, erkölcsét már itt az immoralizmusban jelöli meg, már itt pogánynak 
nevezi. Különösmód, a csók misztériumáról értekezve is a melység problémájához jut. 
Amikor az emberek a kétségbeeséstől és vágytól tehetetlenek s a beszéd már mit sem ér. csak 
ezzel érintkezhetnek, a leheletük egybekeverésével. így igyekeznek egymásba szállni, a mélybe, 
ahol talán majd megtalálják mindennek az értelmét és magyarázatát.

Igen, a beteg lány csókjával az élet legsötétebb gócába kerül. Majd az éjszakától, 
a lidércek elől a tenger, a nap felé menekül. A tengert egy katonatiszt fogja megmu
tatni neki, aki csomag nélkül Fiúméba igyekezett, fürdeni.

Igen érdekes ember volt, írja Kosztolányi. Már sokszor látta a tengert is.
A katonatiszt ujja, amellyel a tenger felé mutat, karneol-köves -  akárha ugyanaz 

a kéz lenne, amely a Belgrádi képekben gyűrűjével betűket karcol a vonat ablakára.
Nem képzelte se szebbnek, se nagyobbnak. Szebb és nagyobb volt annál, amit valaha is 

elképzelt. Sima, kék végtelen, rajta a bárkák, csorba féldióhéjak és vitorlák, fehér, narancsszín, 
fekete vitorlák, ferdén rábillenve, mint pilleszárnyak, tikkadt lepkék, melyek leröppennek a 
víztükörre s isznak belőle.

És felszakadó dithyrambjában, többek között azt kéri, távoztassa el tőle az éjsza
ka szörnyeit.

Ekkor harsant ki belőle az a versféle, melyet már előbb próbálgatott, az a dithyramb. mely 
az éjszaka szorongó óráiban fogant meg benne s Xenophon örjöngő katonái, az Anabasis 
szétvert serege, az az éhező, hazavágyakozó tízezer nem kiálthatta oly hangosan, tízezer torok 
együtt, mint ő egymaga: „Thalatta thalatta. Nem-változó, örök-egy egész te, hegyláncok 
székesegyházában, bércek templompillérei között, te szenteltvize a földnek, a szirtek kivájt szen- 
teltvíz-tartójában, keresztelő-kútja minden nagyságnak, mely valaha élt ezen a világon, te 
anyaföld- teje. Szoptass meg engem, válts meg. távoztasd el tőlem a rémeket. Tégy azzá, aminek 
születtem.

Esti Kornél valójában még egy magyar kikötőbe érkezik. Ez azért izgalmas szá
momra, mert valójában az én első kisiskolás és gimnazista utazásaim élménye után is 
kutatok egyben (az elemitől a gimnáziumig majd minden évben a tengerre utaztatták 
a gyerekeket), ugyanis akkor is az volt az érzésem, nem idegenbe érkezem. És imagi- 
nárius Adria-breviáriumomban különös mód már nagyon korán egymás mellé került 
a novella ide vonatkozó mondata és Cholnoky Jenő A Földközi tenger című könyve 
Adriát tárgyaló fejezetének első passzusa.

Magas póznákon piros-fehér-zöld zászlókat csattogtatott a szél, diadalmasan, a magyar 
tengeri kikötőt hirdetve.

Az egész Földközi-tengerből talán ez érdekel bennünket legjobban, mert legközelebb van 
hozzánk és mert a magyar királyság hatalma az Árpádok és az Anjouk idejében kiterjedt a
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partjáig. Sajnos, később elvesztettük Dalmáciái de Horvát
ország még sokáig megmaradt Szent István koronájának 
fényében. sőt Fiume egészen a mienk volt a világháború 
végéig. Visszakerül-e valaha?

Azért foglalkoztatlak ezek a mondatok már közép- 
iskolás koromban is, meri az a különös érzésem volt: 
visszakerüli. De nem politikai-hadászati erőknek, 
hanem éppen annak a dithyrambusi, valamint meta
fizikai lelkesedésnek, a végső princípiumokkal való 
szembesülésnek köszönve, amely az Esti Kornél
Harmadik fejezetéből kisüt, s ami nem sokára, jó l

lehet még mindig középiskolás voltam, már Nietzsche és Gide szövegeivel is megala
pozódott, sőt felerősödött. Igen. egyfajta művészeti-metafizikai hódításról volt szó. 
s van ma is, noha közben, az ismét felűjult balkáni háborúk (5) nem ezt az
utat kínálják.

A nyolcvanas évek elején a fiumei múzeum épületében (melynek teraszáról 
D’Annunzio szónokolt volt) olvastunk fel, jugoszláv írók. Egy helyiségben várakoz
tunk, hogy szólítsanak bennünket, hogy a díszterembe lépjünk. Felolvasása előtt 
mindenkinek egy kis bevezelőt kellett rögtönöznie. Le voltam bénulva, jóllehet tanul
tam Zágrábban, ha szerbül beszéltem, akkor is gyakran éltem horvát szavakkal stb. A
fal mellett üldögélve, többször az volt az érzésem, van valami a fejem felett, ami
netán rám zuhanhat. Amikor szólítottak, készüljek, felálltam és megnéztem a fejem
felett lógó festményt. Feszty Árpád képe volt. A díszteremben aztán hosszan értekez
tem Fesztyről, Jókairól, az Esti Kornél harmadik fejezetéről: amikor felbukkan a 
horvát kalauz; amikor a kiellen hegyekre ér a vonat (szinte fejből tudtam ezt a pasz- 
szust): Egy kalyibában guzlicáznak és sírnak. Itt kívánt volna élni. Elképzelte, hogy azonnal 
leszáll a vonatról megtelepszik ebben a kőpokolban, erdész lesz, vagy inkább kőtörő. feleségül 
vesz egy almaarcú. halovány horvát lányt. akinek fekete kendője van, fehér szoknyája és feke
te köténye, aztán vele együtt öregszik meg, a nélkül hogy hírt adna magáról és a völgyben 
temetik el, ismeretlenül.

Néhány éve, Pesten, egyik barátom kiállításának megnyitása közben, a közönség 
soraiban felismertem a fiumei múzeum igazgatóját. Később megkérdeztem, hogyan 
került oda, mi járatban van. A kikötőt készülnek felújítani, mondta, és az eredeti 
tervrajzokért jött Pestre. Másnap az egyik antikváriumban pillantottam meg, kezében 
Az osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben -  Az osztrák tengermellék és 
Dalmáczia aranyozott tomusával.

De valójában az alföldiek, a bácskaiak, vajdaságiak Adriához való viszonyának 
mibenléte foglalkoztatott. Ugyanis Kosztolányi és Tömörkény segítségével, arra a 
felismerésre jutottam, hogy ez a vonzódás sokban hasonlít az északiak vonzódásához,
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hiszen még Braudel is ilyen egyszerűen kezdi főművét, A Földközi-tengert (valójában 
az első kiadás előszavának első három mondatáról van szó):

Világéletemben a Földközi-tenger szerelmese voltam, mint olyan sokan mások akik 
északon születtek Életemből boldogan szenteltem neki hosszú éveket -  jóval többet, mint 
fiatalságomat. Csak azt reméltem, hogy valami ebből a boldogságból átsüt ennek a könyvnek 
a lapjain.

Sőt még Camus-nek, a levanteinak is egy északi irányítja figyelmét a mediterrán 
világ tanítása felé. Roger Grenier írja Camus-könyvében:

Bármilyen fura, az északról jött, Bretagne-ban nevelkedett Jean Grenier szájából hallják 
algíri tanítványai a mediterrán világ tanítását.

Mint jeleztem, a szálak Nietzschéhez vezetnek, az ő Epikurosához, az ő pogány
ságához, mondhatjuk etruszkságához. Idézzük kis szövegét Epikurosról, noha sor
rendben talán majd a bőrösséget tárgyaló rész után kellene következnie:

-  Igen büszke vagyok arra. hogy Epikuros jellemét másként érzem, mint talán bárki más. s
hogy mindarról, amit róla hallok és olvasok, élvezem a Régiség délutánjának boldogságát: 
látom, mint tekint szeme a messzenyúló, fehérlő tengerre, át a napsütötte parti sziklákon,
mialatt nagy és kis állatok játszadoznak verőjében, biztonságban és nyugodtan, mint maga ez
a fény és szem. Ilyen boldogságot csak egy folyton szenvedő találhatott ki, egy oly szem boldog
ságát, amely előtt a lét tengere elcsitult s amely immár nem tud eléggé betelni felszínének és 
tarka, finom, megborzongó tengerbőrének látványával: előbb soha nem volt még ilyen szerény 
gyönyörűség!

Kosztolányi legszebb velencei, adriai írása az Örmények szigete, valamint a 
Dalmát képek, az Arbe-szigel, öt perc és a Délszaki kalandok talán. Hozzám legköze
lebb talán az Arbe-sziget, öt perc áll és a Délszaki kalandok első története a velencei 
pedikűrről, körömvágóról, lábápolóról, aki munkája után nem fogad el pénzt a 
hölgytől.

-  Akinek ilyen gyönyörű lába van. az semmit sem 
fizethet, aki aztán este lampionokkal díszített gon
dolából szerenádot ad kuncsaftjának.

Este mikor kikönyököltem erkélyemre, s magamba 
szívtam a kora május enyhe, gyógyító levegőjét, és 
bámultam a Canal Grande színes, megunhatatlan 
életét, gondola állott meg közvetlen a fogadóm lépcső
jénél, az erkélyem alatt. A gondolát nyolc lampion 
világította meg, s rajta, kezében mandolinnal egy 
férfi állt, az én rajongó lábápolóm, s mandolinozott
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s énekelt, serenátát adott nekem. Csengő hangja az érzéstől áttüzesedve és megszínesedve 
egészen a csillagokig csapott föl...

De ne feledkezzünk meg azért a Tavaszi színjáték a tengeren című írásról sem, 
amelyet szintén beiktathattam volna a fönt kiemeltek közé, hiszen ez is épp olyan 
remeklés, mint a többi.

Nyílt tengeren halad a hajó. Körötte tömören dagad a víz, ez a másik „ sajátos nedvmely  
éppoly 5Ó5, mint a vérünk és éppúgy kering.

Alkony van. fél nyolc.
Egyszerre mozgás támad az utasok közt. Valamennyien a hajó orra felé tódulnak. Mi 

történt? Aldozik a nap. Ezt szemlélik a szélcsöndes, derűs időben.
En is odasietek. Eleget bolyongtam, ég és víz között, de eddig még sohasem mertem igazán

-  tárgyilagos szemmel -  megfigyelni egy ..naplementét a tengeren \ Féltem tőle. Ilyenkor 
eszembe jutott minden csapnivaló kép. melyet a világ teremtése óta festettek, hangulatos fény
képek, képeslapok özöne, s finyás, rajongó, gőgös ifjúságomban attól tartottam. hogy ezek az 
emlékek majd elzápítják örömömet.

Most nem vagyok többé fiatal. Szembe néztem én már egyéb csalódással is, kiábrándultam 
én már mindenből, ami számomra volt olyan fönséges és jelentős, mint egy naplemente. Hát 
nem kényeskedem. Alázatosan helyet foglalok a lelkes csoportban...

Színjáték ez. határozottan és a szó legszorosabb értelmében: a színek játéka. Minden szín 
együtt, sok-sok ezer szín, melyet a római mozaikfestő iskola remekelt, a színlépték minden 
árnyalata és sejtelme, s minden másodpercben változó...

Es Kosztolányi lajstromba is szedi a színeket mind az almazöldtől, kéktől a vörö
sön keresztül a feketéig, a tinta- és a ravatalposztó-feketéig, illetve a lilákig: ametisztlila 
és orgonalila és olyan halványlila, melyet nem is reméltem, és csak lelkem ősidejében láttam, 
gyermekkoromban, a kis bibliámban, olyan lila, amilyennel valaha régen. negyven esztendővel 
ezelőtt Illés próféta palástját árnyaltam be színes ironommal.

Majd így fejezi be a nagy „giccs”  színjáték leírá
sát:

Nézzétek, most már csak egy utolsó körszelet rémlik a 
napból, s már nincs is, eltűnik, némán és ijesztően. Mi pedig 
valamennyien összeborzongunk, s azt a döbbenetet érezzük, 
amit igazi tragédiák után, hogy a földön vagyunk, ezen a 
rugalmas vízlepellel körülburkolt földgolyón, alattunk a 
sír, fölöttünk a csillagok.

Az előadásnak Jelt háza ’ volt. Mindenki visszafojtott 
lélegzettel bámulta. Csak egyvalaki nem. Mellettünk a
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pádon a hajó másodtisztje ült. s ,..a lemenő nap utolsó sugaraiban \ valami regényfolytatást 
olvasott, ahol talán éppen efféle naplementét írtak le.

Most folytassuk 1924-es levelek áttekintésével hiszen az augusztus 30-ai levél 
sorai nagyrészt pontosítják a fotónkon látottakat:

(Kosztolányi Árpádnak, Budapestről, július 9.)
Örömmel tudatom. hogy ezen a vasárnapon délután öt órakor már vonatra szállók felesé

gemmel és Adómmal lelencében hálókocsiban utazunk. Három-négy napig maradunk 
Velencében, kicsit fúrdünk a tengerben aztán Firenzébe megyünk szintén három-négy napra, 
onnan Rómába egy hétre. Itt Gerevich Tibor vendége vagyok ki a Viale Policinico 139. alatt 
lakik az Instituto Unghereseben...

Tervem szerint augusztus 1-ig a nagy Itáliában csavargunk aztán visszajövünk Abbáziá
ba. s ott pihenünk és fürdőzünk lehetőleg szeptemberig, mindaddig. míg az Aranysárkány 
tiszteletdíja futja.

(Nápolyból, július 24.)
Naponta fúrdünk a tengerben. Jól vagyunk. Innen csak Capri szigetére rándulunk át. 

aztán letelepszünk egy kis helyen Trieszt közelében.

(Kosztolányi Arpádnénak, Róma. augusztus 2.)
Édes jó anyám. ma este indulunk Velencébe. Teljesen egészségesek vagyunk

(Kosztolányi Máriának, Róma /augusztus eleje/)
A hét végén Velencébe megyünk onnan valószínűleg Lovránba, ahol letelepszünk.

(Kosztolányi Árpádnak, Lido (Venezia), augusztus)
Hosszú bolyongás után végre horgonyt vetettünk itten. s úgy szeretnénk hogy szeptember 

elsejéig itt nyaraljunk a tenger mellett. Gyönyörű kis villában lakunk a tengerparton. Olasz 
költőbarátom jóvoltából otthon érezzük magunkat... Holnaptól kezdve mennek a cikkek A pápa 
magánkihallgatáson fogadott. s Adámot külön megáldotta.

Címem hotel Pension Veier e Villa Marina, Lido (Venezia).

(Budapest, augusztus 30.)
Kezdettől fogva csak olasz családokkal érintkeztünk melyek elhalmoztak szerzetükkel és 

jóságukkal A Lidón egész nap a parton voltunk, egy milánói tanárral laktunk együtt egy 
capanábatu homokon ebédeltünk fürdőruhában, és este néztünk be Velencébe... Az élet majd
nem felével olcsóbb, mint nálunk... Takarékosság künn élni. Erősen foglalkozom a gondolattal
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hogy ősszel a lakásom, bérbe adom. és kimegyek egy évre Firenzébe, persze családommal 
együtt...

Itt küldöm a Tere-fere rovatot. melyet újból megkezdek és hetente folytatok, valamint 
egy cikket Orska Máriáról a berlini orosz színésznőről, kinek lidói arcképét is mellé
kelem.

Sajnálom, hogy még nem volt alkalmam utánanézni Orska Mária lidói fotójának. 
Mármint, hogy megjelent-e valamelyik szabadkai vagy pesti lapban. A különös az, 
hogy az általam ismert Orska Máriáról szóló cikkeben Kosztolányi sehol sem tesz 
említést lidói mozzanatról netán találkozásukról, jóllehet színházi cikkeiben, kriti
káiban szinte szerelmi vallomásként is felfogható sorokat olvashatunk; egy lehetséges 
novella témája Kosztolányi találkozása, kalandja Orska Máriával a Lido vendéglőiben, 
homokján, annál is inkább, mivel valóban létezik egy Színház a homokban című írá
sa. Idézem a cikket, mert végül ott is akárha egy fotóba merevedne a látvány, sőt a 
dolog alkímiájáról is értekezik, s e sorokat már valóban mint képaláírásunk szerves 
részét olvashatjuk.

Mérnökára vége a színháznak. Aztán nyomban kezdődik a másik színház, 
váron mindössze csak szerepcsere történik. Színész lesz a néző, és a néző a színész.

Gyakran megfigyeltem. .4 balatoni homokban délelőttönként egész művészkávéház fekszik, 
csupa-csupa színész. aki ilyenkor nem felöltözik hanem levetkőzik új szerepéhez. Azok, akik 
télen az ívlámpák fényében sápadnak a bennük maradt pogány vággyal imádják a napot, 
halvány szőke nők udvaroltatnak maguknak a sugarakkal...

Mindnyájan láthatóan örülnek a változásnak. Órákig izzadnak, hogy csak egy árnyalattal 
bámuljanak Amint előttem van ez a sok-sok arc, a napsugár ecsetje alatt, a fényképész máso
lórámáit látom, az érzéken papírokat, melyeket csak a fény tud kiszínezni, és mindig arra 
gondolnak, hogy talán ők is az igazi életképüket várják a természettől. Beugranak a vízbe, és 
eszembe jut a fényképész aran yfürdője. Ok ekkor egy képet rögzítenek meg. At kell alakulniok 
teljesen, levetkőznek mindent, művészi cafrangot, ruhát, bőrt, beteges, városi színt, szabadulni 
akarnak a múlttól.

De ne feledkezzünk meg Orska Máriáról sem egészen, idézzünk néhány reá von- 
takozó mondatát is, hiszen valóban találkozhattak a Lidón, a színésznő ismerhette 
Kosztolányi róla írt ódáit és akár közelebb is kerülhettek volna egymáshoz.

Werner Kahle, Orska Mária a második felvonás csókjelenetében művészetének legmagasabb 
ormára emelkedett. Ebben a nemben nincs nála különb.

Orska Mária ma könnyed. Egy démoni csirkét, egy idegbajos macskát alakít. Selypeg. csa
csog, duzzog, kislányosan, a szájába dugott ujjal. fejhangon beszél, és gyakran megrémít 
bennünket kacajának hideg, szívtelen trilláival. Egy művésznő öntudatával, kecsesen és fino
man, tűhegyen táncoltatja a darab és az alak tragikomikamát.

0  is mutatta ragadozó fogait, többször ő is élt azokkal a romantikus-német fogásokkal, 
melyek ma már elévültek De megjelenésével -  fehér selyemruhájában, vékony lábszárával -
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mindjárt káprázatot kell s később ezer és egy eszközzel tudja fokozni a hatást. Gyermetegen 
gagyog. Pompás az a jelenet. mikor a pamlagon heverve magasba löki lábait. s aranycipel
lőivel lassan kalimpál a levegőben. Arca ekkor nem látszik. Aranycipőin tűnik föl az arca.

Erre a látszólag mellékes mozzanatra csak azért tértem ki, hogy érzékeltessem a 
lehetséges elágazási pontokat a Lido sűrűjében, dzsungelében.

Fotónkat illetően még okvetlenül utalnunk kell a Velencei kép alcímet viselő 
Kél élet című írására is, amelyet Kosztolányi már fotónkkal maga előli is írhatott akár. 
A Lido kél részéi írja le, ironikusan, azt ahol az előkelők fürödnek (Tilos kutyát ma
gukkal hozmok. Ezt úgy értelmezik, hogy a gyermek is tilos és egyáltalán nem szülnek.) és azt, 
ahol a közönségesek. Fotónk minden bizonnyal a közönségesek számára elkülönített“ r C
részen, a közönségesek között készült.

Amerre a szem ellát, mérföldnyi távolságban. sátrak sorakoznak egymás mellé, egész sátor- 
város ez, melyben izmos. bronzmellű férfiak, kedves, almaarcú nők ülnek, az apák és anyák. 
Körülöttük harsog a levegő a kicsinyek visongásától.

Annyi a gyermek, mint az apróhal. melyet az étlap ..fmtta di marénak” nevez. Ellepik a

Jeleztem, eredetileg ezt a barátom ösztönzésére összehordó!I anyagot szántam 
képaláírásnak, csak később határoztam el. hogy megkísérlem tetten érni -  éppen ezen 
a fotón mediterrán, illetve immár inkább etruszk voltának mozzanatait.

Először is arckifejezésüknek hihetetlen komolysága lepetl meg, amit kezdetben 
hajlandó voltam barnaságukkal magyarázni. Később meg kelleti állapítani, hogy 
éppen ott, a tenger homokján tűnt el Kosztolányi olyannyira hangoztatott m osol)a, 
hanyag eleganciája, léhasága. Valami v áratlan tragikus komolyság mindkettőjük arcán. 
S akkor első alkalommal, számomra teljesen meglepően, ijesztően szinte, Rónay szép 
szövegében a hangsúly a tenger nélküli mediterránról áttevődött a: az etruszkra. És 
már csak az ő kél alakjukat láttam, ahogyan egymáshoz dőlnek. De hiszen pontosan 
az etruszk agyag koporsók, szarkofágok födelét mintázzák, ahol a koporsóban nyugvó 
halottnak, halottaknak életnagyságú, egyik karjára támaszkodó alakja, alakjai foglal
ják el a fönti pamlagot. A szemek körüli fehér karikáknak köszönve tán, olykor úgy 
tűnik nekem, még cserépvoltuk is adva van. A halál néz ki belőlük. Kél halálra rémült 
ember. Halálarc, mondja Rónay. Nem véletlen mentek áldásért a pápához. Nem vélet
len ismételgeti állandóan, hogy teljesen egészségesek. Két halálra rémült ember a 
tenger, a lét tengere előtl. Noha végre otthonosan elheverve, könyökölve, mégis már 
akárha csupán azokat a fekete zászlókat látnák, amelyeket a Harmadik fejezet tenger 
leírásában (Kosztolányi, s mindenek előtt az Esti tengerleírásai alapjai minden tenger
rel való foglalatosságunknak, tengerről, Adriáról való gondolkodásunknak, mert kell 
lennie ilyen alapnak, igaz később, talán Fejtő Érzelmes utazását kivéve, nem igen 
folytatódik ez a vonal), dithyrambusában észre sem vettünk, pedig már akkor rákér
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dezhettünk volna, miféle fekete vitorlák kerültek a képbe -  kalózok-e avagy immár 
Böcklin Toteninseléről érkezők.

A sok gyerek akárha függönyként szolgálna. Arcuk nincs összhangban a sok gye
rek vidámságával. Es mintha a gyerekek is átváltoznának. Olykor úgy tűnik nekem, 
már nem is gyerekek. Az a Kosztolányi melleti lévő szép fekete lány már teljesen éreti. 
Közelségük már-már intimnek mondható. A nagyfiú mintha aludna Harmos Ilona 
combján.

Akárha a tenger készítené róluk a képet, mintha csak a halál tükröződne rajtuk, 
mintha könyöklésük máris visszahanyatlás. az agyagkoporsó födelére való visszaha- 
nyatlás lenne, s előrevetítené a stockholmi napokat.

Letérdel elém az utcán a hóba. és úgy könyörög bocsánatért... Az elhagyott. fagyos 
stockholmi utcán hangosan üvöltök, vonítok, mint a kutya, olvassuk felesége könyvé
ben.

Fotónkon Kosztolányi mintha a Halál Velencében hőse lenne, de egy másik Halál 
Velencében-é, ahol ott a feleség és ott a leány-Tadzio is, a fekete kislány alakjában.

De utalnunk kell még előbb e két ember napnak- és lengernek-kilettségére-kiszol- 
gáltatottságára. Meztelen voltára. Ha meztelent mondok, mindig Gide Llmora- 
liste-jére gondolok, arra, hogy amikor Gyergyai Meztelenre magyarosította címét, 
éppen ezt a bőrösséget akarta volna hangsúlyozni (Csakhamar végigjárt rajtam 
valami jóleső égés: egész lényem bőrömre áradt, olvashatjuk még valahol a regény 
legelején), Gide viszonyára Dosztojevszkijhez, illetve ez esetben még inkább Nietz- 
schéhez.

A Vidám tudomány Negyedik könyv: Sanctus Januarius című fejezetben külön 
töredéket szentel a Bőrösségnek.

A mélység minden embere boldogságát leli abban, hogy olykor a röpülőhalhoz hasonlatos 
és a hullámok szélső taraján játszadozhat; azt becsülik a dolgokon a legtöbbre, hogy felületük 
van: tehát, bőrösségüket.. -  bocsánat a szóért...

Ahogyan Kosztolányi válláról lecsúszik a dressz. Ahogy nyilvánvalóvá lesz 
bőrössége. A bőrösség. A szarkofág cserépvolla. Igen, Nietzsche kategóriáját kell 
bevezetnünk a Vidám tudományból. annál is inkább, mivel tudjuk Kosztolányit és 
unokaöccsét, Csáthot rendkívül foglalkoztatta a bőr -  az ember bőre mint olyan. 
A magyar irodalom egyik legjobb novellája a Sarlach, Kosztolányi pedig külön tanul
mányban elemez egy az ember bőrével foglalkozó francia könyvet. A két testvér 
bőrösség-érzékenysége felettébb beszédes.

A régi bőröm a betegség miatt mind lejött, Es, barátom, csak úgy húztam le, mint amikor 
a mandarin-narancsot hámozzák... Itt van mindjárt a 128-ik oldalon. Megvan! (Kivesz egy hal
ványsárga, kopott tenyérnyi lemezt.) Tudod-e, mi ez? Nem. (Szünet.) Ez a bőröm. (Sarlach)

Milyen felületes könnyedséggel tekintettem eddig a kezem bőrére. Elhatároztam. hogy 
ezután jobban fogom tisztelni. Mihelyt értesülök hogy hányféle réteg borítja, és mi mindent
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művel tudatomon kívül, titokban a hám. az irha. a verejtékmirigy a hajtüsző, a faggyúmirigy. 
és mintegy górcsövön látom tenyerem barázdáit s ujjpárnáim ékírásszerű rajzait is. a végtelent 
érzem ebben a külsőségben, a felületen a mélységet. s olyan félelem fog el hogy szeretnék 
önmagamnak kezet csókolni. .4 bőr rejtélyes valami, köztakar6-nak nevezik. De voltaképp ez 
egyéniségünk országhatára, mely a többi idegen lény számára jelzi, hogy eddig és ne 
tovább. (Lám pa e m herbőrbőI)

De Nietzschére szükségünk van a mediterránhoz, a Délhez, illetve konkrétan 
Velencéhez való viszonya miatt is. A német zenéről írt szavait olvasva talán leginkább 
tetten érhetjük az északi ember Délhez való vonzódásának mibenlétéi is.

Ha valaki hozzám hasonlóan, szereti a délvidéket, mint a gyógyulás nagy iskoláját a leg
szellemibb és legérzékibb dolgokban, mint féktelen teljességet és megdicsőülést a napfénynek, 
mely egy parancsoló, magahívő lét fólé borul: nos. az ilyen megfogja tanulni, hogy kissé óva
kodjék a német zenétől, mert az. miközben ízlését ismét elrontja, véle együtt egészségét is elrontja 
megint.

És íme az Ecce homo nevezetes, szép mondatai, definíciója, amelyben Velencével 
azonosítja a zenét:

Ha más szóval kellene kifejeznem a zenét, egyedül Velencével tudnám helyettesíteni. 
A zene elválaszthatatlan a könnyektől, s a boldogság és a Dél elképzelhetetlen számomra a 
félénkség borzongása nélkül.

Igen, e homokban könyöklő, homokba hanyatló pár Velencét, mint muzsikál hall
gatja, könnyezni már nem lúd, szemeik üresek, mint az etruszk szarkofág párjának 
szemei, de a félénkség borzongása eluralkodik, állerjed a tenger bőrösségéről. az 5 
bőrösségükre, át üresen néző, üresen visszhangzó, etruszk cserép-voltukra.

A Villa Giuliában látható szarkofág pamlagán fekvő szerelmespár teste a restaurá
ció által valami szép fényt, szcnzualilásl kap, már-már rózsaszínné lesz a terrakotta, 
minden bizonnyal egészen közel az eredeti kinézéshez, éppen úgy, mint ahogyan azl 
Vas István Etruszk szarkofág című versében olvashatjuk (Csak azt tudom, ahogy az 
asszony könyökén hever s a félje meztelen mellére dől, és az átkarolja, szerelem süt a vörös 
kőből...), ám én először e párral Ljubo Babié (a h ón á t Fülep Lajos) könyvében talál
koztam, amelyben még restaurálallan, szétlöredezett fekele-fehér változatát közölték, 
s ezért Rómában nekem egy pillanatban, baudelaire-i látomásként, úgy tűnt, azon az 
első változaton felcserélték a helyei, a lenn töredező, omló. rothadó szerelmespárt 
emelték fel a pamlag párnáira.
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Bozsik Péter

égy jól mindhalálig!*
A következő történetei a weissbrunni gyorsvonaton mesélte el Karácsonyi Péter 

költő barátom. A fővárosban találkoztunk, a Déli pályaudvaron; én egy palicsi kon
ferenciáról érkeztem haza, egész utón álltam, reszketett a lábam a fáradtságtól, több
nyire elcsigázott, hegyeken túli, cifra rongyokba bugyolált csempészekkel utaztam 
együtt, gyomrom égett a ruhák kigőzölgésétől. 0  pedig, gondolom, ahogy szokott, 
szerkesztőségekben házalt előlegekért, honoráriumokért.

Karácsonyi az utóbbi időben hosszú, valóságon alapuló, történetközpontú pró
zákkal kísérletezik, amelyeket azonban sohasem ír le, hanem -  mint mások a viccet
-  elmeséli. Nem mindegyiknek ad címet, de ennek (legalábbis mintha ez derülne ki 
elbeszélésének végéből) adott: Apechem tavid Története.

Tudod, milyen vagyok, kezdett bele hosszú-hosszú monológjába, miközben lecsa
varta a félliteres unicum kupakját. A monológost -  ezt bizonyosan tudtam -  majd 
csak a kalauz és a büfékocsi csörgése fogja kis időre megzavarni, meg a weissbrun- 
ni állomáson a nő robothangja. Csak el ne aludjak, gondoltam magamban. Szeret
tem Karácsonyi történeteit, me* nem is szívesen sértettem volna mos; resen látott 
barátomat. Kis Dániel (Karácsonyi így hívja Danilo Kist, mintha minimum puszipaj
tások lettek volna) után vallom szabadon, nincs nagyobb ihlető a fehéren és feketén 
leírt, pontos dokumentumoknál. No meg a pletykáknál. Szerintem ezek keverékét 
hívjuk irodalomnak. Meri hiszen valamennyien tudjuk azt, hogy az irodalomnak 
mindene van, csak igazságértéke nincs. Illetve hát lehet, de minek. A szerző igazsá
ga, hogy ne mondjam, etikus lénye pedig vajmi keveset nyom az utókor (s olykor a 
jelenkor) ítészeinek latjában. Mi sem bizonyítja ezt jobban a Kazár szótár írójának 
eseténél, aki -  köztünk szólva -  nagy gazember, politikailag mindenképpen, hogy 
Villont ne is említsem, de mégis jó  író, és efelől -  sajnos -  semmi kétségem sincs. 
(Villonról nem is beszélve.)

De térjünk a tárgyra.
Itt egy kis szünetet tartott. Meghúzta az unicumot, és kiitta a második sörét, úgy, 

hogy közben a gégéje csak a végén mozdult egyet.
Hosszú, kíméletlen -  igaz ösztöndíjas -  19....-as évet mondhatok magaménak. Már 

a Zsigmond-díj átadásán sejtettem, hogy így lesz. Amikor, ha jól emlékszem, B. 
Andrással üldözni kezdtük a titkár urat, akinek a nevét sajnos elfelejtettem* (itt egy

* Az Üzenet és a Zctna közös irodalmi pályázatának I. díjas szövege
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kis kitérőt kell tenni: Karácsonyi később telepatikus úton jelentkezett, és kért, 
csillaggal jelöljem  meg az „elfelejtettem’' szól és a lábjegyzetben keményen bíráljam 
feledékenységét, valahogy megérezhette, hogy tiltása ellenére, mégiscsak megírtam 
történetét), hogy ácsi! ez a -  ha jó l emlékszem -  22.500 pengőforintoeska után még 
adózni is kell? Udvariasan hárította el a kérdést, hogy ez az Iparművészeti Lekto
rátusra tarlozik ugyan, de hívjuk föl másnap vagy harmadnap telefonon. Nem 
tudom, hányán hívhattuk föl, én mindeneseire fölhívtam, aniikoris megkaptam a 
lehengerlő választ, hogy ez bizony nettó 13.500 forint lesz. No mindegy, gondoltam, 
a rezsire éppen futja. De nem féri a fejembe, hogy7 az állam ad, ugyanakkor majd a 
felét vissza is veszi. Akkor meg minek ad? (Jó, tudom, kis állam, kis tőgy, sovány 
lej. Nem lógok a mesék csecsén.)

Aztán -  derüli égből villámcsapás -  jötl a november meg a december. Ezt a két 
hónapot (plusz január) nehezen tűröm. Ilyenkor tél volt. hó esett és jönnek az ünnepek, 
és én hiába gondolkodom, köz- és magánéleti válságok támadnak meg orvul, amelye
ket képtelen vagyok kivédeni, pedig évközben egészen jó l tartom magam. Téli álmot 
kéne aludnom, akár a medvéknek. Ehelyett a homályl is leiszom az égről, hogy fes
tő barátom kedvenc képzavarával éljek, amivel csak tetézem az amúgy is meglévő 
bajt. ^

Ráadásul ezekben a hónapokban kell leltárt, elszámolásokat készíteni, pályáza
tokat írni különféle ösztöndíjakért, ajándékokat vásárolni stb. Ilyenkor lepnek meg 
a ritkán látott szülők. Apám vagy anyám, anyósom. Abban az évben meg itt volt 
anyósom anyósa is. (Sőt, ő most is nálunk lakik. Épp csipkét horgol a másik szobá
ban. Állandóan csipkét horgol, már mindenütt csipkékbe bollok, végén a városházái 
is behorgolja.) Aztán meg. hogy vége a nehéz hónapoknak, jön  az adóbevallás. Gon
dolom, nem árulok el titkot, ha bevallom, én a d ó b e v a llá s ig  analfabéta vagyok. A 
szomszédom szerint azért találták ki az ilyesfajta (értsd: komplikált) adózást (azok 
ott font), hogy a rengeteg munka nélkül maradi könyvelőnek így oldják meg a meg
élhetési gondjait. Es azt is mondta, bár ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de ha 
már a szomszédomat is belekevertem, akkor elmondom neked, hogy ez a parasztláza
dás bebaszik nekik, tudod ez akkor volt, amikor a parasztok az útlezárásokkal szóra
koztak. Ha a feleségem, nem csinálná meg az adóbevallásaimat, én bizonyosan 
adócsaló lennék. Mit lennék! Már az is vagyok, illetve még nem vagyok. Illetve nem 
az vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok.

De menjünk szépen sorjában.
Itt még egy korty unicum és a sör következett. A söröket nem a büféstől vette, 

hanem egy utazótáskából bányászta elő nagy nyögések közepette, amelyet a lába kö
zött szorongatott. Most először megkínált engem is, de mondtam neki, nem iszom, 
mert az orvosom eltiltott az alkoholtól. Mi bajod van, kérdezte, de mire válaszoltam 
volna, már a monológját folytatta.
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Szóval abban az évben is, miután megígértem neki (mármint a feleségemnek), 
hogv a visszaigénvelt összes; 15%-a fölött gátlástalanul és aclómenlesen rendelkezhet.n* n • q n *
belekezdett a számolásba. Sokszor eszembe jutott azóta, meglehet, azért békiiltem ki 
vele február elején, hogy megcsinálja a bevallásomat. Mert mikor máskor rúgott 
volna ki. ha nem az előbb említett, három legutálatosabb hónap valamelyikén, azaz 
januárban. (Csak arra kérlek, ne beszélj errről senkinek, meri ha a fiilébe jut... 
tudod, milyen kiesi ez az ország; akkor lesz nemulass! Az meg eszedbe ne jusson, 
hogy megírd!) Képzeld, múltkor is írtam valami Bálványiról (ezt a novellámat vélet
lenül befejeztem, és meg is jelent), akit megtámadtak a kéményseprők, és aki előt- 
tenap vörösborokat ivott. A feleségem, miután elovasta az elbeszélést, azt mondta, 
hogy míg ő nem volt itthon, én nem csináltam semmi mást, csak vedeltem. Mondtam 
neki. hogy ez csak fikció, semmi köze a valósághoz; bár igaz, ami igaz, a három pa
lack vörösbort én ittam meg. Hogy Bálványi mit ivott, azt nem tudom, de azóta rend
szeresen küldözgeti nekem kézzel írt leveleit, amelyeket nem tudok elolvasni, mert 
olyan rondán ír. Annyit azonban, sikerült kihámoznom belőlük, hogy szid, mint a 
záporeső.

Végképp a tárgyra térek.
A szokásos rítus szerint tért a tárgyra: egy üveg sör (Kanizsai Kinizsit ivott), egy 

korty unicummal.
Február 11-én elmentem az adóhivatalba. Előtte jó  sokat reggeliztem (vajas 

pirítóst, kolozsvári szalonnát savanyú uborkával és egy pár bácskai főtt kolbászt 
mustárral, zsömlével), mert mesteremnél, Joszif Brodszkijnál olvastam valahol, hogy 
üres gyomorral nem szabad hivatalba menni. Rám mindig nagy hatással volt a nyom
tatott szöveg. Az ajtó előtt megtorpantam. Egy hatalmas papírlapon a következőt 
olvastam: ÜGYFELEZÉS A MÁSIK BEJÁRATNÁL! Alatta egy nyíl: = > .  Átmegyek 
a másik bejárathoz, keresem a megfelelő, ismerős hölgyet, a neve nem jut eszembe, 
ettől izzadni kezdek. Az adóhivatalban csak nők dolgoznak, nem tudom mért, vaní
lialikőrt iszogatnak, de zsebükben ciánkálit rejtegetnek. Már előzőleg bejelentkeztem 
telefonon, protekciós vagyok itt, úgyhogy alig fél óra várakozás, kérdezősködés után 
jön egy hölgy. „Maga az, aki el akarja felejteni a jövedelme egy részét?” , kérdi. M on
dom neki, akarja a hóhér, de az egyik cég nem küldött elszámolást, nem tudom meny
nyi pénzt kaptam tőlük tavaly, telefonon nem tudom elérni őket, nyilván megszűntek, 
és azt sem tudom, mi ilyenkor a teendő. A hölgy ügyet sem vet rám. „Marika, itt 
van az az úr, aki el szeretné felejteni a tavalyi jövedelmét.”  Marikának elmondom 
ugyanazt, amit az ismeretlen hölgynek. Marika, a protekciós hölgy, fölv ilágosítást ad. 
Vagy kitöltőm így, ezen jövedelem bevallása nélkül, és akkor az nem lesz igazán jó , 
mert ha rájönnek, akkor baj lesz, vagy később, ha a cég elküldi az elszámolást, 
kitöltők egy módosítót. És még hozzáteszi: „H a valaki ennyit igényel vissza, ahhoz ki 
szoktunk ám menni!”  „Ennyi?” , kérdezem. „Ennyi” , válaszolja. Udvariasan megkö-
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szőnöm a felvilágosítást, elköszönök és lemegyek a 
Sopronyi vendéglőbe, megiszom egy sört, aztán még 
egyel, meri tudvalévő, hogy a sörben sok a komló, és 
a komló nyugtató hatású. Estére találkozom a felsé
gemmel; röviden és számomra is gyanús türelemmel 
összefoglalom neki a hivatalban történteket. 0  már 
mindent előkészített. Az asztalon számlák, számoló
gép, tollak tömkelegé és néhány darab Útmutató az 
19.... évi adóbevalláshoz. Feleségem kikeresi az Összevo
nás alá eső jövedelmek címszó alatt a 20-ast. Ösztöndíjak 
(Útmutató a 11. oldal). 20. sor: ..Ha On közoktatási, 
szakképzési vagy felsőoktatási intézmény tanulója, 
ebben a sorban (a hivatalos szöveget fejből mondta, és még közbe is szúrta, hogy 
ezek még a -ba. -be, -bán -ben helyhatározó ragot sem tudják helyesen használni) azt 
a tanulói, hallgatói juttatási kell feltüntetnie, amelyet a közoktatási intézmény vagy 
elkülöníteti állami pénzalap, helyi önkormányzat jogszabály alapján fizetell ki 
Önnek." En is elolvasom e?v másik Útmutatón. Világos. Nem vagvok tanuló. Ösztön-“  ír.
díjban más eszerint nem részesülhet. A régi ösztöndíjasok (azok ott fönt) már nem 
ösztöndíjasok. De van remény, mert néhány sorral lejjeb ez áll: ,,1'ontos! Ha ebben 
a sorban adatot közölt, akkor olvassa el a 45. sorhoz leírtakat is!”  45. sor: ..Ebben 
a sorban a 23. sorban szereplő jövedelemnek az Útmutató 13. oldalán található 
adótábla segítségével kiszámított adóját tüntesse fel.”  Akár hiszed, akár nem. idáig 
jutottam.

Később, hogy -  kissé higgadtabban -  újraéltem az eseményeket, akkor sem 
bántam mes: cselekedetemet. Sőt most sem. Odamentem a feleségemhez, gyöngédenö / c c. t

szájon csókoltam, kivettem a kezéből az Útmutatót meg az összes lila papirost, a szám
lákat stb., apró darabokra léptem és elüvöltöttem magam: Neeeeeem! A kisebbik gye
rek fölsírl álmában, aztán súlyos csönd nehezedett a szobára, ahogyan azt a nagy 
klasszikusok mondanák.

E súlyos csöndben mentem át a másik szobába; bekapcsoltam Zsizsik névre hall
gató számítógépemet és a következő levelei fogalmaztam a titkosszolgálatokat felügye
lő, pálca nélküli miniszternek:

„Tiszteli Miniszter ú r !
Nem játszom tovább. 19.... február 12-én, pontosan 16 óra 17 perckor fikcióvá 

változom. Mikor Ön e levelet kézhez kapja, én már azonosultam novellahőseimmel 
Bozsik Péterrel és Bálványi Péterrel. Tudomására kívánom hozni, hogy felelősségem 
teljes tudatában cselekedtem és döntésemben kényszerítő körülmények nem játszot
tak közre. Elhatározásom végleges és visszavonhatalan; oka pedig az adóhatóságok 
magyartalan és érthetetlen stílusa. Olyan világba távozom hát, amelynek - 'b ízom  ben
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ne -  ismerem a törvényéit és törvényszerűségeit, ahol senki sem tenyerei bele immár 
fiktív életembe, és ahol -  remélhetőleg -  a pontosvessző helyét is pontosan tudom.

Mellékelten megküldöm személyazonossági igazolványomat, mindkét útlevelemet, 
katonakönyveimet, adóigazolványomat, társadalombiztosítási igazolványomat, ható
sági bizonyítványomat a személyazonosító je lr ő l vezetői engedélyemet, igazolásomat 
a közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtási ismereteinek megszerzéséről, gépjár
művem forgalmi engedélyét, nemzetközi gépjármű-biztosítási kártyámat, igazolólapo
mat a környezetvédelmi felülvizsgálatról benzinüzemű gépkocsihoz, 13 drb büntető 
cédulámat „Tiltott helyen várakozott”  jeligére. 8 drb tagsági igazolványomat, 4 drb 
postai jogosultsági igazolványomat, 2 drb bankkártyámat. 3 drb törzsvásárlói 
kártyámat, életbizosítási kötvényemet, József Attila Levegőt! című versét és összes 
műveimet lemezen. Microsoft ^ ord  5.0 programban.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Tisztelettel:
Bozsik Bálványi Péterek
Vteissbrunn, 19... február 12.”
A levelet elküldtem még az Alkotmány- és Jogpolitikai Intézetnek. 23 emberjogi 

szervezetnek, a belügyminiszternek, a köztársasági elnöknek. Weissbrunn Megyei 
Jogú Város bolgármesterének, a pápának, a dalai lámának, Habsburg Ottónak és az 
összes magyarországi börtön parancsnokának. Egvet-egyet e-mailen elküldtem Luci
fernek (hiei(tf'hell.hii) és a Jóistennek (jehova(fí'heaven.space).

Kiitta a maradék unikumot, rám emelte véreres szemeit (akkor láttam valami 
olyasmit, amit eddig még soha, berúgásának villámgyors folyamatát; ahogy egymás 
felé tartott két szemgolyója és kocsonyássá vált a szeme, tudtam, percek kérdése és 
elájul) megitta a következő sört és mintha azt kérdeztem volna, na és. mit történt 
ezután?, így fejezte be:

Aztán... nyu... nyugodtan meg., vacsoráztam (almás sült májat maradék rizskö- 
rettel. kevés szezámmagos zsömlével) és., és., aludni tértem. Ez volt hát apechem... 
tövid rörténele... Azóta el... elhagyott engem... APECH; nyugodt vagyok: álmok 
nélkül alszom.. és gondolatok nélkül kelek...

És ahogy kimondta e lao-cei bölcsességet, azonnal mozdulatlan maradt, mint a 
katona, akit golyó talált. Elájult, leterítette az alkohol. Tévedtem, gondoltam magam
ban, már Karácsonyi sem a régi.

l\em bírta ki Weissbrunnig.
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Bulla D. Károly

A vadoné*
-  egy korai Kosztolányi-novella -

Elviselhetetlen, hogy a könyveknek nemcsak szerzőjük és műfajuk van. hanem 
méretük is. Erre akkor döbbent rá. amikor Gizella rácsapla az ajtót és ő belemerült 
a könyvtár újrarendezésébe. Már az első órában egymás mellé kellett tennie két egy
más mellé egyáltalán nem illő kötetet. Csupáncsak azért, mert magasságuk akkora, 
hogy saját elképzelt helyükön nem férnek cl, egyedül a legfelső polcra állíthatja őket. 
Holott az egyik az ..Irodalom” , a másik a ..Természettudományok”  folyómétereihez 
adott volna hozzá valamennyit. De nem: felkerülnek a plafon alá, balról a művésze
ti albumok, jobbról a gondosan bekötött napilap-évfolyamok közé.

..Soha többet nem fo<;ok megtalálni semmit", nyögte a kél falat csészén beborí-O O C r
ló polcrendszer előli a döbbenet percében, midőn felfedezte -  felfedezte?, amikor 
szemébe hasíloll! -  hogy az asszony fenekestül felforralta a könyvtárát. ..MiértO. . C . • '
telted ezt velem’ ;  nyafogta sírós hangon, és nem tudta eldönteni, vajon kegyetlen 
bosszút álltak-e rajta valamilyen szörnyű, de elfelejtett bűnéért vagy pedig az osto
baság iszapja éri el a szájáig, s neki alá kell merülnie a sötétségbe, fuldokolva a 
ragacstól, mint néha éjszakánként a krónikusan gyulladt arcüregéből váladékozó 
slájintól, amelyet sem lenyelni, sem felköhögni nem tudott.

Gizellát sem tudja sem lenyelni, sem kiköpni. Fia elhinné, hogy kíméletlenségből 
leszi vele mindezt, belekapaszkodna a gyűlöletbe, harcra kelne, viszonozná a halá
los ütéseket. Kiderülne, melyikük az erősebb. A gvenge meghunyászkodna, uralkod-C. U ” * '
na a győző. Teljes lenne a harmónia, mint a családokban rendesen. De szívesen 
fogódzkodna a nő ostobaságába is, lenne elnéző és megbocsájtó. ..Kis butám” , mon
daná kedves fölénnyel, „na. na, ne sírjál, nincs semmi baj’ ’ , és csordultig telne a 
szerelem pohara.

De Cizellállak esze ágában sem állt zokogni, fel sem merült benne, hogy valami 
rosszat tett. A beteljesült bosszú öröme sem látszott rajta. „M ár állt rajtuk a por, 
szívem” , vonja meg a vállát, „Tízesével kihordtam az erkélyre és kiporoltam egyesé
vel mindet, amíg te a drága mamádnál voltál. A polcok is már ragadtak a kosztól. 
Nemhogy megköszönnéd, amiért egy cseléd munkáját végzem /'

Még ő van megsértődve.
Porig rombolt egy gótikus székesegyházat, és azt se mondja, hogy pardon.

* Az Üzenet és a Zetna közös irodalmi pályázatának II. díjas szövege
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Igen. hajszálra úgy viselkedik, mini amikor...
De nem. erre nem akar gondolni, ennek már rég utána van. Megszabadult tőle. 

Megszabadult anélkül, hogy akár lenyelte, akár kiköpte volna, ezt a dolgot is ugyan
úgy a torkában gyülemlő keserű savak marták szét. mint a nyúlós váladékot, ott 
szívódott fel. mint álmos mérgek, hogy soha többé ne tudja kimondani sem annak a 
férfinak a nevét, sem azt, ami akkor történt.

Késő estéig rendezte a könyveket, de a munka negyedéig sem jutott. Csak akkor 
hagyta abba, amikor maró éhséget érzett a gyomrában. Meglepetésére Gizellát nem 
találta a konyhában. Helyette kis cetli a kredencre tűzve. Hogy ne várja, vacsoráz
zon egyedül. Aha.

Mégis megsértődött. Nem tudja felidézni, mondolt-e valami durvaságot, amikor 
a könyvtárát meglátta. Mindegy, majd visszajön. Vagy holnap reggelre, vagy egy hét 
múlva. Ahogy szokott. Ahogy akkor is.

Na. javult az ellátás, állapítja meg a nyitott jégszekrény előtt. Kivesz két pár 
virslit azzal a meggyőződéssel, ez az új kormány mégiscsak tesz valamit, hogy neki 
ne kelljen nélkülöznie. Ha már cselédet nem tarthatnak, legalább éhezniük ne kell
jen. Ilyen inflációs időkben. Recesszió idején. Amikor minden begyűrűzik, aminek 
nem kellene.

Arról fogalma sincs, azt a virslit a határon csempészték át piaci árusok, Gizella 
épp egy héttel ezelőtt rendelte. A vajat a margaringyárból lopatta. ötkilós tömbben, 
amin aztán megosztozott a szomszédasszonyokkal. A tojást kofák árulják méregdrá
gán a piacon. A karajt a vágó hídról meztelen testükre, derekukra tekerve hozzák ki 
a vakmerőbbek. A sajtot szemes kávéért cserélte, a kolbászért párnacihát adott a 
stafírungjából. Még hogy a kormány... Gizella nagyot kacagna.

Úgy szereti, ha pukkan a virsli, amikor tányérján megszórja. De most már a 
rotyogó vízben szétpattan. Affenébe! Maga is csodálkozik, milyen hirtelen düh önti 
el. Dupla adagot tesz rá a tormából, a csípős gőz felcsap az orrába. Könnyezik, 
harákol. Kis híján magára önti a forró teát.

Gyilkos kedve támad, ennek ellenére az ágyban azonnal elnyomja az álom. 
A lebegés közben előtte még érzi. halálosan fáradt, kimerítette a könyvek pakolása.

Reggel a rádió gyászzenét játszik. Csak nem? Már megint meghalt egy hatalmas
ság? Akár itthon is maradhatna, gondolja. De azért csak bemegy dolgozni, majd 
este folytatja annál a polcnál, ahol abbahagyta.

Másnap az újság már közli az állami konzílium jelentését a halál okáról. Figyel
mesen olvassa a hosszas felsorolásban a betegségek nevét. „Ez mind van nekem is, 
plusz még hipertónia'’ , adja vissza a lapot a korrektornak, és átsiet a másik szobá
ba kávézni.

Hörpöli a forró nedűt, kinéz az ablakon. Valami hatalmas madarat lát a szem
közti fán. „Te Feri, miféle szerzet az ott?” . A kollégája egykedvűen követi tekintetét,
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nem sieti el, hogy lenyelje a szájában lötybölődő utolsó korty kávét. „Bagoly, mi 
más”  mondja még kicsit nedvesen. „Nahát, ilyen a bagoly, milyen érdekes!’ ’ , siet 
vissza a saját szobájába. Feri a le-lejáró műfogsorát igazgatja a nyelvével eközben 
jegyzi meg a többieknek: „Most szerkeszti az Állattan könyvet.”

Úgy számítja, Gizella vasárnap fog hazajönni, akkor telik le a hét. Addig kitart a 
jégszekrény tartalma, és elkészül a könvvlárral is. Hamarább is végezhetne, de szom
baton, szokás szerint, meglátogatja a mamát. Busszal utazik, alig több egy órácskánál.

A mama már nehezen mozog. De márciusban. Zoltán-napra mégis minden évben 
megjelenik a kosárkájával elővarázsolja belőle a kis csokor ibolyái és az aznap haj
nalban sütött kenyérből jókora kanyarításnyit. A szerkesztőségi szoba dohszagát egy 
perc alatt maga alá gyűri a friss kenyér illata. A mama mindig ide jön, egyenesen 
az állomásról. Nem akar Gizellával találkozni. Gizella sem vele. Miről is beszélget- 
hetnének? Az egyik panaszkodhatna, hogy az ura nem keres annyit, hogy teljék 
cselédre, a másik hallgathatna a rró l hogy negyven évig szolgált...

A szombatra kitűzött nagy lomtalanítást és parkrendezést nem halasztják el az 
országos gvász miatt, ellenkezőleg, a megmozdulás hazafias színezetet ölt. ..Ezt a“ u. ■ ö- O •'

vadoncot. ezt mindenképpen vágják ki az ablak e lő l elveszi még azt a kis fényt is” , 
köti. útban az állomás felé, a kivonulók lelkére, akik szerszámaikkal úgy lepik el a 
parkot, mint hangyák a döglött szarvasbogarat. Gyűl a szeméi és az avar kupacok
ba. habzik a mész a vödrökben, fehérre mázolnak mindent, fák törzsét, utak szegéit
Ivén és a gruppok körül a köveket, a kerítés betonját, a poroló cölöpét, vakít minden 
a nedves, sötét föld fölött. „Ne adjak fűrészt?” , dehogy, hozlak magunkkal megnyug
tatják, kivágják, hogyne vágnák, elveszi a fényt, persze, tavasszal ha lombot hajla
na. már felérne az emeletig.

Mégis inkább keresztben helyezem el az a kél könyvet, gondolja, amikor a 
mama húslevesét kanalazza.

A szomszédasszony jön  át. .Nagy kérése volna a szerkesztő úrhoz. Ha meg nem 
sérti. Ha lehetne. Meg is fizetné, persze. Előlegként esetlenül le is tesz egy üvegcse 
málnát elébe. Végre kiderül, miről lenne szó. A gye
rek elhagyta az iskolatáskáját. Pontosabban a nagyfi
úk bedobták a folyóba. Benne voltak a könyvek, 
amiket az iskolától kapott. Ha lehetne, hiszen a 
szerkesztő úr olyan helyen, a kedves mama elárulta...
Persze, persze. Csak lessék felírni, milyen könyvek.
Állattan, igen, és matematika. Hetedik osztály. Elme
nekül a hálálkodás elől. a málnát is ottfelejti.

A buszban érzi, lüktet a halántéka. Ezt az erős 
húslevest talán nem kellett volna... „Ne dolgozz olyan 
sokat, kisfiam, sápadt vagy” .
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Már csak két polc, másfél polc maradt hátra. Még ma este végez vele. Azt a két 
könyvet, azt mégis keresztben, a többi fölé, a saját rendszertani helyére fogja tenni. 
Vagy mégsem. Hogy néz majd ki úgy! Fel, a legfelső polcra. Oda elférnek. De ott meg, 
a művészeti albumok és a bekötött lapok között, ott hogy festenek?

Milyen rendet tettek a parkban, állapítja meg, ahogy befordul. De... D e... Hát 
azt a vadoncot nem ott hagyták az ablaka előtt! Hápog a dühtől, érzi, ahogy arcüre
géből megindul a váladék, megragad a torkán. Krákog, indulatosan csörtet ki a 
fűrésszel, álverekszi magát a bokrokon. Lent, a tövénél, közvetlenül a föld fölött 
akasztja bele a fogakat a fiatal kéregbe. Kétrét görnyed, szuszog, torkát köszörüli, 
nyeldes, húzza-vonja a fűrészt. Köpni szeretne, de kiszáradt a szája, hát csak hará- 
kol. Ezek a semmirekellők! De most már kivágja, ki bizony... Pedig még két polc 
hátra van. másfél polc, és azt a két könyvet, azt elhelyezi keresztben, vagy mégsem, 
és holnap Gizella is megjön.

Érzi, ahogy agyába tolul a vér, talán csak a keserű slájm a torkából, de nem 
hagyja abba, fűrészel tovább, egyre dühödtebben rángatja a pengét. Ez az átkozott 
vadonc, hogy tartja magát, pedig a törzse alig karvastagságú, és mégis... Hát már 
csak nem fog ki rajta, megmutatja, ki az erősebb.

Amikor holtan összecsuklott, olyasfajta zajt keltett, mint a virsli, amikor szét- 
purcan a habosan rotyogó vízben.
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Berniczky Éva

A paradicsommadár*
Nem én fordulok el a jelentől. A jelen fordul el tőlem.

K.D.

Boró néni esküvőjére az egész família élesen emlékezett. Családunk felmenői úgy 
mesélték el generációról generációra, mint egy elmulasztott fontos film tartalmát, 
amelynek felidézésével valamennyien nyertünk és nyerünk a mai napig. Ha mást 
nem, hát egy kevéske jártasságot a letűnt idők összekaparásában. Meg aztán senki
nek sem árt meg, ha nyomon követi, hogyan celebrálódik nem mindennapi esemény- 
nyé a dolgok egyszerű rendje.

Ebből a különlegesnek kikiáltott napból valóban túlcsordultak a színek, a sza
gok, a hangok. Mindig a saját ritmusában kínálkozik fel, ennek ellenére megbontha
tó, könnyen adja magát, mégsem ledéren. Bármit formázhatok belőle, mint a parton 
a nedves homokból. Azt építek anyagából, amire éppen kedvem szottyan. Első ráné
zésre, szaglásra és hallásra ezt a bizonyos márciusi délelőttöt túlságosnak találtam, 
mint egy színes marcipán figurákkal díszített tortát. De elég volt belekóstolni tész
tájába. Izében elolvadt a vajon a dió, a citrom illata helyére billentette a vágyak 
harmóniáját. Nem tudnám megmondani, mivel harcolta ki nálam a becsben tartás 
kötelező érvényét. Azt furcsállom leginkább, hogy ennyi év távolából még én is mo
soly nélkül ízlelem végig szeleteit. Pedig a szüleim épp csak készülődtek akkortájt 
erre a világra, ahol -  emlékezett apám -  a hosszú verandán öt asztalt húztak egybe 
a vendégseregnek. Vakító damasztabroszokon terítettek, a kölcsönkéri tányérok, ka
nalak, villák, kések csörömpölése úgy ült meg a boldogok fülében, akik hallhatták, 
s akiknek újra és újra felelevenítették, mint egyszeri megismételhetetlen morajlás. 
A poharak csengése egyenesen a templomi harangszót idézte vissza. Ettől leírhatat
lan izgalom lett úrrá a várakozókon. Kukucskáltak ki a verandáról, mindenki első- ö 1
nek kívánta meglátni a menyasszonyt. Ilyenkor a bejáratott babonák számítanak, 
nem az a letagadhatatlan tény, hogy Boról bizony csúnyácska kislányként emleget
ték. A habos menyasszonyi ruha nem sokat javíthatott rajta. Nem is lehetett ilyen 
célja a fodrokkal senkinek, kit érdekelt? Elvégre bekötötték a fejét, vagy nem? Ami 
csak előnyére válhatott, hisz a feljegyzések szerint a családból a legkevesebb hajjal 
őt áldotta meg a feljebbvaló. Erre számtalan bizonyítékot sorolhatnék. Közülük azt

* Az Üzenet és a Zetna közös irodalmi pályázatának III. díjas szövege
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az esetet kedveltem leginkább, amikor hosszúlábú unokaöccsei százas szöggel és 
kalapáccsal szaladtak utána, hogy egy masnit szögezzenek a fejébe. Boró néni leg
többször a tisztaszobába menekült előlük, ott nem bánthatták. Az ajtó mögött édes
mama védelmében bízhatott. Elégedetten bámulta magát a tükörben. Boró néni már 
akkor hajlott az angolos abszurditásra. Olvakat gondolt, hogy' neki km és a haja, 
neki?! A nagy cirádás keretben kövérke angyalok szállták körbe. Mindig lehullott 
belőlük valamicske szösz, elég volt alájuk állni, s máris eziistözötl az angyalhajtól, 
így aztán sohasem bánta meg, hogy gumitestű babáira gombostűkkel szúrta rá gyil
kos elszántsággal a babaruhát. Hiába akarták megbüntetni ezért, hiába mutálták az 
ajtó mögül, te szívtelen kis kopasz, kopasz, kopasz! Boró néninek esze ágában sem 
volt heves bűntudatot gyakorolni. Türelmesen és fapofával kivárta, míg unokaöccsei 
bosszúállása elévült, jeges kurjantásuk bele nem keveredett a tél végi folyó rianásá
ba. Innen már Boró néni nyelvet nyújtogathat feléjük, úgysem érik el. veszedelmes 
sebességgel sodródik lefelé a zajló folyón. Jégtábláról jégtáblára ugrik. Az ő súlyát 
elbírják az alkalmi tutajok, de a fiúk nem merészkednek a bizonytalanra. Nadrág
jukból kilóg a lábuk szára az állandó növésben, kilátszó fehér boriik világít a távol
ból, a többi elmosódik.

Boró néni a part közelében a behajló fűzfaágba kapaszkodva lendüli egy jók o 
rát, s amikor már szilárd talajt érzett a lába alatt, menyasszonyi ruhát húzott a 
csínyeire. Nem rosszalkodik többé. Kora tavaszra különben is engedelmesen össze
gömbölyödik a hideg, egyre kevesebb lesz. jegecesedik, kásásodik, mint egy színeha- 
gyott sápadt dinnye, amibe belepisilt Lőrinc. Látod, látod, csóválja fejét édesmama. 
a megfagyott lilás lábacskát fekete nadálytő főzetében áztatja. Meghinti apróra nye
sett körömvirággal, a sziromdarabok beleragadnak a nedvesébe, gyökerei eresztenek 
a pamutharisnya melege alatt. Ez olyan kisasszonyosan vidám, ernyő horgasodik 
belőle, fehér kesztyűk hajlanak, kalapba borul. Férjhez mehet. Nincsenek már ben
ne kételyek.

Azt mondják, megleste egyszer a nővéréi. Miért pont a harangozóval szűrte ösz- 
sze a levet, amikor becsületes kántortanító volt az ura? Ezen akkor sem gondolko
zott, azután sem. Boró néni mindig ráérzett, mivel fölösleges foglalkoznia. Fülében 
szép rendben álltak a muzsikák. Ezért kapta fel a fejét, amikor egyszerre csak azt 
hallotta, a harangok össze-v issza ütnek. Meg-megcikkannak, mintha valaki az elve
szített ritmusba kapaszkodna, azon kúszna fel a csúszós nyelvek felé. Egyre köze
lebb lopózott, pedig akkor még nem tudta, hogy valami olyasmi tárul szeme elé, 
aminek nem lenne szabad. Himbálózott a harangozó, vonaglolt fehér feneke a nővé
re ölén. Vadságuk Boró nénibe áramlott, kezét kislányosan arcára szorította. Kél 
ujja között azonban erősödött szemének optikája, a kivágott kocka nagyításában még 
élesebben látta őket. Nem illik ilyet kilesni, motoszkált az agyában, de nem mert 
moccanni, beleragadt a barnás homályba. Ott kellett lennie, abban a pillanatban.
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amikor a fotográfus vakuja villant. Boró néni eszét veszítve kívánta, járná át őt is. 
ami azt a kettőt ott. S amikor ez abban a sötét szegletben meghúzódva bekövetke
zett, olyat érzett, mit eddig még soha. Kiverte a hideg, maga az olvadó folyó áram
lott keresztül rajta. A jégdarabok felhorzsolták, vérzett, keze helyén a zsibbadás 
maradt. Millió hemzsegő részecske feszítette valamikori ujjait, csak sejtette, hogy 
ezek az ujjak fogtak, markoltak, szorítottak, karmoltak pár perccel ezelőtt. A szú
rások ritkultak, elcsendesedtek. Agazott-bogazott, időbe tellett, míg vállából kinőtt a 
karja, könyöke, csuklója, kézfeje, ujjpercei, körme. Csodálkozott, mennyire behaj- 
lottak a sodrástól a fák. árnyékukban megbújva megnyugodott. A víztükörben a lom
bok körvonalai sátrasan tartották magukat a fején. Gyűrhetetlenek, akár édesmama 
keményített damasztabroszai. Jobban állt neki ez a kikeményített fityula, mint a 
haja. Apáca, még mit nem! Nem, nem, rázta a fejét. Nem öltözik be csak azért, hogy 
megtisztult lélekkel esedezzen nővére üdvösségéért. Ekkor döntötte el. hogy férjhez 
fog menni. Boró néni egészséges lékkel visszamászott egy jégtáblára, onnan intege
tett vissza a parton maradottaknak.

Az ünnepi lakoma húslevessel kezdődött. Majd hozták a főtt húst, krumplival és 
a gyöngyházszínű paradicsomszósszal. Azon az éven pompás paradicsomtermésnek 
örvendtek a környékbeliek. Es édesmama szerette demonstrálni a dolgok állását. 
Most pedig úgy esett, hogy minden szomszédos háztartásban legalább háromszáz 
literben mérték a télére eltelt paradicsomlevet. Szűk nyakú fehér üvegekben, 
hólyagpapírral lekötve sorakozott a polcon az elmúlt nyár. Nem volt könnyű azl az 
irdatlan mennyiségei fél literekre bontani. Ahogy teltek az üvegek, sötét kezük úgy 
göbösödött, a derekukba gyakrabban nyilallt bele a nyavalya. A se vége. se hossza 
főzések fülledtségében kényszeredetten szívták tüdőre a savanykás szagot. \ériik 
besűrűsödöll, apró szálak cirkállak benne kórokozóként. Marokszám szedhették az 
aszpirint, ha nem akarták, hogy egy álnok kis paradicsomrög állítsa le fejükben a 
keringést. A pirula átszakította az akadályokat, egészséges iramban csordogált a pa
radicsomlé. A passzírozó fakeretes teknőcskéje felfogta a hordalékokat. A maradé
kot, az ikrásodott magvakat a tyúkok elé vetették, azok meg fitymálva szétkaparták. 
Ennek szemmel láthatóan betegesen örültek. Elégedettségük leginkább abban 
nyilvánulhatott meg, ha a többiekkel -  akiknek spájzaiban ugyanúgy sorakozott a 
stelázsikon öblös, fél literes üvegekben a finom nedű, mint az övékben -  együtt 
kanalazzák a paradicsomszószt, szálazzák hozzá az omló hús rostjait, nyalnak hoz
zá a tört krumpliból. Kimelegszenek, homlokukon lecsapódik a fűtetlen veranda 
hidege. A férfiak először levetik felöltőjüket, majd mellényüket, az asszonyok derék
ban, mellben kiszabadítanak egv-egy gombot.

Az asztalfőn Boró néni és Lajos úr, a vőlegény időnként egymásra néztek, össze
hajoltak. Arcuk kipirosodott a forró étektől, szájuk széle zsírosán csillogott, és erős 
húsleves-szaggal áradt belőlük a boldogság. Fejüket össze-összedugták, mint a sziá
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mi ikrek, mindenki azt hitte, ugyanaz a gondolat ke
ring bennük oda-vissza, örökmozgókká válnak, akár 
a szökőkutak. Boró néni mirtusz koszorúja és Lajos 
úr olajosan fénylő haja kényelmes ívet zárt, rátele
pedhettek az angyalok. Egy ideig lustán heverésztek. 
aztán unalmukban lemásztak néhány szinttel a bol
dogság alá. a damasztabrosz takarásába a Szirmaiék 
Isvánkájához. Abból pedig, ha az angyalok eltekereg
nek a helyükről, csak baj származhat. Addig rosszal
kodtak az asztal alatt, míg kerekedett egy aprócska 
affér.

A nagy sziircsölésben, kanalazásban a veranda szegőléce alól kimászott egy jól 
fejlett fekete bogár. Ha nem a Szirmaiék szemfüles Isvánkája, senki észre nem vet
te volna. Megjegyzem. Isvánkát azért hívták Isvánkának, mert olyan sietősre sikere
dett. Arra a t-re senkinek sem maradt ideje. Azóta megöregedett, de ma is ekként 
szólítjuk, Isván bácsi. Beláttam rég, a szereplők alakja úgy írható felül hitelesen a 
jelenben, ha javító szándékkal sem ferdítünk rajta. Szóval Isvánka sajnos azonnal 
felfedezte a bogarat. Ügyesen bekerítette, foglyul ejtette, s egy darabig elvolt vele az 
asztal alatt. De nincs unalmasabb egy fogva tartott bogárnál. Ahhoz, hogy érdekes
sé váljék, el kell ereszteni, vagy legalábbis egy merőben más közegbe ajánlatos he
lyezni. Így morfondírozhatott Isvánka, aki egyre többet szeretett volna megtudni a 
félelmében megmerevedett bogárról. Igen csak furdalta az oldalát, vajon úszni tud- 
e egy ilyen fekete bogár. Egy óvatlan pillanatban belecsúsztatta játékát egyenesen az 
ifjú pár előtt fénylő paradicsomszószba. Nem sejtette szegény, hogy ezzel elindít egy 
fontos párbeszédet, amely meghatározza az ünnepeltek további házasságát. Tulajdon
képpen, ha némán végighallgatták volna közös életüket, történetük akkor is ugyan
az lenne, viszonyukon egy-egv szó, mondat nem változtatott semmit.

-  Egy svábbogár! -  nyikkant egyet Boró, a menyasszony.
-  Az bizony, egy csótány -  erősítette meg, ahogyan egy udvarias vőlegényhez 

illő, Lajos úr.
-  Edesmama háztartásában nincsenek csótányok -  háborodott fel Boró néni.
A vőlegény zavartan pislogott. Állítólag fiatal korától nehezen viselte az össze- 

akaszkodásokat, ha csak tehette, kerülte a hasonló helyzeteket. Nem szólt, magába 
fojtotta, hogy a csótány és a svábbogár egy és ugyanaz. Ha egyszer az egyenesszár
nyúak alrendje csak bizonyos finomítással fér bele hitvese eleganciájába, ám legyen. 
Minek erőltetni ezt a kellemetlen rokonságot. A leveseskanalával kihalászta a kapá- 
lódzót a paradicsomszószból. Es azzal az édes bosszúval, hogy ha a svábbogár úribb, 
mint a csótány, hát legyen neked, kedves párom, azt mondta:
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-  Hál akkor kiszedem ezt a svábbogarat.
Arcán mély megbecsüléssel, jó l látható helyre pöccintette a fehér damasztabro- 

szon az átázott bogarat. Ahogy az lenni szokott, a fogságból szabadult elkezdte 
lejárni a lábára, szárnyaira tapadt rózsaszínes-pirosas masszát. Az araszolásában íze
iről egyre fogyott a paradicsomszósz, az abroszon pedig megjeleni egy csúf madár, 
olyan varjúszerű forma. A bogár megállt egy pillanatra, emelgette a lábát. Azon a 
helyen megvastagodtak a vonalak, mini mikor egy töltőtoll megfut. Aztán talán 
rájött a pirosas varjú képtelenségére, újra indult. Nyomában szép hosszú tollak nőt
tek a varjún, a farka talán a szárnyánál is jobban  sikeredett. A Szirmaiék Isvánkája 
a festék anyagából merítve gyorsan, a logopédusok szerint meglehetősen hadarva el 
is nevezte a képet:

-  Ez meg egy pardicsommadár -  nyelt el legalább egy a betűt.
Es én a mai napig csodálom Lajos úr önfegyelmét, amelynek visszafogottságában 

nem javította ki Isvánkát. Sőt, etlől kezdve azzal a csak rá jellem ző eleganciával hall
gatott, amelyet senki sem utánozhatott. Mert ezen a ponton nincs az a vőlegény, aki 
ne jegyezte volna meg finom iróniával:

-  Edesmama háztartásában nincsenek paradicsommadarak.
Azonnal megértette, eddig tartott a rövidke párbeszéd, amelyen eztán hajszálnyit

sem változtatnak. Ugv élik meg. mint két lexikon-készítő a team-munkát. Talán azö.' ” ■
egész életük sem elég rá, hogy elkészüljenek az összes betűvel. Hogyan lenne szívük 
módosítani a már keservesen kiköhögött anyagon? Feltehetőleg a paradicsommada
rak nem költöznek át telelni a magukénál hidegebb vidékre. M ondjuk, édesmama 
háztartásába. Akkor már inkább énekelnek Uj-Guineában. Lajos úr lexikon-olvasó 
ember lévén, tökéletesen tisztában volt ezzel. Felmérte, hogy ebben a szereposztás
ban Boró néni erőszakosan gyarmatosítja majd a körzetet. Neki pedig az csöngött 
esúfondárosan a fülében, komám uram, tegyen úgy, tegyen úgy, mint egy bennszü
lött. Ha meg nem pisszen, vigasztalásul neki marad a paradicsommadár. A hím fel
fú jja nászruháját, Lajos úr pedig felszedegeti a földre került színes tollakat, abból 
fabrikál ékességet, amit fájdalomdíjként a fejére tehet. Lajos úr egyszerűen hiú volt, 
szeretett csendben szép lenni.

Nohát, eljött az ideje, Boró néni felvette a babos menyecskeruhát, kezében faka
nálra cserélték a menyasszonyi csokrot, azt a néhány szál kökörcsint. S amennyire 
elegáns fanyar illatú ez a törékeny virág, olyan rántásszagú lesz az évek során az a 
fakanál.

Azt mesélik, Lajos úrnak öreg korára sikerült beszereznie a Révai Nagy Lexikon 
köteteit. Egyetlen egy hiányzott, P-tőI az S-ig. Ez nagyon bántotta, nem bírta elvi
selni. Kölcsön is kérte a hiányzó példányt Szirmaitól, aki megbecsült és főleg jól 
kereső ügyvédként könnyedén hozzájuthatott. De nem ám puszta tanulmányozásra. 
Lajos úr a rokonok legnagyobb megrökönyödésére estéit azzal töltötte, hogy átmá
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solja a Lexikonnak ezt a kötetét az elejétől a végéig. Annak idején a kódex-írók 
körmölhettek ilyen megszállottan hideg celláikban. Mintha gyorsaságukon múlna, a 
körmükre ég-e a gyertya, tüdőbajt kapnak-e a nyirkosságban vagy köszvényt. Szor
galmuk átragadt Lajos úrra, rekord gyorsasággal elkészült munkájával. Amikor 
befejezte az utolsó oldalt, nekiállt felolvasni. Ugv olvasta, mint egy napilapból a friss 
híreket. Biztosan szívott hozzá egy szivart, a szőnyegre hullatta a hamut, kortyolgat
ta kávéját. Talán még csámcsogott is azon, amit megtudott, akár a pletykákon. Ez 
utóbbi persze valótlan állítás. Lajos urat nem szórakoztatták, pontosabban untatták 
az igazi pletykák. Jobban szerette a saját szemével megállapítani, hányadán állanak 
a dolgok. Nyomtatott szövegben azért becsülte elsősorban a lexikonokat. Mert azok
ban semmi sincsen kitalálva, a pártatlan valóságot tükrözik. Gondolta ő, kuncoghat
nék, de nem kuncogok. Mert titokban irigyelni szeretném Lajos urat, hátha igaza 
van, no jó , inkább volt.

Mindezek ismeretében mégis a legfrissebb Pesti Hírlap rikkancsaként jelentette 
be, mintha holnapra mindez megváltozhatna, ellenkezőjére válthatna. Kizárólag itt 
és ma lehet az egyetlen igazságot megtudni. S mivel háborúk végéről vagy éppen 
kezdetéről, frontok vonulásáról nincsenek igazságok, egészen másról olvasott fel. 
Képzeld Boró, azt írja a Lexikon: Svábbogár lásd csótány. De Boró nénit éppen nem 
találta vicces kedvében. A kezében maradt fakanállal nekiesett az öreg fejének, és 
kavarta, kavarta őszességét, mint a nulláslisztet, hogy nem szégyelli magát. Az meg 
úgy megijedt, hogy inkább gyorsan így folytatta: Paradicsommadarak (Paradiseidae): 
az énekesmadarak (Passeriformes) rendjének egyik legdíszesebb családja. Főleg Uj-Guineában 
élnek, csupán három fajuk él Ausztráliában, A hímek nászruhájának dísztollaiból készíti az 
őslakosság az ünnepségeik alkalmával viselt fejékességet. Az erdők lombja közt élnek, rovarok
kal és gyümölcsökkel táplálkoznak. Amiről Boró néninek eszébe jutott az esküvője, a 
tönkretett damasztabrosz. Könnybe lábadt a szeme. A fehér anyagból soha többé 
nem sikerült kimosni a paradicsomszósz ejtette foltokat. Ha halványan is, alig 
derengve, öröknek tűnt. Boró nénit rossz érzés kerítette hatalmába, mintha a becsü
letén esett volna csorba. Pedig ő soha. Csak a nővére. Az is a néma harangozóval. 
Senki nem tudhatta meg.

Másnap a megmaradt süteményekkel megpakoltak néhány tálcái, és ezek kísére
tében visszaadták a kölcsönkért tányérokat, kanalakat, villákat, poharakat. Tisztára 
mosogattak, fényesre sikáltak, törölgettek mindent. Nagyítóval sem találhatni azokon 
belekötni valót. Senkinek nem lehetett egy rossz szava sem erre a háztartásra. Amíg 
nem kiált valaki repülősóért, munkál az a felülmúlhatatlan békebeli nyugalom.
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Esti Kornél hazatér
Egy szeles, novemberi éjjelen érkezett haza, abba a poros, bácskai városba, 

amelyben már életükben többször is meghalnak az emberek. Amint megpillantotta a 
kopott vasúti pályaudvart, elfogta a melankólia. Az állomás már kihalt folyosóján 
megállt egy pillanatra; szórakozottan böngészte a szakadozott menetrendet, mintha 
máris indulna tovább. A lámpák sárga fényében viharvert bőröndjével, hosszú bal
lonjával, s hanyagul fejébe nyomott kalapjával valószínűtlenü 1 hatott.

Néhány órája, miközben a vonatfülkéből a távoli fényeket fürkészte, fülében még 
a tenger morajával, cipőjén a föveny homokjával, arra gondolt, végre a hosszú 
bolyongások után talán most sikerül megtalálnia a nyugalmat, amelyre oly régóta 
vágyolt. Am hasztalan igyekezett felidézni a múlt homályából olyan emlékképeket, 
melyek a nehéz órákban sokszor erői öntöttek belé. A gazdagnak hitt múlt tárháza 
most üresen kongott. A nyugalom eddig mindig az unalmat jelentette számára, amit 
a halál rokonának tartott. Cigarettára gyújtott, s merőn bámulta a kékes füstön át 
útitársának, egy idősödő férfinak másnapi újságot tartó szőrös ujjait.

Amikor kilépett az állomás épületéből, s megpillantotta a régi utcasort, elfogta a 
rémület, hogy hátralévő napjait itt kell majd leélnie. Egy ideig céltalanul bolyongott 
az ismerősnek hitt üres utcákon, melyeken most idegenül visszhangzottak léptei. 
A közeli park felé vette útját, amikor valahonnan, egészen közelről s egészen halkan 
valaki a nevén szólította: Kornél! Kornél! Gyorsan hátrafordult, de csak a rosszul 
kivilágított, kihalt utca meredt rá. A sarkon túl egy macska szaladt át az úttesten. 
A szél újra erőre kapott. Épp egy kandeláber alatt állt. Hosszú ballonja lobbant, 
mint egy súlyos palást. Nekidőlt a lámpaoszlopnak, arcát a hideg vasnak szorította. 
Darabosan lélegzett, s közben elviselhetetlenül fáradtnak érezte magát. Leült a bő
röndjére, de aztán gyorsan felállt, s továbbindult a város egyetlen szállodája felé, 
melyben gyakran megszállt, mikor bolyongásaiból hazatért megpihenni.

, Epp a szálló elé ért, amikor újra halkan a nevét hallotta: Kornél! Kornél! Gyor
san lenyomta a kilincset; az ajtó tompán csapódott mögötte. Hunyorogva nézett 
körül az erős fényben. Semmi sem változott: a kék bársonyfotel; a málló, ízléstele
nül tarka tapéta; a hatalmas, Buddhát ábrázoló elefántcsontszobor a műpálmafa 
alatt, a maga hamis időtlenségében azonnal kijózanította.

A szállodakönyv fölé hajolt, hogy beírja nevét ugyanazokkal a szépen vezetett, 
kissé fekvő betűkkel, amelyekkel a világ különböző szállodáiban is beírta: Esti 
Kornél. A  kövér tulajdonosnő most is végigmustrálta, mint mindig; aranykeretes

\agy Abonyi Árpád
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szemüvege csillant, amint lehajolt, hogy előkeresse a 
szobakulcsot.

Ahogy felfelé haladt a lépcsőn, megállt egy pilla
natra, s visszanézett. A falon lógó, rosszul felfüggesz
tett aranykeretes tükörben látta, amint két borostás, 
csapzott férfi a biliárdasztal fölé hajol. A golyók 
halkan egymásnak ütődtek.

A folyosó furcsa zegzugaiban végre megtalálta 
a szobaajtót. Épp a zárba akarta illeszteni a kulcsot, 
amikor az ajtó résnyire kinyílt, mintha hívogatná. 
Belépett, majd a villanykapcsoló után nyúlt. Ledob
ta bőröndjét, az ablakhoz lépett, s elhúzta a függönyt. 

Lenn, egy ívlámpa pislákoló fényében, leveleket sodort a szél. Homlokát nekitámasz
totta a jólesően hideg ablaküvegnek, s egy darabig figyelte a levelek játékát. Mosoly
gott, de valójában tele volt keserűséggel. Csakhamar eloltotta a lámpát és az ágyra 
vetette magát. A ráboruló sötétségben eszébe jutott az napos szombat délután, ami
kor még gyerekként, váratlanul meglátogatta öregapját. Az öreg ott ült mozdulatla
nul, maga elé meredve a zöldre festett, nádból fonott karosszékben a hatalmas diófa 
alatt. Alsónadrágban és flanelingben volt, s a levelekről csendben hullottak rá a her
nyók. Egy hete volt, hogy meghalt a nagyanyja, s most alig ismerte fel öregapját. 
Ekkor döbbent rá először, hogy a halál nem egy pillanat műve, s néha nem csak afct 
öli meg, akit eltemetnek.

Nyitott szemmel feküdt az ágyon. A szomszéd szobából gramofon hangja hallat
szott. A kintről beszűrődő, s a plafonon átvonuló fénycsíkokat figyelve, a pihenés 
kábulatában önmagát látta, amint ott fekszik a cigarettával lyugatott szállodai kana
pén, jo b b  karja lelóg, ujjai a parketta bordázatát érintik. Lassan körbefordult vele 
a szoba. Úgy tűnt, mintha sohasem élt volna. Egészen közelről, halkan, ismét a 
nevét hallotta.
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E. Ilona dobozai

Karácsonyi Lili

E. Ilona vastag combú. erős fenekű, a negyvenes éveihez közel járó nő volt. 
Vékony felsőtestével furcsa ellentétben állt dom borodó fara, rengő húsú, szélfolyó 
combja. Fejlett, széles alsó lábszárát gyér szőrzet borította. Télen elhanyagolta a szőr- 
telenítést. Lábát úgyis eltakarta a sűrű szövésű, fekete harisnya, amilyet mindig 
viselt. Szoknyájához sohasem húzott a formákat kiemelő, áltetsző selyemharisnyái. 
Azt mondta, nem tud benne mozogni és azonnal hibát ejt a makulátlan anyagon. 
Rövid haját élénk vörösre, szinte már pirosra festette. Ez a szín sápadlá tette az 
arcát, szeme alatt az elfogadhatóbbnál feketébbé a karikákat. Érdekes barna szemei 
voltak, ilyen lehetett valamikor a haja. Mielőtt ellepték az ősz hajszálak és színezni 
kezdte. Először csak szelíden, aztán egyre merészebben, vadabban.

E. Ilona egy új téglaház félkész emeleti részében állt. A csupasz szürke betonon 
különböző méretű papírdobozok hevertek a lába körül. A szobában nem volt bútor, 
de még a mennyezet sem készült el. Ha felnézett, a csupasz gerendák között a telő 
cserepeit látta. A nőnek azonban eszébe sem jutott ilyesmi, a derékmagasságban 
lévő ablakon sem pillantott ki. Azon úgyis csak a szomszéd udvarának egyik csücs
két és néhány háztetőt látott volna. Nem volt kíváncsi természetű, nem érdekelte, mi 
történik más udvarában. A háztetők sokkal jobban  ingerelték a fantáziáját. Ottlik 
Halász Petárjának háztetői. Munkahelyének ablakából is inkább azokat figyelte, 
pedig onnan is kifürkészhette volna egy-két udvar titkát. De nem akarta.

Sohasem kérdezett. Ha valamit elmeséltek neki, meghallgatta, de a titkokat nem 
adta tovább. Például azt sem tudta meg soha, ki a legjobb barátnője gyermekének 
az apja. Ezt, természetesen, nem hitte el senki. A barátnő, aki azóta már külföldre 
költözött, nem mondta el. Bizonyára így tartotta jónak, zárta le magában E. Ilona 
az ügyet. Erre mindig kínosan vigyázott. A határvonalakra, amelyek az ő életében 
is megvoltak. Egy-egy részhez, mintha gondosan körül lenne kerítve, meghatározott 
emberek tartoztak. Másokat nem szívesen engedett be.

A fal mellett már gondosan lecsukott dobozok sorakoztak. Hullámzó nagybetűk
kel írta rájuk, mit tartalmaznak: vegyes ruha, használható ruha, nyári ruha, segély
ruha. Most azonban nem ruhákat rakosgatott. Az előtte lévő dobozból egymás után 
vette ki a fehér irattartókat. Mindegyiket kinyitotta, a papírlapokat egyenként emel
te közelebb a szeméhez. Rápillantott, majd visszatette. Némelyiket összegyűrte és a 
szemétbe dobta, másokat szét is tépett mielőtt a hulladékba vetette volna. A külföl
di levelek borítékjáról félretette a színes, különleges bélyegeket, az öccse kisebbik
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lányának szánta. Ismerős, már-már elfelejtette nevek bukkantak elő a befizetőla
pokon, leveleken, iratokon, megannyi kisebb-nagyobb cetlin pedig a halott főszer
kesztő kézírása. Egy megszűnt hetilap dokumentumait rendezgette. Rajzuk, kézirat
ok is akadtak, emlékezeti rájuk, mind megjeleni már, a kiadott könyvek nyersanyaga, 
fényképek... Mind gondosan félretette. Az alapítói okmány, a számlák, a lap indu
lásakor megjelent cikkek mellé. A segélykérő átiratokkal együtt. Ezek a -  legtöbb
ször hiábavaló -  könyörgések súlyos gondokról tanúskodtak.

A levelek.
„Most egy ideig kénytelen vagyok külföldön tartózkodni, de remélem, hamaro

san visszatérhetek.”  Magabiztos, lendületes betűk.
„Nem tudom, meddig tart ez az állapot, egyelőre nem mehetek haza." Tétova, 

bizonytalan sorok.
„A  fiamnak távoznia kellett. Hamarosan követte őt a felesége is. A kél kisunoká- 

mat néhány hónapra rám bízták, de most már őket is elvitték. Az újságot nem mon
dom le, utánuk küldöm.” Keszketeg, szálkás kézírás.

Utak, utazások, kényszerű távozások. Ezeken a vonalokon nem az anyjával 
suttogó, megbomlott elméjű lány csókjától kellett félni. A bácskai és bánáti Bandik 
nyilván ezúttal is a másodosztályra szálltak, de nem Párizsba igyekeztek. Vagy oda 
is. A világ minden tájára.

Lassan fázni kezdett. A betonpadlóból áradó hidegség szinte átsütötte cipője 
vékony talpát, majd lassan felkúszott a lábán. Megrázkódott. Az ablakon bevilágított 
ugyan a nap, de a sugarak csak fényesek voltak, nem melegítettek. Nincs ereje. Igaz, 
foga sem -  jutott eszébe a nagyanyja mondása.

Ismét kiürült egy doboz. A harmadik. Még legalább annyi maradt. Tűnődve 
nézegette koszos kezeit. Hosszú, ormótlanul bő pulóverébe törölte a port. Azért hor
dott ilyen idomtalan ruhadarabokat, hogy eltakarja a normálisnál nagyobb hátsóját. 
Zavarta ez a túlméretezettség. Nem nyúlt az újabb dobozért. Ügy érezte, képtelen 
tovább elviselni az emlékeket. Es dühös volt magára ezért a giccses érzésért, amely 
hirtelen elárasztotta. Tébláboló férje is idegesítette, aki időnként odajött és a kezé
be vett valamit. Pedig nem tartozott rá. Olyan határvonalat akart átlépni, amelyhez 
a hallgatólagos megegyezésük alapján nem volt joga. Ez csak az ő múltjának egy 
része. Néhány év, amelyet még nem sikerült feldolgoznia.

Elmentek mind. Csak ő maradt itt, E. Ilona. E., amely lehetne akár Esti is. 
De nem az.
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Szirák Péter:

Az emlékezés elevensége*
(Kosztolányi az irodalmi jelenben)

(Az emlékező kétely) Valamely jelentős irodalmi személyiségnek és életművének 
felidézése mindig nagy felelősséggel és egyfajta bizonytalansággal jár. Az emlékezés 
ilyenkor természetszerűleg valamilyen állandóságra törekszik, változatlanságában -  
a közösség örökérvényű mintaképeként -  akarja felidézni és megőrizni az időben 
egyre távolodó alakot. Emlékezetében akarja tartani, s ezzel saját magát is megőriz
ni. Ez így van rendjén: egy kultúra fennmaradása okvetlenül feltételezi az emléke
zés és a megőrzés képességét. De egyszersmind annak tapasztalatát is, hogy az 
emlékezés sohasem képes a változatlan felidézésre, s így, ha meg is őrzi az emléket, 
ez az emlékmás az idő múlásával mindig változó formában hozza a jelenbe a múl
tat. Ami egykor volt, nem élhető újra, ami egykor volt, nem ismételhető meg válto
zatlanul. Az emlékezés lehet nosztalgikus, vagy elégikus, lehet aprólékos, lehet 
szelektív, de nem lehet (győztes), mert nem tudja legyőzni az időt. Mindig annak a 
helyére lép, amire emlékszik. A múltaktól való elválasztottság és saját jelenbeli em
lékező távlatunk folytonos változása tartja mozgásban az emlékezést. Együtt jár a 
felejtéssel, mégis ebből az örök dinamizmusból származik elevensége is. Az emléke
ző állandó elbizonytalanodásából, abból a kérdésből, hogy jól emlékszik-e az elmúl
takra, hogy jól érti-e a felidézett örökség szavát. Az emlékezés tehát az önmagunkra 
való rákérdezés szigorú gyakorlata is, s ez a belátás, ez az emlékező kétely talán at
tól az embertől sem állna nagyon távol, akire most emlékezünk. Kosztolányi Dezső 
is mélyen érzékelte létezésünk időbeliségének örvényét, a világrendek változékony
ságát, esetlegességét. Szkeptikus volt a szó eredeti, nem a (mindenben kételkedő), s így 
(önmegnyugtató) értelmében, hanem a világ és önmaga bizonytalanságát érzékelő, 
kétkedő kutakodóként.

Németh László méltán híres Proust jövője (1932) című esszéjében írja a követke
zőket: „A zok az írók, akik olyan nagyok, hogy már nem is vitatkoznak fölöttük, nyu
godtak lehetnek, hogy elfelejtették őket.”  Az előbbiek szellemében mondhatjuk, hogy 
Kosztolányit megtartotta emlékezetében a viszontagságos magyar huszadik század, a 
század, amelyben a felejtés államhatalmi támogatásban részesült. Megtartotta emlé
kezetében, noha volt idő, amikor semmilyen vita sem szólhatott róla, csak a kultu-

* Elhangzott az ezévi Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásán.

45



ralis örökségből való kiutasítás megkérdőjelezhetetlen szólamai. Mégis megtartotta 
emlékezetében az a század, amely majdnem mindent elfelejtett.

(Kiszorítottság és visszatérés) Ha vázlatosan is, de áttekintjük Kosztolányi életmű
vének recepcióját, azt látjuk, hogy a néhány évtizedes háttérbe szorítottság után a 
nyolcvanas évektől folyamatosan kibontakozott egyfajta reneszánsza, ami különösen 
azért vált érzékelhetővő, mert nem egyszerűen irodalomtörténészi érdeklődésből 
fakadt, hanem -  mint majd látni fogjuk -  az élő irodalom által is (támogatott) újra
felfedezésig újraértelmezési folyamatnak bizonyult. Ahhoz kétség sem férhet, bog)' 
Kosztolányi életműve, s a hagyomány, melyhez kötődött, azok közé tartozott, amelye
ket a leginkább sújtott a magyar szellemi élet, a magyar művelődés szovjetizálása. 
Mint a polgári éthosz íróját, hamar megbélyegezték, s az új kultúrpolitika marxista 
szerzőinek valóságos céltáblájává vált1. Szabó Árpád 1946-os2 és Lukács 1947-es3 
ellehetetlenítő bírálata után lényegében kiszorították az irodalmi tudatból. A hivata
los célelvű történelemszemlélethez kapcsolódó totalizáló tükrözés-esztétika, valamint 
annak két nagy történeti konstrukciós elve, így a forradalmi költészet ideológiája 
(a hírhedt (Petőfi-Ady-József Attila-vonal)), valamint a vulgárisán ideologikus realiz
mus-felfogás nem hagyott teret, nemhogy a Halotti beszédnek vagy az Aranysárkánymk, 
de még a Hajnali részegségnek vagy az Édes Annának sem. Kosztolányi életművét előbb 
a Féja Géza-féle népi1, majd a marxista5 irodalomtörténel-írás is döntően történetfi- 
lozófiai, illetve egyfajta szociális-etikai távlatból értékelte le, amikor írásművészetét, 
pontosabban világszemléletét a (társadalmi haladás) vonatkozásában (reakciósnak), 
értékrendjét a tétova és végső soron bűnös, (nihilista) (polgári) mentalitás leképező
désének tartotta. Olyan olvasók mondtak sommás és méltánytalan ítéletet Kosztolá
nyiról, akiknek nyelvi-formai érdeklődése, esztétikai tapasztalat-készsége jobbára 
elmaradt etikai-szociális, uralmi ambícióiktól, akik a lehető legkevésbé sem figyeltek 
fel Kosztolányi nyelv-érzékenységére, a legkevésbé sem értették meg az esendőség böl- 
csebb és bátrabb helytállását, azt a bonyolultabb és rejtettebb erkölcsiséget, amely 
szembenézett a metafizikai garancia hiányával és az ideológiai támasztékok gyengesé
gével.

Kosztolányinak a hivatalos kánonból való hatékony kiszorítása után is megfigyel
hető, hogy recepciója, a rehabilitáció jószándékát elismerve, még jó  ideig túlnyomó- 
részt ideológiai kényszerpályán (az ideológiai (stabilitás) visszaszerzésének és megőr
zésének kényszerpályáján) mozgott. Ennek a folyamatnak egyik legjellemzőbb pél
dája Király Istvánnak, a marxista üdvtan leghatékonyabb magyarországi applikáló- 
jának kései kötete (Kosztolányi. Vita és vallomás. Bp. 1986). Ez a fölényes erudiciójű 
és fölényeskedő könyv marxista eredetű és saját gyártmányú ((etikai anarchizmus), 
(elhistorizál), (elontologizál), (elabszolutizál)) fogalmak hálóját szövi Kosztolányi élet
műve köré, leleményesen és ellentmondást nem tűrő módón. Király könyve az utol
só grandiózus kísérlet Kosztolányi marxista integrálására. Művelődés-, mentalitás- és
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eszmetörténeti vonatkozásokban rendkívül részletgazdag mű, amelynek uralkodó 
hangoltságát mégsem a megértés (a valamilyen form ájában való elfogadás), hanem a 
történetfilozófiai magaslatokról való megítélés határozza meg6. A Kosztolányi-pálya 
inkább méltányosságra, megértésre törekvő', a doktriner olvasástól (a Lukács- és 
Heller-félétó'l éppúgy, mint a Féja Gézáétól) fokozatosan távolodó értelmezője, Kiss 
Ferenc -  egyfajta kiegyensúlyozás jegyében -  a (humanista) erkölcsi értékek, a nor
matív morál állandó jelenlétét igyekeztek kimutatni életművében.7 Kiss Ferenc Kosz- 
tolánvi-képe a megelőzőekhez képest lényegesen árnyaltabb lett, amennyiben az 
életműből (kielemzett) világképet az idők során mind összetettebbnek látta, s hajla
mossá váll e mentalitást már nem pusztán egy uralkodónak vélt erkölcsi forma de
viációjaként, hibás változataként, hanem egy lehetséges, öntörvényű és önértékű 
szellemi-erkölcsi beállítódás példájaként szemlélni.8

Kosztolányinak a huszadik század második felében végbemenő recepcióját tehát 
az ideológiai kirekesztés, majd a részbeni ideologikus rehabilitáció, s végül az irodal
mi rekanonizáció egymást követő fázisai jellemzik. A két utóbbi közötti átmenet a 
hetvenes évekre tehető, ekkortól nyivánul meg mind látványosabban a recepció plu
ralitása (Király István említett könyve már egyfajta védekezés is a Kosztolányi-pá
lya értékelésének ideológiai kontrollálhatatlansága ellen!). Ekkortól, a hetvenes évek 
közepétől élénkül meg a Kosztolányi-olvasás, ekkor adja ki műveit sorra a Szépiro
dalmi Kiadó. Visszatekintve az újrakiadás sem valamifajta esetlegességnek tűnik föl, 
hanem jól láthatóan egyszerre kényszerítik ki a tudományos, a kritikai és a (nép
szerű) recepció megújulását az élő irodalom új kérdésirányai.

(.4 recepció felívelése) A  hetvenes-nyolcvanas években a magyar kulturális önref
lexióban az elvárás és tapasztalat viszonyrendjének olyan új formái léptek előtérbe 
(a nyelv jelentőségének felértékelődése, az esztétikai tapasztalat újraértése, az etikai
szociális utópiák és ideológiák megrendülése), amelyek a hagyomány beszédének 
újfajta megszólaltatását igényelték. A korábbi esztétikai „nyelvekkel”  újabbak kel
tek versenyre, s ezek szükségképpen új kontextust adtak a jelenvalóvá tett hagyo
mánynak, azaz átrendezték a tradíció „beszédrendjét” , intertextuális alakzatát. A 
hagyomány újramegszólaltatásának módozatát ugyanis a jelenkori, történő irodalom 
írja elő, amikor -  egyszerre emlékez(tet)ve a múltra s felejtve is azt -  megváltoztat
ja a felhasználhatónak ítélt hagyomány „idézhetőségét” . (Lényegében ezt a tapaszta
latot szólaltatja meg Kiss Ferenc is, amikor kései Kosztolányi-írásaiban árnyalja 
korábbi nézeteit, például valamelyest korlátozza a (nihilizmus) hatókörét, s az átér
tékelés szükségességét a kortárs irodalmi horizont módosulásaival indokolja: (Ma már 
az élő irodalom némely tendenciái is erre figyelmeztetnek.))9

A tradíció újraértelmezésének tudományos regisztereiben az értelmezői nyelv 
összettségének, a művekkel való (együttműködés), a kontextualizálás módosulása hoz
ta meg a Kosztolányi-értelmezések átalakulását. Itt elsősorban Németh G. Béla és
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Szegedy-Maszák Mihály hetvenes évekbeli intepretációira lehet gondolni elsőként, 
hiszen ezek voltak azok a rekanonizációs lépések, amelyek valóban egy gyökeresen 
új Kosztolányi-kép kialakulásához vezetlek. Németh G. Béla munkásságában az 
irodalom történetfilozófiai (küldetésének) elutasítása együtt járt az irodalom szolgá- 
latelvűségének és elkötelezettség-eszményének kétségbevonásával, a szemantikai és 
modális érzékenység által felszabadított többértelműség konstatálásával. A 19-20. szá
zadi német létbölcselet kontextusában felértékelődött Kosztolányi életművének 
húszas-harmincas évekbeli szakasza: individuumszemléletének, esztétikai-erkölcsi 
felfogásának alapjegyei egy újfajta, tragikus, illetve többértelmű modernség-konst
rukció részévé vált. Az erősen ideologikus (elkötelezett, szolgálatelvű) irodalom
felfogás mellett korábban nagyon sújtotta a Kosztolányi-értést a magyar Nietz- 
sche-recepció gyöngesége, megszakítottsága. Németh G. Béla nagyon sokat tett a 
nietzscheánus- és részben heideggeriánus interpretációs távlat meghonosításáért is. 
A kései Kosztolányi költészetében (Számadás-ciklus, Marcus Aurélius, Halotti beszéd, 
Őszi reggeli, Ének a sémiről stb.) a szerep és magatartás kettőségének, játék-lehetősé
geinek, polimodalitásának felfedezése rendkívül felszabadító módon hatott a recep
cióra10. A személyiség nyelvi mibenlétének és időbeliségének, a személyes élet (fölötti) 
ideológiák hasznavehetetlenségének egyszerre tragikus és ironikus tapasztalata máig 
meghatározó szólamává vált a Kosztolányi-értésnek11. Szegedy-Maszák Mihálynak 
az életművet nagy felkészültséggel és szenvedéllyel taglaló írásai egy virtuális Kosz- 
tolányi-nagymonográfiának is tekinthetők. Az idők során számos elméleti irányzatot 
is integráló, így önmaga hangsúlyait is többször módosító újraértelmezései az Esti 
Kornél-ciklus rekanonizációjával kezdődött, de immár magában foglalja Kosztolányi 
humboldtiánus nyelvszemléletének, a magyar és világirodalom-felfogásának, valamint 
a húszas évekbeli regények újrakontextualizálását is.12 A nyolcvanas-kilencvenes 
években nyugodtan beszélhetünk egyfajta Kosztolányi-reneszánszról, a tudományos 
igényű és a népszerűsítő recepció széleskörű átalakulásáról. Része van ebben Bori 
Imre igencsak eruditív, visszafogott hangvételű affirmációjának13 éppúgy, mint az 
ekkor kiadásra került magas szakmai igényű középiskolai tankönyvnek, vagy 
A rejtőzködő Kosztolányi14 című sokszempontú tanulmánygyűjteménynek, vagy Balassa 
Péter Kosztolányi és a szegénység című esszéjének,15 amely brilliáns elemzést nyújt az 
Édes Anna archaikus jelszövevényéről, s összekapcsolja a regény újraolvasását a kor
társ magyar irodalom tendenciáinak értelmezésével. Jelentékeny árnyaló hatást fe j
tettek ki Kulcsár Szabó Ernő líratörténeti írásai, amelyek az érvényben lévő történeti 
konstrukciók átértelmezésével mutattak rá az életmű rendkívüli összetettségére16. 
A Kosztolányi-recepció dinamizmusa a kilencvenes években is töretlennek mondha
tó, kiemelkedő eseménye volt 1998-ban a Kosztolányi-újraolvasó (Tanulmányok 
Kosztolányi Dezsőről) megjelenése17, amely lényegében az életmű egészének kortársi 
távlatú újraértelmezésére vállalkozott.
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(Kosztolányi az élő irodalomban) Az életmű rekan- 
onizációja a nyolcvanas-kilencvenes években pár
huzamosan zajlott Kosztolányi élő irodalmi 
újrafelfedezésével, pontosabban a rekanonizáció az 
éppen alakuló irodalomban is lezajlott. Sőt azt 
mondhatjuk, hogy Kosztolányi (s mellette Márai 
vagy Ottlik) „szövegvilágának”  a történő irodalom ál
tali idézettsége vált az újraértés dinamizmusának kö
zépponti tényezőjévé. Hogy csak néhány példát 
említsek: e tekintetben meghatározónak számít Es
terházy Péter írói munkássága, akinek kezdettől, a 
Fancsikó és Pintálól (1976) és a Termelési-regény tői 
(1979) Kosztolányi volt az egyik legfontosabb hivatkozási pontja. Esterházy „szöveg- 
válogatója”  úgy viselkedik, mint aki szerint a nyelv nem valamilyen nyelven túli 
valóság „elérésének” , közvetítésének és bemutatásának eszköze, mert a valóság „he
lye”  is a nyelvben, mint (világ)teremtő közegben van. Ez az a szemléleti alapjegy, 
amely a leginkább szubverzív jelleget kölcsönzött Esterházy irodalmi fellépésének a 
kortársi uralkodó irodalmi diskurzussal szemben. Ez a nyelvi „gondolkodás”  szoros 
kapcsolatba hozható Kosztolányi Dezső humboldtiánus nyelvfelfogásával, illetve 
annak a posztmodern wittgensteiniánus nyelvbölcseleti radikalizálásaként érthető18. 
Esterházy több művében, így' legfeltűnőbben például az 1981-ben megjelent Függő
ben is újrarendezi Kosztolányi idézett szövegeit. A Függő „idézetmű” , a posztmodern 
intertextualitás, „szövegválogatás”  poézisének egyik leghatásosabb vállalkozása a kor
társ magyar elbeszélő prózában. A mű az emlékezés folyamatát, a múlt (re k o n 
strukcióját, amelynek középpontjában egy kamasz-közösség felbomlása, a felnőtté 
válás „témája" áll, szövegek találkozásaként, „ütközéseként”  viszi színre. Az elbe
szélőiket fiktív szerzői és elbeszélői alakokkal, különféle diskurzusokkal lehet össze
függésbe hozni, akiket/amelyeket nemcsak „tulajdonnevek”  (Kosztolányi, Esti Kornél, 
Csáth, Kafka, K. .4 kastélyból, Konrad Thomas Bernhard A mészégetőjéből, Ottlik stb.) 
jelölnek, hanem jelölt és jelöletlen idézetek (Proust, Musil, Márai, Gombrowicz stb.) 
vagyis az intertextualitás olvasási alakzata „léptet be”  a jelentésképződés folyama
tába. A Függő írás- és olvasásmódját ezáltal nem annyira történet és „valóság”  egy
másra vonatkoztathatósága határozza meg, mint inkább elbeszélés és történet, sőt 
szöveg és szöveg, nyelvhasználat és nyelvhasználat különbségtermelő összjátéka. Az 
esztétikai összhatás a nyelvi beszédregiszterek, az irányított és véletlenszerű (mert 
irányíthatatlan) jelelemek közti lezárhatatlan interakcióból származik. A könyv 
(főhősei) közé tartoznak a (kölcsönvett) Kosztolányi-szövegek is. A montírozás 
mintegy újraolvastatja a Kosztolányi-életmű egy részét is, s ezzel az ott felmerülő 
dilemmákat, a személyiségidentitás időbeli feltételezettségét, s végső soron nyelv és
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szubjektum egymásra vonatkozásának kérdését teszi egy újfajta esztétikai tapaszta
lat tárgyává.

A régi szövegnek a kortársi irodalmi horizonttal való dialogikus értelemképzési 
lehetőségeit aknázza ki Darvasi László néhány írásában, a korai Kosztolányi-novel- 
lák (hangjának) megidézése révén, A Borgognoni-féle szomorúság (1994), vagy A Kleofás- 
képregény (1995) című kötetekben. Kosztolányi idézése itt a színrevitt világszerűség 
és a citált, vagy kvázi-citált nyelvi elemek össze-nem-illése révén az eltérő történeti 
vonatkozású jelek áthelyezhetőségét használja ki, s mindenekelőtt a hangsúlyosan 
nyelvi referencializálhatóság hatásfunkcióit erősíti fel, megintcsak szorosan kap
csolódva Kosztolányihoz19. (Ehhez az irodalmi jelenséghez sorolhatók azok az 
(archaizáló) idézettechnikák, amelyek hasonlóképpen a (világszerű) és (nyelvszerű) 
feszültségét, vagyis a nyelvi és nem-nvelvi referencializálhatóság kereszteződését 
aknázzák ki: így a nyelv eseményszerűségét, a nyelvi folyamatok tervezhetetlenségét 
viszik színre, felszabadítva a jelölők retorikai, szubverzív potenciálját. Darvasi a 
prózában, Kovács András Ferenc és Térey János a lírában kísérletezik ilyesmivel, 
de megemlíthető például a Németh Gábor és Szilasi László (gondozásában) 2000-ben 
megjelent századeleji-századközepi levelezés, a Kész regény is).

Az utóbbi évek legjelentékenyebb elbeszélő prózai művében, a Harmónia 
caelestisbe,n a vendégszövegek beépítése szempontjából jellegzetesnek mondható egy 
Kosztolányi-idézet. A könyv 400. lapján az Édes Anna nyitó, Kun Béla elrepül című 
fejezetének első sorait olvashatjuk, a következőképpen hangzik:

„R obogó autó, repülőgép. Kun Béla például repülőgépen menekült az országból. 
Délután -  úgy öt óra felé -  a Hungária-szállóban székelő szovjetház körül fölrebbent egy 
repülőgép, átrepült a Dunán, a Várhegyen, s merész kanyarodással a Vérmező felé tartott. 
A gépet maga a népbiztos vezette. Alacsonyan szállt, alig húsz méter magasságban, úgyhogy 
arcát is látni lehetett. Sápadt volt, borotválatlan, mint rendesen. Vigyorgott az alant álló 
polgárokra, s vásott kajánsággal, csúfondárosan még búcsút is intett egyeseknek. Zserbókat 
vitt. melyekkel teletömte puffadozó zsebeit, aztán ékszereket, grófnék, bárónék, kegyes, jótékony 
hölgyek drágaköveit, templomi kelyheket, sok más egyéb kincseket. Karjairól vastag arany
láncok lógtak.

Egyik ilyen aranylánc, mikor az aeroplán magasba lendült, s eltűnt az ég messzeségé
ben, le is pottyant a Vérmező kellős közepére, és ott egy öreges úr, régi krisztinai polgár, adó
hivatalnok a Várban, a Szentháromság téren, dédapám jó  embere, valami Patz nevezetű -  
Patz Károly József -  meg is találta. Es mert a láncon egy medál függött a családunk 
címerével, az a griffes oroszlán, egyik mancsában kard, a másikban -  nem, nem 
kapanyél, hanem -  három rózsa, a derék Patz beszolgáltatta dédapámnak, s anyám 
ezt kapta nagyanyámtól az esküvőre. Ezt és a történetet. Anyám soha nem hordta. 
Apám kezdetben zokon vette.
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-  Ugyan, Matikám, csak nem képzeli, hogy egy gyilkos után hordani fogom. -  
Apám szerint ilyen alapon semmilyen régi ékszert nem lehetne viselni, hisz több
nyire minden ékszernek erőszakos a története.

-  De azok legalább nem voltak kommunisták -  tromfolt anyám.
Szép darab, most az enyém.”  (kiem. tőlem)

A (szövegválogató) a passzust egy tematikus kötéssel (19 augusztusában kommu
nisták menekülnek zsákmányukkal robogó autóikon) illeszti be, de a Kosztolányi-re- 
gény elbeszélőjének a hangsúlyozott fiktivitásra való utalását (Legalább a Kriszti
nában ezt beszélték.) elhagyja, s mivel itt az egyik aranylánc megtalálója, Patz 
Károly József, (dédapám jó  embereként) tűnik föl, a fiktív státuszú szöveget beépí
ti a valóságreferáló igényű családregénybe. Kosztolányinál a kitalált és a valóságos 
távlata úgy cserélődik fel, hogy a fiktív hihető, elfogadható valóságosnak, s így akár 
azzá is válik. Esterházynál az idézettség-effektus ismét valószerűtlenné teszi a szö
veget, majd visszalépteti a valószerűnek elfogadható családtörténetbe, de mindvégig 
fenntartja a fiktív és valóságos közötti lebegést. A medál és a róla szóló történet 
együttesen kerül be/vissza a családi örökségbe (a (Szép darab, most az enyém.) 
kétértelműsége is erre utal). A medál a család szinekdochikus jelölője (része annak 
az egésznek, amit jelöl), visszatérésében a gadameri szimbólum alakzatát is aktuali
zálja, az egész passzus pedig (kicsinyítő tükre) a múlt fiktív birtokbavételének, vagyis 
az egész Eslerházy-regénynek is. (Hozzátehetjük: Kosztolányinál a Kun Béláról 
szóló „pletyka”  szintén úgy érthető, mint a „valóság”  fiktív birtokbavétele a közvé
lemény által).

Ha aprólékosan nem is, de talán valamelyest sikerüli bizonyítanom, hogy 
Kosztolányi eleven emléke többrétűén beleíródott a kortársi irodalmi folyamatokba 
(itt lényegében csak az elbeszélő prózára fordítottam figyelmet, de sejthetően az 
egyidejű költészet sem mentes a Kosztolányi-hatástól). A primér irodalmi, illetve a 
tudományos-kritikai recepció együtt—működése jó l mutatja, hogy valamely életmű 
hatása akkor eleven igazán, ha az élő irodalom általi idézettsége, poétikai 
átfunkcionalizálása aktív és hatékony újraértését eredményezi. Itt sajnos meg kell 
szakítanom a további érvelés menetét, s legfeljebb utalhatok rá, hogy Kosztolányi 
életművében nagy lehetőségei vannak még az etikum és esztétikum között fennálló, 
sokat vitatott kölcsönösség újraértésének. A nagy utópiák idején erkölcsi nihilizmus
sal vádolták, mert írásai éppen az ilyen ítéletekre módot adó vak magabiztosságot 
mutatta erkölcs nélkül valónak. Úgy tartotta, hogy az irodalom nem tud mértéket 
adni cselekvéseink számára, de a jó  irodalom, az esztétikai tapasztalat felébreszti és 
ébren tartja az erkölcsit és elgondolkoztat a mérték mibenlétén, változékonyságán és 
eseményszerűségén.
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S végezetül én is hadd kölcsönözzek Esterházy játékos és talányos passzusaiból: 
„Kosztolányiról beszéltem, aki nem mester, mert mester nincs, nem példa, mert 
Babits Mihály a példa, nem a legnagyobb, mert Móricz Zsigmond a legnagyobb, ha 
volna legnagyobb, de ő áll a legközelebb hozzánk, ő, a bátyánk, aki ezt mondja 
nekünk: «Kissé lehajtani a fejet. De a szívet, azt föl, föl, barátaim.»”  (Ünnepi beszéd 
és rekonstrukció)20
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Bányai János

A bennszülött etnográfus*
(Kosztolányi kisprózáiról)

Kosztolányi munkáinak befogadástörténetében viszonylag kevés figyelem irányult 
nem fikciós prózáira -  „kisprózáin”  is legtöbbször novelláit, vagy a novellánál is 
rövidebb fikcionális írásait értik. Holott Kosztolányi prózaírásának van egy legtöbb
ször publicisztikainak mondott, kivételesen gazdag és sokszínű, a szokásos jelentésű 
„kispróza” , vagy a szintén szokásos „rövidtörténet”  műfajfogalmába nehezen beso
rolható, a fikcionális és referenciáiig közötti választóvonal mentén felismerhető 
rétege. Az ide tartozó prózák leginkább talán a kulturális műfaj nehezen körülír
ható nevével jelölhetők, mert úgy publicisztikák, hogy nem tájékoztatnak, nem is 
analitikusak, és a hagyományos publicisztikai műfajok nevével sem, vagy csak rit
kán és megszorításokkal jelölhetők. Ezek nem tárcák és nem riportok, nem kommen
tárok és semmiképpen sem tényfeltáró közlések. Ugyanakkor nem fikciók, mert 
beszédmódjuk és hatástörténetük különbözése éppen a szokásosan irodalminak tu
dottakhoz képest értelmezési szintjüket a köznyelvi és nem az irodalmi értelmezhe
tőség határai között jelöli meg. Viszont mindenképpen a kultúra beszédmódját 
jelentik. A kultúra mint emlékezet, a kultúra mint világlátás, a kultúra mint én- és 
közösségismeret, nyelv és értékismeret ragyog fel Kosztolányi ezen „kisprózáiban” , 
ezért mondhatók kulturális műfajoknak, olyan műfajoknak, amilyeneket (régóta 
átalakult vagy átalakításra szoruló hiedelem szerint) képzett etnográfusok és antro
pológusok gyűjtenek primitív, vagy primitívnek vélt népek és törzsek adatközlőitől.

Az így értett kulturális műfajt Kosztolányi újságíróként művelte. Többször pa
naszolta, főként levelekben, hogy milyen sok erőt vesz el tőle az újságírás. 1906-ban 
Szabadkáról Babitsnak küldött levelében magát „egy újságírásban kifáradt e m b e r 
nek mondja, máskor azt bizonygatja, hogy elég erőt érez magában az újságírás csá
bításaival szembeni ellenállásra. Nem állt ellent a csábításnak, nem is őrlődött fel az 
újságírásban, élete végéig sem fáradt igazán bele. Haláláig állandó munkatársa volt 
a „szatócsok lap ja ikén t számontartott Pesti Hírlap-nak. Ebbe a liberális hagyomá
nyokat követő és ellenzékiségre hajló újságba -  Kiss Ferenc szerint -  „írhatott ked
ve szerint, amiről akart, s mégis megfelelt a lap igényeinek, nemcsak tehetsége, de 
egész szemlélete okán is. S azokban a jegyzetekben, naplókban, rajzokban, hangu
latképekben, gondolatsziporkákban és elmélkedésekben...”  amelyeket a lapban kö

* Elhangzott az ezévi Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásán.
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zölt „lépten nyomon szóhoz (is) jutnak mindazok a gondolatok és érvek, amelyek
kel a személyiség öntanúsításának művészi dokumentumaiban emberi teljességükben, 
az esztéta teóriáiban dogmává merevült formában találkozhattunk. Ezek az írások 
egy-egy fontosabb Kosztolányi-gondolat vagy mű elemzésénél előzményként, változat 
vagy adalékképpen is mindig fontos tanulságokat adnak. Legtöbbet éppen az Édes 
Anna, a Hajnali részegség és a Szeptemberi áhítat elemzéséhez.”

Monográfusának nincs magas véleménye az újságíró Kosztolányiról, de úgy lát
szik az író Kosztolányiról sincs nagy véleménnyel, amikor arról beszél, hogy szerin
te az újságíró írásaiban az író „esztéta teóriáiban (sic!) dogmává merevült formában 
találkozhatunk” . Ezzel együtt az újságíró Kosztolányi írásait „előzményként, válto
zat vagy adalékképpen”  kezeli más nevezetes Kosztolányi művek „elemzéséhez” . 
Az életmű peremére helyezi tehát ezeket az írásokat, nyilván abból a meggondolás
ból, hogy az „irodalm iakhoz”  képest ezek irodalom „előttiek” , hiszen előrejelzések, 
bejelentések, adalékok az igazi „irodalm iak”  viszonylatában. Másszóval, a monográ- 
fus az újságíró kisprózáinak elemzését és értelmezését más művek függelékeként 
elhárítja. Kiss Ferenc azonban néhány sorral később, mintha megfeledkezne saját 
ítéletéről, belátja, hogy „egy szemlélet, egy személyiség a maga mértéke szerint 
széljegyzetelte általuk a világot” . De nem folytatja a felmerült gondolatot, holott 
messzire vihetné az a meglátás, hogy a hírlapíró Kosztolányi kisprózáiban „szél
jegyzetelte a világot” . A  fiktív és a referenciális közötti keskeny és gyakran esetle
ges sávon kialakult kulturális műfajok a világ széljegyzeteléseinek (is) tekinthetők. 
Ezekben a széljegyzetekben azonban nem a „személyiség öntanúsítása”  ismerhető fel, 
hanem a „szakértő antropológus”  számára a „bennszülött antropológus”  ismeret- és 
adatközlése a „világról” .

Németh László másként és másnak látja Kosztolányi hírlapírói kisprózáit. A Böl
csőtől a koporsóig „publicisztikáiról”  mondja, hogy a „riporter”  „kérdései mögött 
(pedig) a költő kész tudása ül, akinek a főnevek nemcsak szavak, hanem önálló 
mondatkörök, ifjú, aggastyán, olasz és finn, boltiszolga és mentő egy belső mitológia 
alakjai.”  (Kiemelés: B.J.) Majd így ír Németh László: Kosztolányi kisprózáiból „az 
első gyermeki szemlélet apró mondái kelnek ki.”  Máshelyütt, az Alakok című köte
tet ismertetve mondja, hogy „kétszer olvastam át az életnek ezt a kézilexikonát...”  
(Kiemelés: B.J.) Fontos odafigyelni Németh László szóhasználatára: „önálló mondat
körök” , „belső mitológia” , „apró mondák”  -  úgy gondolom, a kulturálisnak mondott 
próza műfajai ezek, azok a műfajok, amelyekkel az etnográfusok adatközlői élnek. 
Nem mellékes a „kézilexikon”  szó sem, hiszen a lexikonok szócikkeinek egy jelentős 
része rögzíti meg közli a kulturális műfajokat. És mindenképpen érdemes odafigyel
ni arra, hogy a „főnevek”  nemcsak szavak, hanem „önálló mondatkörök” , mert eb
ben a metaforát mítosznak tekintő elmélet jelzése ismerhető fel. Németh László gyors 
megfigyelései azonban megmaradnak az első közlés, a jelzés szintjén -  sajnos nincs
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folytatásuk. De a folytatás hiánya ellenére Németh 
László, ha nem is mondja ki, eltávolodott a kispró
záknak nagy művek eszm ényeként való értelmezé
sétől, és a műfajnevek felsoro-lásával a kisprózák ön
magukban való teljességét figyelte meg, bár ő is, úgy 
látszik, az életmű peremén látja ezeknek az írásoknak 
a helyét. Máshelyütt Németh László így ír: „Aki isme
ri Kosztolányinak a Pesti Hírlap-ban megjelent apró 
cikkeit, a prózának ezeket a gyönyörű szonettjeit, fel
tűnik, mennyire hasonlítanak a versei ezekhez a cik
kekhez.”  (Kiemelés: B.J.)

Kiss Ferenc is, Németh László is mentséget kerestek, és találtak Kosztolányi hír
lapírói kisprózáira. Egyikük értelmüket és indokoltságukat a nagy' művek felől látta 
bizonyítottnak, másikuk abban, hogy Kosztolányi „vérbeli művész” , aki „azt gondol
ja, hogy ha az ördögnek elég volt egy fa, a költőnek is elég lesz egy újságzug. H oz
záigazodik a kerethez, műfajt teremt a szükségből, megnemesíti a megalázót, üzleti 
tilalmak, barbár korlátok lefricskázása közben teremti meg legtökéletesebb műveit... 
Folyton meghajol, s ő az, aki sohasem hajol meg.”  Németh László szép leírásából az 
„újságzug”  főnevet kell kiemelni, mert nem szó csupán, hanem „önálló m ondakör” : 
a kulturális műfaj metonimikus nevesítése, megjelenése helyének kijelölése és meg
határozása. Az „újságzug”  nem a legfontosabb helye az újságnak, ott nem közölnek 
fontos információt, se fontos üzenetet nem közvetítenek. Az újságzug kitöltésre vá
ró rejtekhely. És ez a mindig szűkre szabott, „húsz centi hosszú, öt centi széles”  hely 
a megszólalás szituációja, másszóval, az etnográfus és az adatközlő között létesült fi
zikai, de érzelemmel telített tér. Ebben a térben jelennek meg a kultúra jelei és tör
ténetei, mondatkörei és mítoszszilánkjai, itt ismerhetők fel a megértés történetei, az 
„én”  és a „te”  és az „ ő ”  sokágú kapcsolata, a dialógus elementáris formája.

Kosztolányi, a „bennszülött etnográfus”  ebben a beszédhelyzetben, ebben a kor
látozottságával műfajteremtő „újságzug” -ban szólal meg. Megszólalásának műfaja az 
irodalom peremvidékén van, mert az irodalmitól eltérő megformálási munkálat 
terméke, de a kultúra középpontjában, és ezért megértését nem irodalmi kódok és 
konvenciók feltételezik, bár kontextuálisan, retorikailag, intézményileg, műfajilag, 
politikailag és történetileg meghatározott, mint minden „etnográfiai írás” , ahogyan 
azt James Cliffordtól tudjuk. Kontextuálisan Kosztolányi publicisztikai kisprózáit, 
illetve kulturális műfaját a megjelenés helye, retorikailag a közvetlenség és a közve
títettség konvenciói, intézményileg az újsághagyomány, műfajilag a novellától, a vers
től való könnyen látható megkülönböztetettsége („a  próza gyönyörű szonettjei” ), 
politikailag a Pesti Hírlap liberalizmusa és viszonylagos ellenzékisége, történetileg a 
múlt század első harmadának világképe határozza meg.
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James Clifford megfigyelése szerint „az  etnográfiai írásokat tulajdonképpen 
abban az értelemben nevezhetjük fikciónak, hogy ‘megcsináltak’, ‘megformáltak’ 
(fashioned), tehát a latin szó gyökerének -  fingere -  értelmében. A ‘ csinált’ (mak- 
ing) jelentés megőrzése mellett azonban fontos a kitalált (making up), a ténylegesen 
nem létező dolgok kitalálásának aspektusa is.”  A „megcsinált”  és a „kitalált”  szö
vegformáció elkülöníthetetleniil együttes megjelenése Kosztolányi hírlapírói kispró
záiban az adatközlőt és az etnográfus szerzőt egy személyben láttatja. Kosztolányi 
tehát olyan „bennszülött etnográfus” , aki egyszerre „találja ki”  a jelentések szavait 
és „csinálja meg” , vagyis teszi közlésre alkalmassá a harmincas évek mindennapjai
nak mítosztöredékeit, mondaköreit, tiltásait és hiedelmeit, konvencióit és félelmeit. 
Kosztolányi bennszülött adatközlő és tudós antropológus egy személyben. Nem mond
ható, hogy' Kosztolányi kisprózáiban „ténylegesen nem létező dolgokat”  talált volna 
ki, de kitalált egy „kétszemélyű”  elbeszélőt, egy bennszülöttet és egy etnográfust vagy 
antropológust, aki az újságzugban széljegyzeteket készített és közölt a világról, és 
ezzel, miként Roland Barthes tette a Mitológiák-ban, vagy Umberto Eco a „m ini- 
málnapló” -nak mondott Bábeli beszélgetés írásaiban, a fikcionalitás és a referen- 
cialitás egymáson való átvezetésével a húszas és harmincas évek mindennapjai 
mitológiájának rendszerbe csak rekonstrukció útján fogható töredékeit írta 1c és 
mutatta meg.

A mítosz történet, de egyetlen mítosztörténetet sem őrzött meg hiánytalan egé
szében az emlékezet. A mítosz tehát mindenkor rekonstrukcióra szoruló történet, 
ezért csak változatai vannak, másrészt pedig ezáltal nyer igazolást Roland Barthes 
gondolata, miszerint „a  mítosz nyelv” .

A „bennszülött etnográfus”  Kosztolányi Németh Lászlónál „belső mitológiának” 
vélt hírlapírói kisprózái a szó eredeti értelmében „m ítoszok” : az újságban jelentek 
meg, helyük az „újságzugban” . Ebből következően recepciójuk úgy viszonyult hoz
zájuk, mint valósághoz, bármennyire is valószerűtlenek voltak tartalmuk szerint. 
Amit mondtak a kisprózák, valóságos tényként fogadta a recepció: ezért voltak ol
vashatók más „hírek”  kontextusában. Az olvasó nem kereste a „jelentésüket” : meg
fejtésüket senki sem igényelte, ahogyan a mítosztöredékek és -történetek megfejtése 
is a rekonstrukcióra tartozik csupán. Amit mondtak, azonos volt azzal, amit jelen
tettek. Itt még nem vált ketté szó és jelentés. Kosztolányi hírlapi kisprózáiban együtt 
van beszéd és világ, miként az adatközlő és az adatot lejegyző etnográfus is. Kosz
tolányi monográfusa ezért beszélhet arról, hogy „általuk”  az író „a  világot széljegy
zetelte” . Németh László pedig arról, hogy „ha reggel kinyitom az újságot, először 
mindig az ő  rovatát keresem fel: előbb a fölöslegesnek hódolok, s ha a költőtől lel
ki fürdőt vettem, jöhetnek Hitler és matrózlázadás, náthaláz és politika.”  A költőtől 
vett „lelki fürdő”  bizonyára irónia felé kiélezett közhely, amiben „a mítosz: nyelv”
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gondolata sejlik fel, meg az, hogy ebből a nyelvből mint nézőpontból van (vagy le
het) rálátás akár a matrózlázadásra, akár Hitlerre. A költőtől vett „lelki fürdő”  így 
egy közösség, az újságolvasók közösségének ítélete és tudása a világról, ugyanakkor 
nyelvként titkos és homályos felkészülés a világ megértésére. Ezért mondható, hogy 
a Pesti Hírlap olvasói Kosztolányi kisprózáit kulturális műfajként fogadták, Koszto
lányit pedig „bennszülött etnográfusnak”  látták, aki számára a konvenció megszab
ta, hogy „mit lehet, és különösen, hogy mit nem lehet elmondani egy adott 
népcsoportról.”  (James C lifford) ligyancsak James Clifford írja, hogy a „bennszülött 
etnográfus” , mint „a  saját kultúráját tanulmányozó ember új látásmódot és a meg
értés új mélységeit kínálja fel”  a recepció számára.

Érdemes eközben az olvasás és befogadás egy sokatmondó körülményére is 
felfigyelni. Németh László Kosztolányinak kötetbe gyűjtött kisprózáiról ír, közben a 
napi újságolvasásra emlékezik és ennek az emlékezetnek a nézőpontjából írja le a 
kisprózák hatását. A hatástörténet két fontos szituációja ismerhető fel ebben a 
sajátos kétértelműségben. Azért, mert mítoszszilánkként, belső mitológiaként, mon
dakörökként Kosztolányi kisprózái eredeti helyükön, az újságban, az újságzuban ért
hetők valószerűtlenségük ellenére is valóságként. Az újság teremtette kontextusban, 
amely kontextus a „bennszülött etnográfus”  és a „profi antropológus”  találkozásá
nak helyszínével analóg. Amint a szakértő eltávolodott ettől a helyszíntől a közvetí
tett szöveg szelekción, átíráson, retorizáláson esik át, és ezért hatása is különbözik 
az első elhangzás nyomán keletkezett hatástól. Éppígy Kosztolányi kisprózái. Amint 
kötetbe gyűjtve kikerültek az újságzugból mítoszként, mítosztöredékként széttörnek 
a jelentésbe, az elvárt jelentésbe, a keresett, a kutatott jelentésbe ütközve. Az újság
olvasó a mítosz részese, a mitikus világon belül van, a valószerűtlent valóságként 
éli meg, a kisprózákat tartalmazó könyv olvasója viszont spontán módon a mítosz 
kutatójaként, jelentésének értejeként, „fordítójaként”  olvas, a valószerűtlent való
szerűtlennek érti mindaddig, amíg valamilyen, rendszerint allegorikus jelentéssel nem 
hozza közvetlen kapcsolatba. A mítosz szövegének létezése és értelmezése közötti kü
lönbség ez. Amint Kosztolányi mítoszként értett kisprózái kötetbe gyűjtve rászorul
nak az értelmezésre és kutatásra, eltávolodnak a fikcionalitás és a referencialitás 
bizonytalan határvonalától, és fikcióvá válnak. Könyvbe gyűjtve kiderül róluk, hogy 
fikciók. És ezzel együtt szövegükben elhallgat a „bennszülött etnográfusként”  értett 
narrátor, helyét az értelmező elbeszélő veszi át. Innen kezdődően már nehéz mitikus 
történetként elképzelni őket. Másszóval, innen kezdődően másként léteznek, és akár 
irodalomként is érthetjük őket. Amikor Németh László a kötetekbe gyűjtött kispró
zákat olvasta, azért emlékezett szüntelenül az újságközlésekre, mert megkísérelte to
vábbra is mítoszként és nem jelentésként megérteni a „bennszülött etnográfus”  
szövegeit.
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Nyomban mutatok egy példát:
A Pesti Hírlapban 1930. december 14-én az Emberek című háromrészes írás 

második darabjaként jelent meg a Koporsós címet viselő mítosztöredék, illetve 
„kispróza” . Ugyanez a szöveg olvasható az Én, te, ő (1973) című kötetben.

K oporsós
Az öreg koporsós a városnegyedben mindenkit ismer. De senkinek se köszön. 

Merő tapintatból.
Azokkal a családtagokkal, akiket naponta Iái elhaladni boltja előtt, akkor talál

kozott, amikor ők könnyektől fuldokolva, vörösre sírt orral a temetés részletét be
szélték meg vele, egy-egy tételen vitatkozva. Ilyesmire emlékeztetni őket illetlenség.

Végre nem mondhatja nekik: „Van szerencsém”  -  hiszen akkor lesz majd szeren
cséje, ha egy új halálesetből kifolyólag ismét hozzá fordulnak. Azt se mondhatja: „Jó 
napot”  -  hiszen belül, a lelke mélyén mindenkinek csak rossz napot kíván.

Ennélfogva közönyös, tartózkodó, személytelen. Nem tartja fönn ismeretségeit, az 
üzlete érdekében. Úgy néz az emberekre, mint aki elvesztette emlékezőtehetségét.

Ebben a tekintetben pedig finom. Olyan finom, mint gyanús éjjeli mulatók pin
cérei, akik azzal kötelezik le állandó vendégeiket, hogy' fényes nappal meg se isme
rik őket, s tolakodó köszönésükkel nem hozzák eszükbe, milyen botrányok, bűnök, 
gyarlóságok hősei voltak.

0  éppoly cinikus mivelünk a gyász részegségében, a szomorúság duhajságában.
De azért készséges. Minden mozdulatán látszik, hogy7 bármikor rendelkezésünk

re áll.

Az újságzug kontextusában, retorikailag és műfajilag a halálmítoszok változata a 
Koporsós. Kulturális szöveg. E kontextuson kívül retorikailag és műfajilag értelme
zésre szoruló „kispróza” . Az előbbi a „bennszülött etnográfus”  szava, az utóbbi a 
narrátor elbeszélése. „A  próza szonettje.”
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»Hiányzik az áhítat«***
Válogatás Kosztolányi Dezső nyilatkozataiból 

1926-1936

Az összeállítást Hafner Zoltán, az MTA Irodalomtudományi Intézetének munka
társa készítette.

Kosztolányi Dezső az irodalomról, Európa csődjéről 
s a mai ember iránynélküliségéről

-  Halló! Igen, Kosztolányi Dezsőné beszél -  mondja egy női hang a telefonba.
A híres és elfoglalt írókhoz körülményes dolog bejutni, ilyenkor azonban a

telefon segít. Ez alkalommal az író feleségével sikerült beszélnem s néhány terminus 
felemlítése után:

-  Akkor holnap ebéd után szívesen látja az uram! -  kaptam meg a beleegye
zést.

Fent, Budán, a Vár alatt s a Vérmező szélén földszintes, elkerített, kedves csalá
di házban lakik Kosztolányi Dezső, aki még pesti életébe is olykor-olykor vidéki színt 
igyekszik keverni. Az udvaron két gyönyörű, nemesfajú kuvaszkutya rágódik egy 
csonton, s fogadja nagy, barátságos ugrásokkal a vendéget. Kosztolánviék büszkesé
ge ez a két fehér állat, díjnyertes, gyönyörű példány. A két házőrző mögött kis cse
léd habozik, beengedjen-e, vagy nem. Nem ismer.

Végre azonban mégis sikerül beljebb kerülni az úri ízléssel berendezett lakásba, 
ahol az író dolgozószobájáig jutok el. Kedves, meleg, kétablakos szoba. A nagy 
ablakokon tavaszkor, nyáron bevág a napfény, most azonban csak Buda szomorú, 
ólmos ege bágyadozik felettünk. Mennyezetig érő könyvespolcok, kényelmes bőrfo 
telek. Képezeld el magadnak Kosztolányi szobájának interiőrjét -  s a valóságban is 
olyannak találod, egyéniségével, képzelt alakjával harmonizálónak.

Míg az író bejön, a felesége fogad, illetve vele kezdenék parázs diskurzust, ha 
Adám gyerek, Kosztolányiék egyetlen kisfia és büszkesége, a Verbőczy-gimnázium má
sodik B osztályának nagyreményű növendéke nem hagyta volna abba a zongoralec
két. Bejön, megnézi az idegent s végigfekszik a díványon.

-  Menj szépen zongorázni! -  biztatja a mamája.
-  De az olyan unalmas! Majd később .... -  kérencséli.
Pillanatnyi csend.
-  Nézd, -  szól hirtelen a mama -  ez az úr ellenőrizni jár, nem viselik-e rosszul 

magukat a gyerekek s különösen, hogy zongoráznak-e?
-  Igen? -  emeli fel a fejét a kisfiú.
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-  Perszehogy. Akik nem zongoráznak, azt felírjuk s az eljárást megindítjuk
ellenük.

/

Adám gyerek rám néz. Nem igen hiszi a dolgot. Vállat von, mosolyog, tétován 
kimegy, pár pillanatig tűnődve ül még a zongoraszéken, aztán elszántan ráüt félkézzel 
a billentyűkre.

Ekkor lépett be az édesapja s ahogy kezet fog, pár pillanatig kutatólag mélyed az 
idegen jövevény arcába. Magas, elegáns alakján sárgásbarna orosz ing, övvel, kerek, 
nagy gombokkal. Leül velem szemben, s várja, hogy kérdezzem. Rutinja van már nagy, 
a kérdezéshez is, a feleléshez is. Igaz, hogy eleinte ő kérdez s a riporter felel.

-  Tehát ön odaátról való? Oh, eredetileg én is onnan származónak tartom 
magam: nagyapám még a nvitramegyei Nemes-Kosztolányból indult el, hogy aztán a 
délmagyarországi Szabadkán kössön ki családjával. Nagy nosztalgiám van mindig 
Szlovenszkó iránt, amióta megismertem. Húsz éves korban kerültem először oda, 
hogy aztán az örök szenzáció maradjon előttem. Akkor láttam először hegyeket, én, 
alföldön élő fiú. Különös, kedves, speciális az ottani társadalom, a vidék, azok a sas
fészkek ... Higgye el, legközelebb áll ma is a lelkemhez....

Szinte rajongva, extatikusan dobja ki magából a szavakat. Aztán hirtelen fordu
lattal kérdi:

-  Milyenek az ottani irodalmi viszonyok?
Próbálok vázlatot adni a szlovenszkói magyar írók hétéves küzdelméről, kezdő 

lépéseiről, a mi decentralizált voltunkról, úgy, ahogy ilyen rövid beszélgetés kereté
ben szabatosan lehet.

-  Érdekes -  mondja. -  Ideát alig tudunk róla. Persze ... M écs ... Győry ... Olvedi: 
igen, ezeket a neveket hallottam, a többiekét azonban alig. Mit s hogyan írnak ezek?

Látszik, igen érdekli a dolog s szeretné, ha már többet tudott volna róluk. A kü
lönféle kapcsolatok iránt érdeklődik. Végre is egy rövid szünetben rá kerül a 
felelés sorja.

-  Kérem, beszéljen valamit önmagáról!
Hátradől a nagy bőrfotöjben. Mosolyog.
-  Nehéz ezt ... így .... Magamról ... Istenem. Tudja, nagyon örülök, hogy odaát 

erősödik az irodalmi élet, mert a specifikus íz csak haszon, s higgye el, a magyar 
irodalom egységét a nyelv adja meg s nem a politikai határok.

Magam pedig? Nos, igen, dolgozom. Tudja, a terveimről beszélni nem igen szere
tek, mert ami ma esetleg kész terv, az holnap már megsemmisülhet. De dolgozom 
most egy regényen, amit a nyáron a Nyugat hoz le, s majd a Genius is kiadja. Ez 
egész új emberszemléletet tükröz s ez az emberszemlélet az, hogy mi nem vagyunk 
külön-külön, hanem egymásban, a valóság nem megfogható, az emberek igazán csak 
egymás képzeletében élnek. Ez a regény tükörszoba, ahol minden alak száz és száz 
változatban rémlik. Hogy mi az igazság s hogy milyenek az emberek: bizonytalan.
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-  Erről szól a regényem. A témája, a tartalma, ugye, azt egyelőre magamnak 
tartom meg, de nagyon érdekel.

Lassan, minden szót megfontolva diktálja ezeket a mondatokat a ceruza alá. 
Látszik, nem üres téma csupán, hanem az író lelkén átszűrődött súlyos tanulság, 
amit most önmagából fog kivetíteni az embereknek. Életfelfogás.

-  Egyébként -  folytatja kis szünet után -  most olaszul jelennek meg regényeim 
s verseim, németül Klein, a fordítóm ülteti át a Pacsirta című regényemet s ugyan
ezt franciára magam fordítom.

-  A költészetem? Szabad versek! Két év óta szakítottam a zárt formával, nem 
azért, mert újabb, hanem izgatóbb, nehezebb. Mert igazán mellékes, ki milyen for
mában dolgozik, fő, hogy rátaláljon mondanivalójára.

-  Politika nem érdekel. Csupán a szépirodalom.
Pillanatig csend. Valamelyik kutya vakkant kint az udvaron. Most ismét elkezd 

beszélni az író, de az már nem interjú, ez talán beszélgetés önmagával, élőszóval 
való kifejezése sok gondolatnak, ami hangtalanul, belül gyötri az embert.

-  Nem politizálok, mert nem tudok irányt adni. A “ Véres költő”  című regényem 
fűződik talán szervesen a mai korhoz: a római császárság akkori ideje is egy 
műveltség végén álló, elernvedt, célnélküli kor volt. Mi is a műveltség végén állunk, 
tán eltart még ez a korhadás 100-200 évig, de aztán romba hull minden!

-  Spenglerrel tart?
-  Feltétlenül. És nincs kiút. kérem, nincs kivezető út. Európa most egy hatalmas káosz!
-  Talán Amerika. Majd ők ...
Hirtelen lobban fel.
-  Nem! Gyűlölöm az amerikai szellemet. Lenézem ezt a híres civilizációt. Hisgve 

el, nem vagyok elragadtatva a XX. század szellemétől. Háború, mozi, rádió: ezt 
adta az egész civilizált század s vele jár a roncsolás. A középkor job b  volt: legalább 
volt egy könyve, a Biblia, ma millió könyv közül egyet sem mondhatunk a magun
kénak. Csak a fölszámolást látom. Nagy csőd előtt állunk, semmiben sem hisznek az 
emberek, nem lehet hit nélkül éni s hitünk meg nincs. A mai kor mindent megért, 
tehát nem hisz semmiben.

-  De ha ilyennek tudja az embereket s nem tud kivezető irányt adni, hogy kép
zeli el az irodalmat. Nem marad más hátra ....

-  ... Csak a l’ art pour l’art irodalom. Erre rájöttem. Ez legalább szépséget 
adhat. Higgye el, ennél jobbat nem tudtam találni., ezért állt be a dráma kudarca is 
és ezért nem foglalkozom én színműírással.

-  Valószínűleg senkit sem értékel, legfeljebb Shaw-t?
-  Igen! Shaw a sok legrosszabb közül választotta az egyedül lehetségeset. Shaw 

a legjobb. S még megoldást talált Anatole Francé. Shaw drámai zsurnalizmust űz. 
De jó l legalább. Egy Aishylos kellene most ide!
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Most előrehajlik, s nagyon komolyan mondja:
-  Tudja, mije hiányzik az emberiségnek? Nos: 

hiányzik a jótékony korlátoltság és elfogultság a mai 
em berekből Én azt hiszem, ezzel magyarázhatók meg 
minden szellemi csődök. Dehát: háború, rádió, mozi
-  ez kell a mai okos embereknek...

Megpihent a hosszú beszéd alatt, ami szinte prog
rambeszédnek tetszett: írói hitvallás.

Az idő fut s bár jólesne estig elbeszélgetni erről a 
tárgyról, lassan abbahagyjuk ezt a témát s néhány 
közelebbi kérdést próbálok meg még.

-  Kiket szeret a külföldiek közül?
-  A franciákat. Elsősorban Proustot: ő áll a legközelebb hozzám.
-  S magyarok?
-  Nagyon sokra tartom Babitsot, M óriczot s Füst Milánt. Füst Milán legújabb 

regénye szenzáció lesz! S még sok mást, de hiszen minek annyi név....
-  Ú jabban sokat utazik. Merre szeret?
-  Csak a latin népek országába. Olaszország, Franciaország. A germánok nagyon, 

nagyon messze állnak tőlem. A latin népek az én embereim.
Azt hiszem, ezt nem is lehet másképp elgondolni.. Kosztolányi egész írói műkö

dése, szelleme, felfogása annyira franciás, annyira kifinomult, hogy szinte hihetetlen 
volna a közösséget elképzelni a germános szisztémákkal s azzal a jótékony nehézkes
séggel, ami az emberiség képviselőinek ezt a részét jellemzi.

Adám gyerek szüntelenül zongorázik még a másik szobában, mikor búcsúzom s 
megköszönöm neki, hogy zongorázott. Legyint egyet a kezével s az apjára néz vára
kozóan. Azt hiszem ezek után kicsit el fognak játszódni a gyerkszobában, mert 
Kosztolányi jó  költő, híres író: de elsősorban apa is talán s a fia kis barátaival kézen
fogva szokott hazaszaladni néha az utcán, ha a Verbőczy-gimnázium ifjú csemetéi 
déli pihenőre tódulnak ki az iskolakapun.

-  Ahogy kimenet nagy barátkozást kezdek a két hatalmas fehér kutyával, nevet
ve szól még utánam a meginterjúvolt íróból házigazdává alakult Kosztolányi Dezső:

-  Tudja, én vidéki maradok örökké s szeretek magam köré valami vidéki színt 
im itá ln i...

-  Amiből viszont sejthető, hogy Kosztolányi nemcsak író, nemcsak családapa, 
hanem örökké vidámlelkű, jó  ember is.

Szombatiuj Viktor

Prágai Magyar Hírlap, 1926. február 28, vasárnap
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Milyen lesz a jövő szezon? (Körkérdés)
Érdekes tény, hogy az utóbbi huszonöt esztendőben a színpad nem tett egyebet, 

mint az európai diadalmas forradalmak eredményeit, az impresszionizmust és szim
bolizmust váltogatta és stílust köszörült. Ebben az időben maga a közönség is szín
padi szakemberré vált és meglepetést semmin nem érezhetett. Sutba kell dobni 
minden eddig való hatáseszközt, új, fiatal tehetségeket kell keresni, akik a mai 
színpadot ismét templommá változtatják. A magam részéről két új tehetséget tudok 
ajánlani: Aiszküloszt és Shakespeare-t. Nem házassági komédiák és komolytalan egyii- 
gyöségek érdeklik a közönséget, olyan szitaszerű gyönge darabok, amelyekben a 
néző nem is tudja kiélni magát. Nem konjunkturális válság, hanem lelki válság van, 
amit nem akar senki sem észrevenni. Ezen kell segíteni.

Színházi Élet, 1926. jún. 7.-13., 26. sz., 8. p. 

Életem első szerelme (Körkérdés)
Akik ezt a kérdést hallják, mélyen eltűnődnek, visszazarándokolnak gyermekko

ruk ősemberi sötétségébe, aztán azon gondolkoznak, hogy mit hazudjanak egy sző
ke fruskáról, akit meglestek az iskolából jövet, vagy egy asszonyról, akiért véresre 
harapták kis öklüket. Engem az ilyen játék nem érdekel, hazudni sincs kedvem. Ma, 
mikor annyit tudunk magunkról, nem illik ez. A szerelem olyan végtelen, mint az 
élet. Hol vannak a határai? Akkor kezdődik, mikor az élet első lobbanása és akkor 
végződik, mikor az élet. Minden férfinak az az első szerelme, akit öntudatlanul érez, 
minek előtte megszületett volna és imád mindaddig, míg meg nem látja azt a bizo
nyos szőke fruskát és azt a bizonyos asszonyt. Az enyém is nyilván ez volt.

Élet, 1926. dec. 26. - jan. 1., 53. sz., 54. p.

Magyar írók -  terveikről és a mai magyar színpadi 
irodalomról (Körkérdés)

A jövő  év terve?
Kosztolányi válasza:
Kötetbe gyűjtöm szabad verseimet s megírom háromfelvonásos tragédiámat, 

melyre már évek óta készülök.
Vagyok igaz híve és tisztelője

Kosztolányi Dezső

Tolnai Világlapja, 1927. jan. 1., l.sz., 52. p.
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Kosztolányi Dezső ebédje
T ábor utca 12. szám alatt, Buda egyik csöndes sarkában lakik Kosztolányi 

Dezső, a kiváló magyar költő, író és műfordító. A közeli Vérmezőről mély, sűrű köd 
hömpölyög a csinos Kosztolányi-villa felé, amelynek kapuját egy hatalmas komondor, 
a „Hattyú”  őrzi.

A Hattyú külön nevezetessége a háznak, nemcsak azért, mert több kutyakiállítá
son díjat nyert, hanem azért is, mert ő az egyetlen húsevő a házban.

Kosztolányiék nem esznek húst, sőt főtt ételt sem esznek és egyedül a Hattyú 
nem tudta megszokni az úgynevezett nyers-kosztot.

-  A vadállat -  mondja mosolyogva Kosztolányi Dezső.

*

Éppen ebédidő van és terítve az asztal. Természetes, hogy kíváncsi vagyok arra, 
hogy mit eszik ebédre a nagyhírű író. aki emellett még „nyerskosztos”  is. Az egyes 
fogásokat idejegyzem: méz, vaj, sajtok, tejföl, gombasaláta, kókuszdió, paradió, 
datolya, mandula, banán, mogyoró, malaga, alma, narancs, kenyér, bor és még 
sok minden jó  és szép dolog. Az ember emellett az asztal mellett még a szemeivel is 
jóllakik.

❖

-  Körülbelül egy esztendő óta eszem nyerskosztot -  mondja Kosztolányi -  nem 
meggyőződésből, nem valami fanatizmusból, hanem szokásból. A feleségem egyszer 
elém tette ezeket az ételeket és mivel ízlett, megettem. Azóta is eszem. De azért 
ennek egy kis története is van. A feleségem igen súlyos gyom orbajos volt, egyik 
orvostól a másikig vittem, de senki sem tudott rajta segíteni. Ebben az időben 
kezdte meg feleségem a nyerskosztot és meggyógyult. Tökéletesen. Merem állítani, 
hogy ettől az úgynevezett nyerskoszttól gyógyult meg.

*

/
Megkezdődik az ebéd. Kosztolányi Adám, Kosztolányi tizenkét éves fia az 

asztalhoz ül szülei társaságában és nem mogyorót, datolyát vagy kókuszdiót tesz a 
tányérjára -  amint ezt minden budapesti gyermek tenné - ,  hanem salátát.

Hattyú pedig, a ház egyetlen húsevője, a „vadállat” , ezalatt csontot rág a küszö
bön.

Tolnai Világlapja, 1927. jan., 5. sz„ 14. p.

65



A szépség titka (Körkérdés)

Kant azt mondotta, hogy az a szép, ami érdek nélkül tetszik. En ennek az ellen
kezőjét tapasztaltam. Mindig az a szép, ami érdekel, még pedig anyagi érdekkel tet
szik. A leglégiesebb ábrándok, a legönzetlenebb cselekedetek mögött ott lappang egy 
gondolat, mely hízeleg hiúságunknak, előmozdítja boldogulásunkat, szóval hasznunk
ra van. Amihez nem köt érdek, aziránt közönyösek vagyunk. Egyébként, hogy mi 
vagy ki a szép, arra nem tudok felelni. Csak azt közölhetem, hogy ebben a tekintet
ben vajmi ritkán egyezem embertársaimmal, akár könyvről, akár nőkről van szó. 
A divatos költőket mindig utáltam, minekelőtte elolvastam volna, aztán, hogy elol
vastam őket, utálatom még növekedett. A kikiáltott szépségek borzalommal töltenek 
el. Többnyire a keserűvízreklámokhoz hasonlítanak. Múltkor kezem ügyébe vetődött 
egy képeslap, melynek első oldalán egy amerikai moziszínésznő mosolygott, a kép 
alatt ezzel a fölírással: „A  világ legszebb nője.”  Elkacagtam magamat. A szépség nem 
társadalmi, nem is társasági dolog, hanem szigorúan magánügy, legfeljebb két ember 
ügye.

Színházi Élet, 1927. szept. 4.-10., 36. sz.. 10. p.

HASZNOS MULATSÁGOK
Költők a költőkről

-  Kassák Lajos memoárjainak megjelenésére -

A közeljövőben jelenik meg a könyvpiacon Kassák Lajos önéletrajzának első há
rom kötete, amelynek egy részéi már a Nyugat folytatásokban közölte. Annak ide
jén nagy szenzációt keltett Kassáknak ez a nagyszerű írása, amely világirodalmi 
viszonylatban is a legértékesebbek közé számít. Abból az alkalomból, hogy a párat
lan érdekességű munka könyvalakban is megjelenik, megkértük a magyar irodalom 
néhány reprezentánsát, mondják el véleményüket Kassák Lajos írói munkásságáról.

Kosztolányi Dezső

Vadszőlőlevelek piroslanak a Tábor utcai házon, amelynek meghitt hangulatú, bá
jos biedermeier szalonjában fogad Kosztolányi Dezső. A szomszéd szobában föl-alá 
járva, hangosan tanulja a latin leckét a legifjabb Kosztolányi, az Adárn és a kertben 
Kosztolánviné karcsú alakja suhan ide-oda.

A költő diákosan vidám arca elkomolyodik, amikor Kassákról kérdezem a véle
ményét. Jellegzetes mozdulattal a vékony nyakkendőjéhez nyúl és szinte meghatott 
hangon mondja:
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-  Kassák Lajost alkotó tehetségnek tartom. Ha fel kellene sorolnom azt a három 
írónkat, akiket az élők közölt legtöbbre becsülök, neve feltétlenül ott szerepelne eb
ben a névsorban. Szükséges visszahatás ó' azzal az egyéniség-tisztelettel szemben, ame
lyet vagy húsz évvel ezelőtt éppen mi teremtettünk meg, de utánunk következő 
epigonjaink sima játékká silánvílottak.

-  Undor fog el, ha látom, hogy válik egykor forradalmi költészetünk kintorná- 
vá. Ma mindenki „különös’ ’ és „egyéniség”  akar lenni. A forma megérett. Ennélfog
va szét kell robbantani. Újat kell helyette teremteni. Ezt a munkát végzi ő. pompás 
ösztönösséggel. Életrajzi vallomása, amely könyvalakban most jelent meg, az értelem 
és a képzelőerő, a becsületesség és hit bátor remekműve.

Literatura, 1927. nov. 11. sz„ 392-393. p. 

Mi a rothadt almája? (K ö rk é rd é s )
Elsősorban és feltétlenül el kell szívnom naponta 40 cigarettát, ha dolgozom. Erős 

cigarettákat. De ott áll még erre a célra az íróasztalomon tíz különféle színű iive- 
gecske, különféle illatokkal. Vannak köztük modern francia parfőmök és gyöngyvi
rág, szegfűszeg, kámfor illat, sőt éther is. Ezeket az üvegeket szagolgatom, ha erősebb 
hangulatra van szükségem. Hol egyiket, hol a másikat. Az „Édes Anna" című regé
nyem írásánál például, a szerelmi fejezetnél a szegfűszegeset szagolgattam, míg az 
utolsó fejezetnél, amelyikben a gyilkosság történik, az étheres üvegre került a sor.

Színházi Élet, 1927. dec. 18-25., 51. sz„ 8. p. 

Életem legizgalmasabb kölcsönkérése (K ö rk é rd é s )
Hatodik gimnázista voltam vidéken. Sürgősen szükségem lett volna hatvan fillér

re. Ezt az összeget akkoriban nem könnyen lehetett előteremteni. Otthon volt min
denem, tiszta ágyam, pompás kosztom, csinos ruhám. Egyebekben azonban a 
körmömre néztek.

Egy ajánlott expresszlevelet kellett elküldenem Budapestre. Vájjon mit küld el 
egy vidéki hatodik gimnazista ajánlott expressz Budapestre? Csak verset. Mert ez 
értékes: biztosítani kell. Es sürgős, nagyon sürgős.

Fenyves Ferenchez fordultam, legjobb barátomhoz, osztálytársamhoz, pad-szom- 
szédomhoz, a „Bácsmegyei Napló”  mostani kitűnő szerkesztőjéhez. Izgatottan előad
tam neki, hogy két nap óta nem ettem, kölcsön kértem tőle hatvan fillért.

Az ürügyet nem hitte el, de azzal a megértéssel, mely őt jellemezte, azonnal ren- 
delkezésmre bocsátotta a kért összeget. A levelet megírtam és elküldtem, ajánlottan 
expressz, Vész József „Budapesti N aplójáéhoz. A Budapesti Naplónak nem volt
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olyan sürgős a versem, mint nekem, de egy hónap múlva csakugyan megjelent. Nagy 
feltűnést keltett. Különösen a hatodik osztály növendékei között.

Most jut eszembe, hogy a hatvan fillért még nem adtam meg.
Színházi Élet, 1927. dec. 11.- dec. 18., 18. évf., 50. sz., 15. p.

Változott-e a véleménye sikerről, bukásról, 
színdarabokról, színművészekről és színházakról?

(Körkérdés)
Hét esztendő alatt -  tudósok állítják -  az anyagcsere folytán annyira átalakul 

a szervezetünk, hogy' egyetlen sejt sem marad meg bennünk abból, ami a régi egyé
niségünket összerakta. Micsoda fenhéjázás és dőreség tehát azt hirdetni, hogy nem 
változtatjuk véleményünket s kitartunk egykori meggyőződésünk mellett. Hiszen az 
élet a mozgás, ennélfogva a látszólagos következetlenség. Bizony gyakran másítottam 
meg -  mondjuk: helyesbítettem véleményemet könyvekről, színdarabokról s remélem, a 
jövőben is fogom. A mozdulatlanság a halál, a szellemi élet megszűnése. Ha szemlél 
tartok ítéleteim fölött, bizonyos szomorúsággal azt tapasztalom, hogy véleményvál
toztatásom többnyire a könyvek, színdarabok mására történt és nem a javukra. Ellen
ben sok oly műről nem tartok már semmit, melyeket valaha becsültem. Ügy látszik, 
ez a törvény. Szeretteim éppúgy elhalnak mellőlem, mint azok a képzeletbeli alkotá
sok, melyeket évtizedek előtt még szerettem.

Színházi Elet, 1927. 52. (karácsonyi) szám, 145 . p. 

Bejön még maga az én utcámba... (Körkérdés)
Az ilyen szerénytelen kérdésre csak szerénytelenül illik felelni. Az Üllői utat 

választottam, mert itt laktam évekig, itt írtam első verseimet, délfelé itt járnak a 
szép, szegény leányok, az éhes, vidám diákok, éjszakánként itt ragyognak fel a kli
nikák tükörablakai és itt virágoznak az „Üllői-úti fák” .

Színházi Élet, 1928., jan. 1-7. 1. sz„ 14. p.

Április elseje (Körkérdés)
Hamarjában csak ez a semmiség jut eszembe. Volt egy jám bor osztálytársam. 

Április elsején közöltem vele, hogy a fizikai szertár kigyulladt. Odafutott, aztán 
annak rendje és módja szerint bemondtam az április bolondját. Nagyon zokon 
vette, de egy szót sem szólt. A rákövetkező évben egy verőfényes tavaszi délelőtt azt
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mondotta nekem, hogy a pedellus leborotváltatta a bajszát, be is küldött a szobájá
ba, hogy személyesen győződjem meg róla. Bementem. Diadalordítással fogadott, hogy 
végre visszaadta a kölcsönt. Csak egy kis hiba történt. Szegény egy évig készült a 
bosszúra, háromszázhatvannégy napot várt, de az utolsói már nem bírta megvárni. 
Tudniillik még csak március 31 -e volt.

Színházi Elet, 1928. szepl. 1-7. 14. sz., 25. p.

Metafizika (K is n otesz)

Négyéves fiamnak mutogattam egyszer gyermekkori arcképemet.
-  Ez én voltam -  szóltam s kezébe adtam a fotográfiát.

Adám nézegette sokáig, reárn tekintett, majd ismét az arcképre, aztán csodálkoz
va, hitetlenül kérdezte:

-  És most kicsoda ez?
Ámultam, nem tudtam neki felelni semmit.

Színházi Élet, 1928. ápr. 15-21. 16.sz., 27. p. 

Szervusz! ... Az első tegezés (K ö rk é rd é s )
Hetedik gimnazista koromban egy vacsorán a tornatanárom letegezett és felszó

lított, hogy tegezzem vissza. Olyan boldog voltam, hogy képes leltem volna egy 
félórát guggoló térdállásban tölteni.

Színházi Élet, 1928. ápr. 22-28. 17. sz., 8. p. 

Ruha teszi az embert (K ö rk é rd é s )

Budapestre több tucat vékony, szalagszerű nyakkendővel érkeztem meg, melye
ket színes mellényeimhez és maga „Vatermörder” -szerű gallérjaimhoz viseltem. Ezek
ből ma már csak a gallérok maradtak meg. A keménykalapol személy szerint 
gyűlölöm, számomra borzasztó a gondolat, hogy egy kalapot nem használhatok egyé
ni szeszélyeim szerint, hanem az alakítja fejemet úgy, ahogy ő akarja. T öbb kemény 
kalapomat saját kezemmel gyilkoltam meg. Gyűlölöm ezenkívül a francia-cipőt, mert 
azt akarja elhitetni a világgal, hogy a lábunk vége olyan hegyes, mint a tű és a 
cilindert, mely arra van hivatva, hogy egy vízfejet vagy agytályogot takarjon el 
kíméletesen.

Színházi Élet, 1928. jún., 24.-30., 26. sz., 103. p.
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Kitol örökölte a tehetségét? (K ö rk é rd é s )
Édesapám és édesanyám lelke keveredik bennem, titkos együttesben. Nem vállai

kozhatom arra, hogy kérdésükre tüzetesen feleljek. Ezt talán majd egy lelki vegyé
szet dönti el valamikor.

Édesapám, aki európai műveltségű ember volt, annakidején Berlinben végezte 
egyetemeit, természettudománnyal, matematikával, fizikával foglalkozott. Csodálatos 
gazdagsággal, folyamatossággal beszélt magyarul. Riedl Frigyes egy ízben pár percig 
csevegett vele, anélkül, hogy tudná, kicsoda, aztán csodálkozva kérdezte meg a 
nevét, mert mint mondotta, soha se hallott ilyen szépen, művészien beszélni magya
rul. Imádta a szavakat. Egy kötet verset hagyott hátra, melyet sohasem tett közzé. 
Ezeket a költeményeit a hatvannegyedik és hatvankilencedik éve között írta. Fiatal 
korában szintén írt verseket, de harmincadik évében abbahagyta. Csak késő öregsé
gében tért vissza a művészethez.

Édesanyám vidéki asszony. Egy gyógyszerész leánya. Egész életében mélységes 
érzelmi életei élt. Három gyermeket nevelt föl. Sokszor láttam könnyezni, mikor 
zenét hallgatott, vagy elvált valamelyikünktől. Görög neve van. Euláliának hívják. 
Szépen-csevegőnek. Áldott legyen a neve és az élete.

Színházi Élet, 1928. júl. 8 -1 4 , 28. sz., 38. p.

Sovány vagy kövér? Ml a magyar írók zsánere?
(K ö rk é rd é s )

A mai divat, a hájtalanság, a nők kamaszfürtje és kúria szoknyája nem holmi 
indokolatlan szeszélyből származott, hanem egy kor értékítéletéből, mélyen gyökere
dző bölcseleti meggyőződéséből. Épp ezért nem lehet beszélnünk arról, hogy máról- 
holnapra megváltozzék. Különben is csinos, ésszerű, fiatalos, egészséges, kellemes és 
mindenekelőtt kényelmes.

Színházi Élet, 1928. szept. 9-15., 37. sz., 20. p. 

Mi a szép a lucskos, csúnya őszben? (K ö rk é rd és )
Az ősz visszaadja a szobámat. Nyáron lakásom kitágul, egy lesz az utcával, 

elveszti különvalóságát, egyénisége kiröppen a nyitott ablakon. De ilyenkor, mikor 
egy sötét, esős délutánon becsukják az ablakot, az otthon újra feltámad, bútorai a 
homályban megannyi jelképpé válnak, apró tárgyai kis bálványokká, lámpája pedig 
egy meghitt világmindenség nyájas sugárzó napjává.

Színházi Élet, 1928. okt., 14-20., 42. sz., 4. p.

70



Az ő receptjük. -  írók, művészek kedvenc ételei
(Körkérdés)

Egyszerűségükben különleges étkek kerülnek e héten a nyilvánosság terítékére. -  Mikor
Kosztolányit megkérdeztük, mik a kedvenc ételei, a következőket felelte:

-  Fehér kenyér, rizs, feketekávé.
És mintegy gondolataira felelt, amikor folytatta:
-  Nem, nem. Dehogy is tartom léhának, vagy kicsinyesnek a kérdést. Hiszen 

folyton eszünk, rágcsálunk, majszolunk, reggel, délben, este. Miért ne lehetne erről 
komolyan is beszélni?

íme itt adjuk Kosztolányi Dezső „hitvallását” az evésről:
-  Utálom a hamis romantikát, mely valaha -  álszeméremből -  kisütötte, hogy

„enni prózai dolog, nem enni viszont költői” . Micsoda képmutató hazugság. Aki eszik, 
az mindig őszinte. Figyelje meg, milyen odaadó, minden egyebet kizáró érdeklődés
sel, elmélyedéssel pillant az evő arra a falatra, melyet majd bekebelez s nemsokára 
saját egyéniségévé magasztosít. Aki eszik, az szerelmet vall az életnek. Nem közö
nyös művelet. Az sem közönyös, hogy mit eszünk. Végre vele építjük sejtjeinket, 
vele folytatjuk önmagunkat, mert az étvágy, a vak ösztön világosan látja, mi alkal
mas arra, ami kiegészíti a névjegyünkön jelzett sejtcsoportot, mely egy bizonyos je l
lemet, akaratot, vágyat jelent. Amikor Shakespeare evett, akkor ő Shakespeare-t 
építette.

Az emberek tudatában vannak az. evés fontosságának, de nem merik bevallani 
maguknak. Mihelyt szó esik róla, elmosolyodnak, szemük szögletében holmi kaján- 
ság jelenik meg, úgy' figyelik azokat, akik náluknál valamivel őszintébbek. K örülbe
lül három esztendeje nem eszem sem húst, sem zsírt, tisztán növényekkel, 
tejtermékekkel táplálkozom. Azóta szinte naponta részem van embertársaim viharos 
érdeklődésében. Rázzák a fejüket. Azt mondják, hogy a táplálékok mineműsége nem 
is olyan fontos. De ezt annyiszor ismételgetik s annyi kérdéssel ostromolnak, hogy 
állításukból az ellenkező tanulságot kell levonnom.

Hogy mi bírt rá a kizárólagos növényevésre? Eleinte a szeszély. Miután azonban 
megpróbáltam, éreztem, hogy megfelel testi és lelki alkatomnak s nem hiszem, hogy 
bármikor is le tudnék nyelni egy darab húst vagy zsírral készített ételt. A kenyeret 
mindig szerettem. Számomra ma is a legnagyszerűbb lakoma egy darab fehér kenyér. 
Ha így tetszik, ez a kedvenc ételem, a csemegém. Kedvelem a rizst is, olajban, per
zsa-módon. Mindennapi italom a spanyol feketekávé.

Ismétlem, erre a kosztra nem holmi erkölcsi belátás kapatott, sem az a meggyő
ződés, hogy a növényevők egészségesebbek maradnak s tovább élnek. Kétkedő ter
mészet vagyok. Ebben is kétkedem. Bizonyos, hogy mióta csak növényekkel 
táplálkozom, több, gazdagabb, finomabb ízeket érzek, ínyem fogékonyabb az ingerek
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felvételére, élvezőképességem növekedett, s én csak ezért is ragaszkodom eddigi 
étrendemhez. Aztán tapintatom is tiltakozik az ellen, hogy olyasmit megegvek, ami 
valaha élt-mozgott, mint én. Ember és állat között semmi lényegbevágó különbséget 
nem tudok. Az a tétel, hogy az ember nem testvére az állatoknak, éppannyira 
megdőlt, mint az, hogy a Nap forog a Föld körül. Aki tehát állatot eszik, az egész 
nyugodtan embert is ehetik. De azért az állatevőket egyáltalán nem ítélem el. Végre 
tudom, hogy az élet harc, melynek törvénye a könyörtelenség, a szakadatlan véron
tás. Az állatevők közt sok kitűnő barátom van, akiket teljesen megértek. Ha ember- 
evők között mozognék, bizonyára őket is megérteném.

Színházi Elet, 1928. okt. 21-27.,43. sz., 74. p.

Mi volt gyermekkorának legkedvesebb olvasmánya?
(Körkérdés)

Petőfi Sándor. Tizennyolc éves koromig alig olvastam, úgy hogy kiesett gyermek
koromból mindaz, amit a többi gyermekek olvastak: Jókai, Mikszáth, Verne, May 
Károly. Gyermekkoromban Petőfi Sándort olvastam.

Színházi Élet, 1929. szept. 15-21., 38. sz., 49. p.

Minden fehér ember lelkében van Othellóból 
egy kis feketeség (Körkérdés)

A féltékenység idegbetegség. Erre vonatkozó megfigyeléseimet és észleleteimet a 
következőkben összegezhetem: A férj, aki rajtakapja a feleségét egy barátjával és 
ordít, nem féltékeny, hanem minden részvétünkre érdemes, kárvallott, egészséges 
ember. A férj, aki nem kapja rajta a feleségét egy barátjával és mégis ordít, félté
keny, tehát idegbeteg. Viszont az a férj, aki rajtakapja a feleségét egy vagy több 
barátjával és mégsem ordít, nem féltékeny, tehát szintén idegbeteg.

Színházi Élet, 1929. nov. 3-9., 45. sz., 33. p.

Tavasz (Körkérdés)

Tavasszal születtem. Már magábanvéve ez is elegendő ahhoz, hogy szeressem ezt 
a kedves, éledő-napsugaras évszakot.

Természetesen tavasszal van a legnagyobb hangulatvariációm. Munkámra hallat
lanul serkentőleg hat.

Az alkotás vágya fűt, a munkakedvem páratlan. Azt hiszem, életem legnagyobb 
eredményét, a célt, amiért dolgozom évek óta, tavasszal fogom megalkotni.

Tolnai Világlapja, 1930. ápr. 23., 17. sz., 17. p.
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Sajtóhiba! (Körkérdés)

Két olyan sajtóhibára emlékszem, amit sohasem fogok elfelejteni. Az egyik a 
Bácsmegyei Naplóban jelent meg sok évvel ezelőtt. Egy öreg, kedves poétáról írtam 
kritikát, többek között ezt: „A  zseniális költő utolsó k ö te te ../' így jelent meg: „A  
szenilis költő utolsó kötete ...”  A másik a Pesti Hírlapban jelent meg nemrégiben, 
ahol ..ametiszt lila alkony”  helyett „antiszemita lila alkony” -t szedtek.

Színházi Élet, 1930. jún. 22-28., 26. sz., 64. p. 

Hogyan született az első regényem? (Körkérdés)

Első regényem „A  rossz orvos”  című volt. Egy barátom kisfia hirtelen meghalt. 
Barátom akkor válófélben volt a feleségétől és mi, akik figyelemmel kísértük a dol
gokat, azt hittük, hogy a gyermek, a tulajdonképpeni összekötő kapocs halála most 
már meg fogja könnyíteni a válást.

El is váltak, de én, aki tudtam barátom minden lépéséről, megállapítottam, hogy 
a válás után is állandóan találkozik volt feleségével. Ebből aztán arra következtet
tem, hogy a gyász, amely ezeket az embereket gyermekük elvesztésével érte, nem 
hogy szétválasztotta volna, hanem még jobban  összeforraszlotta őket. Ez az élmény 
sokat foglalkoztatta a gondolataimat, annyira, hogy a végén elhatároztam, hogy a 
kétségkívül érdekes problémát feldolgozom regénynek. Igv született meg „A  rossz 
orvos” .

Tolnai Világlapja, 1930. dec. 17., 51-52. sz., 58. p.

Utazni!... (Körkérdés)

Legnagyobb utamat hatéves koromban tettem meg. Szabadkáról Szegedre utaz
tam ekkor édesapám társaságában, személyvonaton. Az út másfélóráig tartott, de 
ennél izgalmasabb, változatosabb, élményekben gazdag utazásomra nem emlékszem. 
Minden kikirics, minden cölöp, minden távírópózna, melyet megpillantottam a 
vonat ablakából, új korszakot jelentett életemben, s megindítója lett azoknak az 
áramlatoknak, lázaknak, önkívületeknek, melyeknek mását azóta hiába kerestem. 
Később csak kisebb utakat tettem. Bécsben éltem egy évig, ahol az egyetemen tanul
tam, nyakamba vettem Németországot, Olaszországot, Franciaországot, Belgiumot, 
Angliát, minden évben sok száz kilométert repültem, vonaton, hajón, hogy kerges
sem ezt a gyermekkori ábrándomat, melyet nem sikerült elérnem soha.

Színházi Élet, 1930. dec. 21-27., 52. sz., 79. p.
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Tizenkét budapesti esküdt érdekes verdiktje 
a szerelmi gyilkosságok vádlottjai felett

Néhány nappal ezelőtt halálra ítéltek egy katonatisztet, mert elvakult szenvedélyé
ben agyonlőtte volt felesége vőlegényét. Ezt megelőzően egy' st. morizi szállodában 
dörrent a revolver és egy asszony ugyancsak szenvedélyből négy revolverlövéssel lelőtte a 
férfit, akit szeretett.

Ezek után mindennapos vitatárgy ebben a városban, kinek van igaza? Annak-e, 
aki azt hirdeti, hogy a társadalomnak a fogat-fogért elv alapján kell védekeznie 
minden élet ellen törő akcióval szemben és irgalmatlanul, példásan megbüntetni a 
gyilkost, bármilyen szenvedély emelte is a karját ölésre? Vagy pedig annak, aki azt 
mondja, hogy vizsgálni kell a g)ilkosságok hátterét és akit a szenvedély elvakít, az sok
kal enyhébb büntetést érdemel?

Magyarországon e pillanatban nincs esküdtszék, a közvélemény tehát a szenve
délydrámák ítéleteinek kiszabásánál nem jöhet számításba. így vetődött fel a gondolat, 
hogy az Esti Kurir nyilvánosságát kérdezzük meg, s a legkülönbözőbb társadalmi 
rétegekből összeállítunk egy esküdtszéket, hadd döntse el, hogyan ítélkeznének ilyen 
percekben az esküdtek Budapesten, ha -  volna esküdtszék?

,4 vádlott tehát: a Szenvedély.
,4 vád: egy kioltott emberélet.
Kosztolányi Dezső író :
-  Előttem minden gyilkos egyforma. Az én számomra nincs lovagi m orál és úri 

m orál, csak egy: em beri morál. Mindenkit egyformán kell büntetni, aki öl, előttem min
den gyilkos -  kezét bármi vezette is -  egyformán ellenszenves. Más kérdés az, hogy vájjon 
halállal büntetném-e? Én a halálbüntetés elvi ellensége vagyok, céltalannak 
tartom. Ölni ugyanúgy nem szabad az államnak sem, mint az embernek. De a bűnösnek 
bűnhődnie kell.

Esti Kurir, csütörtök, 1931. január 22., 6. p.

Ha én akkor... (Körkérdés)

Patikus szerettem volna lenni! Kisgyermekkoromban heteket, hónapokat töltöt
tem egy vidéki gyógyszertár hűvös falai között, úgyszólván itt cseperedtem fel, mér
gek és csukamájolajak között, a nyájas Aesculap úr társaságában. Akkoriban szentül 
hittem is, hogy patikus leszek! Míg többi társaim huszárnak vagy mérnöknek készül
tek, engem csak a színes folyadékok, titokzatos fehér porok vonzottak...

Tolnai Világlapja, 1931. ápr. 1., 14. sz., 46. p.
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Helyes volt-e felmenteni Hofer Kuné gyilkosát?
Kosztolányi Dezső, Gaál Franciska, Füst Milán, Erdős Reneé, Karinthy Frigyes 

és Décsi Imre nyilatkozatai
Mrs. Boulter felmentése és a felmentés indoklása óriási feltűnést keltett mind 

jogi, mind orvosi körökben. Hofer Kunó gyilkosa a felmentés után kijelentette:
-  B old og  vagyok, nagyon örülök.
A churi bíróság azzal az indoklással mentette fel Simoné Boultert, hogy beszá

míthatatlan volt akkor, mikor tettét elkövette. A churi esküdtszék orvosszakértői 
vélemény alapján hozta meg felmentő ítéletét...

Az „Esti Kurir”  itt közli erről a felmentésről több magyar író és egy ideggyógy
ász nyilatkozatát.

A büntetés: gyakorlati kérdés
Kosztolányi Dezső nyilatkozata így hangzik:
Az ítélet megdöbbentett és felháborított. Egy dúsgazdag, unatkozó, úgynevezett 

előkelő hölgyet, aki a kedvesébe öt golyót eresztett, aztán magát könnyedén megse
besítette, mintegy piros szépségflastromot ragasztva tettére -  felmentettek. Az ítélet 
indoklása az, hogy ez a hölgy terhelt és beszámíthatatlan. Ezt a tárgyalás során többek 
között azzal is igyekeztek érthetővé tenni, hogy a gyilkos nő, miután ideggyógyinté
zetbe szállították és nem börtönbe, azonnal ..könnyű diétás kosztot rendelt magának7

Micsoda jele a kétségbeesésnek, a töredelmnek és a bűnbánatnak az, hogy vala
ki a gyilkosság után „könnyű diétás kosztot rendel magának” !

Bölcseleti és lélektani szempontból vitatható, vájjon egyáltalán vannak-e bűnö
sök és egyáltalán lehet-e , szabad-e büntetni és nem helyesebb-e minden bűnözőt 
kórházban kezelni, mert aki ilyen módon vét közös megállapodásunk ellen, eleve 
trehelt és beszámíthatatlan. Miután a társadalom a büntetést gyakorlati kérdésnek 
tekinti és más esetekben nem mindig így jár el, a svájci bírák ítélete felzaklatja a 
bennem lakozó emberiességet. Azt kérdezem, hogy hasznos-e, érdemes-e folytatni ezt az 
átlátszó játékot.

Nem hiszem, hogy Édes Anna, az én regényhősnőm, aki csak háztartási alkalma
zott volt, ilyen megértésre talált volna még a kis szabad és független Svájcban is, 
mely annakelőtte dem okráciájáról volt híres.

Esti Kurir, 1931. július 18., 9. p.

Weekend (Körkérdés)

Elutazni azt jelenti, hogy átalakulunk, hogy hirtelen más szerepet játszunk, hogy 
kiugrunk a saját bőrünkből. Azt hiszem, a hétvégi kirándulás is ezt a célt szolgálja. 
A kishivatalnok, aki egy hétig íróasztalnál görnyed, vasárnap azt képzeli magáról,
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hogy ő a hatalmas igazgató. Az igazgató, aki váltig unja a meleget és a vénségére azt 
képzeli magáról, hogy ő a cingár kishivatalnok, aki igazgatónak képzeli magát.

Színházi Elet, 1931. aug. 2-8., 32. sz.,65. p. 

Új aranykort jósolnak az írók (K ö rk é rd é s )
Az lij aranykorszak akkor következik el, ha az emberiség felemelkedik arra a 

filozófiai magaslatra, hogy mindenki csak magával fog törődni.
Színházi Élet, 1931. okt. 11-17., 42. sz., 30. p. 

Bruckner Angliai Erzsébetéről
Ferdinand Bruckner orvos, idegorvos -  vagy helyesebben lélekorvos - ,  aki a test 

nyavalyáit lelki úton, a lélek által gyógyítja. Módszeréi mint drámaköltő se változ
tatja meg. A lerongyolt, göthös, jelenkori színpadot nem új díszletekkel, új kellékek
kel, vagy új „ötletekkel”  keltette életre, hanem azzal, hogy az Angliai Erzsébetben 
újra megszólaltatta az emberi lelket s jogaihoz juttatta azt a szabadságot, őszintesé
get, mely nélkül elképzelhetelen a művészet.

Színházi Élet, 1932. febr. 21-27., 9. sz., 54. p.

Ahogy Ők látják (A nkét az ideális fe lesé g rő l)
Többféle „eszményi”  feleség van.
Annak, aki nem nősült meg és sohase fog megnősülni, az eszményi feleség maga 

a tökéletesség, egy nő, aki mint világhódító, fiatal tündér száll ki a fűtött, világító 
gépkocsiból, kacagva pezsgőzik velünk egy fölvirágozott asztalnál s táncol, zongorá
zik, öt európai nyelvet beszél hibátlanul s naponta többször fülünkbe súgja a 
forró, rövid szót: „te ” .

Annak viszont, aki már megnősült és a házasság jármában él, az eszményi fele
ség a valóság, az a nő, aki fölvarrja lepattogzott gombjainkat, érdekesnek tartja az 
első ősz hajszálainkat, különös elragadtatással olvassa gyöngébb, kevésbé sikerült 
munkáinkat is és állandóan így beszél és így gondolkozik magáról: „m i” .

Színházi Élet, 1932. ápr. 10-16., 16. sz., 33. p. 

Csókánkét (Ankét)
Tapasztalatlan fiatal emberek azt hiszik, hogy a csók a szerelem kezdete. Később 

rájönnek arra, hogy a csók maga a cél, a vágy megkoronázása. Sajnálom azokat az
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állatokat és népeket, melyek nem ismerik a csókot. A csókról való legmélyebb élmé
nyemet a „C sók”  című hosszabb elbeszélésben írtam meg. Itt az elbeszélés hősét, egy 
Olaszországba utazó húszéves költőt, éjjel a vonaton, mikor alszik, orvul megcsókol 
egy csúnya, vézna kislány, akii az anyja éppen elmegyógyintézetbe szállít.

Színházi Elet, 1932. máj. 8-14., 20. sz., 8. p.

* V ö. Esti K ornél harm adik fejezete. (Folyóiratban az említett Csók cím m el je lent m eg.)

írók beszélnek
Kosztolányi Dezső

Az a nép. mely nem szereti 
nyelvét, nem szeretheti 
költőit sem.

Kosztolányi Dezső

Fehér köpenyében úgy lép ki dolgozószobájából, mint valami m űtőből... Mint 
egy operatőr. Ebbe a műtőbe nem beteg embereket, hanem beteg szavakat visznek 
hordágyon. Egészen el van keseredve a rossz magyar szavaktól.

- . 4  magyar nyelv ebek harmincadjára jutott... zsúfolva van idegen szavakkal...
Homlokredői egészen a hajába szaladnak.
-  Az a nép, amely nem szereti nyelvét, nem szeretheti költőit sem... Hisz nem a verset 

szeretjük, hanem a szavak zenéjét... Szavalóink is rosszak. Nem dolgozzák föl a vers 
lelkét...

Belemarkol a hajába és össze-vissza kuszálja.
-  A régi, romantikus költészetnek kihúzták a lába alól a talajt... Ilyesmit példá

ul, hogy „magasan repül a lelkem a fellegek felett” -  ma már nem lehet mondani. Egy
szerűen azért, mert ez már megvalósult. A röpülőgép ma már utasokat visz a fellegek 
között... A  trópusok, a hasonlatok megvalósultak. A költő ma: egyszerű. Lent jár a 
földön. S úgy, s ott veszi képeit, hasonlatait, ahol s ahogy az kezeügvébe kerül...

Most, mint akinek eszébe jut valami, megáll töprengve a szoba közepén.
-  Az egész földgolyón nincs egy divatos író. Ibsen, Anatole Francé: ezek harminc

negyven évig divatban voltak. Ma? /I mai kornak nincs mederágya... Irányokról, izmu
sokról sem lehet hallani, ezek megszűntek; ami van: legföljebb stíluskeresés...

Szemei kék öblében hullámokat ver a költői indulat.
-  A költészet ünnepnap legyen... ma a költészet: olyan fél-népiesség, fél-szépség, 

fél-politika... a rímeket süketre hangolják, mint a kolom pokat... Szörnyűség ez azok
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számára, akik a magyar nyelv nagyszerű zengését élvezik olyan költőben, mint
Berzsenyi Dániel, Arany...

Széles gesztust ír le a kezével.
-  Ha van rím, akkor legyen... az, amit a népies irány akar. nem elég primitív 

és nem elég művészi... Féldolog... Európában ezt regionalismusnak nevezik...

íróasztalán mintegy tíz mélvlilaszínű üvegcse sorakozik egymás mellett katonás 
glédában. Megkérdem, mik ezek.

-  Illatok. Szegfűszeg. éther... illatokhoz kapcsolódnak élményeim... Regényeim egyes 
fejezeteit egy-egy illat hatása alatt írtam...

Hirtelen másról kezd beszélni.
-  Tegnap egy lengyel hölgynek azt mondtam...
Még mond valamit a lengyel hölgyről, de nem értem meg szavait. Alig tudom 

követni mondatai sodrát. Kíváncsi vagyok, mit mondott tegnap a lengyel hölgynek. 
De erről már lekéstem.

-  A természethez hozzátartozik a töltőtoll is... -  hangzik már. Városi embernek 
több köze van a telefonhoz, mint a rigófüttyhöz...

Ebben a pillanatban megszólal a telefon.
-  Látja -  szól hátra - ,  rigófütty... -  és nevet.

%

A szoba egyik falán arcképek sorakoznak egymás alatl. Egész generáció. 
Nagyapja, apja, ő és a fia.

-  Kossuthot, Petőfit személyesen ismerte nagyapám... Tizenegy éves voltam, 
amikor meghalt. 1848-tól 1858-ig török és amerikai emigrációban élt... Engem na
gyon szeretett...

Köröskörül, padlótól-plafonig, könyvek százai a nyitott polcokon.
-  Nem olvasom őket. Tíz éve nem olvasok. Néha kézbe veszek egyet-egyet...

A könyvtől épp úgy, mint a képtől, az ember valahogy megcsömörlött.

*

Beleveti magát egy támlás bőrszékbe.
-  Nagyon korán kezdtem írni -  szól elgondolkozva. Tizenhét éves voltam, 

amikor első versem a „Budapesti hapló”-ban megjelent. Az egyetemet félig elvégeztem, 
aztán abbahagytam... A „Budapesti Naplódnál alakult egy írói csoport, amely jóval 
a „Nyugat” előtt, új hangot képviselt... Aztán a „Hét”-be dolgoztam, a „Nyugat”-ba ..,

Föl és alá sétál a szobában.
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-  A „ Szegény kisgyermek panaszaiéval volt legnagyobb sikerem, innen ismerték meg 
a nevem ... Stefan Klein húsz év óta a német fordítóm. Angolul, franciául, lengyelül, 
olaszul, hollandul jelentek meg könyveim ... Csak az írás és a művészet érdekelt mindig, 
mint az élet kifejezése: politika iránt színvak vagyok...

Elhallgat. Nem zavarom. Aztán hirtelen ezt mondja:
-  Megszűnt az idő, amikor az író fejedelem volt... Nem lehet valakinek a foglalko

zása az, hogy író... ezt nem lehet a névjegyre ráírni...

*

-  Szovjetirodalom? Nem sokat tudok róla. A  lengyel fordítóm  az ,.Edes Anná”-t 
állítólag oroszból fordította... Az sem érdektelen, hogy egy szovjet-antológiában 
megjelent „1917” című versem...

Mosolyog.
-  Van egy gyűjteményem: Furcsaságok múzeumának neveztem el... ebben őrzöm azt 

az olasz lapot is, amely 1919-ben azt írta rólam, hogy kivégeztek...

%

Párist idézem.
-  Páris! -  kiált föl. A Quartier Latin virágzásában, huszonnégy éves koromban 

voltam ott. Tele volt költővel, tele volt szép nővel. Mennyi nő! Mennyi költő! 
Vannak még költők a Quartier Latin-ben?

Ujjongva szakadoznak föl belőle a szavak.
-  Mi fogta meg a legjobban?
-  A franciák rendkívüli szorgalma... Párisi... az a nyüzsgés... valóságos kap

tár... felejthetetlen...
Kis szünet után:
-  Imádom Olaszországot. Minden év megtalál Olaszországban...

*

Fölkel és egy falon függő rézkarc elé áll. Áhítattal nézi a rézkarcot, mint az 
oltári szentséget. A vékony arany keretből atyai jósággal mosolyog vissza: Kazinczy...

Bálint Jenő

A  Reggel, 1932. június 6.

Tehetségavatás (Ankét)
Horatius valaha azt tanácsolta a költőknek, hogy kilenc évig tartogassák kézira

taikat a fiókban, csak aztán adják ki őket. Ez az óhaj nagyon is megvalósult mindé-
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niitt az egész világon. Berlinben neves költők adták át nekem könyveiket gépírás
ban. Most attól kell tartanunk, hogy a kéziratok nem kilenc, hanem kilencven évig 
pihennek majd a fiókban. Szükség van kritikusokra, akik felfeszegetik a zárt fióko
kat. Lehet, hogy kincset is találnak majd bennük. Ha csak egyetlenegy tehetséget is 
fedeznek fel. egyetlenegy élő sort, akkor fáradságuk nem lesz hiábavaló.

Színházi Élet, 1932. jún. 12-18., 25. sz., 9. p. 

llgratás (A n két)
Egyszer Karinthy Frigyes nagyon megtréfált. Egy külföldi nagy lap levélpapirosán 

arra kért, hogy küldjem el nekik egy sereg novellám kivonatolt tartalmát, mert sze
retnék műveimmel megismertetni az illető lap közönségét. írói tiszteletdíj reményé
ben munkához fogtam és másfél hétig éjjel-nappal dolgoztam a nehéz feladaton. Az 
eredmény meglepő volt. Az illető lap azonnal rendelt nálam öt novellát és a kelle
mes összeköttetés azóta sem szakadt meg köztünk. Természetesen közöttem és Karin
thy közt sem, hiszen a rendelést végeredményben az ő ugratásának köszönhettem.

Színházi Élet, 1933. okt. 22-28., 44. sz., 66. p.

Babits Mihály, Kosztolányi Dezső 
a mai magyar irodalomról és az irodalom jövőjéről
Fejlődik-e a magyar irodalom, vagy pedig hanyatlik? Miért csökkeni le az iroda

lom hatása a közvélemény felé? Milyen magyar írások a legalkalmasabbak Magyar- 
ország reprezentálására a külföld felé? Ezeket a kérdéseket tettük fel néhány más 
kérdés mellett Babits Mihálynak, és Kosztolányi Dezsőnek. íme a válaszok:

( . . . )

Kosztolányi Dezső:
-  Az irodalomban nincsenek évszakok, mint a természetben. Ott a tavaszt nem 

mindig követi a nyár. Valószínűnek tartom, hogy e hamis összehasonlítás alapján 
beszélnek az irodalom „virágzásáról”  is.

-  Egy irodalom „virágzása” kivétel és csoda, nem pedig folytonosság és törvényszerűség. 
Sokszor századok múlnak el, anélkül, hogy a költészet aloé-virága kihajtana.

-  Tagadhatatlan, hogy nálunk is érzik az a hajlandóság, mely elfordul a betűtől, 
és inkább hallani, látni akar. Hiányzik az az áhítat, mely az írást húsz-huszonöt évvel ezelőtt 
az érdeklődés központjába állította, itt és mindenütt a világon.

-  Megannyi tehetségünk és alkotónk van, olyanok is, akikre -  hittel állítom -  a 
külföld is kíváncsi lehet. Nemrég halt meg Krúdy Gyula, prózánk andalító hegedűse, 
aki -  mutatú mutandis -  a magyar fVoiwí-szerepét töltötte be. Es lélektani elemzé
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sek, gondolati építmények nélkül életünk, lelkünk keresztmetszetét adta egy-egy 
csodálatos hangulatképben. Aem ismerek nála eredetibb, magyarabb írót.

-  Hogy jogos-e a „Vart pour Vart” iránya, arról csak akkor lehet vitatkoznunk, 
ha nem vagyunk tisztában a fogalmakkal. Nyilvánvaló, hogy a költő művész, és írás 
csak annyiban érték, amennyiben művészet is. Nyilvánvaló, az is, hogy a köllő: ember és 
anyagát, amelyből teremt, az élet televényéből, a hétköznapi benyomásokból és élményekből 
szívja magába. Hiába fut valaki az „elefántcsonttorony”  magas, elvont épületébe. 
Az élet ott is utoléri.

-  Ami az „írástudók árulását”  illeti, bűnösnek érzem az írástudókat, hogy 
annakidején kényre-kegyelemre kiszolgáltatták magukat a hatalomnak. Ennek tulaj
donítom, hogy a szellemet ma sehol se becsülik. Szolgává lett az irodalom, kis, nem 
általános emberi, érdekek cselédjévé, vagy hallgatag cinkosává. Éppen ezért nem hallat
hatja szavát.

-  Kívánatosnak tartom, hogy Európa írói újra összeüljenek és igazságot szolgál
tassanak a megalázott léleknek. De nem olyképpen, mint a Pen-Club, amely nem haj
landó áldozatot vállalni. Thomas Mami, Heinrich Maiin, Alfréd Ken: hogy csak néhány 
nevet említsek, azok közül, akik hozzám legközelebb állanak -  nem közönyös 
számunkra.

Lehetetlen, hogy a világ írói ne találnának módot arra, hogy diadalra vigyék az 
írás és a vélemény szabadságának ügyét. Ha a Pen-Club ezt nem tudja elérni, akkor 
afféle nemzetközi vacsorázó társaság marad.

Magasról nézi, széles keretekbe állítja, egyénien ítéli meg mind a két felfogás az 
irodalmi élet ma legégetőbb, legfontosabb kérdéseit. A nagy írói tehetség, és a nagy 
írói súly illetékességével.

Yrídoss József

Magyar Hírlap, 1934. április 1., 35., p.

(Babits válasza megjelent kötetben, Kosztolányi Dezső válasza nélkül!)

A felgyógyult Kosztolányi D ezső beszél a betegségekről, amelyek csak kicsi
nyessé teszik az em bert

-  A Reggeli Újság tudósítójától -

A kis ház, amelyben lakik, olyan, mint egy sziget. Csendsziget. Még a két hófehér, 
melegszemű kuvasz is farkcsóválva hallgat a miniatűr kertben. Három lépésnyire a 
zúgó nagyváros zajától, a csend békességes szigetén él Kosztolányi Dezső.

A hangja is halk, meleg bariton; úgy illik bele a finom biedermayer-szalonba, 
mint egy ()uűmenuí-cselló bársonyos muzsikája. Beteg volt; háromnegyed évig kínozta
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egy makacs betegség s most, amint napbamítottan, ruganyosán ül szemben velem, szinte 
zavart lesz, mikor a betegségéről, a gyógyulásáról kérdezem.

-  Testi dolgok... -  mondja nagyon szerényen, -  Illik erről beszélni?
Mégis, hogyan viselte, milyen lelkifegyverei voltak a fájdalmas kórral szemben...
-  Különös -  feleli csendesen -  a betegségek mindig vonzottak.
-  Gyermekkoromban minden betegséget elolvastam a Pallas-lexikonban és képzelet

ben átéltem őket. Ahhoz a fajtához tartozom, amely szereti ismerni a baját, szereti 
kutatni és szembe akar nézni vele. Nincs olyan rossz bizonyosság, amely kevésbé 
rossz lenne, mint az elképzelés. Valahol azt írtam egyszer, hogy a halál előszobája a 
betegség s mivel a halállal nem lehetünk tisztában, ismerjük meg legalább az előszo
báját. Annyira vittem ezt a tárgyilagos szemléletet, hogy m ikor öcsém et operálták, 
végignéztem a műtétet.

-  Nagyon szerettem az öcsémet és ott tudtam állni a műtőasztal mellett, amikor a tanár 
felnyitotta a hasüregét. Öcsém orvos volt s ő is tudta, hogy milyen súlyos az állapota. 
Ott álltam és néztem a hashártyáját. A bizonyosság annyira lenyűgözött, hogy elvo
natkoztatott fájó aggodalmamtól.

-  A szenvedés? -  kérdezi önmagától. -  Meddőnek tartom a testi szenvedést. Nem 
hiszem, hogy nemesebbé tenné az embert. Kicsinyessé teszi. -  A beteg kicsinyes lény, 
mindig a betegségéről beszél. Miről is beszélhetne másról? Odabent, a betegek 
között látóköre szűkül s ha újra kikérni a mindennapi életbe, tornáztatnia kell akaratát és 
képzeletét.

Figyelem, amint elgondolkozva beszél. Minden mondata fogalmazatlanul, kereken, 
művészi tökéletességgel, hibátlanságával születik. A mondanivaló, a külső eleganciá
jával együtt válik mondattá benne.

-  Stockolmban Elis Berven professzor kezelt. -  Világhírű radiológus. A világ leg
nagyobb rádiumkészlete: tíz gramm a svédeké. -  Öt grammból kaptam besugárzá
sokat az ínyembe. Ezt a kincset ott őrzik a stockholmi Radiumhemmetben. Öreg, kopott 
külsejű kórház ez, olyan, mint a mi Rókusunk -  de bent lángelmék dolgoznak.

Minden pillanatban eleven kapcsolatban van az élettel, mondja. -  Egész beteg
sége alatt dolgozott. Cikkeket írt, verseket, műfordításokat. Pedig nagyon megkínozta a 
betegség.

-  De a munka már a második természetem. A testi szenvedés nem serkentője a 
munkának, de hát Istenem...

Átvezet a dolgozószobába, amelyben három fal mentén padlótól a mennyezetig 
érnek a könyvek.

-  Hétezer kötet -  nézi őket szeretettel. -  Minden darabját egyenként vettem, 
minden kötetéhez fűz valami emlék. És nézze, itt a nagyapám arcképe, alatta az 
apámé. Aztán az enyém és a fiamé. Négy generáció.
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Mutogatja könyveit. Angolok, franciák, németek, olaszok, spanyolok és az egész 
magyar irodalom. Fent szinte eldugva, munkáinak külföldi kiadásai.

-  Stockholmban -  mondja hálásan -  nagyon szívesek voltak hozzám a svéd írók. 
Körülvettek, szórakoztattak.

-  Munka?
-  „ A  m ostoha”  cím íí regényem en dolgozom . Karácsonykor jelenik meg a 

Geniusnál. Összes műveimet is kiadják tíz kötetben, Azonkívül fordítok is. A „ Lear 
király” új átköltését befejeztem, a Vígszínház pedig ebben a szezonban mutatja be 
Anderson amerikai író verses drámáját, az én fordításomban.

A könyvek közül lassan kiérünk a hall tulipántos, piros mázos magyar bútorai 
közé. Amint mosolyogva búcsúzik és itt, áll egészségesen épített férfitestének rugal
masságával, póztalanul, szerényen és személytelenül, eszembe jut hasonlata -  a 
halál előszobájáról Ez az előszoba az életé. Es ott áll benne barnán, egészségesen az 
ember, aki talán sokkal több ennél. Művész.

Lánezy Péter

Reggeli Újság, kedd, 1934. augusztus 2.

Szeptemberi emlék (Ankét)
Első iskolai életreszóló élményem az volt, hogy amikor beléptem a zsúfolt tante

rembe, a szabadkai „V örös ökör”  elemi iskola első osztályába, jelenlevő ismeretlen 
tanulótársaim nem üdvözöltek harsány örömmel, boldogságukban nem hajigállák a 
levegőbe kalapjukat, nem öleltek meg és nem csókoltak össze-vissza, amit én, a 
család elkényeztetett gyermeke természetesnek, sőt jogosnak tartottam volna, hanem 
tovább tereferéltek és verekedtek, mintha ott se lettem volna. Anniivá, gyökeret vert 
lábbal álltam ott. Szívem elfacsarodott. Ereztem, hogy nem mindenki szeret úgy, mint 
édesapám és öregapám. Magamban tehát ünnepélyes esküt tettem, hogy ezeket a 
konok kortársaimat meg fogom hódítani, meg fogom szerezni szeretetiiket. De mivel 
tehettem volna ezt? Csak az írásra gondolhattam. Minthogy írni még akkor nem igen 
tudtam s ők se tudtak olvasni, akiket még akkor olvasóimnak tekintettem, jó  ideig 
kellett megvalósítására várakoznom, ábrándoznom.

Színházi Élet, 1934. szept. 2-8., 37. szám, 45-47. p. 

Dohányzás
Waldmann Iván dr. és Kosztolányi D ezső nyilatkozata

A mai cigarettaankét első szónoka megint -  orvos. A dohányzás híveinek nincs 
szerencséjük az orvosokkal, valamennyien a nikotin ellenségei közé tartoznak. A mér

83



téktelen dohányzás nemcsak a tüdőt, hanem a szemet is támadja, erről beszél 
Weldmann Iván dr., a Gróf Apponyi Albert Poliklinika szemészfőorvosa. ( . . . )

A költő viszont barátja és híve a cigarettának, amely nélkül egy sort sem tud le
írni. Kosztolányi Dezső nyilatkozata valóságos szerelmi vallomás a cigaretta mellett:

-  A cigarettáról nem tudok értekezni, csak vallani mámorosán. Minden írásom 
előtt és után cigarettafüst lengedez s életem jó  és rossz emlékeit a legkülönbözőbb 
korszakokból cigarettafüst itatja át. Most is mit teszek? Rágyújtok egy cigarettára, 
hogy központosítsam idevonatkozó észrevételeimet. Ha pedig végeztem ezzel, mit 
fogok tenni? Ismét rágyújtok majd egy cigarettára, hogy megpihenjek. íróasztalomon 
mindig láng van és hamu. Ez a két jelkép úgy emlékeztet ősi mivoltomra és leendő 
sorsomra, mint egy szerkezet. Tudom, hogy szenvedély rabja vagyok. De nem  aka
rok szabad lenni. Azt is tudom, hogy Sophokles nem cigarettázva írogatta tragédiáit 
s hogy az ilyen babrálás inkább eltereli figyelmemet a munkától, mint összefogja. De 
nekem -  úgy látszik -  szükségem van az ellenőrzés lazítására, az önbírálat részleges kikap
csolására, a nikotin áldott részegségére, ahhoz, hogy bátor legyek.

-  Betegségem legszomorúbb szaka az az egy hónap volt, amikor eltiltottak a 
dohányzástól. Erről úgy tudnék beszélni, mint a hajótöröttek az éhezésükről és 
szomjúzásukról. Hogy a cigaretta megrövidíti az életemet? Kötve hiszem. Az, hogy 
lem ondanék róla, talán csakugyan jó t  tenne testemnek, de ugyanannyit ártana 
lelkemnek, szellememnek, mely testemet korm ányozza és élteti. Kiszámítottam 
tehál, hogy ilyen módon, -  folyton dohányozva is -  nyerek körülbelül tíz évet, tíz 
hónapot, vagy tíz napot.

Esti Kurír, 1934. IX. 13. csiit., 8. p. 

Miről mondott le?
Ignotus, Kosztolányi D ezső és Megyeri Sári nyilatkozatai

Ma az írókhoz kopogtattunk be és kértünk választ az ankét nagy kérdésére: 
miről mondott le?

(...)
Kosztolányi D ezső, minden riporter ideálja, mert bármennyire is tenger a 

dolga, mindig szakít időt a feleletre -  és mindig szívesen. 0  így beszél az ankét 
kérdéséről:

-  Sok mindenről lemondottam, mint minden ember, aki a föld hátán él. Lemon
dottam napi hatvan cigarettámról, napi egy liter feketémről, melyet -  amint észre
veszik -  még mindig csökönyösen az én cigarettámnak és az én feketém nek 
nevezek, annak jeléül, hogy titokban még mindig nem mondottam le róluk.
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-  Lemondottam több újság előfizetéséről, szemlékről és folyóiratokról, amelyek 
nem tetszettek. Lemondottam még több nőről is, aki pedig tetszett.

-  Lemondottam egyszer a Pen Club elnökségéről is. Lemondottam arról, hogy 
első legyek, sőt arról is, hogy utolsó legyek. Lemondottam a hiúságról és lemondot
tam a szerénység magakellető, pimasz alázatáról is.

-  Lemondottam ételekről, italokról, tárgyakról, ingókról és ingatlanokról, 
eszmékről és elvekről s arról a következetességről, hogy lemondásaimat komolyan 
vegyem és ragaszkodjam hozzájuk. Ennélfogva lem ondottam  a lem ondásról is. Az 
ember élete végéig egyebet se tesz, mint lemond. De végül megtanulja. Csak gyakorol
ni kell.

Esti Kurir, 1934. XI. 7 „ szerda, 4. p. 

Kötelező Őszinteségoltást! (A n k ét)
Azt kérdik tőlem, hogy kívánatos volna-e a világon az őszinteség általános 

uralma és milyen eredménnyel járna? Nem hiszem, hogy ennek túlságosan hasznát 
látná a társadalom. Az, hogy nem mindig és nem feltétlenül vagyunk őszinték, a 
műveltség diadala. Ami pedig a művészetet és a költészetet illeti, ott se várhatnánk 
az őszinteségi injekciótól döntőbb eredményt. A silány ember őszintesége is silány. 
Ahhoz, hogy remekművek jöjjenek létre, nemcsak őszinte emberek szükségesek, 
hanem tehetségesek, akik ki is tudják fejezni az őszinteségüket.

Színházi Élet, 1934. nov. 25. -  dec. 1., 49. sz., 72. p.

Az első pénz (K ö rk é rd é s )
Tizennégy éves koromban kerestem először pénzt. Egy bácskai faluban valami

lyen tejszövetkezet tartott közgyűlést s engem mint gyorsírót kértek meg, hogy a 
beszédeket s a vitát szóról-szóra jegyezzem le. Munkámért húsz koronát kaptam. 
Ebből aranyérmet vettem édesanyámnak, amelyet most is visel a nyakán. Versért 
pénzt először 1905-ben kaptam, amikor a Figyelő, Osváth Ernő első folyóirata 
közölte „K arácsony”  című versemet. Tíz koronát fizetett érte.

Színházi Élet, 1934. dec. 23-29., 52. sz.

A boldog házasság iskolája (K ö rk é rd é s )
Kosztolányi Dezső:
Könyvekkel mennyezetig beépített dolgozószobájában, óriási íróasztalánál ül. Barna házi

kabátjában, lesült arccal úgy hat, mintha apja helyett ült volna oda. A mosolya, a hangja,
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a gesztusai szinte valószínűtlenül diákosak. Bármennyire akarom is, nehéz felismerni benne 
az Európa-szerte ismert írót, nyelvtudóst és műfordítót.

-  A jó  házasság legelső' követelményének tartom, hogy a szerelem egy része 
türelemmé szelídüljön -  mondja. -  Ahol ez megvan, ott a mindig messze jövőben  
lebegő és az embernek mindig túl nagy, túl ködös „holtom iglan”  közelebb jön. Ez 
az a megértés, amely nem enged cigarettára gyújtani, vagy nem enged ablakot nyit
ni, ha a másiknak -  fáj a feje. A házasság jósága és tartóssága ugyanis sokkal 
kevésbé függ a nagy, mint a kis dolgoktól. A nagy dolgokkal vagy megbirkózunk, vagy 
megalkuszunk, míg a kis dolgok állandóan pokollá tehetik életünket. Hogy nagyfokú 
okosság, intelligencia, jóság is kell a megértés állandó fenntartásához, az természe
tes, szerintem azonban ezek mindenhez kellenek...

Kosztolányi Dezsőné:
Arca, mosolya, gesztusai, a nagyon okos asszonyoké. Az a fajta asszony, aki ha tudós 

mellé kerül feleségnek: Mme Curie, ha utazó mellé: Róheimné, ha politikus mellé: Mme 
Roosevelt lett volna.

-  A jó  házasságban elengedhetetlenül szükséges az a tudat, hogy senki sem töké
letes, senkiben sem lehet meg minden, s ahogy az a másik elnézésre, megértésre 
szorul, éppen úgy rászorulok én is...

*
Színházi Élet, 1934. dec. 23-29., 52. sz., 110. p.

Szobrot a költőnek! (Körkérdés)

Hogyan képzelik el magukat a költők ércbeöntve, vagy márványba faragva?

Kosztolányi válasza:
Egész életemben szakadatlanul így képzeltem el: én fönn állok a talapzaton és 

diktálok hű munkatársamnak, Szegő Jucinak, aki lenn, mint mellékalak, az írógépen 
gépel.

Színházi Élet, 1935. febr. 10-16., 7. sz., 13. p. 

A vers és a csók
Húsvétra megjelennek az ötvenéves Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei. Ötvenéves 

költő... Úgy hangzik ez a két szó egymás mellett, mint egy paradoxon. Most is az a kérdés, 
hogy Kosztolányi, a költő vagy Kosztolányi, az ember lett ötvenéves?
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Legöregebb verse: A lámpa fény, még mindig tizennyolc évvel fiatalabb nála: mert 
hiszen Kosztolányi Dezső már tizennyolc éves volt, amikor A lámpa fény megszületett. 
Ennek ellenére: költő és versek egyformán fiatalok maradtak:

Az ötvenéves Kosztolányi Dezső már a koratavaszi napokban is kiskabátban, kalap nélkül 
jelent meg az utcán, olyan jókedvűek, ruganyosak a léptei mint egy gimnazistáé. A tekinte
te legfeljebb huszonötéves emberé: örök mosolya pedig egyenesen gyermeki. Lehetetlen, hogy 
ötvenéves, utána kell nézni az irodalomtörténet nagy anyakönyvében.

A versei sem öregedtek semmit sem,. Még harmincéves versei is kiskorúaknak számítanak, 
ha az ember nem múltjukat, hanem jövőjüket nézi.

%

-  Az összegyűjtött kötetben lévő legrégibb verseim 1906-ban jelentek meg -m on d 
ja Kosztolányi -  Négy fal között című könyvemben. Egyrészüket tehát 17-18 éves 
koromban írtam. Az ember szerénységet tanul az ilyen kötet összeállításánál, de 
valami büszkeség is elfogja. Vannak dolgok, amiket egy tizenhétéves fiatalember 
ugyanúgy mond, mint mondana egy ötvenéves. Az egész mesterség, amit megtanul és 
megpróbál tökéletességre emelni, az ösztönnel szemben nem sokat ér.

Ez azt jelenti, hogy a költő mindig fiatal?
-  Nem tudom. Az időt sohasem éreztem; fiatal koromban mosolyogtam azokon 

és ezt meg is írtam, akik így próbáltak korok között különbséget tenni. Gyulai Pál, 
akit láttam, sokkal fiatalabb és ösztönösebb volt, mint sok kortársam, aki még a húsz 
évet sem töltötte be.

Tehát figyeli az új generációt.
-  Hogyne. Egész csomó kitűnő ember van közöttük. Különösen nagyra tartom 

József Attilát, Erdélyit, Illyés Gyulát, Sértő Kálmánt, hogy csak ezt a négyet említ
sem.

Ezek már mind jóval elhagyták a húsz évet.
-  Ma, úgylátszik későbben érkeznek az emberek. Szörnyű nehézségek állnak előt

tünk, amit azzal a korunkban rejlő sajátossággal lehet magyarázni, hogy az úgyne
vezett líra, az úgynevezett regényes líra iránti érdeklődés teljesen megcsappant. 
Mindig kevés yolt azok száma, akik érdeklődtek volna a költészet iránt és hozzá
értők lettek volna, -  de a m i korunkban a vers volt az érdeklődés központja. 
Tudom, hogy líraiak voltak a költők, pincérek és kereskedők egyformán. Esemény 
volt egy-egy vers megjelenése, és máról-holnapra országos hírűvé tehetett valakit. 
Egyszer egy kávéházban odahozta nekem a főpincér a „Független Magyarország”  új 
számát és megkérdezte, hogy olvastam-e már Juhász Gyula új szonettjeit? Ilyen 
főpincér elképzelhetetlen ma Budapesten.

Hogyan születtek a legszebb Kosztolányi-versek?
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-  A szegény kisgyermek panaszai-t akkor kezdtem íni, amikor édesanyám egy
szer látogatóba jött hozzám, üllői-úti diákszobámba. Kikísértem a hajnali vonathoz 
és talán a látogatás hatása alatt -  mert eszembe jutott a vele való kapcsolatom, az 
elmúlt diákkorom és a vidéki életem, amikor a pályaudvarról visszafelé mentem, egy
szerre fölzendült bennem ennek a verssorozatnak első költeménye:

Mint aki a sínek közé esett...
Aztán rövidesen, alig egy hét alatt, az egész sorozatot leírtam és máig sem 

tudtam rajta változtatni egyetlen sort sem. Többnyire ilyen megszállottságban 
támadnak a verseim. A szándék semmit sem ér. Úgy fejeztem azt ki valahol, hogy az 
ember akkor tudja meg, hogy miért írt verset, mikor már megírta. Maga az alkotás 
folyamata nem egyéb, mint e szándékának a megismerése: tettleges önelemzés.

-  Néha kimutatható és kézzelfogható az élmény, néha nem; de akkor is ott van 
a tudattalan énünkben. Legutóbb, mikor műtétet végeztek rajtam, a műtét után -  
még el sem múlt egészen az érzéstelenítőszerek hatása -  már papírra vetettem Feb
ruári óda című versemet.

-  Parancsszóra nem lennék soha képes verset írni. Megkíséreltem, nem sikerült.
Mi a költő szerepe tulajdonképpen az olyan korokban, amelyek közönyösek a

legmélyebb líra iránt? Gondolkodik.
-  Amit mondok, kissé talán úgy hangzik, mint egy elmélet, de legbensőbb meg

győződésem: az, hogy a múlandó életet, a múlandó pillanatot megörökítse magának 
és másoknak. Ez pedig végtelenül emberi dolog. Én rendkívül meghatódom, mikor 
azt tapasztalom, hogy egy érzésem másokban is visszhangot kelt és évek múlva, 
mikor már majdnem elfelejtettem, egy verssoromat idézik valahol. Csak ez a humá
num van a költészetben... nem holmi előre föltett erkölcsi szándék vagy segítő 
készség; ez csak a folyománya lehet ennek. Azt hiszem, az a jó  költészet, az a jó  
irodalom , amit a költő olyan kedvteléssel űz, mint ahogy csókolódzik , vagy olyan 
ételt eszik, amelyet szeret. A rossz irodalom, tapasztalatom szerint mindig köteles
ségteljesítés.

*

Különös miliőben zajlott le ez a beszélgetés: Kosztolányi Dezső fogorvosánál Tulajdonkép
pen nem is fogfájás, hanem valami költőinek látszó betegség vitte a nagy lírikust erre a hely
re: derűin érzékenységben szenved. Furcsa fájdalom az, amely látszólag ok nélkül lepi meg az 
egészséges fogakat és aztán ok nélkül múlik el.

Kosztolányi Dezső kerül sorra. A kezelés megszakítja a költői beszélgetést -  s amikor mo
solyogva visszajön, már vidámabb kérdésekre felel.

-  Legrégibb versem A lámpafény. Legújabb a A hajnali részegség című nagy 
vers (hosszú vers -  javítja ki szerényen). Benne van a kötetben az Ilona című
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versem, amit annyian ismernek. Egy délutánon, különböző form ákban mondogat
tam feleségemnek nevét -  és egyszerre csak azt vettem észre, hogy kész a vers. 
Azonnal lejegyeztem, még pedig gyorsírással. Mindig gyorsírással szoktam jegyezni. 
Azt hiszem sohasem felejtem el azt a tízezer jelét?, amit diákkoromban megta
nultam.

-  Az első tiszteletdíj, amit kaptam, a Figyelőtől, a Nyugat elődjétől, Fenyő 
Miksától jött. Tíz aranykorona volt. A legnagyobb tiszteletdíjat T öm eg című verse
mért kaptam. Odry Árpád szavalta egy mozi megnyitásán. Tréfából kiszámítottuk, 
hogy minden betűjére, még az a betűkre is, mai érték szerint legalább negyven 
pengő esett.

Ez természetesen nagy kivétel. A verseket általában úgy tekintheti az ember, mint 
szellemi fényűzést: nem érdekli, hogy mit kap érte. Hála Istennek, nem is a versek
ből kellett megélnem.

Pán Imre

Színházi Élet, 1935. április 21-27.

Áloin-Budapest (Körkérdés)

Gyakran álmodozom arról, hogy Budapest a tenger partján fekszik, az agg 
Gellérthegy lábát a dagály hullámai mossák, a város egy része karéjosan a tenger
parton helyezkedik el, a másik része szigeteken, mint Velence vagy Stockholm, 
árbócerdő sötétedik a mai Dunaparton, sirályok rüpködnek az Ezredéves oszlop 
felett, osztrigát és csillaghalat árulnak az Oktogon-téren, alföldi magyarjaink tenge
részkocsmákban mulatnak az Angyalföldön, esténként elgondolázunk a Városligetbe, 
szegény, küszködő népünk pedig „hasát kivetve a szép verőfénynek” , boldog sem
mittevésben, jóllakottan és elégedetten heverész a tengerparton.

Színházi Élet, 1935., jún. 30 -  júl. 6., 27. sz.

A Színházi Élet emlékkönyve (Körkérdés)
/

A Színilázi Elet 25 éves jubileuma alkalmából

Ha valakit ünnepelnek, arról rendszerint szégyenletes dolgok sülnek ki. Megtud
juk, hogy már egy egész század nyomja a vállát, vagy egy félszázad. A Színházi Elet 
mindössze negyedszázados, huszonötéves, vagyis éppen egy évvel lépte túl a nagyko
rúságot. Remélem, hogy ezután is olyan kamaszosan friss és mulattatóan fiatal 
marad, mint előtte.

Színházi Élet, 1935. okt. 20-26., 46. sz.

89



Mit tart élete legszebb ajándékának? (Körkérdés)
Tizenöt évvel ezelőtt, karácsonykor óriási ládát kaptam, amelyben nagyon külön

böző és különös tárgyak voltak. Minden tárgy költészetem egy-egy mozzanatára 
vonatkozott. Volt a ládában egy zsák mák, hőmérő, oltótű, egy varázsló, kis bábok, 
szóval azok a figurák, amelyeknek verseimben és regényeimben életet adtam. K ibon
tottam a ládát és ott állottam szemben önmagammal, írói és emberi múltammal. Olyan 
meleg és gazdag élmény volt ez, amilyen talán még soha nem volt életemben. 
A karácsonyi láda küldőjét mai napig nem ismerem, de úgy érzem, hogy nagyon jó , 
figyelmes és gyönyörű fantáziával rendelkező ember lehet. A tizenöt év előtti kará
csony hozta meg számomra életem legszebb ajándékát. Ha az ismeretlen küldő eze
ket a sorokat olvassa, nagyon-nagyon köszönöm neki karácsonyi megemlékezését.

Tolnai Világlapja, 1935. dec. 18-25., 51-52. sz., 36. p. 

Hólabda
Szép Ernő kérdezi Kosztolányi Dezsőt:
-  Mivel magyarázza, hogy a költők ma már képtelenek megélni csak versírásból?
Kosztolányi válasza:
Hogy miért nem tudnak megélni manapság a költők kizárólag a verseikből? Azért, 

mert sohase tudtak megélni. Voltak korok -  az ókort és a renaissance-ot szokás 
ebben a tekintetben emlegetni - ,  amikor néhány költő talált magának Maecenást, egy 
királyt, egy herceget, egy gazdag és műértő pártfogót, aki mentesítette pártfogoltját 
az anyagi gondoktól. Ez a költő valóban irigylendő lehetett. Csak egyetlen kegyúr
nak kellett hízelegnie és hajbókolnia, nem fügött kiadójától, a napisajtó ingadozó sze
szélyétől és az olvasók millióitól, ezektől a láthatatlan és ismeretlen zsarnokoktól. 
Ilyesmi azonban a múltban is szerencsés és ritka kivétel. A költő éppenúgy nem tud 
megélni istenadta tehetségéből, mint ahogyan a szép leány nem tud megélni abból, 
hogy szép, ha véletlenül nem bolondul belé egy milliomos, különben ő is irodában 
kénytelen gépelni és könyvelni, hogy fényűző szépségét szolgálja. A költő is erre 
kényszerül. Éjjel-nappal dolgozik, itt vagy ott, a színházaknak, a szerkesztőségek
nek, hogy a hasznos munkás eltartsa a benne lakozó költőt.

Színházi Élet, 1935. dec. 22-28., 52. sz. 

„Tedd, hogy éljek"
-  Utolsó beszélgetés Kosztolányi Dezsővel -

Voltaképpen első és utolsó beszélgetésnek kellene neveznem, mert csak egyszer, ez év febru
árjában beszéltem vele. Regényem jelent meg s a könyvet ő ismertette ezeken a hasábokon.
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(Alkalmasint ez volt életének utolsó könyvkntikája.) Elmentem hozzá megköszönni, hogy 
fényes nevével. írott szavainak teljes aranjfedezetével kiállt egy fiatal író munkájáért.

Amikor becsöngettem Tábor-utcai lakásába, a dolgozószobájába vezettek. Egy-két percig 
vámom kellett rá. A szobában ezalatt csak egyetlen berendezési tárgyat néztem: kis íróaszta
lát, amely nem az ablak előtt állt, hanem közvetlenül a fal előtt. -4 költő, amikor egy-egy 
pillantra nyilván felemelte a papirosról kábult tekintetét, csak a falat láthatta közelről, az 
ablakból nyíló látkép helyett csak a szürke falat. Kívülről semmit sem kapott. Minden, ami 
a kéziratpapírjára került, belülről jött.

Az ajtón kopogtattak s a küszöbön egy házikabátba öltözött, fiatal óiiás jelent meg. \yolc 
lépésről csak ez látszott, a pirospozsgás, élettől duzzadó fiatalság. Közelről a kép megválto
zott. A szeme már nem volt fiatal. Varázslatos értelem sugárzott belőle, amely már mindent 
látott és mindent tudott.

Először regényemről és hőséről, Bolgár Miklósról beszélgettünk. Azután kérdezgetni 
kezdett. Beszélgetésünknek ezt a részét szószerint közlöm, mert szószerint emlékszem rá. Meg
kérdezett:

-  Milyen egyetemei végzett?
-  Sajnos, semmilyet. Orvos akartam lenni, de a körülményeim nem engedték. 

Néha, még most is úgy érzem, elégedettebb volnék, ha orvos lehettem volna.
-  Igen. A pozitív tudomány gyakran csábítja a fiatal művészeket. Ez az irigység 

egyik fajtája. Irigylik, hogy’ a tudomány eredményei lemérhetőek, hatásuk előre 
kiszámítható...

-  Talán tapintatlanság, hogy éppen ezen a helyen beszélek fanyalogva a művé
szetről és lelkesedem a tudományért... A  művész sohasem tudhatja pontosan, mit 
csinál és van-e egyáltalán eredménye annak, amit csinál?

-  Megnyugtatom; nem kell feláldoznia az önbecsülését azért, mert nem letl 
orvos. A pozitív tudomány látszólag rendet teremt a rendetlenségből, meggyógyítja 
a bajt. Látszólag. Mert mit tud a tudomány? Ismer kitűnő vizsgálati módszereket, 
felállít szellemes kórképeket. De hiszen közelhatolni az emberhez, megvizsgálni a 
művészei is tud; önmaga kórképét a költő tudja felállítani legjobban. Ezenkívül mit 
tud a tudomány? Gyógyít? Igen. Az a biztonság, amelyet ön irigyel tőle, az magvan 
a vizsgálatban, de a gyógyításból már hiányzik.

-  Engedelmet kérek: eszerint az az ezer, meg ezer orvos, aki most szerte a föld
kerekségen dolgozik, mind csak szellemes, mondhatnám művészies, de alapjában 
hiábavaló munkát végez?

-  Ezt nem mondtam. Az orvosok gyógykezelnek s a betegek többé-kevésbé meg
gyógyulnak. De azt sohasem lehet föltétien biztonsággal megállapítani, hogy a keze
léstől-e? Bizonyára hallott már a szervezet öngyógyulásáról is. Azt, hogy valamilyen

* Lásd: K. D.: Bolgár Miklós ifjúsága, Új Idők, 1936
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gyógymód eredményes-e, vagy sem, csak akkor lehetne biztosan tudni, ha minden 
egyes beteg két azonos példányban élne, az egyiket kezelnék, a másikat nem. A tu
dománynak kétségkívül sok irigy lés reméltó eszköze van. De hogy a legfontosabb célt 
jobban megközelíti-e, mint a művészet...

Ebben a pillanatban telefonhoz hívták valamilyen fontos ügyben. Búcsúznom kel
leti cgv befejezetlen mondat után.

Az újságban olvasom, hogy két-három nappal a halála előtt a kezelőorvosa oda
hajolt az ágya fölé, azt akarta kérdezni tőle, kíván-e valamit. A költő három szóval 
feleli, olyan klasszikusan hangzó három szóval, amelynél szebben egy Senca, vagy 
egy Cato sem beszélhetett volna:

-  ledd, hogy éljek.
íg y  érzem, ha nem került volna minden kiejtett szava halálos kínszenvedésbe, 

ha a hörgő és elfulladó torok még bírta volna az erőfeszítési, talán ezt mondta vol
na:

- H a  azéri kérdezel, mert segíteni akarsz rajtam: nincsenek különös és rendkí
vüli kívánságaim. Nagy eredmény az, hogy tudod, mi bajom van s belülről látod 
szenvedésemet. De ezzel nem nyugtatsz meg. Nem érdekel, hogy mit mond a vizsgá
lat, nem érdekel, hogy tudod, mi lesz velem. Az emberi ész, a módszeres munka, a 
tudomány csodája. De ez mind csak eszköz. Nem ezt várom tőled. Csak egy, igazi 
csodát tégy, -  akkor hiszek benned. Tedd, hogy éljek!

Székely Tibor

Új Idők, 1936 november 15., 47. sz., 744. p.
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Jász Attila

Saját használatra
[Az álnév]

Először is, magyarázkodnom kéne, de nem teszem. Talán később. A felhívás, ami 
az interneten megjelent, „Kosztolányi művek beszolgáltatására", aktualizált egy jó  
fél éves munkát. Egy irodalmi értékű lelet köré íródó szubjektív vázlat-, illetve jegy
zetapparátus elkészülését. Hosszabb hezitálás után a személyes vonulatot megpró
báltam minimalizálni, ezáltal a lehető legobjektívebben előadni a történteket. Apai 
családnevünk, a Jász -  bár a lexikonok igen sok alternatívát kínálnak a jászság ma
gyarázatára -  felvett név és erre apám családja soha nem volt túl büszke, nemigen 
reklámozták. Eredeti nevünk Brenner volt, igen, a Brenner vonal egy ik elfajzott ága
ként. Dédapám, Brenner Dezső, Brenner József, alias Csáth Géza öccse, és Koszto
lányi Dezső unokatestvére. Bátyja mintájára szintén megváltoztatta nevét, így lett 
Jász Dezső. Dezsőke, ahogy Kosztolányi hívta, s akit levelei tanúsága szerint ottho
ni nőügyeinek intézése mellett szellemi partnernek is tekintett, aki gyógyszerészként 
zeneesztétikával foglakozott, írásai jelentek meg a Nyugatban, s akivel közösen 
szőtték „Józsi”  (Csáth) megmentésének tervét. Hogy mi történt vele, hogy alakult a 
családunk története egy másik műfajt, regényt igényelne, terjedelmileg legalábbis, 
másrészt pedig a töredékes információkat csak fikcióval lehelne pótolni. Apai nagy
anyám halála után az egyik éjjeliszekrény alján, ahol régi, elavult családi iratok vol
tak, melyekre immár, apám halála óta, senki nem tartott igényt, a dohos papírlapok, 
régi, gyönyörű kézírással írt levelek, képeslapok között egy megsárgult, foszladozá- 
sig hajtogatott gépiratra leltem. Egy vers írógéppel írt „kéziratára” .

[A hagyaték]
Nemcsak a vers alapján azonosítható egyértelműen a szerzőség, hanem a lap jobb  

felső sarkában található zöld tintás utasítás alapján is: „Dezsőke, /szigorúan saját 
használatra, /  tudod miért. Desiré” . (Cím, dátum nélkül. Valószínűleg a Számadás 
kötet környékén keletkezhetett, az Őszi reggeli átirataként saját -  halál komoly -  
paródiájaként, á la K arinthy[?]) Nagyanyám nyilván nem tudott (vagy nem emléke
zett?) e „kéziratról” , különben biztosan megmutatta volna. Apám szerint nagyon ke
vés családi ereklyét, iratot tudtak megőrizni a folytonos költözések s zaklatások miatt.
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(Apám nagyapjának, ahogy ő hívta, a Nagypapának írt Kosztolányi-levelek egyéb
iránt bekerültek a Réz Pál állal szerkesztett Levelek, naplók kötetbe is, a pesti roko
nok által.)

[A szándék]

A vers elolvasása után a szándék nyilvánvaló. Kosztolányi több ízben is plasz
tikusan megírta, hogyan képzeli magát halottan, milyen lesz. A tükrös verzió a 
legismertebb, amit utolsó szerelmének, Radákovich Máriának írt levelében: „A  tü
kör elé álltam -  én a ripacs lehunytam szemem, s szemem rése alól kitekintet
tem a tükörképemre, milyen leszek majd mint halott. Még a szájain is kinyitottam, 
hogy a kép valószerűbb és borzalm asabb legyen." Ez a vers, saját átirata annyi
val érdekesebb e fent leírt ars poétikus mozzanatnál, hogy utólag olvasva, akár 
saját maga nekrológjaként is felfogható. Esti Kornél énekéből is tudjuk, hogy „k ö n 
nyű, /  mit mondanak nehéznek /  és mily nehéz a könnyű, /  mit a medvék lenéz
nek” . Pontosan beazonosítható tehát a vers tartalma. A medvék, Babits, Ady stb., 
gondolom  egyértelmű utalás. (így a „tu d od  miért.”  kitétel is, szerintem.) Mintha
Babits nekrológjára is rájátszana kissé ironikusan a szöveg. De ez már lehet, hogy
csak belemagyarázás, mai olvasat, mellékelem a verset, hiszen -  végül is -  az len
ne a lényeg.

[A lelepleződés]

A magam részéről mindenesetre lelepleződés is, önleleplezés, amit minél to
vább szerettem volna titkolni e családi vonalat, na nem mintha szégyelltem vol
na, sőt. Csupán nem szerettem volna, ha e híres nevek, Kosztolányi, Csáth -  még

ha a trió legkevésbé jelentős tagja is a kapcsolódá
si szál -  fényében ítéltetik meg eddigi irodalm i 
munkásságom. Most e felhívással, s különben pe
dig az életút felén úgy érzem, bátran vállalhatom 
egyrészt a családi szálat, másrészt saját költői 
világomat -  egyszerre. A szövegeimben egyre in
kább megjelenő furcsa vonzódás Szabadkához, 
Palicshoz nem divatjelenség tehát. A „kézira t”  bár
ki számára megtekinthető, megvizsgálható nálam, 
cím a folyóirat szerkesztőségében.)
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[A lelet]

Ezt hozta hát a gyász - 
üveggyümölcsök koccanását 
szűk életkoporsóba zárva, 
és hatalmas csalódást, 
a költő tényleges halálát 
követő gyors kiárusítást, 
érzések röpke kis emlékeit, 
sőt, praktikus gyakorlatát 
az élet megy tovább elméletének, 
ha ma még kicsit feketének  
tűnik is a szöveg, a ruha, 
senkinek nem kell megtudnia, 
szabadság ez, részvéttelen, derült. 
magába nem forduló egyedüllét 
kiélvezése, ám jobb volna félni, 
mert túl, a fá k  közül, aranykezével 
mintha folyton csak integetne 
valaki, mélyen érző medvéknek 
figyelmeztetőleg a széllel.



Danyi Zoltán

Kosztolányi Dezső második verse
(a Zsengék c. elfeledett kötetből)

Kedves Olvasó!
Az alábbi verset egy fiók mélyén találtuk, megsárgult borítékok kopott röpcédulák régi 

fényképek szakadt buksza, Szabadka századvégi térképe, takarosait összehajtogatott szalvéták 
bokáig faragott tintaceruzák bőrből varrt kulcstartó, fo/i-áo/ii útikalauz, fcis méretű inggomb 
s egy napszemüveg társaságában. A zöld tintával írott vers alatt csak két betű (K.D.). s egy 
dátum (jún. 16.) szerepel. Ebből, s még egynémely más körülményből arra a megállapításra 
jutottunk hogy a vers írója Kosztolányi Dezső leheteti akinek eddigi gyűjteményes kötetei s 
műveinek kritikai kiadásai csak azért nem hozzák e szöveget, mert az íróasztal mely fiókjá
nak említett mélységeiben a vers hosszú évekig lapult, 1898 óta magántulajdon. s így nem 
férhettek hozzá a kíváncsi kutatók tudósok. Hogy Kosztolányi egy egész köteteten dolgozott a 
vers megírásakor.; azt a papír hátoldalára írt vázlatból tudhatjuk. Itt szerepel a kötet félig- 
meddig tréfás címe („Zsengék”), valamint a kötetszerkezet váza is a fejezetcímekkel (1. Kék 
ablakok: 2. Az álom ölében: 3. Kapca-ünnep). A jegyzet szerint az általunk közzétett vers a 
második fejezetbe került volna. Hogy Kosztolányi tervezett kötetét megírta-e vagy sem, s hogy 
annak mi lett a sorsa, arra vonatkozóan semmilyen támpontunk nincs. Kapca-ünnep címmel 
azonban van Kosztolányinak egy műve, melyet a verseskönyvek a hátrahagyott versek között 
hoznak (lásd pl. Kosztolányi Dezső összes versei, Századvég Kiadó. Budapest, 1993, p.508., 
itt azonban nyilván tévesen jelölik meg a vers keletkezéseként az 1901-es évet, hiszen a vers 
minden bizonnyal az alábbiakban közzétett szöveg után nem sokkal keletkezett, ez pedig sem
miképp nem lehetett később 1898-nál).

Az írást betű szerinti hűséggel közöljük
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Sárga éjjel

Holtan hever a párna, 
lehajtom fejem, 
sok kis gyűrődés vár ma. 

táncolnak velem:

csak a takaró nem é l  
hidegen borit, 
odakint a por mesél

hallom szavait.

Szádból fü nő, ág sarjad, 
így dalol a köd: 
sásként zizeg a hajad,

s búsul köldököd.

KB júnlfi
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Oláh Szabolcs

Kosztolányi és az én-költészet 
előtörténete*

A lírai én-szemléletek történeti változataihoz kapcsolódik gondolatmenetem. 
Az ember-világ viszonyról vallott történeti, nyelvállapotbeli nézeteknek és a konkrét 
műbeli beszédet „megszólaltató”  alanynak a kapcselatáhez az általam ismert érteke
ző munkákban az egyediség tudatossá válására illetve az önmegjelenítésre vonatkozó kér
dések mentén szokás közelíteni. Individualitása fölfedezésének, leleplezésének vagy 
létrehozásának mozzanataiban megőrzi-e a lírai alany legféltettebb kincsét: szólam
beli egyediségét? Vagy pedig időbeli eredetiségét a lírai szubjektum szövegfolyama
tok termékéként ragadja meg? Az utóbbi mintegy harmadfélszáz esztendőben, amikor 
hallgatólagosan elismert szokásmódok többé már nem korlátozzák, hogy az ember 
önmagát individuumként határozza meg, a történeti egyediség minősítésének sokféle 
alakváltozata van. A megvalósult szerveződések történetírói, kritikusi elbeszélését pe
dig döntően alakítja az, hogy amikor a kritikus a megértés tárgyául szolgáló másik 
individualitását megragadja, akkor élmény és tudat egységét feltételezi-e, vagy a sze
mélyiség nyelvre utaltságából indul ki. Egyik esetben a történeti szemlélő a műalko
tások szerzőjét teremtő individuumként képzeli el, s e személy egyediségét nyelvi és 
nem nyelvi összetevők kölcsönhatásában képződő minőségként fogja fel. Másik eset
ben azt állítja, hogy a lírai én individualitása nem vonható ki a nyelvi folyamat 
létrejövésének következményei alól. Hogyan olvasta Kosztolányi a nem kortársi 
(gyakran nagyon régi) költők szövegeit? Az a szerző, akit a kultúra öröklődésének a 
kérdése kezdettől foglalkoztatott, és aki a régebbi és az újabb irodalom feszültségét 
mindig hangsúlyozta, ahányszor csak a hagyományról elmélkedett.1

Kosztolányi nyelv- és irodalomszemlélete, az általa olvasott szövegeken érvénye
sített értelmező gyakorlata, szépírói vagy értekezői munkáiban a nyelv jelentésléte
sítő és jelentéslebontó retorikai működése egyaránt azt sugallja, hogy a szövegolvasás 
nyelvnek alávetett és a nyelven, időn túlható szempontjait nem egymástól független 
s nem is egymással teljesen szemben álló tényezőkként gondolta el.2 Már igen korán, 
1909-ben a nyelv természetes működésének tartotta, hogy „az új szavak mechaniku
san kiszorítják a régieket; amit az egyik oldalon veszt a nyelv, visszanyeri a 
másikon” .3 Érdekes, hogy a nyelv történetiségét ugyanitt a képüket veszítő pénzér

* Elhangzott az ezévi Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásán.
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mék trópusával szemléltette: „sok-sok ilyen szó kopott el, rozsdásodott meg és 
devalválódott mostanában, régente váltópénze a gondolatnak, ma pedig értéktelen és 
csillogó cafrang csupán” . A jelek átlátszóvá kopását nem tekintette visszafordíthatat
lan folyamatnak, az alakzatok elfelejtésében és újjáéledésében nyelvi energiát látott, 
az új jelentés lehetőségét; ám ez az időbeli mozgás Kosztolányi számára a nyelv 
lényeginek vélt mozzanatában rejtőző gépies, tisztán külsődleges, allegorikus műkö
dést is megfoghatóvá tette: „A  nyelv azonban ezáltal nem szegényedett el. ( . . .)  Olyan
forma művelet ez, mintha egyik zsebünkből a másikba csúsztatjuk a pénztárcánkat. 
Vagyoni egyensúlyunk azért nem inog meg” .4 Némiképpen emlékeztetve Nietzsche 
1873-as híres esszéjére, mely az érzéki erejüket vesztett metaforák kapcsán az egyé- 
nítésnek, az „én” -nek mint kitüntetett nézőpontnak az ürességéről, öncsalás voltáról 
tanít.5 Ezért feltűnő, hogy Kosztolányi ugyanabban az írásában a modern nyelvújí
tási mozgalmak tevőleges, egyes alkotókhoz kötött gesztusaiban vélte föllelni annak 
kulcsát, hogy „az újmagyar líra, párhuzamban a külföldivel, miért használja fel a 
múlt idiómáját is, amely halottnak látszott, de csak tetszhalott volt” .6 Vajon a törté
neti távolság irodalom általi áthidalását kortársi és régi szerzői szándékok, művelő
déseszmények találkozásától várta, vagy nyelvek párbeszédétől?

Kiélezi a kérdést, hogy' az esztétizáció Kosztolányi képviselte változatában a hú- 
szas-harmincas évek fordulóján egymás mellett található meg az elválasztott szójelenté
sek összehangolhatóságának szecessziós nyelvértelmezése és egy másik, a vonalszerűség 
helyett a kompozícióra és szisztematikára épülő, Mallarmé nyomán Gottfried Benn, Paul 
Valéry. József Attila költészetében bontakozó jelfelfogás.7 A Meztelenül (1928-1935) 
kötet Költő című (1925-ös) költeménye szerint csak a szó létezik (a versbeszéd ezt 
tagadó modalitásban adja tudtunkra: „nincs semmi más, csak a szó” ); a szó elzen- 
gése, eltűnése a jelen emlékké válását idézi elő (ez az emlékké válás az élet üteme); 
a törlődés pedig lehetővé teszi, hogy a másságok elmúlt világa az oda a jelenből 
eljuttatott szó visszhangverésében életre ébredjen. A kötött versforma fellazítása, az 
„én” -hez kötött megszólalás halasztása, a többes elsőt és egyes harmadik személyit 
beszéd elbonyolított pragmatikája, az áttetsző szintaxis szándékolt kerülése (a kimó
dolt stilizáció révén) átmenetileg megengedi, hogy a másság megjelenítése közben a 
szemantikai sokértelműséget a szerkezet összjátéka fokozza. A hasonlítás és hasonlí- 
tódás dinamikájában a kombináció mindig visszamutat a maga rendszereredetű je l
legére. Viszont a „te”  megszólítása következtében az „én” -form ához visszakötődő 
beszéd a hasonlítás műveletét új szerepkörben mutatja. A távoli megjelenítésében 
önmagára ismerő „én”  az elzengő szót titokzatos lényegiséggel, időtlen értelem-egé- 
szével ruházza föl, amely a láncszerű hasonlítás műveletében őrződik meg, és a 
lírai alany felügyelete alá kerül. Az én és a másik közötti viszony az ellentétező cse
re nyelvi történésében bontakozik, viszont az „örök  cserében”  megnyilvánul valami
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nem nyelvi autentikus egyedi teljesség is; az egymásra következés sémájában tetten 
érhető az állandóság helyreállásának elve:

.,Most ezt vallom utolszor: csak a betű, csak a tinta, /  nincs semmi más, csak a 
szó, mely elzeng /  s visszhangot ver az időben, csak a szó, mely /  példázza az időt s 
úgy múlik el, hogyha beszéljük, /  mint ütőereink gyors kopogása s ha látjuk, / 
olvasva szemünkkel, akkép tűnik tova, mint az /  emlékeink az élet ütemére. /  De 
belőle ébred meg minden, ami elmúlt, /  ő rakja egészbe azt, ami csonka, /  föltámaszt
va a holtakat, egybefűzve őket, akik élnek. / /  Légy is mellettem örökre, te csodák 
csodája, /  aki azt műveled, hogy az életem /  másoké és másoknak élete az enyém / 
és kézről-kézre forog a titkos ajándék, /  örök cserében, az enyém a tiéddel /  s te 
tarts meg erősen, mindig, eleven lánc.”  (Költő)

A szózengés lényegiségére épül a jelentéstani hatás, így a szót mint hatalmasab
bat megszólító alany nem együttformálódó alanya egy folyamatnak: a szóhangzás 
azért lépheti át a transzcendenciahatárokat, hogy ugyanazok a határok a versalany 
számára is átjárhatóvá váljanak. A viszonylagosságban is ott lévő teljesség tudása 
azzal jár, hogy a múlttal való találkozást végül nem a kölcsönösség szervezi, hanem 
a beszélő alany teremtő fölénye vezérli. A Számadás (1935) kötetbeli, 1932-es Beszé
lő boldogság című szonettben az én-te viszony átmenetileg a hangzásbeli összecsengés 
megfeleléseinek enyhe formája {paronomasia) révén is megteremtődhetne, tehát a 
lírai beszélő és a nyelv dialógusában. A szó, a beszélő és a megszólított viszonya 
ugyanis itt úgy alakul, hogy összjátékuk egy ideig nem visz túl a szemiózisbeli rend
szerhatáron (ennek alapja a nem első személyű beszéd és az én-hez kötött ének szük
ségszerű egymásra vonatkozása, valamint a megszólított hajdani „te”  dalból illetve 
fájdalomból létrejövése):

„Beszélni kell most énnekem. Szeretnek. /  szeretnek engem, boldogság, hogy élek. 
/  Beszélni kell mindig s nem embereknek, /  hogy vége már, eltűntek a veszélyek. / /  
Beszélni égnek, fáknak és ereknek, /  neked, ki nagy vagy, mint az űr, te lélek /  s nin
csen füled sem, látod, én eretnek, /  csupán neked, a semminek beszélek. / /  S ki haj
danán lettél fájdalomból, /  mely a vadember mellkasába tombol l é  s a halál vas-ajtain 
döröm böl, II most megszületsz belőlem és dalomból, /  minthogy kitörve rég bezárt 
köröm ből, /  ujjongva megteremtelek öröm ből.”  (Beszélő boldogság)

A szonett ugyan a másképpen értés igényével idézi föl .4 lírikus epilógja (1911) 
műfaját, versnyelvét és témáját, s az önkörébe zárt „Én”  romantikus eredetű kitö
rési vágyát már megvalósultnak mondja. Ám a múlttal való találkozás végül egyirá
nyú, az „én” -ből kiinduló, előreható értelmezési látómezőt teremt a vers önszemlélete 
számára. Ahol ugyanis a költészeti hagyomány tapasztalata szólal meg, s az „én”  bel
ső ellentmondásossága Babits korai versétől eltávolítva jut kifejezésre, ott a másik 
megalkotásának műveletei a magánbeszéd alanyának hatáskörébe vonódnak be. Az 
oktett végén bonyolult beszédhelyzetben jelenik meg „én”  és „te”  viszonya: az „én”
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a fülétől megfosztott „másikhoz”  beszél, s így a másik 
számára csak látványként lehet jelen; viszont a sextett 
szerint a „te "  a lírai monológ teremtménye. Poétikai 
következménye ez egy olyan, Kosztolányi számára 
átléphetetlen lélektani tényezőnek, amelynek jellegze
tes szemantikai egvirányúsága az én-ből kiindulva nem 
tartalmaz lírai én és tárgy közti kölcsönösséget. A 
Beszélő boldogság azt is jelzi, hogy az „én" autentikus 
elkülönítésére tett kísérlet nem jár együtt rögtön tra
gikus-komor dikcióval.

Hogyan léphet párbeszédre ez a poétikai világmeg
értés a régi korok én-költészetével? Ott a keresztény léleknek a hitélményben meg
ragadható alanya még nem individuum, hanem egyedi létezőként rögvest az általános 
allegóriája is (a lélekben zajló harc egyszerre a lélekért zajló harc is, az emberi test 
egyszerre a teljes kozmosz is, az egyes ember léthelyzete egyszerre az emberiség 
üdvtörténeti állapota is). Am a kozmológiai és a személyre szabott eszkatológia 
Hegyi beszédhez kötődő (Mát 5,4: Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltat- 
nak) érvényessége következtében a világelsajátítás hangneme nem is tragikus. 
Balassi Bálint és kortársainak istenes verseiben gyakran nagyon összetetté válik a 
beszédhelyzet, hol egy közösség, hol az „én”  viszonyul sokrétűen a második és a 
harmadik személyhez. A  Bocsásd meg. Ur Isten, ifjúságomnak vétkét kezdetű könyör
gésben többnyire nehezen dönthető el, hogy vajon a harmadik vagy az első személy 
arcát kössük-e hozzá a megszólaló hanghoz. A személyes megszólalást egy közvetett 
alak („az én búsult lelkem” ) felléptetésével idegeníti el a beszélő, ezáltal Isten köz
vetlen megszólítását is elkerüli. Am minden távolságtartás ellenére a megnyilatko
zás az „én”  és az Isten közötti kommunikáció sikerét keresi: „Jajgatván nagy sokszor 
említi szent nevedet, /  M ondván: Vaj ha az Úr hozzá venne éngemet, /  bizony ked
vét lelném, mert őtet követném, /  mint édes Istenemet!” . Az idézett strófa pragma
tikája bonyolult; Istent jóllehet áttétel nélkül szólítja meg a lélek, viszont nem 
dönthető el, hogy kinek a hangját halljuk. A  régi magyar költészetben az „én”  
kimondása Istenhez viszonyuló beszéd; a távollévő jelenné tevése oda- és elfordu
lásokat, távlatváltásokat, a beszéd tükrös szerkezetét, a közös tér- és időérzet 
fölkeltésének változatos technikáit követelte meg. Ennek én-szemléleti és jelfolya- 
matbeli sajátosságait a modern versnyelvek közül főképp az olyanok aknázhatták 
ki saját költői világmegértésük számára termékenyen, melyek felülvizsgálták az 
öntudatfilozófiai alapú, tehát a romantikából eredeztethető esztéta-modern lírafel
fogások előfeltevéseit. A  bensőséges önkifejezés nagyhatású olvasási képleteitől 
vajon, mennyire és hogyan tudott megszabadulni Kosztolányi, amikor régebbi 
magyar költészetet olvasott?
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A XX. század előtti költészetről írott tanulmányainak, arcképeinek néhány eset
ben van egy korábbi, még 1905-ből és 1906-ból származó, rövid változata. A halott 
írók jelenkori visszhangtalanságát vagy széleskörű sikerét Kosztolányi egyaránt a 
köztudat és a nyelv közötti kapcsolatból kiindulva magyarázza. A Bácskai Hírlap 
hasábjain az 1905-ös év folyamán -  aláírása nélkül -  jelent meg a Heti levél cikkso
rozat. Jókai Mórra emlékezve mind az egykor volt óriási hatásnak, mind az 
újabban szokássá vált korlátolt bírálatoknak abban látja az okát, hogy a nagy alko
tóművész „minden betűje átment az emberek vérébe” . Az elsajátítás és a megszokás 
közötti feszültséget Kosztolányi „irodalmi hálátlanságnak”  nevezi, s irodalomtörté- 
netileg érdekes, gyakori jelenségként nyugtázza.8 Madách Imre főművéhez is a 
közösségi emlékezet kapcsán közelít; mint a nagy alkotásokat általában, ezt is olyan 
gondolatterhes poémának tartja, amit az anyanyelvű közönség mindaddig nem vesz 
majd figyelembe, amíg a kritikusok sem keresik a nézőpontot, melyből a ma még 
homályos mű újraalkotható lesz. E beállítás szerint Az ember tragédiája azért szorul 
tolmácsra, mert a jelentést nem azonosság, hanem különbség jegyében lehet megha
tározni; Kosztolányi a Faust példájára hivatkozik: a széleskörű elismertséget e mű 
esetében is könyvtárra való fényes poliglolt magyarázat segítette.9 Komjáthy Jenő 
költeményeit méltatva a kellően fölkészüli közönség hiányának okát szintén az olva
sók beidegződéseiben, a kritika elhanyagoltságában és a kánonszerű mérlegelésben 
(„egyetemi katedrán ülő tudatlan félisteneink despotizmusában” ) találja meg. Ügy 
látja, Petőfivel bezáródott egy nagy korszak, a modern költészetben a jelfolyamat kö
rülményei olyan mértékben átalakultak, hogy „semmi sincs belőle abból, amit ma 
Petőfiben bámul széles e világ” .10

Az irodalom kánonszerű felfogása ellen Kosztolányi nyelvelméleti megfontolásból 
emelt kifogást; 1909-ben a Nyugat szeptemberi első számában Öreg szavak című írá
sában a nyelv életét abban látta hasonlónak a miénkhez, hogy mindkettő „a  múlt és 
jövő  között örökös mozgásban halad előre” . Azaz a megértés történetiségét kifeje
zetten azért juttatta kezdettől fogva érvényre, mert jelentő és jelentett mellett egy 
harmadik tényezőt, a történeti értelmezőt is figyelemben részesítette a jelfolyamat
ban: „a  szó értéke mindenekelőtt a helyzettől függ, s annál nagyobb művész valaki, 
minél inkább újat tud varázsolni a régiből” .11

Szegedy-Maszák Mihály az enyémnél szélesebb távlatú, a teljes életmű nyelvszem
léleti összefüggéseit, megjegyzéseit, implikációit vizsgáló írásában már utalt arra, hogy 
Kosztolányi nyelvre vonatkozó ítéletei alapvető átalakulás helyett inkább csak egyér- 
telműsödtek az évek során.12 Kiemelte azt is, hogy Humboldt felfogása a szerves vi
lág mintájára elképzelt nyelvről már erősen áthatja a Bácskai Hírlap 1905. augusztus 
20-i számában megjelent, A nyelvtanulásról című írás vezérgondolatát is: a nyelv egy
magában álló hatalmas szervezet, egy természet-produktum, s így kisiklik az újkori 
Faust markoló ujjai alól, aki erőszakot akar tenni a természet hatalmas erőin, anél-
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kiil, hogy ismerné tulajdonságait.13 E nézet ismeretében óvatlanság volna azt hinni, 
hogy a régi szövegek újraolvasását Kosztolányi egyszerűen a jelenkori olvasó önki
fejezésének alkalmaként fogta volna föl, ahol a nyelv nem annyira önálló létező, mint 
inkább az individualitást szolgáló közvetítőeszköz volna. A Magyar Szemle lapjain 
1906. augusztus 30-án Balassi Bálintról arcképvázlatot jelentetett meg; s ennek nyel
vi összetettsége azt jelzi, a fiatal értekező hajlamos volt az irodalmat -  illetve az 
újraolvasást -  úgy tekinteni, mint a nyelv múltjában benne rejlő, a jelenben tovább- 
lialó lehetőségek párbeszédes kiaknázását.

Ez az emlékművet állító szöveg olyan olvasásra sarkall, mely végül azzal a belá
tással szolgálhat, hogy Kosztolányi már ekkor egészen tisztában volt azzal, milyen erő
szakosan törli el a portrén az ábrázolt egyéni vonásokat a nyelv feltartóztathatatlan, 
trópusszerű mozgása. Az arckép megrajzolása közben az önéletrajzi mozzanat újra és 
újra úgy játszódik le, mint az olvasás folyamatában érintett két alany egymáshoz iga
zítása; az olvasó és az olvasott kölcsönös reflexív helyettesítések útján határozza meg 
egymást.1-* Noha a fiatal portréíró az életmű mögé képzelt alak vonatkozásában is tesz 
állításokat, jelzi idegenkedését attól, hogy véleményét kivonja a költői nyelv jelölési
jelentési folyamatainak meghatározottságai alól. Balassi életéről szólva a megfutott 
pálya tökéletessége kapcsán éppen nem az emberi kultúra valamely előrehaladottabb, 
boldogabb, eszményi formában előálló tárgyát méltatja: Kosztolányi beállításában a 
reneszánsz költő számára az élet éppen azon a módon van. hogy nem tér ki önmaga 
elől és az iparkodó ember kifejezetten nekifog törődni vele.

„Nemigen szeretünk már az írói nagyság megítélésénél átkalandozni a magánélet 
ösvényeire, de mégis jólesik, ha látjuk, hogy egy' ember tintaszagú papírélete mellett 
kerek, tökéletes pályát futott meg, s hatalmas marokkal nyúlt be a lét dús áldásai
ba. Ma ezt különösen észrevesszük, és kizárólag megbecsüljük, az első magyar köl
tő, akit arról felismerünk, Balassi Bálint.” 15

Ennek ellenére az arcképvázlatban sok helyen az lehet a benyomásunk, hogy az 
esztéticista szemlélet híveként az 1906-os modern olvasó beidegződései, kritikusi szó
fordulatai meghatározó szerepet játszanak az időben távolivá és nyelvileg idegenné 
lett jelentő értelmezésében. Mintha Kosztolányi egy plasztikus emberi alkatot juttat
na szóhoz az egyéni karakterjegyek közvetítésével, s a lélektani beleélés gazdag és 
mélységes benyomásait jelenítené meg a szubjektív, bensőségessé tevő emlékezéssel. 
A lélek kimeríthetetlen és komplex módon reprezentálódik e leírásban -  hasonlóan 
a szimbólumhoz, melynek integratív alkatrésze az internalizáció, a bensővé tevő 
emlékezet, mely a tapasztalat összegyűjtéseként és megőrzéseként a történelmet és a 
szépséget egy rendszer koherenciájában egyesíti.16

Az olvasás figuráit e pontokon a pszichológiai hihetőséggel lehetne kapcsolatba 
hozni, ám amikor Balassi életművének figurativitásáról kezd szólni Kosztolányi, alá
ásódik a szimbólum ideológiája:
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„A  nagy bajszú és marcona kékkői lovag, a katonatrubadúr, a sötét és mégis 
fényes reneszánsz ember, csakugyan viharos egyéniségével hódít meg, kápráztat el, 
igáz le mindnyájunkat. Vajon ki felejti el az ő arcképét? Ki felejt el egy pszeudo- 
Byron fotográfiát? ( . . .)  Lázongó, gőgös és korláttalan. Szerelme pokoltűz. Könnye 
soha ki nem alvó patakvíz. Vágya tenger. Akarata forradalom. 01 és rabol, mint a 
királysas s a karvaly. Vadul tiporja a tavaszt, s falánkul lakomázik rajta. Övé a harc 
minden díja, az asszonyok csókja és sóhajtása. Hős, költő, rablólovag és arszlán. Az 
élet számára csak prédaszerző harc, melyet vagy megnyer, vagy elveszít. Az asszony 
rózsa, melyet letör, s keblére tűz. ( . . .)  Jaj a legyőzötteknek!” 17

Hogyan bontakozik itt ki a múlt jelenbe integrált értelme? A reneszánsz költő 
eredeti látómezejének bizonyos értelemkapcsolatai, figuratív jegyei Kosztolányi esz
tétikai tapasztalatában a megértési folyamai jelenbeli horizontjába vonódik be, mi
közben -  a recepció szituáltságának jelölése gyanánt -  mindenek előtt a klasszikus 
modern líranyelvek idiómái és kliséi kerülnek játékba tartalmi és figuratív vonatko
zásban is. A megértés tárgyának és a megértő alanynak egymást feltételező egymás
ra utaltságát, azt, hogy miként olvad össze az új és a régi eleven érzékenységgé 
(anélkül, hogy az egyik vagy a másik kifejezetten elkülönülne egymástól),18 akkor 
értjük meg igazán, ha a Balassi-portré figuratív síkját például az 1906-os Uj versek 
frazeológiája és modalitása tükrében olvassuk újra. Az egyénített nyelvhasználatnak 
ez az eltörlődése Kosztolányi írásában éppen az egyediség illúzióját kölcsönző ismér
ve a megnyilatkozásnak. Az értekezés nyelve az egyénítést figuratív módon tagadja, 
a figuratív helyettesítés viszont ezzel az állításokat létrehozó középponttá válik: így 
aztán nem emészti el egészen az elbeszélt másik és az elbeszélő én individualitását, 
ám ezek ürességét, beszédalakzat voltát is állítja. Ez a tükrös szerkezet szükségsze
rűen épül be a szövegbe, hiszen itt a szerző önmagát avatja megértése tárgyává; ez 
a körülmény mindig fellép, valahányszor egy szöveget valaki által létrehozottnak 
mondunk, és feltesszük, hogy ez a vonás jelentőségteljes a szöveg megértésére nézve.19

A múlt jelenbe való bevonása Kosztolányi értekező írásában az újrateremtés paro- 
disztikus mozzanatát is felfedte; a paródia a kölcsönös egymásba tükröződés szerke
zetéből ered, s azzal jár, hogy a szövegben létrejövő individuum egyszerre egyéni és 
egyszerre minden individuum legérdektelenebbike, s e kettősségben el is törlődik. A 
szubjektivitás üres formája, ahogyan a Balassi-arcképvázlatban „színre kerül” , az 
individualitás funkcióváltását jelzi, ami Kosztolányi költői gondolkodását alanyról, 
műalkotásról és kulturális emlékezetről mélyen befolyásolta. Az a tapasztalat, hogy 
a szubjektum mindenek előtt nyelvileg szituált tényezőként kap szerepet, már e 
korai írásban is meghatározó, s inkább nyereségként, semmint veszteségként válik 
tudatossá. Erre a következtetésre az adhat okot, hogy a Balassiról írt újságcikkben 
a szubjektum allegorikus megosztottsága nem csupán a figuratív rendszer kortársi 
szövegekkel nyitott párbeszédében érhető tetten, hanem a figuratív sík tematikus
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állításaiban is, itt pedig a reneszánsz ember -  gyakran készakart -  tévelygéseinek 
leírását egyféle felszabadító derű lengi át. Kosztolányit láthatóan lenyűgözik a gyors 
átváltozások, melyek Shakespeare eltévelyedett, tékozló fiú jellegű figuráival esnek 
meg. Ok egészen hirtelenül képesek az erény birtokába jutni, hisz az minden bűn
bánó bűnös számára egyenlő mértékben, könnyedén elérhető minőség.20

„A z ilyen embereknek nincs etikájuk. Ok maguk egy univerzum s egyéniségük 
tűzmagja köré csoportosul a világegyetem. Törvényt szabnak maguk és mások szá
mára. A jobbágy nem engedelmes? Sanyargasd, vedd vérét, az engedetlen tiszttartót
-  mi sem természetesebb -  verd véresre, keress magadnak horgas ésszel asszonyt, s 
nyerj a tetejébe ne csak szerelmet, de vagyont is. izmainkban acélos erőnek kell 
feszülni, s a buta élet nagyszerű fordulatait hidegen és nyugodtan kell felfognunk, 
mint Benvenuto Cellini, a mosolyogva élő és kacagva ölő. A fukar föld sziklaöleiből 
szakítsuk ki az élet díját és álljunk tovább. Jaj a legyőzötteknek!” 21

E szövegben -  miként az egész életműben -  szerteágazó intertextuális játék nyí
lik Nietzsche gondolataival, aki -  az azonosságvesztés szörnyű logikájának előhírnö
keként -  a következményeket nem komoran és borongva, hanem egy új, nehezen 
leírható fény, boldogság, megkönnyebbülés, felvidítás, bátorítás, hajnalpír erejétől 
áthatva vette tudomásul.22

Mindez távlatot kínál a régi költészet én-szemléleti és jelfolyamatbeli kérdései
nek újrafogalmazásához. Az individualitás kanalizálása a hazai klasszikus modern 
művészetfelfogásban az önreflexív formatudat, az artisztikusság felértékeléseként 
ment végbe. Az individualitás gondolatához tartozó elkülönültség -  vagyis az önre
flexív formatudat, az önmaga (a Selbst) misztifikálása, a költői megszólalás elszakí- 
tása a megnyilatkozás előtt tetten érhető tárgyi adottságoktól -  a Balassi-filológiában 
is a líra fogalmát meghatározó mozzanattá vált Horváth János révén. A Balassi-lí- 
rával való szembesülés hermeneutikáját többnyire a nyelvi formák és a referenciális 
vonatkozások közti feszültség szándékolt eltüntetése vezérelte. A Balassit kanonizá
ló esztétikai ideológia szöveg és valóság, poétika és referencialitás burkolt ellentété
re épült. Művészet és élet (a kritika által saját kezűleg beépített) értékellentétét csak 
az életszerűség oldalán engedte feloldani. Mégpedig a műköltői esztéticizmus antropo
lógiai többletértéke jegyében. Ezt Horváth János A magyar irodalom fejlődéstörténete 
című, 1922/23-as tanulmányában így fogalmazta meg:

Balassi „a  szó emberileg lehető értelmében valósággal megteremtője egy irodal
mi lírai típusnak. (...) Valóban átélt érzések; több-kevesebb egyéni alkalomszerűség; 
a megnyilatkozás belső szükségszerűsége; oktató és fejtegető elemek nélküli tiszta 
líraiság; ép belső forma, gazdaságos szerkezet, szinte már műgond különböztetik meg 
vallásos költeményeit elődeiétől, sőt az utána következőkétől is. A bűnbánó lélek 
tépelődő önszemlélete; az üldözött, bujdosó, elhagyott ember istenhez fordulása, kö
nyörgése, reménykedése, mibe egyéni vonzalmak, szerelem, katonaélet, otthon motí
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vumai is mintegy önkéntelenül belé-beléfonódnak: oly igazi lelki állapotrajzokként 
öröködnek meg istenes énekeiben, minőket nem a szándékoltság, csak az önmagát 
önkéntelenül kifejező ihlet képes teremteni.” 23

Kosztolányi Balassi-portréja annak újragondolásában segíthet, hogy a reneszánsz 
költészethez bajos Hegeltől származó (s időközben jócskán átértékelt) fogalmakkal kö
zelíteni; ez a líra nem szubjektív érzelmi líra, nem a lélektani értelemben vett benső- 
ségesség költészete. Benne a kimondás és a kimondott alanya közötti összeférhetetlenség 
megakadályozza a szubjektum és a külvilág háborítatlan egységét, az alany szubjekti
vitásként értett maradéktalan önmagánál létét. Kosztolányi beállításainak líraelméleti 
kiaknázhatósága éppen abban rejlik, hogy a Balassi-versek mögötti szerzői én civilizá- 
ció-történeti sajátságait nem lélektani szempontból juttatta érvényre. Sokkal inkább a 
jelfolyamatot is meghatározó én-szemléleti jegyet látott a szubjektum-helyzeteket vál
togató, osztott tudatú individuumban, melyet a versekben és az életrajzban egyaránt 
szeretett tetten érni. Későbbi, 1931-es Balassi-tanulmányában ezt írta:

„F öl kell hívnom az olvasó figyelmét valamire, amit eddig még nem hangsúlyoz
tak. Amikor Balassi Bálint az erdélyi fejedelem ellen hadba szállt, Báthori István 
egyik katonája elfogta őt, és agvba-főbe verte. Báthory ezt írja róla a Fényes Por
tának, mely a fejét követelte tőle: »Megsiketült bele s a kórság is gyakorlatossággal 
üti el, úgyannvira, hogy sem élhet, sem halhat«. Nem lehetetlen, hogy ezek a vissza
térő rohamok nyavalvatörős rohamok s Balassa Bálint koponyalörés, az agysérülés 
folytán csakugyan nyavalvatörős lett. De ha nem is fogadjuk el ezt a föltevést, me
lyet e nyilatkozaton kívül egyébbel nem tudunk bizonyítani, nyilvánvaló, hogy már 
őseitől is súlyosan terhelt. Ismeri természetét. Tudja, hogy kegyetlen. ( . . . )  Ne boly
gassuk immár a lélektani kérdéseket, melyeket teljesen megoldani úgy sincs módunkban, ha
nem tekintsük a költőt. A költészet többnyire éjfélé zűrzavaros, önmagának ellenmondó 
jellemből sarjadzik ki. Ami titok az észnek, az értelemnek, a dalokban, zenében a ma
ga egészében és nyerseségében, fölbontatlanul és közvetlenül kitárulhat. Ez a rend
kívüli lélek, ez a fejedelmi véralkat is hiánytalanul tudott megnyilatkozni minden 
hányódásával a még pallérozatlan nyelven.”  [Kiemelés tőlem -  OSz.]24

Az önmagát önkéntelenül kifejező ihlet képletében még vagy már nem érdekelt köl
tészetnyelvek között kitapintható egy sokszálú, homályos kapcsolatrendszer, melynek 
kidolgozása hosszas feladat lesz; s most az okokra sem térhetek ki, hogy miért csak az 
utóbbi évtized líraelméleti- és történeti vizsgálódásai tették lehetővé ezt a meglátást. 
Mindenesetre látható, hogy Kosztolányi életművében kezdettől formálódik egy olyan 
beszélő alany típusa, melynek az általa mondottak igazságtartalmához való viszonya 
nem drámai, nem komor, nem lázadó jellegű, hanem méltóságteljesen tudomásul vevő. 
Az is szembetűnő, hogy a reneszánsz költészeti nyelvekben az „én”  individuális saját- 
szerűsége csak a tőle független objektív hatalmak által nyilatkozhat meg: megszemé
lyesített affektusok, erkölcsök és bűnök révén, s annak kifejezetten üdvszerző, evilági
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élvezettel vagy túlvilági boldogsággal kecsegtető szerepe van, hogy saját kijelentésének 
szubjektumával nem azonosul teljes mértékben.25 Legyenek bármekkora különbségek 
is a régi és a modern költészet között, a jelfolyamat sokféle módját, ahol a szubjektum 
állandóan a megalkotás valamely fázisában különbözik el önmagától, mégis feltűnően 
hasonlóvá teszi az átmenetek, áthangolódások, átszokások logikája.

A hirnc költészetről 1935-ben a Pesti Hírlapnak írott dolgozatában a többes szám
ban értett szerző poétikai szereplehetőségeire, s nem a beszélő utánozhatatlan egye
diségére vezette vissza a műalkotás nyelvét. A névtelen szerzőjű költeményekben a 
nyelv visszhang jellegű működését ismerte föl; s e költészet értékét abban ragadta 
meg, hogy „végre a nép nem személy, aki leül verset faragni, hanem az ismeretlen 
költők, az elkallódott lángelmék sokadalma. Az a hang, amely megpendült a kuruc 
korban, ma is visszhangzik, alkotó elemévé vált költészetünknek".26 A hivatalos iro
dalomtörténet rejtőzködő szeméremmel takargatott gyanúját, hogy kilenc legszebb 
kuruc versünk -  köztük az Esztergom megvétele, Nagy Bercsényi Miklós, Balog Ádám 
nótája -  koholmány, hamisítvány, Riedl Frigyes 1907-es és Tolnai Vilmos 1913-as 
véleményéhez képest Kosztolányi eltérően ítéli meg. A tulajdon költeményeit Rákó- 
czi-korabeli költemények gyanánt kiadó Thaly Kálmánról azt írja, hogy „1913-ban 
egy új, nagy költőnket fedeztük föl, már halála után” , s inkább szereti benne a 
kuruc kor olyan kitűnő tudósát látni, akiben „egyszer csak újraéledt a vers, s egyé
ni kincsét odadobta népünknek, hogy mint »névtelen adakozó« porladjon a többi 
kuruc költővel együtt” .27

A már létrejötte pillanatában ismételt és mechanikus szerzői hang képlete vélhe
tőleg a költői szóra hagyatkozó morál nietzschei témájával kapcsolatosan foglalkoztatta 
Kosztolányit. Az újraírásban, a belehelyettesítésben olyan technikát látott, amely az 
egyes költői megszólalásokra úgy borította „valami dicső névtelenség fátyolát”  a XVIII. 
század fordulóján, hogy közben a magyar költészet ki is lépett a nagyszabású barokk 
hősiesség és az erkölcsi példamutatás távlatából. Az a történeti érdekű megfigyelés, 
hogy a kuruc énekekben a „barokk pompa”  helyét a „a  fakóság pompája”  veszi át, 
azáltal tett szert összetettebb jelentőségre a modern költő önmegértésében, hogy a 
bujdosó versek „pörnyeszín szomorúságáról”  Kosztolányi a szegénység és a szenve
dés, az öngúny, az őszinteség és a hűség egymásba átforduló fogalmaival beszélt. A 
kontrafaktura poétikája és az arctalanítás olvasási szokása közötti szoros összefüggés
re 1935-ben azért is hívhatta föl a figyelmet, mert ezáltal -  különösen a világháború 
árnyékában -  a modern ember léthelyzetének sajátosságát ragadhatta meg: az ösztö
nös éneklést azért méltatta, mert „a  bukásában is nagy életakaratot”  hallott ki belőle.28 
Az inter arma silent Musae igazságára nézvést eleven cáfolatként olvasta a fegyverzaj
ban is dallamosan jajveszékelő kuruc énekeket: az esztéta modern költőket komor
ságra, sőt elhallgatásra kényszerítő mindennemű negatív tapasztalattal szemben 
Kosztolányi „a  keserű dac s édes bölcselet”  öniróniájára hivatkozott.

Az emlékező költői gondolkodás nem mentesül sem a felidézett, sem a felidéző 
kontextus egyediségének elmosódásától. Ennek belátását jelzi, hogy egyazon bekez
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désben esik szó a kuruc költők névtelenségéről és a tényről, miszerint van olyan 
Balassi Bálinttól származó költemény, amely a kuruc versek közé megváltozott fo r
májában került be: az Őszi harmat után. E beállítás kisugárzó hatástörténeti ereje 
erősen érzékelhető az ezredvégi költészeti mnemotechnikában. Kovács András Ferenc 
a költői szerepek alak váltásaira összpontosít, amikor az 1994-es Lelkem kockán 
pörgetem kötet Balassi-átirataiban e paródiáinak és a hajdani Balassi-verseknek az 
intertextusát ironizálja, továbbá amikor az 1999-es Saltus Hungaricus kötetben válto
zatosan rafinált megoldásokkal idézi fel a kuruc kori siratok, panaszdalok, gúnyver
sek, az erdélyi hajdútánc, a bordal versnyelvét. Az emlékezés -  ami egyben a saját 
történeti helyzetről való megfeledkezés -  Kosztolányi és Kovács András Ferenc ese
tében egyaránt az erkölcs, a felelősség kérdéseire irányuló gondolkodásban zajlik.

A kuruc költészet jellegét az 1935-ös tanulmányban -  a forrás teljes elhallgatá
sával -  egy „régi népballada”  alcímű ének (Bujdosó Rákóczi) egyetlen strófája szem
lélteti; az művet hosszas keresés után Thaly Kálmán 1885-ös tanulmánykötetének 
toldalékában, a Kuruczvilági kiadatlan költemények tárában találtam meg.29 Legyen bár
milyen eredetű is az ének, benne a visszhangok poétikája a visszazengés és a lelkesítő 
újrahangolás t ip o lóg iá jába n  kerül az olvasó elé: „ Úgy verd: a föld rengjen, I Ég is visz- 
szazengjen, I Aki él, meghallja, -  I Sőt azt is, ki halva I Fekszik, fölriassza: /  Rajta, rajta, 
rajta!”. Kosztolányi közvetlenül a versidézet után Nietzsche nevét írja le, az interp
retációt a német bölcselő gondolataihoz kapcsolja: „Nietzsche, aki annyi mindent 
tagadott, egy jegyzetében azt írja, hogy megrázóbbat, emberibben nagyszerűbbet nem 
tud a Rákóczi-indulónál. Ha ismeri eredetiben a kuruc verseket, ő, a hősi erkölcs 
hirdetője s a nyájerkölcs megvetője, azokat is nyilván éppúgy bámulja és isteníti.” 30 
E meglepő beállítással záródó tanulmányban a hősi erkölcs, az emberhez méltó ma
gatartás elválaszthatatlan a nyelvi megnyilvánulás tévelygő, nem individuális rendel
tetésétől, a differenciálisán megsokszorozódó hangoktól. Művészi megelevenítő, 
animáló hatása annak a beszédnek van, amely az egyik hangnemről a másikra 
ugrik: az emlékezés tevőleges munkájában távlatváltásra készletve az olvasót.

A történeti távolság Kosztolányi számára azt jelenti, hogy különbség van a szer
ző és az olvasó nyelve között, s ez az eltérés a forrása a múltbeli alkotás olvasása 
során a megismeréssel társuló élvezetnek. Pázmány Pétert 1920-ban azért értékeli 
nagyra, mert nyelve lehetővé teszi, hogy benne a későbbi olvasó új dimenziókat 
teremtsen. Prózája nyelvszerűségét, érzékiségét méltatja: „Minden hallgatóját 
mintegy testileg is összerázza, hogy ocsúdjon magára” .31 Jelentőségteljes az, hogy a 
tulajdon hagyományai és törvényei szerint mozgó magyar próza, nyelvben megnyi
latkozó magyar szellem igazi mivoltára egy régi szerző, Pázmány stílművészete kap
csán kérdez rá. A válasz abban látja, hogy aki magyar nyelven nyilatkozik meg, az 
„a  nyers észre hallgatva egymás mellé rakja gondolatait” . A Pázmány-próza „szer
kezete hasonlít a verséhez, mely ide-oda villan, szabadon, a fokozott éberség tüzé-
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ben kötőszókat hagy el, s titkos és fontos kapcsolatokat gyakran csak egy raggal vagy 
igekötővel érzékeltet” .32 A halmozó, mellérendelő szerkesztés távlatváltásra ösztönzi 
az olvasót; s ezt a gondolatot, mely erősen hasonlít a Perspektivismus Nietzschétől adott 
meghatározására a Wille zűr Macht lapjain, érdekes módon az őskeresztény élettapasz
talat mintájára vett időérzékkel hozza összefüggésbe. „M agyar paraszttal öt percig 
se lehet beszélni anélkül, hogy ne hallatna valami csúfondáros megjegyzést, mellyel 
magát vagy a világot seprűzi. ( . . .)  Még az ősszemlélet frissességével lát mindent, és 
a tárgyakat elmozdítja megrögzött helyükről, összeméri egymással''. Az éberség -  ek
kortájt (1920/21) Heidegger által is szóba hozott -  követelményében sajátos humor, 
életbölcsesség és alázat megnyilatkozását látja. Babits a Kosztolányiról írott 1936-os 
nekrológjában Shakespeare mintaadó szerepére hivatkozva az elhunyt pályatársára 
úgy emlékezik, mint „aki tárgyilagosan gyönyörködik szépben és rútban, jóban és 
rosszban, erényben és bűnben egyformán; nem is kíván eligazodni az élet őserdejé
ben; ábrázol egyedül az ábrázolás kéjéért s személyileg szinte el is tűnik; vélemé
nyeit, rokonszenveit még sejteni sem lehet” .33 A halott barát egykori legironikusabb 
gesztusain át is megérezhető affinnatív gondolkodás helye jelölődik itt ki. Babits per
sze a stiliszta szakfegyelmeként érti Kosztolányi tökéletességre törekvését. Ám Kosz
tolányi nyelv iránt érzett elkötelezettségének jellegéről talán igazabban, azaz saját 
igényének inkább megfelelően tájékoztathat a Pázmány-portré. Shakespeare költé
szetét Kosztolányi a magyar jezsuita nyelvéből is hasznot húzó fordításokban kíván
ta volna látni, olyan nyelven tehát, mely „ha megszólal, az ég közeledik a földhöz, 
és minden megmarkolhatóvá válik. Noha folyton fogalmakkal, elvont eszmékkel bí
belődik, az, amit mond, csupa test” .34 A különbség, mely bensőleg tartozik hozzá 
bármely megértett dologhoz, a nyelv képmás jellegű működésének lényegi mozzana
ta; ez az allegória Kosztolányi számára biztos ismertetőjele volt a tragikus és mo
solygó humoristának, aki minden humor alapját, a viszonylagosságot hangsúlyozza. 
A távlatváltásokra ösztönző magyar próza és költészet sajátságát az allegória folya- 
matszerűségével hozta kapcsolatba; a nyelv technikai, létesítő nyelvi működésében 
látta az élelm ességtől, elméskedéstől, áligazságoktól mentes művészi megnyilvánu
lást: „m osolygó nihilizmusa lakozik benne, humoros közöny a biztos halállal és az 
élet gyógyíthatatlan céltalanságával szemben” .35
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34 Kosztolányi, Pázmány Péter, i.m., 48.
35 Uo., 50.
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iflikola Gyöngyi

A kor hőse
Széljegyzetek Lengyel András Kosztolányi-tamilinányaihoz1

Játék és valóság közt című könyvének első fejezetében Lengyel András nagyon pon
tosan és világosan megadja azt az elméleti keretet, melyben tanulmányai íródnak. 
Megközelítését gondolkodástörténetinek nevezi, és úgy írja le, mint amely merőleges 
a mai hazai (magyarországi) mainstream irányzatokra, mindenekelőtt a henneneu- 
tikai és a dekonstrukciós iskolákra. A Kulcsár Szabó Ernő nevével fémjelzett 
hermeneutikai irányzattal szembeni vitájának leglényegesebb pontja, hogy az én-in- 
tegritás bomlásának problémáját ez az iskola nem mint magyarázatra szoruló fejle
ményt vizsgálja és értelmezi, hanem hovatovább követelményként állítja írók és 
kutatók elé, preskriptív ideológiaként kezdi működtetni. A posztmodern megköze
lítések (Szegedy-Maszák, dekonstrukció) esetében pedig főként relativizmusuk válik 
problematikussá.

A gondolkodástörténeti megközelítés mint erre Lengyel András maga hívja föl a 
figyelmet, nem műközpontú, nem esztétikai megközelítés: .,.4 gondolkodástörténet néző
pontjából, persze, elsősorban nem műalkotásról, a műalkotás szerveződésének módjáról 
szerezhető ismeret, hanem a valós világról, melynek a műalkotás is része. De ez az ismeret a 
műalkotásból fakad, s ez az »olvasat« olyasmit mutathat meg. amit másképpen nem. vagy 
nem ilyen pontosan ismerhetnénk föl. ”

Számomra azonban éppen az a kérdés -  és bevallom, meglepődtem Lengyel 
András könyvének olvasása közben, hogy magam is mennyire a posztmodern kor 
gyermeke vagyok - ,  hogy mi az a határ, ami a valóságot és a róla szerzett ismerete
ket, az akár természettudományos, filozófiai avagy éppen művészeti tudást egymás
tól elválasztja. Sokkal kevésbé érzékelem valós és fiktív különbségét (ha érzékelem 
még egyáltalán), mint Lengyel András. Egy filozófiai rendszer számomra éppúgy 
konstrukció, mint egy műalkotás, egy tudományos modell ugyanannak a megismerő 
emberi agynak az alkotása, mint egy regény. Más módszerekkel és más célokkal 
dolgoznak, bár nem tökéletesen és nem alapvetően másokkal. Polányi Mihály meg
győzően mutatja ki Személyes tudás című művében, hogy minden tudományos elmé
letben, az elmélet létrehozásában és elfogadásban szerepe van az esztétikai elvnek. 
A matematika ismeri az elegáns bizonyítás fogalmát, és a tudományos modellek 
hitele nagyban függ annak a személynek a kreativitásától, fantáziájától, aki megal

1 Lengyel András: Játék és valóság közt. Kosztolányi-tanulmányok , Szeged, 2000. Tiszatáj könyvek
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kotta őket. Esztétikai érzékünk éppúgy elválaszthatatlan része a kogníeiónak, a meg
ismerésnek, mint az emlékezet vagy a képzelet vagy a logikus ítéletek, ellentmondás
mentes modellek és intelligens gépek alkotására való képesség. Lengyel András 
számára azonban a gondolkodástörténet, vagyis a filozófia- és tudománytörténet 
valóságosabb, mint a műalkotás. Az elvont gondolkodás, a fogalmi sémák realiszti
kusabbak, mint az esztétikai megismerés. En ezt épp fordítva látom, de legalábbis 
számomra egyáltalán nem magától értetődő a filozófia és a tudomány primátusa.

Lengyel András kötetének éppen az a tétje, hogy megmutassa Kosztolányiban, 
ami benne a kor filozófiai-tudományos (és nem esztétikai) áramlatainak lenyomata. 
A tanulmányok nagyon logikusan, meggyőzően, korszerű elméleti és módszertani 
apparátussal elemzik Kosztolányinak a hazugsághoz, az én-integritás felbomlásához, 
a keresztény etikai elvhez, Nietzschéhez, Freudhoz, a nyelvpszichológiához s magá
hoz a filozófiához való történetileg rekonstruálható viszonyát. Eredményei valóban 
kitágítják a művek értelmezésének horizontját. Lengyel András írásai sokkal többek 
mesteri filológiai nyomozásoknál, bár a maguk nemében ezek is nagyon izgalmasak 
és nélkülözhetetlenek a Kosztolányi-interpretátorok számára. Könyvének másik nagy 
erénye emellett, hogy nyomozásainak eredményeit egységes értelmezéssé építi, kiraj
zolódik egy karakterisztikus Kosztolányi-olvasat, mely bevallottan nem teljes, de a 
szerző reményei szerint szilárd alapot adhat a további megközelítésekhez.

És éppen a szilárd alap igénye az, amely Lengyel András megközelítését annyi
ra vonzóvá teszi, még akkor is, ha az általa tárgyalt szerző éppenhogy a szilárd ala
pok hiányával küzd, avagy épp a szilárdnak tűnő alapokat töri össze. Miközben 
Kosztolányi azt hangsúlyozza, hogy „nincsenek sínek” , mindenki a végtelenben pró
bál utat találni magának, mint a repülők, Lengyel bemutatja, hogy Kosztolányi 
valójában előre lefektetett síneken jár, mikor kimondja: nincsenek sínek.

Mivel Lengyelt mindenekelőtt az foglalkoztatja, ami Kosztolányiban korspecifikus, 
a személyes, esetleges „egyén-pszichológiai”  fejlemények, vagyis mindaz, ami egy sze
mélyiséget igazán egyedivé tesz, mindaz, ami a hétköznapi embert művésszé emeli, 
kiesik érdeklődésének homlokteréből. Az egyéniséget hangsúlyozó Kosztolányi korá
nak tipikus értelmiségi hősévé válik, akinek még a hazugságai is filozófiailag megala
pozottak. Persze mindez a mindenkori interpretációk paradoxona: az interpretáció, 
minél egységesebb, megalapozottabb, következetesebb és szakszerűbb, annál inkább 
tipizál, egyszerűsít, és gyakran éppen olyan képet fest a tárgyalt szerzőről, amely 
ellen az egész életében küzdött. Lengyel András persze nem hagyja reflektálatlanul 
választott szempontjának szükségképpeni részlegességét. Tükre, mint a nagyítóüveg, 
elkerülhetetlenül torzít, de nem annyira, hogy a tárgy mindenestül eltűnjön benne.
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Ám még így is feltűnő számomra bizonyos témák kerülése. Például, hogy miért 
nem foglalkozik Kosztolányinak a szerelemhez és általában a nőkhöz való viszonyá
val, jóllehet a szerelem és nők problémája legalább annyira filozófiai kérdés is, a 
kor nagy kérdése is (Nietzsche, Freud stb.), mint amennyire egyénlélektani ügy. 
A levélíró Kosztolányiról szóló tanulmányban Lengyel maga is idézi Kosztolányi hit
vallását: ...42 éhség a legnagyobb hatalom, mert legállatibb. . . . . 4 föld, második nagyhatal
ma a szerelem..’’ Ehhez képest a Radákovich Mária-szerelemről azt írja zárójelben, 
ezzel is jelezve a probléma mellékességét: „Utóbbi már a nagybeteg ember végső, jórészt 
önáltató föllángolása volt”. Mintha a kiváló filológus itt mindenestül elfogadná 
Kosztolányiné álláspontját, annak a kemény és kétségbeesett levélnek a megállapítá
sait, melyet Kosztolányiné Radákovich Máriához intézett. Márton László ugyancsak 
a levélíró Kosztolányiról írva2 sokkal árnyaltabb képet fest erről a viszonyról, és ér
dekes módon pont a Mária-levelekkel kapcsolatban nem kérdőjelezi meg Kosztolá
nyi őszinteségét. En magam a levelek alapján sok mindennek tudnám minősíteni ezt 
a viszonyt, tragikusnak, reménytelennek, szépnek vagy heroikusnak, de önáltatónak 
semmiképp. Hiszen a levelezés a feleség halálos fenyegetőzése ellenére is tovább fo ly
tatódott. Különösen pedig annak fényében nem „önáltató” , tehát illuzórikus, hogy 
Kosztolányinak a házassághoz való viszonya se volt éppen „polgárinak”  mondható, 
még Kosztolányiné is azt írja a könyvében, hogy szinte szégyellte magát, amiért Kosz
tolányit belekényszerítette a házasságba, és hogy' a férje legfőképpen szánalomból 
vette el őt. Ezt a vélekedését meg is osztja a férjével, és nagyon tanulságos, amit 
Kosztolányi válaszol: „Nevet rajtam. -  h férfi sohase nősül önként -  feleli mindig a 
nőnek kell akarni a házasságot. A házasság bizony már csak a szerelem polgári lebonyolítá
sa, szükséges rossz.

0 a szerelmet tiszteli, nem a házasságot. Barbárnak látja a magyar férfiak magatartá
sát ebben a kérdésben. Nálunk -  mondogatja -  az irodalomban is, ha a nő a férfié lesz, meg
szűnik a becsülete, az érdekessége. Vége a regénynek vagy a színdarabnak. Franciaországban 
fordítva van, a nőt akkor kezdik becsülni, akkor kezd érdekes lenni, és rendszerint ott kezdő
dik a regény vagy a színdarab is.”3

Ha elfogadjuk, hogy Kosztolányi pozíciójának alapszerkezete -  Lengyel András 
meghatározásában -  „a társadalmiság szférájától való tüntető elvonatkoztatás, s valami ez 
alattinak, a létezés (mélyebb) rétegébe tartozónak az alapértékként való fölmutatása” , akkor 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szerelem alapértékét sem. Ehhez persze nem 
szükséges feltétlenül az író magánéletében vájkálni, szerelem-fölfogásának lényege 
rekonstruálható a nyilvánosságnak szánt jelzésekből is. A  levelek, persze beszéde-

2 Márton László: Színes tinták bölcsessége In.: uő: Az áhítatos embergép, Jelenkor, Pécs, 1999., 
102-103.p.

11 Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső, Holnap Kiadó, 1990., 168.p.
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sebbek. Például ezek a sorok a 325. számú, Harmos 
Ilonának címzett levélből: te megsokalltad a velem
való huzavonát, nyílt kérdés elé állítasz, hogy vagy-vagy; 
vagy a megyei micsoda, vagy Kosztolányi Dezső. A keser
ves istenit.... vagyok én? ... Te analizálva magadat, az 
é t a ,  elég világosan látsz, de hidd el sokkal sokkal több 
az, ha valaki egyszerre lát meg valamit, 5 én ösztönösen 
látok, én a szívemmel látok, én az Istenből egy darab 
vagyok... Gondold meg a dolgot, 5 kérdezi meg magad
tól, vagy-e az a nő, aki egy művészt tud szeretni, aki az
Isten előtt az, s nem darabgyártó és hülye zsurnaliszta, és
vagy-e az a nő, aki a hullámokra bízza magát és az ő rend

kívüli szerelmére, amely messzebb visz, többet jelent, mint a gőzzel járó. biztosan haladó és 
rohadt házassági bárka.” A művészet és a szerelem itt is éppoly megbonthatatlanul 
összetartozik, szinte ugyanaz az isteni, a létezés alapvető, mélyebb rétegébe tartozó 
princípium jelenik meg itt, mint később a Radákovich-epizódban: „Óriási íróasztalom 
zöld térítőjére a szeptemberi verőfény hull, a délután aranya. sárga rózsái állnak a virágvá
zában. Oly édes és tökéletes az élet teveled a háttérben, hogy térdre szeretnék borulni a 
hálától ”4

A hazugság fölértékelődése valóban speciális és ugyancsak nem elhanyagolható 
fejleménye a Kosztolányi-életműnek. Számomra ebben is legfontosabb az esztétikai 
mozzanat. A fenti levelek olvastán sem teszem föl a kérdést, hogy vajon Kosztolányi
tényleg érezte-e a levelek címzettjei iránt azokat az érzéseket, amiket leír, hiszen a
levelek szépsége, pontossága önmagáért beszél. A hazugság-etikában nem annyira 
negatívumot látok, mint inkább az esztétikai élet lehetőségének keresését, egy ere
dendőbbnek tekintett személyes egység helyreállítását. Ezt persze Lengyel András 
sem zárja ki, de nála hangsúlyosabb a hazugság-etikának a korkritikai eleme: 
„Kosztolányi tehát az igazság-paradigma »leváltásával« csak egy nagy áramlat egyéni kép
viselője: átvevője és átalakítója.... a 20. század - az un. kommunista kitörési kísérletek elle
nére - voltaképpen a piac-elv totálissá válásának évszázada lett. Márpedig a piac, ha totálissá 
lesz, nem tűr meg rögzített »állandó« igazságokat, ellehetetlenítni ezek puszta tételezését is. 
A piaci siker ugyanis mindenkor gyors és szélsőséges váltásokat igényel, olyan magatartást 
követel meg, amelyben a rögzített álláspont - s így az erkölcsi beállítódás is - ballaszt: sze
mélyes hátrány.”  Másfelől pedig, vethetnénk ellent, a nyugati civilizációban még min
den olyan kísérlet, ami a piac felszámolására irányult, az anyagi tönkremenésnél

1 Kosztolányi Dezső: Levelek -  Naplók, Osiris Kiadó, Bp., 1998., 234. és 741,p.
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súlyosabb és nehezebben helyrehozható erkölcsi károkat is okozott egyszersmind. 
Az erkölcsi beállítódás manapság a volt kommunista blokk országaiban jelent inkább 
személyes hátrányt, nyugati országokban tett utazásaim engem arról győztek meg, 
hogy a hagyományos erkölcsi értékekből arrafelé több maradt fönn, mint nálunk, 
élhetőbb form ációk keletkeztek, mint a keleti országokban. Kosztolányi hazugság-eti- 
káját azonban nem csak emiatt nem tudom kapitalizmus-kritikának tekinteni, és nem 
pusztán piaci (nyereségmaximalizáló) magatartást látok benne, avagy annak valami
féle ellenhatását, hanem a rendkívül értékesnek tekintett személyes szabadság védel
mét is. (Amely, mármint az individualitás kibontakozásának folyamata, ugyancsak 
nem választható el a piac kialakulásától.) Ez persze fakadhat nárcizmusból is, de 
semmi esetre sem öncélú egocentrizmus, -  Kosztolányi többször reflektál, félig-med- 
dig önironikusan is, a benne élő elkényeztetett gyermekre. Mondhatni az önarckép 
megalkotása is poétikájának szerves részét képezi, és ő  valóban szépnek tartja ma
gát, esztétikailag is értékesnek, mint ahogyan az is volt. (Hallgatóim Kosztolányi 
esszéinek elemzése kapcsán meg is lepődtek azon, hogy Kosztolányi mennyire büsz
ke volt az alkatára, -  „herkulesi alakjára”  -  mini mondták, az írót, költőt ők véz
na, beteges, 38-as lábú szomorú alaknak képzelik, ill. a mai kortárs irodalomban 
csupa ilyen és ehhez hasonló autopoétikus konstrukciói találnak.)

Mindez, a globalizálódó piac, az én-integritásának bomlása az úgynevezett m oder
nitásban, az igazság-paradigma megrendülése nem annyira Kosztolányi problémája, 
sokkal inkább a tanulmányíróé -  hiszen minden értelmezés egyúttal önértelmezés is. 
Lengyel András azonban saját előföltevéseit, preferenciáit gondolkodó ember és iga
zi tudós módjára alárendeli a vizsgált tárgynak: kötetének utolsó tanulmányában ma
ga mutatja ki, hogy Esti Kornéllal Kosztolányi „az én sokszorozására, lehetőségeinek 
megnövelésére, sőt totalizására tört.” Vagyis az a sokat emlegetett hasadás, az én-integ- 
ritás fölbomlása mint meghatározó gondolkodástörténeti alakzat Kosztolányi műhe
lyében, alkotásfdozófiájában nem csak negativitásával, nem csak mint veszteség van 
jelen, hanem mint pozitív lehetőség is. Lengyel szerint az Esti-regénnyel az üresség 
kompenzálása történik, ellensúlya teremtődik meg: „A történeti én tehát megtöbbszöröz
te önmagát, hogy az énjéből hiányzó valóságdimenziókat legalább mint érzéki fikciót, mint 
szöveget megteremtse.” Miközben tehát világosan megmutatja az állandó átjárást való
ság és fikció között, az alteregó, az én és a szövegbeli szerző megbonthatatlan egy
ségét, Lengyel mégis arra a következtetésre jut, hogy mindez csak játék és fikció, 
amely valamifajta valósághiányból ered. Azaz lényegesen konzervatívabb álláspont
ra helyezkedik, mint az általa tárgyalt író. Kosztolányi elkezdte bontogatni a fikció 
és valóság megmerevedett határait, de a magyar irodalom (néhány nagy kivételtől 
eltekintve, mint pl. Mészöly Miklós, Esterházy Péter, legfőképpen persze Tolnai 
Ottó) nemigen látszik követni őt ebben, a kritika, az elmélet, az irodalomoktatás 
pedig végképp nem. Az én értelmezésemben Kosztolányinál nem annyira az énből
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hiányzó valóságdimenziók szövegként való megkonstruálása történik, mint inkább 
éppen ezeknek a valóságdimenzióknak a megnyitása, föltárása és fölfedezése. Nem a 
hiány fiktív betöltése, hanem a valóság (a külső és a belső világ) rétegzettségének, 
állandó hullámzásának, s e rétegzettség és hullámzás esztétikai természetének fölfe
dezése, ábrázolása, fölmutatása. Mégpedig egy természetbúvár megfigyeléseinek pon-

*
Kosztolányi alkotásfilozófiáját, a valóság és/vagy képzelet dimenzióinak megsok

szorozását valószínűleg úgy érthetjük meg legjobban, ha magunkat mint olvasókat 
is megsokszorozott, többdimenziós lényeknek tételezzük. A  többhéjú, többrétegű 
én fölfedezése („a  lélek a tízezerbőrű tűz gyermeke”  -  ahogy Hamvas írja) nem 
feltétlenül tragikus hasadtságot, bomlást és ürességet eredményez, mint ahogy a kvan
tummechanika fölfedezése sem érvényteleníti a newtoni fizikát. A Semmi és a Tel
jesség Kosztolányinál elválaszthatlan fogalmakká lettek. Igaz, Lengyel András 
inkább a kiíiresedettség-élményt hangsúlyozza, azokat a szövegeket pedig, amelyek 
nem erről szólnak (ide sorolhatnánk a kötetben idézett Esti-szövegeken túl többek 
között a Hajnali részegség vagy a Szeptemberi áhítat című verseket is) kompenzációnak, 
ellensúlynak tekinti. Én viszont ugyanazon valóság másik arcának látom a teljesség 
e pazar látomásait -  függetlenül az aktuális társadalmi berendezkedéstől - ,  a ben
nünk hullámzó végtelen másik partjának.

Kosztolányi egy jegyzetében azt írja, hogy fölkacagott, amikor egy újság címol
dalán a hollywoodi moziszínésznő fotója alá odaírták: A világ legszebb nője. Mert
hogy olyan szépség, ami mindenkinek tetszik, nem létezik. A szépség mindig két 
ember dolga. Ebben az intim és személyes szépség-elvben nyoma sincs a dosztojevsz- 
kiji prófétikus szépségnek, mely megmenti a világot. De tagadja az áruk mindenki 
által hozzáférhető szépségét is. A szépség, egy virág, egy vers vagy egy ember szép
sége mindig titokzatos, megelőzi a szavakat, akárcsak a sírás vagy a mosoly. Koszto
lányi azt írja Harmos Ilonának, hogy a szívével lát. Máshol pedig úgy nyilatkozik, 
hogy nőgyűlölő lenne a nőktől elszenvedett csalódások hatására, ha a női nembe nem 
tartozna bele az édesanyja is. Vajon gondolkodásunk történetének nem legmeghatá
rozóbb része-e az, amit apánktól, anyánktól kaptunk, s nem úgy van-e, hogy 
minden további iskolánkat, tájékozódásunk irányait eleve kijelöli ez az első, legsze
mélyesebb, legintimebb viszonyunk, ami a tudomány eszközeivel mégis jószerivel 
fölmérhetetlen és megközelíthetetlen? Talán e tapasztalat szép jelzése is lehet, hogy 
Lengyel András, aki sok fontos könyvet írt már, a Kosztolányiról szólót édesanyjá
nak ajánlotta...
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Gerold László

Irodalmi Társaságaink - 
a Kosztolányi Társaság*

Jelentés egy majdnem sikertelen nyomozásról

Kosztolányi, amint verseiből, élettörténeteinek epizódjaiból tudjuk, felettébb 
kedvelte a játékot. „Játszom ennen-életemmel, /  búvócskázom minden árnnyal, /  a 
padlással, a szobákkal, /  a fénnyel, mely tovaszárnyal, /  a tükörrel fényt hajítok, /  a 
homoknak, a bokornak, /  s a nap -  óriás aranypénz -  /  hirtelen ölembe roskad.”  -  
írta A szegény kisgyermek panaszainak A játék című versében, melyben a „játszom”  és a 
„látszom”  szavak összerímeltetése költői játék is, de annál több is, a játék és a léte
zés kiegyenlítése. A Mákbeli Akarsz-e játszani? című versében pedig a játékra invitáló 
kérdés („akarsz-e mindig, mindig játszani” ) az életen túl. a halálig vezeti el az olva
sót („akarsz, akarsz-e játszani halált?” ), mintegy utalva a játék komolyságára.

Ha Kosztolányi játékszenvedélyéhez híven -  a fogalom vidámabb s nem halálko
moly oldalát tekintve -  játéknak fognám fel a vállalt feladatot, hogy irodalmi 
társaságaink közül Kosztolányi nevét viselő társaságról írjak, akkor azt a játékot ját
szanám, s játszom el, hogy Szabadkán 2001. márc. 29-én a Városi Könyvtárban ren
dezett alkalmi kiállítás és a népköri ebéd, cirka 10,30 és 14,00 óra között tartandó 
tanácskozást egy irodalomtörténeti folyóirat egyetlen számának vélem, s ebben dolgo
zatom helyét a Tanulmányok és a Kisebb közlemények rovat után s a Szemle meg a 
Krónika elé besorolt Adattárban látom, természetesen ha a virtuális szám szerkesztője 
is így gondolja, mert -  látni fogjuk -  oka lenne akár kihagy ni, nem közölni.

Mielőtt azonban erre sor kerül(het)ne, lássuk, jo b b  híján az Adattárba sorolha
tó írás tényanyagát.

Hogy létezett Kosztolányi Társaság, arról a Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon 
adatainak gyűjtése során szereztem tudomást. A Kalangya 1943/7-es számának 
belső hátsó borítóján levő hírek között olvasató:

„A  szabadkai Kosztolányi Társaság irodalmi délutánját július 13-án délután 1/2 
6 órakor sugározta a budapesti rádió. Reök Andor főispán a délvidéki irodalom 
küzdelmeire vetett visszapillantást. Majtényi Mihály, a kitűnő (!) novellista pedig 
Galacsin c. novelláját olvasta fel. Onódy Ákos színművész (!) Kosztolányi Dezső, 
Timár Ferenc (!) és Létmányi Czakó T ibor verseit szavalta.”

* Elhangzott az ezévi Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásán.
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Volt tehát Szabadkán egy Kosztolányi nevét viselő irodalmi társaság. Nézzük, mit 
tud róla a Bori-féle irodalomtörténet, illetve Herceg János, kinek összegyűjtött 
esszéinek, tanulmányainak első kötete tartalmazza a negyvenes években megjelent 
írásokat. Az irodalomtörténet, noha külön címszóban tárgyalja az irodalmi társasá
gokat, nem említi a Kosztolányi nevével fémjelzettet, és Herceg sem írt róla, noha 
amikor az imént idézett Kalangya-hír megjelent ő volt a folyóirat főszerkesztője. Ta
láltam viszont lexikonírás közben még egy adatot a társaság létezéséről. A Borbándi 
Gyula szerkesztésében megjelent Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia (1992) 
című kiadvány Czakó Tiborról szóló szócikkéből tudni, hogy ő a Kosztolányi T ár
saság főtitkára volt, s mivel a lexikon szerint Czakó 1964-től Kaiserslauternben élt, 
és az akkor szintén Németországban élő, az Új Látóhatárt szerkesztő Borbándi kap
csolatban volt Czakóval, aki néhányszor közölt írást a müncheni folyóiratban, az 
információ forrása minden bizonnyal maga Czakó T ibor volt.

Ennyit sikerült megtudni a negyvenes években Szabadkán létezett (mettől med
dig?) Kosztolányi Társaságról.

Itt azonban nem fejeződik be a történet. Nem fejeződhet be, ha Kosztolányiról 
és Szabadkáról szól, s ha Dévavári Zoltán még nem szólalt meg. De megszólalt. 
A Szabad Hét Nap megjelentette Vajdasági magyar kalendáriumban A kicsapatástól az 
emléktábláig című Kosztolányi szabadkai viszontagságairól szóló írásból tudni, mert 
Dévavári részben a helyben megjelent Délvidéki Magyarság cikkét idézi, részben 
pedig ezt átmeséli, hogy: „1943. március 29-én (tehát pontban 58 évvel ezelőtt) pol
gárok és diákok nagy tömege gyűlt össze a belváros egyik legforgalmasabb utcájá
ban, a Damjanich (ma Makszim Gorkij) utca 4-es számú ház, Kosztolányi Dezső 
szülőháza előtt, hogy részt vegyen annak az emléktáblának a leleplezésén, amelyet 
a nagy szülött születésnapján a nevét viselő, nemrég alakult Irodalmi Társaság 
helyezett el, s amely (...) ‘a nagy költő halhatatlan szavát’ és az iránta táplált kegye
letet hirdeti” . Dévavári írásából megtudjuk még, hogy kik beszéltek az emléktábla 
előtt, illetve helyezték el koszorúikat s kinek nevében, képviseletében. Hogy első
nek elsőnek Bajsai Vojnits Aladár kultúrtanácsnok beszélt „Kosztolányi Dezsőről, 
írói nagyságáról, emberszeretetéről, szabadkai éveiről és életéről” , utána dr. Székely 
Jenő polgármester-helyettes „tolmácsolta a város kegyeletét és háláját, majd megko
szorúzták az emléktáblát, amelynek költségeit az aznap este megtartott rendezvény 
bevételéből fedezték” . Koszorút helyezett el a költő édesanyja, öccse és húga, illet
ve a Népkör nevében Nojcsek Géza, Majtényi Mihály a Szenteleky Társaság, Székely 
Ákos nyolcadikos tanuló a költő nevét viselő önképzőkör és Létmányi Czakó T ibor 
a Kosztolányi Társaság nevében. A nagy méretű tábla, ahogy az újság írja, „fehér 
carrarai márványból készült” , s rajta -  többek között két Kosztolányi-sor olvasha
tó: „A z  én apám az emberek apja, /  Én az emberek testvére vagyok.”  Dévavári írá
sából az is megtudható, hogy a tábla leleplezését követően a Nemzeti Kaszinóban
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(ma a Városi Könyvtárban, vagyis itt, ahol tanácskozunk, emlékezünk) irodalmi est 
volt, melyen Reök Andor főispán bevezetőjét követően Garay Béla Kosztolányi-ver- 
seket mondott, Majtényi „derűs hangú”  novellát, Timár Ferenc rövid tanulmányt, 
Magyary Domokos humoreszket, Kolozsi T ibor a „boszniai szórvány magyarok éle
téről”  szóló elbeszélést, Létmányi Czakó T ibor verseket olvasott fel, Bajsai Vojnits 
Aladár kultúrtanácsos úr „történelmi portrét adott elő” , míg Vojnitsné Kalmár 
Gizella -  Fábry Anikó zongorakísérlete mellett -  Lányi-dalokat énekelt, Szemlér 
István pedig „egy Kodály- és egy Hubay-művet játszott hegedűn” . Ezt követően 
Dévavári megismétli a Kalangya 1943/7-es számának már idézett inform ációját, mi
szerint július 13-án a pesti rádió félórás összeállítást közölt a Kosztolányi Társaság 
irodalmi estjéről. Végezetül, mintegy epilógusként megemlíti, hogy a tábla mindösz- 
sze másfél évig állt Kosztolányi szülőházán, 1945 „őszén az új rend képviselőinek 
egyik első teendője az volt, hogy eltávolítsák helyéről1, hiába hirdette, hogy' a költő, 
akinek az emlékét őrizte, az emberek testvérének tartotta magát. Húsz évvel 
később pedig, a Pátria Szálló építése során, szülőházát is lebontották.”

Eddig ennyit tudunk a Kosztolányi Társaságról és az általa leleplezett szülőházi tábláról.
Ujabb adatok után kutatva fordultam az újvidéki Reggeli Újsághoz. A társaság

ról egyetlen információt sem találtam, a tábla leleplezéséről viszont ír a lap 1943. 
április 1-ei számában, a 7. oldalon, a Hírek rovatban némileg rövidítve -  nyilván 
azonos hírügynökségi jelentést használva -  megismétli a Dévavári idézte Délvidéki 
Magyarság-beli információt. Hogy az irodalmi estnek valóban volt rádiós visszhang
ja, azt -  némi konfúziót is keltve -  a július 11-e és 17-e közötti heti műsor tanúsít
ja, ekképpen: „17,30. A szabadkai Kosztolányi Társaság irodalmi délutánja. 
Közrem űködik Reök Andor főispán, Majthényi (!) Mihály, Kosztolányi Dezső, Timár 
Ferenc és Létmányi Czakó T ibor verseit Onody Ákos mondja el. Délvidéki népda
lokat énekel Tóth Lajos kamarakórusa.” . A július 13-ai műsorból látszik, hogy a 
szabadkaik félórás adása előtt a rádió zenekara játszott, utána pedig a Hungária- 
park tánczenekarának műsorát közvetítették a „Park zenepavillonjából” .

Ennyi az, amit elképzelt szerkesztőmnek fel tudtam kínálni.
Ha játékosan kezdtem, fejezzem is be így.
Ha én lennék a folyóirat szerkesztője ahová ezt a szöveget közlésre benyújtot

ták, így reagálnék: uram, a téma fölöttébb figyelmet érdemlő, de mintha kevesebb 
új adattal rendelkezne a szükségesnél ahhoz, hogy épkézláb dolgozat szülessen. Azt

1 A dolgozat feolvasását követően odajött a Magyar Tanszék egykori hallgatója, Januskó Lujza, ma 
magyartanár, s elmondta, hogy ők a Kosztolányi-házzal szemben laktak, s bátyja mesélte, hogy 
emlékszik a tábla leverrésére, illetve arra, hogy házmesterük a levert táblát elhozta, s egy ide
ig náluk a pincében rejtette. Hogy azután mi lett a Kosztolányi-táblával, nem tudja. Mindezt a 
már régóta Németországban élő testvérétől hallotta.
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ajánlom, foglalkozzon a témával továbbra is, megéri. 
Igyekezzen kideríteni, levéltárban vagy más forrás alap
ján, mikor alakult a szabadkai Kosztolányi Társaság, 
kik alapították, hogyan, milyen formában, milyen rend
szerességgel működött, hogyan ápolta Kosztolányi em
lékét, lévén hogy az irodalmi társaságoknak abba a 
kategóriájába sorolható, amelyet egy író vagy költő em
lékének ápolására hívtak létre (itt zárójelben felhívnám 
a cikkíró figyelmét a mostanában gazdagodó magyar 
irodalmi kultuszkutatásra, például a Kegyelet és irodalom 
vagy Az irodalom, ünnepe című kultusztörténeti tanulmá

nyokat tartalmazó kötetre), utasítanám a korabeli pesti és vidéki (szegedi, zombori, 
bajai, szabadkai) sajtóhoz, felhívnám a figyelmét a Magyar Rádió fennmaradt hang- 
archívumára, amely talán őrzi ezt a műsort is, valamint az akkori hírügynökség szin
tén fellelhető archívumára. S nem utolsósorban arra, hogy keresse fel azokat, akik 
emlékezhetnek a társaság munkájára (például Illés Sándor, Pesten élő vajdasági írót- 
publicistát) vagy hagyatékokban búvárkodjon (Herceg Jánoséra -  megvan-e még vala
hol? - ,  vagy éppen Czakó Tiboréra gondolok). Nem ártana utána nézni, milyen 
kapcsolat volt Kosztolányi Társaság és az ugyancsak akkor létező, gazdag tevékenysé
get kifejtő Szenteleky Kornél Irodalmi Társaság között, hiszen mindkettőnek légyegé
ben ugyanazok voltak a tagjai. Talán azt is meg lehetne tudni, mi lett a fehér carrarai 
márványtáblával, megvan-e valahol, s akkor kiderülne, hogy' a sajtó idézte-e pontatla
nul vagy két változata van a táblára felkerült idézetnek. Vajon a Tanár az én apám 
című vers két zárósora helyesen így hangzik: „A z  én apám az emberek apja, /  s én az 
emberek testvére vagyok” , ahogy' a sajtó szerint a táblán állt, vagy': „A z  én édesapám 
az emberek apja, /  s én az embereknek testvére vagyok”  (kiemelés G.L.), ahogy pél
dául a Kosztolányi-verseket tartalmazó 1962. és 1975. évi kötetben olvasható?

Végezetül pedig azzal tenném nyomatékossá biztatásomat, hogy az így összeállt 
dolgozat biztos érdeklődést keltene, még az UMIL következő kiadása sem mellőzné, 
de a Kosztolányival foglalkozók számára a költő utóéletéhez mindenképpen érdekes 
lenne többet tudni a társaságról, mely iránt kivált Szabadkán lehetne érdeklődés, 
ahol régóta folyamatosan ápolják a Kosztolányi-kultuszt, amint a mostanában meg
jelent, elhíresült Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon több címszava is tanúsítja, 
úgy mint a Kosztolányi Dezső Irodalmi Kör, a Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor, a 
Kosztolányi Dezső Irodalmi Színpad, a Kosztolányi Dezső Színház és a Kosztolányi 
Dezső Napok, ahová -  ha szerencséje van -  előadónak is meghívhatják.

Ha erre sor kerül, kérem hallgassák az előadót legalább olyan figyelemmel, mert 
jobban  megérdemli, mint engem hallgattak.

Köszönöm.
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Szakmány György

Esti és a háború
Ősz volt, és két hete zuhogott már. Mintha csak dézsából öntötték volna, folyt az 

esővíz patakokban az utcán, folyt a borostyánnal, vadszőlővel benőtt szürke budai 
házfalakon, le a macskakövekre, ott patakokba gyűlve rohant le a meredek utcákon, 
hogy mint Dunának menő szerelmes, beleoltsa magát a mérgesen kavargó zöldesbarna 
folyóba.

Az első héten hatalmas sétákat tettem a városban, fagyottra áztattam az arcomat, 
ólomnehézre az esőkabátomat, cuppogósra a cipőmet, és úgy tértem haza boldogan, 
hogy sehol sem sodort el a víz, amit a csatornák okádtak ki magukból nagy garral.

A második hétre meguntam ezt, s már napok óta ki sem mozdultam a házból, 
csak ültem az íróasztalom mögött, s a nagy franciaablakon keresztül a szürke eget 
bámultam. A bekockázott üvegre finom koppanással csapódtak az esőcseppek, aztán 
kis erecskékbe rendeződtek, s gyönyörű lugasom őszi maradványai, az ablakra ta
padt indák, megbámult szőlőlevelek között utat keresve csordogáltak lefelé az üve
gen. Egyik cigarettát a másik után szívtam, miközben az eső boldogan szomorító, 
ütemes kopogását hallgattam.

,yajon hol van ő, s mit csinálhat ilyen cudar időben?”  -  gondoltam ilyenkor.
így esteledett rám minden nap, s aznap is, amikor éjjel tizenegykor valami zajt 

hallottam. Felriadtam az eső kopogásától és nikotintól révült állapotomból, s hirte
len nem is tudtam, hogy álmodtam-e, vagy valóban hallottam valamit. Talán a mo
sókonyha felől jöhetett, egy csattanás a kövön, mintha valaki felborított volna egy 
bádogvödröt. Felálltam íróasztalom mellől, hogy kimenjek megnézni, mi okozhatta a 
zajt, de egy pillanatra megszédültem. „Túl sokat cigarettázom.”  -  konstatáltam.

A sötét előszobákon át eljutottam a mosókonyháig. Beléptem, s megcsapta orro 
mat az esőnek, a földnek és az éjszakának valami keverék illata. Felkattintottam a 
villanyt, s azonnal megláttam, hogy mi okozta a zajt. Fenn, a plafon alatt, a kis 
szellőzőablakot csapkodta a szél, s bevert az eső a kövezetre. „A  bejárónő nyitva 
felejtette.”  -  gondoltam. Felálltam egy székre, arcomba hideg esőcseppek csapódtak, 
s lábujjhegyre állva bereteszeltem az ablakot. Kifelé tartván a mosókonyhából még 
egyszer körbepillantottam. Kicsit oldalt valóban volt ott egy vödör, de az állt, nem 
volt felborítva. Megnyugodtam hát, és visszatapogatóztam a szobámba.

Amikor beléptem, újra megéreztem azt az illatot. Ettől valami megmagyarázha
tatlan félelem fogott el. Odatámolyogtam az íróasztalomhoz, s közben olyan érzésem 
támadt, mintha lenne valaki a szobában. „S oh a  többé nem dohányzom.”  -  gondol-
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tara, majd hirtelen megfordulva, az ijedségtől felsikoltottam. A térdem megroggyant, 
s levegő után kapkodva íróasztalom szélébe kapaszkodtam.

Az ajtó mögött, a falnak lapulva egy toprongyos alak állt, s hatalmas pisztolyt 
szegezett rám. Szúrós tekintetével egyenesen a szemembe nézett, s valósággal oda
szögezett a padlóhoz, pedig félelmemben mozdulni sem bírtam. Haja, amely alól az 
átható szempár elővillant, csapzottan a homlokába lógott. Torzonborz szakálla, baj
sza eltakarta komor, sáros arcát. Sötétzöld ruhája csurom víz volt, szakadt és nya
kig sáros; a nedves föld szaga áradt belőle. Szöges bakancsa alatt megnyikordult a 
hajópadló, az alak, kinyújtott kezében a mordállyal, egy lépést tett felém. A félelem 
újabb hulláma tört rám, vizelési kényszert éreztem, a gyomromat mintha egy jeges 
kéz markolta volna. „Valamit tennem kell.”  -  villant át agyamon, „Hozzávághatnám 
a tintatartót.”  -  gondoltam, s nem tudtam máshová nézni, csak a szemébe. És 
ekkor, valahonnan a lelkem mélyéből, feltört egy érzés, hogy nincs miért félnem. És 
a szempár, melybe meredten bámultam, hirtelen ismerőssé vált, megérintette a 
szívemet, s melegség járta át a lelkemet. Felismertem a torzonborz álarc mögött a jó l 
ismert arcot, olyan volt, mintha csak önmagamat látnám.

-  K... Kornél! Te vagy az?! -  habogtam.
Az alak visszaengedte a felhúzott kakast a pisztolyán.
-  Adj egy cigarettát, te mafla. -  mondta.
Nyakába borultam barátomnak, folytak a könnyeim örömömben, és úgy szoron

gattam őt, mintha csak az anyám tért volna meg halottaiból.
-  Minek éltem túl a háborút, ha most megfojtasz öröm ödben? -  kérdezte Esti 

Kornél.
-  Barátom, dehogy akarlak megfojtani, gyere, ülj ide elém a kedvenc fotelodba, 

itt van török cigaretta, tudod, a legjobb fajta, amit annak idején együtt szívtunk a 
Torpedóban, ott árulta az üzbég csempész, sikerült félretennem egy dobozzal; itt van 
sütemény is, (csempészett) csokoládé, tea; kávét főzzek-e, jó  zaccosra?! -  így áradt 
belőlem a szó vidáman, nem hagyván lélegzethez sem jutni barátomat.

-  0  barátom, testvérem, Kornél! Mennyit furdalt a lelkiismeret, hogy elvi kér
désből nem vonultam be veled, hogy nem vigyáztam rád a golyózáporban! Nem jött 
tőled levél, s én izgultam; mennyit gondoltam rád minden nap -  vajon kiöntött-e 
már a víz a lövészárokból, vajon hol vagy, élsz-e még, látlak-e még újra?! S most itt 
vagy, végre szabadságot kaptál! De mondd csak édes öregem, mért a fürdőszoba-ab- 
lakon jöttél be hozzám?! -  kérdeztem vidáman.

Esti szomorú pillantást vetett rám, majd lesütötte szemét, és egy mély sóhaj 
kíséretében álla a mellére hanyatlott.

Most vettem észre, hogy semmi jelzet sincs az egyenruháján, és még a bátorsá
gért kapott vaskereszt sincs a gomblyukában.

-  És, és hol vannak a rangjelzéseid? -  kérdeztem csendesen.
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Ebben a pillanatban mély döbbenet tört rám: szavakba önteni is alig tudtam a 
borzasztó gondolatot, ami sűrűsödött a torkomban:

-  Nem, tán csak nem ...? Kornél, mondd, hogy nem igaz... -  suttogtam. -  Kornél... 
te megszöktél? -  kérdeztem rekedten.

Soha, de soha nem gondoltam volna róla, az én legjobb barátomról, Esti Kornél
ról, róla, aki megjárta Amundsennel a Déli-Sarkot, hogy cserbenhagyja bajtársait, 
hogy elhagyja a kötelességét!

S most, hogy csak ült előttem magába roskadva ez az ember, most láttam csak 
igazán, mennyire megváltozott a testtartása, görnyedten ült előttem, mint egy bácsi
ka, legalább tíz évvel öregebbnek látszott nálam, pedig egyidősek voltunk; ült előt
tem megőszült halántékkal, összetörve, lefogyva, a pesti, spalatói, velencei és párizsi 
asszonyok, pincérlányok, bankárfeleségek és szajhák egykori délceg bálványa; most 
láttam csak igazán, mennyire meggyötört az arca -  kimondhatatlanul sokat szenved
hetett, ezt véltem leolvasni róla, így hát csendesen noszogattam:

-  Kornél, barátom, mesélj hát, hogy volt... Bármi is történt, nálam jó  helyen 
vagy. Én megetetlek, megitatlak, megfürösztlek és patyolatba teszlek...

Erre felemelte fejét, rám nézett, s a szemében valami esztelen izzással azt 
mondta:

-  Patyolatba teszel? Megfürösztesz? Úristen, barátom, hallgass! Nagyobb az én 
bűnöm annál, semmint hogy földi kéz lemoshatná rólam! -  fakadt ki keserűen, hang
jában annyi őszinte fájdalommal, hogy csak ültem ott és döbbenten hallgattam.

-  Igen, dezertáltam, na és? Ez a legkevesebb! Elm ondok neked mindent, mert a 
barátom vagy, és elmondok neked mindent azért is, mert nem gyónhatom meg a 
papoknak, akik megáldották a seregeinket, midőn hadba indultam. Főzheted a 
kávét, és hozhatsz még cigarettát. Megpróbálom tömören összefogni és elmondani 
neked mindazt, amit akarok, azért, mert nem bírom  egyedül elviselni a tudásom 
terhét, és azért, mert soha többé nem fogok beszélni róla. Talán akkor úgy fogom 
érezni egyszer, úgy 120 év múlva (mert mért ne éltetne Isten addig, úgy tovább bűn
hődhetnék), hogy mindez nem is történt meg soha.

Dőlj hátra a foteledbe, szerencsére az eső szakadatlanul esik, éjfélt üt az óra, a 
város fele alszik, a másik fele szórakozik, s á víz csobogása bizton elnyomja han
gunkat.

Emlékszel barátom, amikor kitört a háború, s hadat üzentünk Szerbiának, majd 
az Antánt minden országának, csúnyán összevesztünk, mert te erkölcsi okokból 
eüenezted a háborút, én viszont pont erkölcsi okokból mellette voltam. Összevesz
tünk, mert míg te dühös háborúellenes cikket írtál, amiért a cenzori hivatal börtön
nel fenyegetett meg, addig én bokrétát tűztem a kalapomba, és együtt énekeltem az 
utcán a „Megállj kutya Szerbia, nem lesz tiéd Bosznia!”  szövegű stupid dalocskát a 
sorozóirodába menetelő fiatalokkal. Be is soroztak a honvédekhez, tekintettel felső
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fokú végzettségemre és írói, közéleti ismertségemre, egyből hadnagynak. Emlékszel, 
az orosz frontra kérettem magam, mert úgy gondoltam, most megfizethetünk az oro
szoktól ért sérelmekért, Szerbia örökös pátyolgatásáért, a Monarchia ellen való uszí
tásáért, meg ’48-ért, amikor az ő beavatkozásuk miatt bukott el a szabadságharcunk.

Csúnyán összevesztünk, ugye? De azért te kijöttél elbúcsúzni tőlem, és integettél 
a pályaudvarról a keleti frontra tartó katonavonat után. Barátom, most már értem 
a könnyeidet, amik a vállamra potyogtak, amikor utoljára megöleltük egymást.

Minden úgy történt aztán, ahogyan azt az ismert kávéházi hazafitól és jockey 
club-i daliától el is várhattátok. Mint leveleimből is értesülhettél, arcvonalbeli hős
tetteimért -  éjjelente a drótakadályokon fennakadt sebesült katonákat mentettem -  
hamarosan a vaskereszttel kitüntettek, majd őrnaggyá léptettek elő.

Láttam ugyan halált eleget, de ez nem rendített meg. A két lövészárok közötti 
sík terepet hullák terítették be, de hát ők halottak voltak, érted, holtak. Éjjeli ak- 
natűzben haltak meg, nem láttam a halálukat. De amit láttam, az sem volt különös. 
Mint őrnagynak, nem kellett rohamra indulnom. Látcsövemen figyeltem a hadmoz
dulatokat, s ott, valahol a távolban, a látcsövem keretezte kis fekete-fehér képen 
katonák mozogtak a szürkületben, lassan haladtak előre a kis figurák, néha elbuk
tak, feltápászkodtak, nyomultak újra tovább, meggörnyedt testtel, előreszegezett pus
kával, mintha erős ellenszélben menetelnének, aztán újra orra buktak, s néha nem 
keltek fel többé. Mindez olyan volt, mint valami mozifilmen, a távcsövem keretezte 
kis fekete-fehér képen, ez a folytonos orra bukás meg feltápászkodás, mint egy bör- 
leszk-filmben, szinte még komikusnak is volt mondható.

S aztán egyszer, eljött az a nap, amikor egy szürkületben, egy hatalmas zárótü- 
zet követő összesített rohamban nekem is ki kellett mennem. Tudtam, hogy nagyon 
veszélyes vállalkozás, de nem tehettem mást, sőt, meg sem fordult a fejemben más, 
mint hogy kimegyek, vezetnem kell az embereimet, így hát elszántam magam a 
halálra -  de sajnos nem én haltam meg.

Amikor a zárótűz robajában elhangzott a támadást jelző sípszó, kiugrottam az 
árokból, és az embereimmel rohantam előre. Bombatölcséreken és hullákon ugrál
tam át, kidöntött farönköket használva fedezékül, nyomultunk előre sűrű csatárlánc
ban, s közben vaktában tüzeltem előre, bele az előttünk kígyózó füstbe, mert tudtuk, 
hogy az ellenség ott van valahol, sőt, ugyanúgy nyomul velünk szembe, mint ahogy 
mi most előre. „Tartsd a vonalat, tartsd!”  -  üvöltöttem torkomszakadtából, habár a 
robbanások fülsiketítő zajában nem hiszem, hogy hallottak az embereim bármit.

Beleértünk az aknarobbanások és füstgránátok okozta felhőbe, és futottunk 
tovább előre, amikor hirtelen előttünk felbukkant az ellenség. Ugyanily tömött csa
tárláncban futottak előre, és egymásba szaladtunk. Ropogni kezdtek a fegyverek, én 
rásütöttem a puskámat egy tisztre, aki előttem vagy tíz méterre bukott térdre, majd 
hirtelen kilépett a füstből közvetlenül előttem egy katona, vállához kapta puskáját,
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és egyenesen a fejemre célzott. Egy pillanatra megfagyott bennem minden, de csak 
egy pillanatra, utána nem gondolkodtam semmit sem, ösztönösen cselekedtem, aho
gyan kiképeztek. Meghajolva két lendületes lépést tettem előre, majd a puskám 
végén lévő szuronyt a katona testébe vágtam. Uramisten, úgy ment át a hasán, mint 
kés a vajban! A katona kezeit szétvágva elejtette a puskát, arcát az ég felé fordítva, 
száját eltátva egy hörgést hallatott, majd lassan leengedte fejét, és mindkét kezével 
megmarkolta a puskám csövét. Egyenesen a szemembe nézett, arcán borzasztó féle
lem ült, én pedig csak a szemébe tudtam nézni, rémülten és megbabonázva, és én is 
szorosan markoltam a puskám, és uramisten, éreztem ahogy a katona térde megrogy- 
gyan, éreztem, hogy a szuronyommal tartom a testét, hogy a kezemben egyre nehe
zebb a karabély, és hogy' kettőnk teste össze van kötve, egy élő ember van felszúrva 
a késre, mint egy hal, amely horogra akadt, és a bottal remegését érezzük, mint egy 
gombostűvel átdöfött rovar, amelyik még él, és ekkor történt az a borzasztó dolog, 
ekkor történt az, hogy... -  és Esti itt keserves sírásban tört ki.

Rázta a zokogás barátomat, nem folytatta tovább a történetet, engem pedig, 
később magam is csodálkoztam hogy miért, de valami hőhullámként rámlört eszte
len düh fogott el.

-  Folytasd Kornél, folytasd! -  sziszegtem. -  Meséld, ha beledöglesz is! -  kia
báltam.

Esti zihálva, fuldokolva folytatta.
-  A fiatal orosz katona egyenesen a szemembe nézett, arcán rémület tükröződött, 

én pedig éreztem, hogy súlyával egyre jobban  ránehezedik a puskámra, kettőnk tes
te a belédöfött szuronyon és a kezemben tartott karabélyon át mintha össze lenne 
kötve, és ekkor, ahogy a szemébe néztem, ekkor, uramisten, atyaisten, hirtelen vala
mi pici fehér fény gyúlt a szemében, és ahogy' ebbe a fénybe meresztettem a szemem, 
a fénybe mozgó árnyékok vegyültek, kiélesedtek, és én képeket kezdtem látni a ka
tona pupilláján. Igen, képeket, egészen pici, de jó l .kivehető, éles, mozgó képeket lát
tam a pupillája feketéjén, eg f asszony láttam, fehérben, fehér ágyon, körülötte fehér 
köpenyes emberek forgolódtak, egy vajúdó asszonyt láttam, amint egy csúnya, véres, 
ráncos kisbabát szül, és tudtam, hogy az a baba ez a fiatal katona, utána pedig egy 
fiúcskát láttam, amint egy asztal körül rohangál sok más gyerekkel, és az asztal gyö
nyörűen meg van terítve, felnőttek ülnek az asztalnál, és a háttérben egy karácsony
fa áll, és megint tudtam, hogy ez az asztal körül ugrándozó fiúcska ez a katona, majd 
egy csapat kölköt láttam, amint egy patak partján békát parittyáznak, és ez a kato
na kölyökként ott állt közöttük, majd egy fiatalembert láttam, amint meztelenül, szo
rosan összeölelkezik egy szőke lánnyal egy ágyban, és a napsugár besüt az ablakon, 
és valami délszaki szellő mozgatja a függönyöket, majd egy családot láttam, amint 
ölelgeti és búcsúztatja ugyanezt a fiatalembert egy vasútállomáson, majd egy fiatal 
katonát láttam, ahogyan vállához emeli a puskáját és el akarja sütni, és ebben a
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pillanatban a kép hirtelen szertefoszlott, és megint csak a pupilla feketéje merede- 
zett előttem, majd a katona tekintete üressé vált, a szeme megüvegesedett, arcáról 
eltűnt a félelem, én pedig felocsúdva, puskámmal hátrarántottam a szuronyom, érez
tem, ahogy megkönnyebbül és hirtelen lemegy a súly róla, a katona pedig kifejezés
telen arccal térdre rogyott, karjait maga előtt tartva, mintha még mindig a kezéből 
kiszakított puskám csövét tartaná, majd arccal a föld felé elterült a lábam előtt. 
Halott volt. -  tette még hozzá barátom elcsukló hangon, majd újra kitört rajta a zo
kogás.

Megszeppenve hallgattam, a torkomat nekem is a sírás szorongatta, ahogy 
néztem a barátomat, és hallgattam amit mesél, hát mégis, mit mondhattam volna?

-  Kornél, barátom, nyugodj meg, ne beszélj róla, soha többé ne beszélj róla, 
kitalálunk valamit, itt vagyok. -  mondtam, miközben kezét szorongattam.

Esti megpróbálta elfojtani a sírást, de egy ideig zokogott még, az én drága, egy
koron oly erős barátom, mocskos kezeivel a szinte ősemberivé vált, bozontos arcán 
maszatolva szét a könnycseppeket, majd lassan, sírását elfojtva, zihálva lélegezve 
némileg megnyugodott.

-  Kornél, bocsáss meg, nem törődtem veled, hozok egy forró vízzel átitatott ken
dőt, megtöröljük a kezed, az arcodat, aztán...

-  Nem, maradj itt -  szakított félbe - ,  és én végigmesélem a történetet, ahogy te 
mondtad, ha beledöglök is! Isten mérte rám ezt a csapást, mert nagy az én bűnöm, 
oly nagy, hogy soha nem bocsáthatja meg.

Hallgattam. Esti nagyot sóhajtott, majd folytatta.
-  Ettől az esettől kezdve szüntelenül gondolkodtam. Ezért nem kaptál több 

levelet. Nem törődtem már semmivel, csak magamba roskadva gondolkodtam. 
A bűn, amit elkövettem, megbocsáthatatlan. Öltem én már előbb is, a sok gránát
tűz, amire parancsot adtam, aztán a lövészárokból vaktában leadott lövések -  
bizonyos, hogy mind-mind embert öltek. Sőt, láttam én magam előtt pár száz mé
terre általam leadott lövéstől hasra bukni ellenséges katonát, de barátom, ez, ez 
egészen más volt. A szörnyű tett, amit elkövettem, most meztelen valójában, és 
teljes súlyával nehezedett rám. Újra és újra lejátszódott előttem a fiatal katona 
élete, vágyai, reményei, szenvedései -  ahogy beledöftem a tőrt, mindez egy pilla
nat alatt füstbe ment. Érted?! Nem egyszerűen egy életet vettem el, hanem húsz
évnyi életet! Oda a sok szenvedés, a vágy, a munka, a szeretet, minden, amit valaha 
tett és tenni akarat; és oda a szeretteinek a sok szenvedése, vágya, munkája és sze- 
retete is, mindez egy pillanat alatt teljesen és végérvényesen kárba veszett és fö 
löslegessé vált -  a fiú szüleitől, testvéreitől, szerelmétől egy pillanat alatt a legtöbbet 
vettem el, amit embertől elvenni lehet. Ennél talán még az is jobb  lett volna nekik, 
ha őket ölöm meg. Megöltem Isten e csodálatos teremtményét, amit ő saját kép
mására teremtett, megöltem a többszázezer éves evolúció legszebb gyümölcsét, egy
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embert. És ezen még az sem változtat, hogy önvéde
lemből tettem.

Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan juthattam 
idáig, hogy ilyen bűnt követtem el. Úgy, hogy beáll
tam a hadseregbe és eljöttem a háborúba. Miért akar
tam a háborút? Mert úgy éreztem, meg kell fizetnem 
az oroszoknak ’48-at. Te is tudod, hogy a nagyapám 
Segesvárnál esett el, Petőfivel szolgált egy században.
A nagyanyám soha nem bocsátotta meg a muszkák- 
nak (ahogy ő mondta), hogy beavatkoztak, s hogy el
vették tőle a nagyapámat. Egész gyermekkoromban 
ezt hallottam, s mire felnőttem, személyes sérelemként 
éltem meg a cári Oroszország beavatkozását szabadságharcunkba. Amikor kitört a 
háború, s politikusaink is azt mondták, most itt az alkalom az elfojtott indulatok fel
szabadítására, s a sérelmek visszafizetésére, úgy éreztem igazuk van. És így is érez
tem mindaddig, amíg az a szörnyű eset meg nem történt velem. De akkor, akkor, 
amikor az az orosz fiatalember az én kezem által a szemem láttára halt meg, s ma 
sem értem hogyan, talán a gyilkos fegyver miatt, amely összekötött kettőnket, leját
szódott előttem egy pillanat alatt az figész élete, hirtelen megértettem, hogy ez az 
egész egy átkozott hazugság. Egy hülyeség, egy marhaság, egy disznóság. Nem is 
találhatok elég trágár szavakat, hogy leírjam, hogy ez a mese az elfojtott indulatok
ról és megbosszulatlan sérelmekről mekkora átkozott hazugság. Annak a fiatal orosz 
katona egész életének semmi köze nem volt ’48-hoz, Segesvárhoz, a nagyapám halá
lához, se hozzánk magyarokhoz, se az én életemhez, semmihez, de semmihez az 
égvilágon, ami velem, vagy bármelyikünkkel valaha is történt. Ilyen egyszerű az egész, 
úristen, ilyen egyszerű, s erre milyen áron kellett, hogy rájöjjek!

Az emberek buták, végtelenül buták, mint ahogy én is az voltam. Ez az oka a 
Földön minden rossznak, szenvedésnek, a mindenkori emberi butaság. Az emberek 
buták, és elhiszik azt, amit felülről mondanak nekik. Amikor a politikusaink, ezek 
a disznófejű nagyurak, ahogy egy költő, akit különben nemigen kedvelek, nevezte 
őket egyszer igen találóan, szóval amikor a politikusaink, ezek a vastagfülű perverz 
disznók -  mert mindenki perverz, aki más életét akarja irányítani, más vagyonát 
kezelni, más sorsát befolyásolni; egészséges ember ilyet nem akarhat -  akik csak 
ülnek a karosszékeikben és elmebeteg, istentagadó, élveteg és végtelenül cinikus mó
don csak azzal törődnek, hogy megvalósítsák önmagukat, azt mondták, hogy most itt 
az alkalom, hogy a magyar nemzet revánsot vegyen az oroszokon az elszenvedett sé
relmeiért, akkor ez a buta nép mindezt elhitte. Elhitte, hogy vannak ilyen sérelmek, 
mert buta volt. Buta volt, buta, buta, buta. Pedig dehogyis voltak ilyen sérelmek, 
ugyan már! Ha jó l belegondolunk, az emberek empatikus képessége olyan kicsi, hogy
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még saját szüleik, testvéreik, szerelmük, kutyájuk szen
vedését is alig tudják átérezni, nemhogy rég meghalt 
nagyapáikét! Ha nem így volna, akkor sokkal többet 
segítenének egymáson az emberek. De így van, nem 
érzik át egymás szenvedéseit, még a hozzájuk közelál
lókét sem; az idő pedig gyógyír, minden sebet begyó
gyít. Gondoljunk csak magunkra: ha valami sérelem 
vagy testi fájdalom ér bennünket, hajlamosak vagyunk 
akár csak néhány hónap, vagy néhány év múlva már 
alig tudni felidézni, hogy hogy is esett az a sértés, mi
lyen is volt az a testi fájdalom. Csak az emlék marad 

meg, mint kép, mint tény, de az érzés elhalványul. S ez így van rendjén, ez a ter
mészet ajándéka; a rossz dolgok elfelejtődnek, hogy bizalommal nézhessünk a jö v ő 
be. Kérdem én, hát hogy tudnánk mi átérezni nagyapáink, vagy akár csak apáink 
valami előző háborúkban átélt szenvedéseit, régmúlt időkben elszenvedett sérelme
it, amikor még a sajátjainkat is elfelejtjük, túltesszük magunkat rajtuk, amikor leg
többünk még az utcán ténfergő éhenkórász, rühös macskát sem tudja megsajnálni? 
Sehogy! Nem tudjuk átérezni. Egyszerűen csak buták vagyunk barátom, végtelenül 
buták. És amikor már elhittük a hazugságokat a minket ért sérelmekről, az elfojtott 
indulatokról, akkor aztán egymásnak esünk, egymásnak vagy más népeknek, és dúl 
a háború. Erre jöttem rá barátom, amikor a borzalmas élmény hatására gondol
kodni kezdtem.

Mindezek után úgy éreztem, kutya kötelességem az egészet -  legalább a magam 
kis és jelentéktelen szintjén -  megpróbálni leállítani. De mit csináljak? Lőjünk az 
ellenség feje fölé ezek után? Azt nem lehet, mert akkor bennünket ölnek meg (ha
bár butaságunkért kétségkívül megérdemelnénk a halált). Szervezzek lázadást? 
Engedetlenségre szólítsam fel az embereimet? Ezt sem tehetem velük, mert főbe 
lövik mindannyiukat (velem együtt). Akárhogy gondolkodtam, rá kellett jönnöm , hogy 
teljesen tehetetlen vagyok. Hogy nemhogy leállítani nem tudom az egész háborús gé
pezetet, hanem még egy pici pillanatra sem tudom megakasztani az egész háború bor
zasztó mechanizmusát. Rájöttem, hogy a hadsereg, mint hatalmi gépezet, mint 
diktatórikus rendszer, nagyon jó l ki van találva, s hogy mint olyan, minden hatalmi 
gépezet, minden diktatórikus rendszer egyformán működik. És az a legszörnyűbb az 
egészben, hogy az a valami, ami fenntartja a hatalmi gépezetet vagy diktatúrát, 
nevezzük ezt félelemnek, erőszaknak, megaláztatásnak vagy bárminek, az a valami 
valójában nem létezik. Egy rohadt fikció az egész! -  kiáltott fel Esti dühösen.

Kicsit értetlenül nézhettem barátomra, ezért így folytatta:
-  Csodálkozol, hogy ezt mondom? Figyelj, elmagyarázom! Az emberek például 

a hivatalt is elfogadják hatalomnak, pedig nem így van, csak az ő fejükben az.
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Láttad-e már a hivatalnok mindig rideg és fölényes arcát, hogy megváltozik, amikor 
a vele folytatott vita hevében megindulsz, hogy megkeressed a bejáratot, és bemenj 
az üvegfal, pult, rács vagy akármi mögé, ami mögött a hivatalnoknak mindig olyan 
nagy a szája? Nos, amikor elindulsz oldalt az üvegfal, pult vagy rács mentén, hogy 
megkeresd a rést, a bejáratot az ó' birodalmába, hogy szemtől-szemben állj a hiva
talnokkal, az a rémület, amit akkor láthatsz a pofáján, az megérteti veled, hogy a 
hivatalnok hatalma csak fikció!

A hatalmi gépezetek, a diktatúrák olyanok, hogy végül mindenki mindenkitől ret
teg, a diktátor is, és mindenki mindenkit sakkban tart, s amikor valaki föntről 
kiadja a parancsot egy támadásra, vág)' valaki likvidálására egészen lent, akkor ez 
azért sikerül, mert a láncreakció fentről léig hibátlanul lejátszódik. A dominó elv 
működik, de azért, mert minden dominó egy öntudatlan gyáva kis féreg, aki nem 
mer fellázadni egy embertelen parancs végrehajtása ellen, mert nem látja be, hogy 
nincs aki elintézze őt, mert a többi dominó, akitől ő fél, valójában nem jelentenek 
hatalmat felette, mert azok is csak ugyanolyan gyáva kis férgek, mint ő. Az egész 
diktatúra csak egy fiktív dolog, s a hatalmi gépezeteket mindenki csak a gyávaságá
val és a fantáziájával élteti. Mert például amikor a katonai behívót annak ellenére 
elfogadjuk, hogy tudjuk, mire használnak majd bennünket (s ez főbenjáró bűn),, azt 
azért tesszük, mert félünk a tábori csendőrtől, aki elkap és felkoncol bennünket, ha 
nem megyünk, és ő elkap, ebben biztosak lehetünk, mert ő meg a felettesétől fél, aki 
meg a maga parancsnokától, hogy a parancsnok le fogja fogatni a saját emberei 
által, akik ezt meg is tennék, lefognák saját felettesüket a nagyobb parancsnok pa
rancsára, félelmükben felkoncolnák azok még a saját apjukat is, mert buták, és nem 
veszik észre, hogy egyrészt, az eszköz, ami hatalmat ad, a fegyver náluk van, más
részt pedig, azok a katonák, akiket egy parancsnok kiparancsolna büntetésül elle
nük, mert ők nem voltak hajlandóak felkoncolni a saját felettesüket vagy apjukat, 
azok a katonák bizony csak ugyanolyan kis katonák, hivatalnokok, férgek, mint ők 
maguk, úgyhogy nincs mit félniük tőlük. A hatalmi gépezet vezérei tehát a tömeg 
ilyetén butaságát használják ki. Alkalmazottaikat például azok családjaival tartják 
sakkban, azokat pedig, akik ezt a sakkban tartást végzik, szintén a családjaik biz
tonságával tartanak sakkban, s a sakkban tartással pedig azok vannak megbízva, 
akiket ők kell, hogy sakkban tartsanak. Fölső parancsra egymást, illetve egymás csa
ládját fenyegetik, pedig csak egy józan pillanat kellene a belátáshoz, hogy ha ők nem 
hajlandók semmit tenni, akkor nem is lesz semmi, mert a felső erő őket használta 
egymás ellen, s ha erre ők többé nem hajlandók, akkor a felső erő nem erő többé, 
nem létezik, nincs, szétpukkan mint egy szappanbuborék, s nem marad a helyén sem
mi, csak egy nagy halom háj meg trutymó. A hatalmi gépezet tehát csak színjáték, 
amelyben buta emberek buta szerepeket játszanak, Félelmükben a fenyegetettségtől, 
ami csak fikció, buta emberek buta szerepeket játszanak -  ez a hatalmi gépezet
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tehát, s mindenki, aki csak egy pillanatra is felvállalja a rá kirótt szerepet ebben a 
gyalázatos színjátékban, az szerintem elkövette a legnagyobb bűnt, amit csak ember 
követhet el ezen a Földön.

Amikor minderre rájöttem, és láttam, hogy nem tehetek a háború ellen semmit, 
illetve a legtöbb, amit tehetek az. hogy kilépek mindebből, tudtam, hogy már csak 
egy választásom maradt: a szökés. Igen, tudom, főbenjáró bűn elhagyni a bajtársa
inkat a bajban, szenvedtem is eleget emiatt; de mélyen átéreztem, hogy továbbra is 
részt venni a háborúban, tovább táplálni a butaságot, amely minden nap ezrek és 
ezrek halálával lakik jól, egy nappal is tovább eszközül szolgálni a disznófejű vas- 
tagfülűeknek -  ez mégnagyobb bűn. Ez még annál is nagyobb bűn, mint hogy elvet
tem annak a fiatalembernek az életét. Ezt mind kristálytisztán átláttam így, és most 
sem látom másképp. Ezért határoztam el magam a dezertálás mellett, és döntöttem 
úgy, hogy különbékét kötök. Már csak a megfelelő pillanatot kellelt kivárni.

Talán véget vetek az életemnek, ha az alkalmas pillanat túl sokáig váratott vol
na magára, de nem így történt. Egy este jelentést kaptunk felderítőinktől, miszerint 
az oroszok nagyarányú csapatösszevonásokat csinálnak, és hogy odarendelték arc
vonalunk elé a legőrültebb kozák századot is, úgyhogy másnapra egy nagyobb táma
dás várható.

Másnap hajnalban meg is indult az invázió. Előtte hatalmas zárótiizet kaptunk, 
utána jött a mérges gáz, ezt maszkjaink segítségével átvészeltük, majd jött a csapat- 
mozgásokat eltakaró füstfelhő, és végül megindult egy soha nem látott méretű gya
logsági támadás. Mindezt egy kőbunkerból néztem végig, öt mellém beosztott bakával. 
A bunkerunk egy tűzfészek volt, két géppuskával. Az egyiket három baka kezelte, a 
másikkal a szabályok szerint nekem kellett lőnöm, mint elöljáró tisztnek. Amikor a 
gyalogság előbukkant a füsttakaróból, mintegy ötven méterre előttünk, elkezdtük a 
tüzelést. Az oroszok borzasztóan be lehettek vodkázva, mert láthatták, hogy halom
ra lőjük őket, s ők mégis csak egyre rohamoztak a „Juriiis!”  csatakiáltással. Esze
veszetten tüzeltünk, a szűk bunkerban a két géppuska fülsiketítő csattogással, 
zakatolással, robajjal dolgozott, és mi láttuk, ahogyan az orosz katonák egymás után 
sorra buknak hasra, mert lekaszaboljuk őket. De csak jöttek, jöttek egyre többen, 
egymást követték lovas kozák éj gyalogos orosz századok, mi pedig csak tüzeltünk, 
és mészároltuk halomra őket. Örült rohamuktól, amely egész délelőttön át tartott, 
borzaszóan megrémültünk; olyan eszeveszettül tüzeltünk, hogy a két mellettem 
térdelő baka közül az egyik nem győzte a töltényhevederrel etetni a géppuskát, a 
másik meg nem győzte a fogóval levenni, vízbe nyomni, majd kicserélni egy már 
lehűtöttre a géppuska vörösre izzott csövét.

A roham egész délután folytatódott, a megállás nélküli tüzeléstől ömlött rólam a 
víz, a géppuska rázkódásától hánynom kellett volna, de az oroszok egyre csak roha
moztak és rohamoztak. Jobbról és balról hallottuk, hogy a többi bunker is szaka
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datlanul tüzel, tudtuk hát, hogy.az ütközet még folyik, s hogy a mieink még tartják 
az arcvonalat, Naplementére pedig, barátom, ezt én sem hinném el, ha nem a saját 
két kezem műve lett volna: egy akkora hullahegy tornyosult a lőállásunk előtt, mint 
egy ház. Teljesen eltakarta a kilátásunkat a csataniezőre, s a tetején az orosz kato
nák még mindig másztak át, rohamoztak, egvre csak azt kiáltva „Juriiis!” , én pedig 
szedtem le őket. Kérlek, ez már borzasztónak sem mondható. Éppen bukott le a 
nap, amikor elfogyott a lőszerünk, a támadás pedig még mindig folyt, s én akkor 
azt üvöltöttem a bajtársaknak, hogy „Na fiúk, most aztán futás!” , majd kirúgtam a 
bunker hátsó ajtaját és kirontottunk a szabadba. Elkezdtem rohanni visszafelé, a 
szemem sarkából láttam, amint a bajtársaim is futnak, amerre a hátsóbb állásainkat 
sejtik, és én is csak rohantam, golyók fütyültek el a fejem mellett, és még a zajos 
fegyverropogásból is kihallottam, ahogyan az oroszok üvöltöztek utánam. Félelmem
ben úgy rohantam, mint akit a sátán kutyája üldöz, s amikor nagy bakugrásokkal 
átjutottam egy kis erdő szélén a legközelebbi lőállásaink felelt, átvillant az agya
mon „Állj meg, már biztonságban vagy!” , majd rögtön utána „E z a megfelelő pilla
nat!” , s erre meggyorsítottam tempómat, futottam, ahogy' csak a szívem bírta, futot
tam nyugat felé, és arra gondoltam, hogy meg sem állok Magyarországig, és habár 
tudtam, hogy ez őrültség, hiszen több ezer kilométerre vagyok az országtól, mégis, 
a félelemtől és a boldogságtól meg sem álltam két napon át, érted, két teljes napon 
át bírtam!

Amikor megálltam, lukacsos volt a köpeny a lábam között -  ellőtték miközben 
menekültem. A számban fémes ízt éreztem, ami egy hétig nem múlott el. Bántam is 
én mindezt! Csak haza akartam jutni, semmi mást! Át kellett kelnem a nagy orosz 
pusztán. Éhes voltam, mint a farkas, de mert nem volt mit ennem, megettem a pusz
tán talált lócitrom ból a kukoricaszemeket. Pocsolyákból ittam. Amikor a Kárpátok 
közelébe, lakott területekre értem, levágtam a rangjelzéseimet, és a vaskeresztemmel 
együtt elhajítottam. Bujkálnom kellett a saját, utánpótlást szállító seregeinktől is, 
nehogy, mint dezertőrt elfogjanak, és statáriálisan kivégezzenek, meg az orosz és az 
ukrán parasztoktól is, nehogy, mint ellenséges katonát, 
a sarlóikkal élve megnyúzzanak. Éjjelente vonatokra si
került felkapaszkodnom, marhavagonokban és a front
ról hazafelé tartó üres ágyúplatókon utaztam. így 
jöttem be Magyarországra is. Amikor hazaértem, nem 
megcsókoltam, hanem megettem egy marék földet. Sze
rencsém volt, hogy amint beértem a Kárpát-medencé- 
be, eleredt ez a végeérhetetlenül szakadó eső. Sokat 
segített a fővároshoz való óvatos közeledésben. Tegnap, 
az éj leple alatt, mert a hidakat ellenőrzik, átúsztam a 
jéghideg Dunát, s Óbudán keresztül jöttem be a város
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ba. A Vérmező bokrai között átosonva ide a Krisztinavárosba, könnybe lábadt a sze
mem a gondolatra, hogy esetleg itthon találhatlak. A kapualjakban a házad 
közelébe értem, de féltem, hogy a szemben lévő kocsmában dorbézolók közül meg
láthat valaki, ezért átmásztam a falon a hátsó udvarba, és megkerestem a mosókony
ha-ablakot. A többit tudod már.

Abban a pillanatban, hogy Esti a beszámolója végére ért, reggel hatot ütött a 
sarokban a nagy ingaóra, én pedig a franciaablak felé pislantva záporozó könnyeim 
függönyén át is láttam, hogy már csaknem kivilágosodott.

-  Kornél, testvérem, barátom, Kornél, mihez kezdünk mi most? -  szipogtam.
Esti rámemelte szinte feketén karikás szemét, majd ezt mondta:
-  Nono, barátom, ne sírj. Kétezer kilométert tettem meg hazáig, s ezalatt min

dent kigondoltam. Nagy az én bűnöm, oly nagy. hogy Isten sohasem bocsáthatja meg 
nekem, ezért...

Félbeszakítottam:
-  Kornél, ne mondj ilyeneket! Tudod, hogy a mi jó  Atyánk az égben mindent 

megbocsáthat. -  mondtam síró hangon, de oly kevés meggyőződéssel, hogy Esti 
leintett.

-  Lehet, hogy ő igen, de én nem. Nem is tudom eldönteni, hogy melyik a legna
gyobb bűnöm: az orosz fiatalember megölése (ami ugyan önvédelem volt), a többi 
katona halomra lövése (amit mások is megteltek), vagy a butaságom, hogy az egész
be annak idején belekezdtem azzal, hogy bevonultam. Azt hiszem, ez utóbbi a leg
nagyobb. Ha csak e bűneimre gondolok -  fenét, miket beszélek, nem is kell rájuk 
gondolnom, mindig itt kavarognak a gyomromban! -  olyan borzalmas lelkiismeret- 
furdalást érzek, hogy szeretnék véget vetni az életemnek. És csak azért nem teszem,
mert mindegyik szörnyű bűn, és én sohasem tudom őket megbocsátani magamnak,
a halál pedig túl könnyű megváltás lenne. Igen, élnem kell tovább ezzel az elvisel
hetetlen bűntudattal -  csak ez lehet méltó büntetésem.

Azt kérded, mihez kezdünk mi most? Én katona- 
szökevény vagyok, s valószínűleg köröznek. Kiutazom 
Svájcba. Hogy ott mihez kezdek, még nem tudom; le
het, hogy kolostorba vonulok. Azok után, amiket meg
éltem, nem igazán bírom elviselni az emberek látását.

Esti egy sóhajtásnyi szünetet tartott, majd így fo ly
tatta:

-  Barátom, kérlek szépen a következőkre: menj ki 
a pályaudvarra, és vegyél nekem egy jegyet a délutáni
fiumei gyorsra. Utána táviratozzál tehetséges fiumei
nyomdász barátunknak, hogy holnap reggel érkezem, 
és úti okmányokra lesz szükségem. Szükségem volna
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némi készpénzre is, és egy rend civil ruhára, le  pedig, ha rám hallgatsz, felhagysz 
a költészettel, és holnaptól elszegődsz tanárnak.

Régi, cinikus hangjának visszatértétől kissé vidámabban kérdeztem Estit:
-  Jól van barátom, mit szeretnél jobban, enni, egy forró fürdőt venni, vagy előbb 

aludni?
-  E lőbb aludni. Csak aludni szeretnék egy kicsit. -  mondta.
-  Jó. Megyek, és megágyazok neked a vendégszobában. A legmelegebb, sárszegi 

lúdtollal tömött dunyhát kapod, azt, amit még az anyám készített annak idején.
Esti fáradt, de hálás pillantást vetett rám.
Mire visszaértem a dolgozószobámba, Esti már aludt. Lehorgasztott fejjel, nehe

zen lélegezve, ülve aludt a foteljában. Óvatosan betakartam egy pokróccal, majd oda
léptem a ruhásszekrényhez, kiválasztottam a legjobb öltönyömet, s kiterítettem a 
kanapéra. Vettem az esőkabátomat, kalapomat, felöltöztem, s kiléptem a reggeli 
utcára. Elindultam a pályaudvarra gyalog, hogy vegyek egy jegyet a fiumei gyorsra. 
Az eső szüntelenül esett, és nem is hagyta abba még jónéhány napig.
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Barátit Katalin

Számozott lapok
Tisztelt Szerkesztőség!
Rendkívüli mód örvendek, hogy hálózati bóklászásaim közepette fölleltem az 

Önök pályázatát. A véletlen folytán ugyanis tudomásomra jutott néhány olyas tárgy 
léte, amelyekről mindenképpen tájékoztatnom kell a tudományos közönséget, vagy 
ha éppen őket nem, hát azokat, akik barátai és értői a klasszikus magyar irodalom 
nak. (Biztos vagyok abban, hogy mindnyájan e klasszikus magyar irodalom körébe 
soroljuk Kosztolányi Dezső oeuvre-jét.) Hogy Önökhöz fordulok közlendőmmel, s 
nem pedig a szorosan vett szakértői gárdához, annak igen egyszerű oka van. Mind
össze tíz napja, hogy felfedeztem a tárgyakat, melyről a későbbiekben bővebben szót 
ejtek, és e rövid idő alatt nem sikerült kétséget kizáróan felderítenem, vajon kinek 
a tulajdonában lehettek az említett rekvizítumok, illetőleg a néhány lapnyi terjedel
mű fakó, ceruza-rótta írás. A kézzel számozott lapok közül az utolsón ugyan szere
pel egy aláírás, de úgy vélem (remélem, e vélekedésemet a rövid leltár és a közölt 
szöveg elolvasása után Önök is osztják majd), ennek az aláírásnak képtelenség 
hitelt adni. Pontosan ez a bizonytalanság adta az ötletet, hogy szakmai körökben 
szokatlanul bár, de mégis szélesebb nyilvánossággal közöljem felfedezésemet, hiszen 
üdvös lenne a tárgyakról minél gyorsabban megtudni minden hasznos információt, 
márpedig a tárgyak származása ezen információk közül a legfontosabb. Bízom ben
ne, hogy Önök között akad szakértője a témának, és rövid időn belül az egész iro
dalomtörténet profitálhat a leletekből, melyek ilyen titokzatos formában nemigen 
használhatók.

A tárgyakra, melyekről az alábbiakban számot adok, a Magyar Tudományos Aka
démia kézirattárában bukkantam rá. Időm tetemes részét töltöm ott, poros, sebesen 
romló állagú dokumentumok között. (Nem tudom, ki a felelőse a fondok megfelelő 
tárolásának; mindazonáltal ha netalán olvasná e sorokat, baráti figyelmeztetésemet, 
miszerint sürgősen javítson a kézirattárban uralkodó klimatikus viszonyokon, ne 
vegye zokon.) Szakdolgozatomat ugyanis Kosztolányi esztétikai elveiről szándékozom 
írni, természetesen nem globális értelemben (ahhoz egy doktori életműre van szük
ség), inkább szűkén vett komparatisztikai háttérből (ti. a kortárs francia-olasz esz
tétikák tükrében). A kutatás során kénytelen voltam belátni, hogy nem lesz elegendő 
a nyomtatott formában hozzáférhető levelezés áttekintése, hanem alaposan bele kell 
olvasnom a csak kéziratban létező terjedelmes levélanyagba (különös tekintettel a 
francia és olasz levelekre), amely igen értékesnek bizonyult. (Érthetetlen, miért mel
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lőzik ennek az anyagnak a kiadását.) A Pierre C. Nuitfeldtől érkezett levelek között 
találtam egy kisebb paksamétát, fölháborító módon befó'ttes üvegekre való vékony 
zöld gumival (!) összefogva. E paksamétáról adnék rövidebb leírást, anélkül, hogy 
róluk alkotott feltételezéseimet közölném.

I. Egy meghívó
Vajsárga alapon fekete kurzív írás (nyomtatot l). Keret gyanánt kecses liliomfonat 

fül végig a 4x8 cm-es lapocskán. A szöveg a következő:
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse.
Hogy e csodát újólag megteremtse.

Drága barátunk!
Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy a m in d n y á ju n k n a k  legkedvesebb 

Dezső november 3-án megtért Teremtőjéhez. November 8-ikán d.u. három óra
kor kísérjük Öt utolsó útjára a Kerepesi úton. Kérünk, végy te is végső búcsút 
Tőle, majd legyél vendégünk az 0  Emlékére rendezett agapén a Mihályi Vendég
lőben (Hidegkúti ucca 3. szám alatt).

Szerettei

II. Egy fénykép
A kabinet méretű képen két fiatal férfi látható, kb. 25-30 évesek. A háttérben 

egy szerkesztőségi szobabelső vehető ki, egy íróasztal, rajta elm osódó körvonalú sö
tét tárgy (írógép?), illetve a képből baloldali irányban kifelé tartó felismerhetetlen 
emberalak. Az előtérben háttámlás, kerek ülőlapú széken ül az egyik fiatalember, aki 
kezében A/4-es papírcsomót tart, arcát a mellette álló, az említett papírcsomagot kis
sé hajlott tartásban tanulmányozó másik férfi felé fordítva nevet. Az álló, homlokát 
ráncoló férfi bal kezét nem látni, valószínűleg társa székének támlájára támaszko
dik vele; jo b b  kezében ceruza, az ülő férfinak nyújtja, aki szintén jo b b  kezével ké
szül megfogni a ceruzát. Az ülő alak minden bizonnyal Kosztolányi Dezső, bármelyik 
kisiskolás felismerné; csokornyakkendővel, világos színű öltönyben. A másik figurát 
azonban képtelenség bármelyik Kosztolányi környezetéből ismert személlyel azono
sítani: arca igen hasonló Kosztolányiéhoz, haja azonban jó l láthatóan sötétebb, né
mileg hosszabb is Kosztolányiénál. Fekete öltönyt visel, inge nyaka nincs begombolva, 
nincs nyakkendője sem, viszont szivarzsebében egy virág. (Valószínűleg rózsa, vörös 
vagy rózsaszínű.)
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A kép hátoldalán kusza kézírással: „ A  kis Attila faragyányai nem  ép rosszak, 
képen minden esetre jó l  mutat a papír, melyen vannak. Üdv.”  Aláírás mindössze 
egy nyomtatott betű, K. vagy R., kivehetetlen. Remélem, valamely irodalomtörténe
ti szaklap vállalkozik e kép mihamarabbi közlésére.

III. Egy lista
A tintával írott lista egy cukrászműhely számára készülhetett megrendelésként, 

mivel a következő' tételek szerepelnek rajta:
15  drb mignon (citrom , rum)
2 doboz csokol. dragée 
1 drb kisebb D obos 
1 tálcával málnás krémes süt. 
fél kilogr. sajtos rúd
1 tálcával franciakr.

Majd: „Ilon  fizeti este”
Irodalomtörténeti szempontból a fentiek lényegtelennek mondhatók, fó'leg annak 

a fényében, hogy a paksaméta leletei közül legrosszabb állapotban lévő (selyempa
pír) cédula hátoldalán egy vers (!) olvasható. Az írás megegyezik a fotó szövegének 
írásával.

Kerekítsed szájadat, halott.
Rakhass be sóspereceket,
Lakasd jól házi férgedet.
S utolsó lesz. ki otthagyott.
Ha pedig kerekült ajakad,
Köpjél ki belőle szavakat,
A végén hátha lesz belőle egy szabadvers, 
mit betehetek még az esti kiadásba.

III. Egy prózai szöveg
Három lap, sűrűn teliróva, ceruzával, mint mondtam, és szintén a már említett 

kézírás. Nehezen olvasható. Műfaji besorolása problémás, de jelenleg nem az a fel
adatom, hogy megállapítsam a műfajt, avatottabbak nyilván megteszik később. Most 
szorítkozzunk csupán a szöveg közzétételére:

„Mind a kelten egy évben és egy napon születtünk, sőt egy órában és percben is: 1885 már
cius 29-én, virágvasárnap, hajnali pont 6 órakor. Ez a titokzatos véletlen mélyen hatott ránk. 
Megfogadtuk, hogy valamint egy napon és egy órában pillantottuk meg a világot, azonképen
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egy napon és egy órában fogunk meghalni, egyikünk sem éli túl a másikat, egyetlen másod
perccel sem s az ifjúság rajongásába n arról is meg voltunk g yőződve, hogy fogadalmunkat kész- 
örömest teljesítjük, a nélkül, hogy ez bármelyikünknek áldozatot vagy fájdalmat jelentene.

De hiszen itt a baj, gyaloglottam az édes, éles levegőt szelve, néha belesüvöltött a szél a 
kabátomba, fellobbantotta. kihullott zsebemből a barátom meghívója. Sokadik invitáció volt; hitt 
önképzőkörökbe, misékre, az esküvőjére, kávéházakba, dolgozni, enni, a mamája születésnapjá
ra, sehova is nem mentem el Ha csak úgy találkoztunk az volt jó. Itt a baj, motf miwzq/. tóz- 
tam. a kalpagot már majd a számig, az orromon át a tüdőmben söprögetett a jeges fúvás.

Érdekes, az emberek mindnyájan szembe jöttek. Mély utálat ömlött el, hol is?, a vesém
ben? Dörgölőztek, fogdostak, nyirkos kezüket végigsétáltatták a kabátom ujján, köpdöstek az 
útpadkára, aztán a villamoson ölelgettek, kéregettek, lenéztek, de leginkább abba remegtem 
bele. mi/tor a bőrük az én bőrömön. Be szép is. egyedül ha lennék. A barátom, akihez most 
igyekeztem, egészen mást gondolt: keblébe akarta bújtatni az emberi nemet. Spagetti-kravát
lija hevesen ingott jobbra-balra, midőn klasszikus strófák hars szavalásával biztosította a hu
mán világot hő szeretetéről Volt felesége -  soha nem értettem meg ezt a hóbortot. Gyereke is, 
pattanásos kamasz, rügyező ifjúságban. Halálra csókolta a házmester nénit karácsonykon a 
postamestert szilveszter éjszakáján szesszel öntötte csurig, a legszemfülesebb krisztinavárosi zseb
metsző markába vasárnaponként pozsonyi kiflit hullatott.

Ez az én ikrem, ez a hat láb magas, óriás, ordítva dobogó, élő vörös szív ereszkedik most 
alá, mi/ií egy hópehely, a fagyos rögökhöz. Szegény, szegény én, Meg kéne halnom nekem is.

Lomha, rosszindulatú. síks gomolyagoktól szürkéllett az ég, eső kacsintgatott, záporozni 
akart. Ehhez nem volt kedvem, A temetéseket csupán akkor találtam gyászosnak, utálnivaló- 
nak, nyálkásnak, tragikusnak, amikor átnedvesítette a fekete ruhákat az eső, a novemberre 
illő félcipőkbe belekúszott a sár, locsogott, csöpögött, szörcsögött, cuppogott minden, cipelte 
magát a világ.

A mindenit. Már csöppenget.
Szitokkal fordultam be a vaskapun túlra, és azon nyomban tévelyegni kezdtem mélt. 

Tanácsosok (Károlyi, Lónyay, Selmeczy, Passuth), mérnökök (Smidt, Wiegner.; Kereki), méla 
zsidó üzletemberek (Grossfeld, Langstein, Goldberger) éleikéit (1849-1934!) kőbe vésve tárló 
kőszobrok (angyalok, vázák, babérkoszorú) dzsungelében. Hol lehet az én barátom? Máskor 
már kajabálva szólongat, érzi, hogy nyamvadt Odüsszeusz-másként meglehetős élvezettel boly
gok a mellékutcákon. Nem hagyja. Megtalál. Már látom is, emberi vaijak gunnyasztó csapa
ta egy lyuk mentén, valami atya csipog az elhunyt lehetetlenül órjás jósága témájában. 
Odatocsogok.

Ahá, ismerős varjak is! Bajszosak. Erotikus feleségét támogatva, behorpadt orcákkal az 
ott Biska, barátom stílbarátja. Egy kerekded csizmás áll mellette, zordonul ernyőt emel ma
ga fölibe: az agrárnovellista, ismerem őtet is. (Isteni szilvapálinkák.) Csuda egy férfiú. Aztán 
a nej, barátom hóbortja. Karikás szemek a sűrű fátylak árnyékában, széles csípő, munkás vád- 
li, viszont fényes cipőn csorog a nedv az alak aljában. Mellette a név örököse, drága ifjú, fel
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felszakadva sírdogál. Arca a tenyerében. És mások is. Mélt. tanácsosok, mérnökök méla méze
sek. A házmesternó. A postamester. Legalább a zsenge zsebmetsző nincsen sehol, e tapasztalat 
igen örvendetes. A főszerkesztő, seszínű keszeg, kellemetlen mintás nyakkendő, fogadnék, ce
ruzái markolász a zsebében.

Néhány lépéssel távolabb, mindenki háta mögé bujdokolva hatlábnyi, száz kilogramm élő
súly föltűnően csíndús szabású fekete öltönybe csomagoltam Egy fa gyér lombja alatt lapult 
meg, nyakába csorog a hűs víz. nyakkendője neki is van természetesen, aa/i a zsebében, ahol 
ujjaival motoz. (Fehér lapocska, kartonból, ugyanott, remekül pöckölhető a mutató és a hü
velykujj közreműködésével.) Magában dalocskát dudorász, értők megállapíthatnák, hogy cso
dálatosképpen Mozart úr rekviemjében vannak ily sorrendben a hangok, asa/c e dúdolt dallam 
jóval frissebb tónban adatik most elő, akárha induló, mollban. E férjig vagyok én.

Utánad kellene halnom, kenyeres barátom, kicsinyke pajtásom. így szóla az egyezség. 
Meglehetősen kínos ügy. Már el is felejtetted ott az Abrahám öliben, nemde? Én élni akarok, 
kiáltom gondolatilag, faiwé primadonnában, csekély meggyőződéssel. Én írni akarok kiáltom 
újólag, am mosí nem gondolatilag! (Marha.) A gyászbaborult madarak a sírnál felibém for
dulnak a szemöldökük összeszalad. Egy villám gyorsaságával vonulok a fa mögé. A csel si
kerül az atya, momentányi szünetét befejezve, tovább szaval. Nahát, írni. ez jó gondolat, szikrázó 
idea. A barátomnak is tetszene, habár ő sokra taksálta az életét, ámbátor nem a legtöbbre. A 
többiek életéhez inkább ragaszkodott. Tiltakozna viszont, ha tudná, miért is oly remek az ötlet: 
őt akarom írni. A Kosztolányit. Ahogy ő engemet. De most nem tárgy leszek, hanem kizáró
lag alany. Gyönyörű verseket írok majd, például erről a kis temetésről, és fölé írom az ő ne
vét. En mindig temetek, ez lesz a címe. Vagy: temettem. Nem érdekes. Megírom Dezső verseit. 
(Elállt az eső, odasüss. Faképnél hagyom a szertartást, indulok, papírt kell szereznem. De előbb 
ezt a kis mindenszentekről ittfelejtett bozontos krizantémot csippentem ki a kővázából- Kálmány 
Sárika, 1919-1935, ejnye.) Híres költőt csinálok a Dezsőből. És ha nem is sikerül? 0, az mind
egy. Vannak más alternatívák is, például amiben megegyeztünk, Dide.

Tudod, mikor kelten rendeltük volna a ...”
Itt abbamarad a kézirat. Aláírták ugyan (Esti Kornél), de nyilván Önök is 

belátják, hogy csakis álnévről lehet szó. Hasztalan kutattam át több alkalommal a 
vékony paksamétát, nem találtam egyéb olyan tárgyat vagy bármiféle utalást, amely 
segítségemre lehetett volna az azonosításban. Már mondtam azonban, hogy tapasz
taltabb, olvasottabb szakemberek könnyűszerrel megoldhatják ezt a kis (bár jelen
tőségét még nem tudni, mekkorára becsülhetjük) irodalomtörténeti rejtélyt.

Addig pedig, míg egy „dörzsölt”  kutató értőn ki nem bogozza az összekuszáló- 
dott szálakat, fogadják hálámat, hogy törődtek ezzel az üggyel. Bízvást mondhatom: 
nagy szolgálatot tesznek az irodalomtörténetnek.

2001.március 13. 
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel: 
Baráth Katalin egyetemi hallgató

Magyarkanizsa -  Budapest
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Szajbély Mihály

A borz*
Egy régi levelesládából

Csátli Géza emlékének
Kedves Bátyám Uram!
Kelt levelem Gyulán, 1743. július 5-én, hétfőn. Kívánom, hogy ez a pár sor írá

som a legjobb egészségben találjon valamennyieteket. Sietve írok, mert a Báró úr 
holnap lovas futárt küld a bécsi udvarba, és alázatos kérésemre engedélyét adta, 
hogy az ő levelének, mit két álló napon át diktált nekem, az enyémet is melléje 
tehessem. Betűim reszketegén láthatod a feszített munkát, hozzá görcsösödön kezem
hez a lúdtoll, alig volt éjtszakai nyugovásom, a Báró úr még a miséket is rövidebb- 
re fogatta, miért pedig a báróné, ki istenfélő és ájtatatos némber, igen-igen 
megneheztelt, de hiába.

Tegnap múlott négy hete annak, hogy megérkeztünk ide, és visszasírom sokszor 
a Báró úr szép landstrassei palotáját, mellette a zöldellő illatos kerttel, szobrokkal, 
orangeriával, az aranyhalak medencéivel. A vidék itt igen vad, ámbár nem szépsé
gek nélkül való. Hegyes vidékhez szokott szemnek azonban meglehetős idegen, és hát 
töméntelen a víz. Ideutaztunkban egy helyütt a kocsi kerekei oly mélyre süllyedtek 
az sárban, hogy ökröket fogtak a lovak elé, de úgy sem haladhattunk, akkor a 
Báró úr nagy laposfenekű ladikokba rakatott át mindent, amit az ökrök általhúztak 
a tenger sáron.

Gyula városa inkább jókora faluhoz, mintsem városhoz hasonlatos, lakóinak 
száma 6-7 ezer lélekre mehet, németek, románok, magyarok, és keresztül-kasul van 
szeldelve árkokkal, bennek hónapokig bűzhöd a sár, míg végre a napnak melegebb 
sugárai ki nem szárítják. Fekszik pedig a kastély néhány ezer lépésnyire a várostól. 
A  kastély udvaráig egy oldalról nyújtózik a véghetlen sarkadi tó, benne hemzseg a 
vadliba, vadruca, szárcsa, bíbic, gólya, különféle gémek és egyébfajta vízimadarak 
tarka és hangos serge, más oldalról a Körös vize siet előtte lefelé. A kastély udvará
ba a Körösön által a város felől egy híd vezet, melynek vége órával ellátott torony
ba szögeik Az udvarba a torony alatti kapu képezi az egyedüli bémenetelt, és 
éjtszakára gondosan becsukatik. Az udvaron állnak az uradalmi tiszti lakok, istál

* Gondolatban egy nyomaveszett kézirat nyomába eredve, innen-onnan öszve-szedegette Szajbély 
Mihály, Zebegényben a Duna fölött, 2000. nyarán.
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lók, sörház, pálinkaház, és közvetlenül a kastély előtt egy karcsú minarét, mi még 
az török időkből feledtetett itt.

A Báró úr mulatozásai igen vadak itten, mintha végképen feledte volna a bécsi 
élet apró meghajlásokkal kísért, legyezősuhogásos mosolyokkal jutalmazott finom 
élceit, meg az udvari bálák hangulatát, és sokban vele tart a báróné asszony és Josefa 
lányuk, valamint a bárónőnek nővére Teréz asszony is. Csodálatos szépségű, vidor, 
életre való némberek mind, mint három tojás, úgy hasonlítanak, csak a termetük 
különböző, meg hát a bárónő és Teréz asszony orcáján már jobban  összeszaladnak 
a ráncok, ha mosolyra igazítják a vonásaikat, de a szemük vágása, a szájuk állása, 
kicsiny piros ajakaik nyílása egészen hasonlatos, és ha összedugják szőkeloknis 
fejecskéjüket, nemigen tudni, hogy melyikük szájából szaladt ki az a csilingelő 
gyöngyös kacaj. A hajukat különben két varkocsba szokták fonni, és ahogy hátul a 
nyakuknál elválasztják, sok látszik a meztelen fehér bőrükből, hol már csak gyenge 
pihék maradnak meg a hajból. Sokszor feledém rajtuk a szemeim, és sohasem tudok 
haragunni rájok, ámbátor néha kegyetlen tréfákat követnek el rajtam, magok és a 
többiek mulattatására.

Minapában példának okáért, amikor nagy vendégsereg volt a háznál és én az 
esti mise celebrálásánál különösen kitettem magamért, fölhíttak engem is estebédre, 
minek végeztével különböző mulatságokat eszelt ki az úri gyülekezet és én sem von- 
hatám ki magam a zálogosdi játékból. Aholis veszítettem, és amikor a büntetés meg
határozására került a sor, a három némberek huncutul rám vetették a pillantásukat, 
azután öszvebúgtak-súgtak és nagyokat kacagtak, ami miatt én már rosszat sejtet
tem. És nem is csaltak meg a sejtelmeim, mert arra ítéltettem, hogy egy nagy, liszt
tel színig töltött tál fenekéről, kezeimet hátam megett összefonva, szájammal vegyek 
elő egy kis ezüst pénzt. Elgondolhatod, kedves Urambátyám, mennyi időbe telt csak, 
míg a pénzt szájammal megtaláltam, hát még hogy utána hányszor csúszott ki aja- 
kaim közül, hányszor kellett fuldokolva a szájamba ragadt csirizt gigámon leerőltet
nem (mert kifele pöködni az úri nép előtt sehogyan akaródzott nekem). Végre csak 
ottragadt fogam között az a fránya aprócska érme, de képzelhetni, hogyan nézett ki 
arcom és ruházatom a liszt közt való fél órai turkálás után! -  és mint nevettek raj
tam, az egész úri gyülekezet, de leghangosabban mégis az asszonyi gödrös kacaj tán
colt füleim hártyáin. Máskor meg egy almát kellett ugyancsak szájammal és kezeim 
segedelme nélkül egy vízzel teli dézsából előhalásznom, az is az ő gondolatjok volt, 
mégsem tudtam rájuk megorrolni igazán, pedig az alma nagy volt és mindig elcsú
szott a számtól, de a víz legalább nem ragadott és nem fedte be mindenem fehér por
ral, mint a Kracsun-féle malomban őrölt finom nullásliszt.

A Báró úr legkedvesebb mulatsága a vadászat itten, különöskép a farkasokra 
való nagy hajtásokat kedveli. A nyárelő első vadászata ebben a nemben Kígyóson 
tartatott, harmadfél héttel ezelőtt. Száz meg száz hajtó volt kirendelve Gyuláról,
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Csabáról, és esett is toportyán féreg számolatlan, mert tudnod kell, kedves Urambá- 
tyám, hogy annyira elszaporodott az Úrnak eme veszedelmes teremtménye az itteni 
nádasok és zsombékosok tömkelegében, hogy télen, kivált estefelé nem tanácsos a 
tanyákra utazni, és a megye évi adóba vetette ki az egyes községekre azt, hogy hány 
farkasfőt kötelesek beszállítani Gyulára.

A kígyósi farkashajtás legnagyobb eseménye mégsem a számolatlanul esett topor
tyán volt, hanem az egyetlen elevenen foglyul ejtett borz. Es ez nem is csuda, hiszen 
a fenevadak csak feküdtek szép tízes sorokba rendezve, rendben kiterítve a kastély 
udvarán, és ha félig nyitott üresen csillanó szemeik, a vicsorító agyaraikra száradt 
véres nyáluk, futó mozdulatokba fagyott lábaik elő is csaltak egy-egy édesen borzon- 
gó sikolyt a bárónőnek, Teréz asszonynak és Josefa kisasszonynak szájaikból (mind
járt oda is kapták elébiik apró fehér kezecskéiket), de a borz eleven volt, méghozzá 
nagyon is eleven, és vele még koránt sem ért véget a mulatság.

Ahogy mondom, kedves Bátyámuram, még koránt sem ért véget.
A borzot a hajtok egy sáros és piszkos csapata hozta a kastély udvarába, nagy' 

szegletes fedeles fonott kosárban, miben amúgy az eladni való tikokat szokták szál
lítani a szekerek saraglyáiban a gyulai meg a csabai hetipiacokra. Ahogy mondták, 
ajándékba hozták a borzot a méltóságos bárói családnak, különösen a fejérnépnek 
kedve tellésére, tiszteletük jeléül és hálából a Báró úr mindenkori nagy jóságáért. 
Szép példány volt, megtermett hím, nyomhatott vagy 20-25 kilót és szelíden viselte 
a sorsát. Testét meglehetős hosszú, csaknem serteszerű, fényes szőrzet borította, mely 
szinte teljesen ellepte a füleit is. Háta inkább fehéresszürke fekete mischung, hasa 
inkább feketésbarna volt és fehér fején a szemei vonalában feketén húzódott mind
két oldalon egyegy vonás. Josefa kisasszony úgy hallotta, hogy a borzokat meg lehet 
szelídíteni, és egész nap ott sertepertikélt körülötte, nem különben a báróné és 
Teréz asszony. A Báró úr kiüríttette az agarak egy karámját a hozzá tartozó óllal 
együtt, és az lett a borz szállása. A báróné elrendelte, hogy a konyhából hozzanak 
neki maradékokat, Josefa kisasszony meg valami burkus tudósok által írott vastag 
képes állat-enciklopediából kitanulta, hogy a borzok különösen kedvelik a rovaro
kat, csigákat és földigilisztákat, hát akkor elküldte az egyik istállós legényt meg a 
kutyák gondozóját csigát gyűjteni. A. Teréz asszony meg csak nézegette a borzot 
fertályórák hosszat és valami érdekes kis mosoly játszott a szája körül, de szólni 
sokáig nem szólt semmit.

A borz a ház kedvence lett, és lassan-lassan szelídült, ami kész csuda, mert 
szelídíteni inkább csak a fiatal példányokat lehet, nem az eféle jó l kiformálódott öreg 
hímet. Hogy a csiga-koszt használt-e, vagy Teréz asszony mosolya, netán a konyhai 
maradéknak kinevezett finom falatok (mert tisztesség ne essék elkottyantván, ugyan 
bizony a Báró úr tudta nélkül, de a bárónő kifejezett parancsára pár nap után már 
külön a borznak is készítettek a főző asszonyok), elég legyen hozzá annyi, hogy egy
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hét előtt már kézből is elfogadta a szép nagy csigát, igaz, hogy csak Josefa kisasz- 
szony kezéből, míg a báróné és Teréz asszony elől inkább visszahúzódott, az odakí
váncsiskodó pincserlnek viszontag egyenesen és erősen fújva nekitámadott és 
villámsebesen a nyakához kapott hegyes fogaival. A kutyának nem lett semmi baja, 
egyébként is volt elég kutya a háznál, mindenféle nagyság és fajta, szóval a pincserlt 
se bánta volna igazán senki, még ha baja esnék is, és mégis ez lett a veszte a borz
nak.

En a szobámban ültem aznap délután és az esti misére készültem itt az asztal
nál, honnan épen rálátok az udvarnak ama szegelletére, hol a borznak karámja 
állt. Es amikor az az eset volt a pincserllel, akkor nem sokkal később jó l megfi
gyelhettem, hogy Teréz asszony félrehívja a bárónét és Josefa kisasszonyt és vala
mit magyaráz nekik, összedugták a szőke loknis fejecskéiket, hátul pedig 
mutogatták a világnak a hajuk pihéit nyakuk finom bőrén, és hamarosan a jó l is
mert gödrös kacajok hangzottak elő. Közben hol egyikük, hol másikuk kinézett a 
borzra, mely szokás szerint most is lakmározott, de nem úgy néztek rá, mint 
akkorig, kedveskedve, becéző pillantásokkal, hanem inkább érdeklőn, nagy kíván
csian elnyitott szemekkel. Pillantásom valahogy Josefa kisasszony kezecskéire esett, 
és láthattam, miként gyűrögeti a piciny fehér zsebkendőjét, csavargatja izgatottan 
az ujjai körül, míg csak valami hurok nem alakult ki a gyűrűsujján, azt végül 
nagyon határozottan szorosra húzta, és eltűntek mindhárman a Báró úr lakosztá
lyának ajtaja megett.

Nagy csend maradt utánuk az udvaron, csak a borz szuszogása hallatszott, meg 
ahogy elroppantja fogaival az utolsó csigát. Eles reccsenés volt, szinte beléje bor- 
zongtam. Es akkor megjelent a Báró úr személyes szolgálója és eltűnt a tiszlilak 
felé. Nem sokára kijött maga a Báró úr is, finom selyem köntösben, mit a Grábenen 
vásárolt volt nem sokkal ide utazásunk előtt egy fényes boltban, lábain papucsokkal 
odasétált a borz karámjához. Az épencsupán fölnézett rá, amúgy nem sokat törődött 
vele, mert hát a Báró úr sem törődött vele eddig túlságosan sokat. Akkor futva ér
kezett a tiszttartó és a Báró úr megparancsolta néki, hogy válasszon ki két nagyobb 
termetű pincserlt, és engedje be őket a borzhoz, lássuk mi lesz.

Hát az lett, hogy azok éles vakkantásokkal mindjárt nekimentek a borznak, az 
meg fogaival megintcsak feléjük kapkodott és el is érte valamelyiket, amire a csaho- 
lás és forgódás lármájába a fájdalomnak oly éles vékony vonyítása vegyült, hogy sor
ra nyíltak a kastély ablakai és megteltek a belső szolgálókkal, az erkélyen pedig 
kezdettől fogva ott állott már a Bárónő, Teréz asszony és Josefa kisasszony, és szem
látomást feszült figyelemmel, időnként finom kis sikkantássokkal, egymás kezét meg
ragadva, egymásba kapaszkodva követték a karámban folyó küzdelmet. Ami már nem 
tartott igen hosszadalmasan. A borz éles fogai szintúgy elérték a másik pincserlt, 
mire mindkét kutya üvöltve húzódott félre és nem merték többé bántani. Akkor a
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Báró úr, akinek láthatóan nagy kedve tellett a küz
delemben, azaz hogy sehogyan sem tudott betelleni 
vele, kieresztette a pincserleket, és két nagyobb ku
tyát hozatott. Ezek már dühösen neki ugrottak a 
borznak, de az tőlük sem sajnálta éles fogait. Soká 
elkergetőztek ide s tova a karámban, a Báró úr ne
vetve biztatta őket, a némberek meg borzongva vis- 
itoztak mellé a teraszon. A kutyák gereznáját itt-ott 
vércsíkok jelelték, szintúgy a borzét, és nem lehetett 
pontosan elkülönböztetni, melyiknek a vére melyik, 
és szállt a karám felvert pora, mint őszi avartüzek 
vékony szürke füstje, lassanként beterített mindent. Mert sokáig elkergetődztek így, 
míg végre a borz a sok zaklatásban annyira kifáradt, hogy aléltan eldőlt. Az erké
lyen egyszerre sikoltattak föl a némberek, de a Báró úr abban a minutában éleset 
füttyentve visszaparancsolta a kutyákat, mik a vérbe és habos nyálba ragadt portól 
voltak iszamosak, lábuk inait feszítette az indulat, és két erős legény is alig birta 
őket kivonszolni a karámból. Másik kettő meg a Báró úr parancsolatjára nagy cse
ber vizet hozott, és leöntötték a borzot, hogy térne magához.

Megvallom néked, kedves Urambátyám, én nem hittem már, hogy abban a sze
gény párában akár csak egy szusszanyásnyi élet megmaradhatott, ahogy hevert ott 
gőzölgőn a porban, a már estébe hajló, hűvösen tiszta nyári alkonvaton, de csudák- 
csudája mégiscsak megmozdult, sőt kissé reszkelőn fel is tápászkodott a lábaira. 
A Báró úr még innivaló vizet hozatott neki, Josefa kisasszony pedig, aki közben le
jött az erkélyről, étellel kínálta a kezéből, úgy, ahogyan az nap mint nap szokásban 
volt közöttük. Es amikor a borz mind megette az ételt és mind megitta a vizet és 
Josefa kisasszony is kijött a karámból, a Báró úr fáklyákat hozatott és a fáklyák 
lobogó fényében ráeresztette a borzra a két hatalmas házőrző buldogot, miket amúgy 
csak téli éjtszakákon szoktak szabadjára hagyni a kastély külső udvarán. Ekkor 
kellett volna látni, mint védte magát a szegény, zaklatott állat...! Hol az egyiknek a 
lábába, hol a másiknak az orrába harapott, míg végre a kutyáknak sikerült diadal
maskodni és a borzot darabokra tépték.

Akkor megint csend lett hirtelen, nagy csend, furcsa mód a kutyák is elhallgat
tak, csak a fáklyák szurka sercegett, ahogy ette őket a láng.

A Báró úr mozdult legelébb. Összébb húzta magán a drága selyem köntöst, mert 
a kastély százados köveiből előszivárgott éjtszaka mindent átjárt hűvös lehelletével. 
Hahotázott még egy utolsót, jó l kifundáltátok, meg kell adni, fordult az erkély felé, 
de az erkély már üres volt.

Akkor a Báró úr kiadta a parancsot, hogy terítsenek estebédhez mielébb, mert 
nagyon eljárt az idő.
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Értein már nem is küldöttek azután. Elmaradt az esti mise, minek elmulasztását 
másnap mindegyikőjük külön-külön meggyónta nékem, és meggyónt még egyebeket 
is, mikről a gyónási titok szentsége tiltja nékem beszélhetni.

IMM)1 Isten legyen irgalmas mindannyiunknak. 'u' ‘u* ‘u*

Kedves Bátyám levelét a visszajövő futárral várom az eljövendő héten. Egyéb
iránt a Báró úr példás földesúr, jobbágyainak valódi atyja. Nem egyszer megtörtént 
volt, hogy ha a lakosság, a mostoha évek következtében, az országos adóval hátra 
maradt, azt a Báró úr az uradalmi pénztárból előlegezteté kamat nélkül. És ha Gyu
la város utcáin végig sétál, minden gyermeknek vet egy-két garast. De azért mosta
ni levelemet talán nem jó  lenne a sógorasszonykának megmutatni, merthogy jó  
reménységben vagyon.
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Z. Varga Zoltán

Az írói véna
-  Csáth Géza naplójegyzeteiről -  

A Csáth-kultuszról általában

Végigtekintve a Csáth-oeuvre befogadástörténetén, talán az a leginkább szem
beszökő, hogy abban, kortól függetlenül, ideológia és kulturális különbözőségeken 
túl, mennyire végzetesen egybeforrt a szerző élete és műve. Mintha nem is igen 
lehetne a Csáth-életműről másképp beszélni, mint legendává, mitikus nagyságúvá 
növekedett, sorssá vált életét megidézve, összekapcsolva műveivel. Vagy inkább nem 
volna érdemes? Mert még az egyébként nyilvánvalóan elkötelezett Csáth-kritikusok 
is gyakran jelzik fenntartásaikat a vékonyka, „torzóban maradt”  életmű „egyenetlen”  
poétikai színvonalával kapcsolatban. A tucatnyi, a magyar kisprózái kánon részévé 
vált, klasszikusnak számító novella mellett jónéhány tanmese jellegű, didaktikus, túl- 
magyarázottnak ható ún. analitikus novellát, egyetlen, szerzői szólamra épített szín
művet találunk, melyek alig többek Csáth meglehetősen rugalmatlan és sematikus 
pszichoanalitikus elgondolásainak puszta illusztrációinál. Mégis mindezek ellenére a 
hatvanas évek közepén újrafelfedezett Csáth Géza olyan írókat és művészeket ihletett 
meg vagy csábított reflexiókra mint Esterházy Péter, Tolnai Ottó, Mészöly Miklós, 
Hajas Tibor, Nagy József stb. Ezek a sajátos értelmezéseknek is tekinthető alkotá
sok legalább annyira támaszkodnak Csáth tragikus életére, mint műveire. Talán Csáth 
is a modernitás azon művészei közé tartozna tehát, akiknek valamiképpen sikerült 
„élettörténetüket”  is bevonni műalkotásaik közé, akik ideiglenes vagy végleges elhall
gatásukkal (Rimbaud, Valéry, Duchamp stb.) tették még hangsúlyosabbá műveiket? 
Megfontolandó lehetőség, bár a fenti művészek -  Csáthtal szemben -  egy máris erős, 
telített oeuvre értelmezési terét tágították ki élettörténetük életművükbe való többé- 
kevésbé tudatos bevonásával. Az értelmezés kereteinek efféle kitágítása egyébként is 
kockázatos művelet, hiszen ettől fogva a befogadói fogékonyság, sőt túlérzékenység 
tulajdonképpen akármit művészetnek tarthat, ezzel némiképp elbizonytalanítva a 
közös társadalmi praxisként felfogott művészet elképzelését, egyszersmind partta
lanná, ha nem egyenesen érdektelenné és üressé téve a művekről való beszédet1. Az 
életesemények önmagukban, a művek jelentésképző keretén kívüli értelmezésével, 
mely a Csáth-kritika legdominánsabb vonulata, nem csak a moralizálás elkerülése 
miatt kell óvatosan bánni, hanem azért is, mert ha magát a szerző éleiét tekintjük 
műalkotásnak, akkor eleve elvetjük a művészi, irodalmi tevékenység minőségének,
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jelentőségének megítélhetőségét és megérthetőségét. Márpedig Csáth esetében létezik 
olyan irodalmi mű, vagy egyelőre maradjunk az írásmű kifejezésnél, amelyben a szer
ző önmagában megítélhetetlen élete az írói munka nyomán átalakul, jelentéstelivé, 
egyszóval művé lesz: ez az írás Csáth Naplója.

Mielőtt rátérnénk arra, hogy Csáth naplói és egyéb önéletrajzi jellegű szövegei 
mennyiben járultak hozzá az alakja körül kialakult kultuszhoz -  melyet Szajbély 
Mihály oly érzékletesen festett le monográfiájának nyitó soraiban -  érdemes futólag 
áttekinteni az életmű utóéletét. Dér Zoltán és Szajbély Mihály bibliográfiái nyomán 
tudjuk, hogy Németh László illetve Bóka László harmincas évek közepén készült írá
saitól eltekintve több mint negyven évig a feledés homálya borult a műveire: sem 
újabb kiadások, sem tanulmányok nem tették hozzáférhetővé Csáth művét. Egészen 
a hatvanas évek közepéig, végéig kellett várni az újrafelfedezésre. Ekkor Illés 
Endre, illetve Dér Zoltán válogatásai, tanulmányai nyitottak utat a szövegekhez. 
A közönség azóta is töretlen érdeklődését monográfiák, az író születésének tízes szá
mú évfordulóira megjelent folyóiratszámok, egy film és egy tévéfilm, majd a kilenc
venes évek közepétől meginduló életműkiadás jelzi.

Vajon miért vált Csáth kultikus figurává, mit látott benne az őt újrafelfedező 
nemzedék? Miért éppen ebben a történelmi pillanatban került elő és talált új 
közönséget Csáth elfeledettnek hitt életműve? Talán kissé merésznek tűnik Csáth 
újrafelfedezését és kialakuló kultuszát összekötni a hatvanas évek magyarországi és 
jugoszláviai kontextusával, mégis meg lehet kockáztatni az állítást: egy olyan nem
zedék tűzte zászlajára Csáth életművét, s méginkább sorsát, melynek az ismert po
litikai helyzet elvette, de legalábbis beszűkítette jövőképét, mely az önpusztító 
értelmiségi magatartást egyfajta heroizmusként értelmezte. Csáth képe a szenvedő 
ember képe, az áldozaté, aki egy ellenséges és rosszul berendezett világban önként 
vállalja, sőt sietteti a szükségszerű bukást, akinek így szenvedéstörténete végül üdv
történetté válik. De Csáth képe egyszersmind a lázadás, a tiltakozás képe is, s ez a 
tiltakozás már nem redukálható csupán politikai okokra, hanem az élet általános 
berendezése elleni formátlan vád (ne feledjük, e formátlanság volt a 68-as diáklá
zadások sajátja is!), melynek eredete inkább lételméleti, mint társadalmi. Csáth 
írásainak állandó eleme a létezés kérlelhetetlen determinizmusára való hivatkozás. 
A végletes kettősséggel jellemzett csáthi hősnek -  ártatlanság és tisztaság az egyik, 
romlottság és pusztulás a másik oldalon -  a gyermek a leghívebb képe, aki, mint 
tudjuk, morális értelemben nem önálló lény: jón és rosszon túli feltételek közé 
vetett, az erkölcsi helytállás lehetőségétől megfosztott lény, homályos bűntudattal: 
„Witman fia a bagolyra gondolt, és átvillant az eszében az, hogy mindaz, ami az 
életben szép, nagyszerű és izgalmas, miért rettenetes, megmagyarázhatatlan és 
véres egyszersmind?” 2.
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A Naplók és a Csáth-kultusz
Csáth naplója, helyesebben naplói, levelezése a legenda fó' forrásai közé tartoz

nak. Sőt személyes jellegű írásainak saját történetük van, melyet szintén legendák 
vesznek körül, hiszen Csáth naplóit és egyéb önéletrajzi jellegű írásait a titokzatos
ság és a bennfentesség légköre lengi körül. Az 1988-as Híd-beli folyóiratközlésig, majd 
1989-es könyv alakban történő megjelenésig gépiratos másolatként, szinte szamizdat 
formában terjedő ún. 1912-13-as naplóból már Illés Endre is idéz 1964-es novella
válogatásának előszavában, ettől kezdve pedig alig találunk Csáthról szóló írást, ahol 
ne szerepelnének e naplóból vett sorok. A filológiai hitelesség e kötet esetében fel
merülő problémáin és annak következményein túl, melyekről külön is érdemes szól
ni, általában véve is elmondható, hogy a szélesebb közönség csak igen hiányos képet 
alkothat magának Csáth önéletrajzi munkásságáról: máig nem létezik olyan filológi
ai igénnyel megírt tanulmány, amely megpróbálná feltárni, hogy valójában milyen 
időszakokra terjedt Csáth naplóírói tevékenysége, mekkora terjedelmű szövegekről 
van szó, mi lett e szövegek sorsa?3

Mindenesetre az eddig ismertté vált naplók között is jelentős különbség van a 
Csáth-kultusz szempontjából. Igazi kultikus értékkel a naplónak csak fenntartások
kal tekinthető, az 1912-es év nyarát, illetve Csáth morfinizmusának történetét tar
talmazó kötet bír. Anélkül, hogy egyelőre részletesen elemeznénk azokat az okokat, 
melyek kiragadják ezt az írást az életesemények rögzítésének mimetikus monotoni
tásából, s melyek végső soron irodalmi hatásúvá teszik, szinte magától értetődő, hogy 
e kötet népszerűsége nagyrészt két beszédtilalom, tabu megsértéséből adódik. A sze
xualitás nyílt, Szajbély Mihály szavával „pornográf regényeket megszégyenítő érzék- 
letességgel” 4 való ábrázolása, illetve a kábítószer-élvezet ezen írásokban történő 
megjelenítése még ma is megbotránkozást válthat ki, mivel társadalmi szempontból 
deviáns, elítélendő magatartásformákat mutat be.

A  szexuális viselkedés szabályozása minden valaha létezett emberi közösség alap
vető érdeke és feladata. Ez a feladat az írott törvényeken túl (a vérfertőzés tilalma, 
az erőszak tiltása, a kiskorúak védelme stb.) nagyrészt bizonyos társadalmilag 
preferált minták képzeletbeli elsajátításán (pl. heteroszexualitás, monogámia stb.) 
alapul, s minden olyan gyakorlatnak vagy elméletnek, mely kívül esik ezeken a min
tákon, a közösség szankcióival kell szembenéznie. A közösség éppen ezért különös 
figyelmmel kíséri tagjainak e tárgyú publikus megnyilvánulásait, mert azok az adott 
közösségben preferált mintáktól való eltérésre buzdíthatnak. Messzire vezetne, ha 
megpróbálnánk feltárni azokat a társadalmilag tiszteletben tartott és ajánlott szexu
ális viselkedésformákat, melyek egyrészt az írás születésének idejében, másrészt nyil
vánosságra hozatalakor domináltak a magyar társadalomban (egyébként a ‘ 14-16-os 
naplója tanúsága szerint Csáth maga is tervezte a háború előtti és utáni szexuális
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szokások különbségének megírását!). Mégis, ennek hiányában is biztosan kijelenthe
tő, hogy a ‘ 12-13-as napló esetében nem maguknak e mintáknak a megsértése, ha
nem az arról való beszéd válthat ki megbotránkozást. „A  kalandokban a perverziónak 
szinte nyoma sincsen; és mégis azáltal, hogy le vannak írva, perverznek hatnak” 5 
mondja Földényi E László a Csáth-naplóról írott kitűnő tanulmányában. A perverz 
kifejezés használata annyiban jogosult, hogy a pornográfia használata egyfajta ter
mészetesség-eszménytől való eltérésként aposztrofálódik társadalmunkban, ám talán 
mégis pontosabb, ha a pornográfiához hasonlítjuk a naplót. A pornográfia számos 
meghatározási kísérlete közül (mely olyan gondolkodók érdeklődését is felkeltette 
mint Umberto Eco vagy Jean Baudrillard) két értéksemleges vonást érdemes itt meg
tartani. Az egyik, hogy amíg létezik pornográf film, fénykép, festmény, regény stb. 
addig értelmetlen pornográf szeretkezésről, emberek közötti pornográf kapcsolatról 
beszélni. A pornográfia ábrázolási mód, tehát (mégha ódzkodunk is a egy elsődleges 
valóságról beszélni) megkettőződést jelent, legalábbis annyiban, hogy valamilyen em
beri tevékenység eredményeként, ettől a tevékenységtől elválasztható, attól függetle
nül létező tárgyként létezik. A  másik jellemző vonás, hogy pornográf alkotás mindig 
felkínál egy eleve bekalkulált külső nézőpontot, a voyeur nézőpontját, és éppen a 
tekintetnek való szándékolt kitettsége teszi pornográffá. Ma, amikor a műfaj egyfaj
ta emancipációjának vagyunk tanúi, tehát amikor hajlamosak vagyunk egyszerűen 
bizonyos ábrázolási konvenciónak, kódnak tekinteni a pornográfiát, amely különbö
ző kompozíciókba helyezve a kontextustól függően sajátos értelmet, funkciót kaphat6
-  melynek értelmezésére a szóban forgó Csáth-napló kapcsán a későbbiek során még 
visszatérünk - ,  nem pedig a természetesség-eszménytől való bűnös elhajlásnak7, a 
moralizálás különösebb veszélye nélkül állapíthatjuk meg, hogy Csáth ‘ 12-13-as nap
lója, különösen a retrospektív jellegű -  tehát a naplóírás alapelvének ellentmondó!
-  leírása mindkét fenti jellemzőt magáénak tudja, vagyis pornográf.

A másik botránykő, amely sok olvasót szerzett a Naplónak és amely igen fontos 
szereppel bír a kultikus Csáth-figura megalkotásában, Csáth kábítószer-függőségéhez 
kötődik. Ez a vonás oly elválaszthatatlanul tartozik Csáth arcképéhez, hogy egyrészt 
Kosztolányi nyomán életművének fő osztályozási elve lett, másrészt pedig az Ópium 
című novella közvetlen életrajzi élményének, esetleg megvalósítandó életprogramjá
nak tekintve megalapozta az egész életmű életrajzi keretben való értelmezését. Nem 
csak arról van szó, hogy a Csáthról kialakult kultikus kép szerint egész életműve 
egyfajta önéletírói program eredménye, hanem, hogy alakjában az „élet”  és az iro
dalom mitikus egysége valósulna meg: Csáth az „élet”  írója; nem egyszerűen irodal
már, aki mindig kívül marad művén, aki csak „irodalm at”  hoz létre, abban az 
értelemben, ahogy az szembeállítható lenne az „élettel” , hanem olyan hős, akinél élet 
és írás nem válik szét (tehát alkotásmódja nem mimetikus!), mintha Goethe negatív 
képmása lenne, az élet és az irodalom harmóniájának kifordított képe. Ez a képmás
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némileg meg is magyarázza Csáthnak a magyar irodalmi kánonban betöltött felemás, 
ellentmondásos, a klasszikus irodalmi kánon és az alternatív, ellen-kultúra határán 
lévő helyzetét. Természetesen ennek a képmásnak az igazsága, a szövegek egyedüli 
értelmezési horizontjaként való használhatósága vitatható. Keresztúrszki Ida igen 
meggyőzően mutatta ki, hogy az Ópium novellát Csáth morfinizmusának tükrében ol
vasó értelmezők milyen nagyvonalúan bánnak az ún. életrajzi tényekkel (az Ópium 
bizonyíthatóan a szerző morfinizmusának kialakulása előtt keletkezett), figyelmen 
kívül hagyva más, eszmetörténetileg indokoltabbnak tűnő értelmezési lehetőségeket8. 
Mégis, ha az Ópium novellát nem közvetlenül a szerző morfinizmusával, hanem egy 
másik szöveggel, a ‘ 12-13-as naplójával hozzuk összefüggésbe, akkor a két írás inter- 
textuális kapcsolatain keresztül jó l láthatóvá válik egy, az életmű egészét átható 
azonoselvű világlátás és ábrázolásmód.

A naplóról általában
Bár a napló műfaja igen sokszínű, egymástól gyakran különböző alkotásokat gyűjt 

egybe, az elnevezésben (napló, Journal, diary, Tagébuch stb;) rejlő meghatározás egy 
elvben mindegyikre érvényes kényszert fogalmaz meg: napról napra, lehetőleg a dátum 
feltüntetésével, kell írni, a naptári napot tekintve mind a leírtak, mind a leírás egységének. 
Ez a feltétel, mely tulajdonképpen az egyetlen szükséges és elégséges feltétele a 
műfajnak, a cselekvés elsődlegességét hangsúlyozza annak eredményével szemben; a 
naplóírás, naplóvezetés tevékenysége fontosabb a szavak, mondatok egymásutániságá
ban tárgyiasuló naplónál; az igei kifejezés megelőzi a főnevet. Ebből a szempontból 
a napló egyedülálló műfaj: megkülönböztető jegye a megírás körülményeire vonat
kozik, a szöveg létrehozásának szinte fizikális tevékenységére, mely más irodalmi, és 
egyáltalán írott szövegek esetében külsődleges és esetleges. A naplót nem a szöveg
ben leírt dolgok, még csak nem is a leírás módja, hanem az írás körülményei teszik 
naplóvá. Fogalmazhatnánk úgy is, közelítve a naplót a rokon önéletrajzi műfajok egy 
lehetséges meghatározásához9, hogy a naplóírás beszédaktus, melynek érvényességé
hez egyedül az szükséges, hogy az olvasó meg legyen győződve, a mű (legalább ten
dencia jelleggel) napról napra folytadódó munka eredménye, melynek legfőbb, ha 
nem egyetlen, rendezőelve a naptár10.

A műfaji meghatározásnak természetesen nem csak az osztályozás, a besorolás 
öröme miatt van jelentősége. A műfaj kérdése számunkra itt csupán annyiban 
fontos, hogy bennük gyűlnek össze, bennük rögzülnek az olvasók azon elvárásai, me
lyek befolyásolják és meghatározzák számukra bizonyos azonos vonásokat mutató 
szövegek értelmét, jelentését. Ezek közül az elvárások közül a napló esetében a leg
jelentősebb, mint azt fentebb már láttuk, hogy az olvasó a mű megalkotásának 
folyamata felől közelít a szöveghez: biztosra veszi, hogy az elbeszélő-író a naptárhoz
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igazítja mondandóját, helyesebben éppen a naptár 
által önkényesen kijelölt időegység szabja meg a szö
veg elrendezését. Ennélfogva az olvasó úgy alkotja meg 
a naplóíró-elbeszélő alakját, hogy folyamatos, állandó 
távolságot, helyesebben közelséget tételez a naplóíró 
(az írás alanya) és a naplóíró („külső” , „belső” ) „é le 
tének”  (bármit is jelentsen ez a kifejezés) eseményei, 
történései, benyomásai közé, igen fontos szerepet tu
lajdonítva abban az írásnak11. Nemcsak egyszerűen
arról van szó, hogy a „cselekményes”  naplók esetében
a szöveg „felülete”  mögé mindig odaképzeljük az

„élet” , a megtörtént dolgok teljességét, a leírtat képzeletben kiegészítve azzal, ami 
nincs leírva, ezzel mintegy kétszeresen is jelentésessé téve a szöveget. Még ennél is 
fontosabb talán, hogy az írás kiválik az élet eseményei közül, beleszól azokba, meg
másítja, átértéleli, átalakítja azokat, elvileg téve lehetetlenné a mimetikus ábrázolás 
elképzelését. Bármilyen keveset, esetleg semmit sem tudok a szerző életéről, a nap
lóban leírtak igazságáról, referenciális értékéről, azt mindenesetre tudom, hogy a 
naplóíró számára különleges jelentősége van az írás ismétlődő, rituális jellegű tevé
kenységének, s valamiképpen minden, amit naplójában olvasok, ehhez a tevékeny
séghez képest nyeri el értelmét12.

De vajon az írás aktusának ez a megkülönböztetett szerepe, helyzetének sajátos
ságaiból, a közelségből és az ismétlődésből adódó meghatározottságai minden napló
ban szükségszerűen ugyanahhoz az elbeszélői pozícióhoz, és végső soron világhoz 
való viszonyhoz, mentális berendezkedéshez, világképhez vezetnek-e? A műfajról 
szóló monográfiák egyik nagy kérdése ez, melyre a szakírók gyakran a naplóíró pszi
chológiai jellemzésével és típusokba sorolásával igyekeznek választ adni. Egyrészt 
lehetséges kiindulási pont „a  naplóíró”  sajátosnak vélt szubjektivitása (ezen belül
esetleg alosztályok különíthetők el), másrészt pedig magának a naplóírásnak a hely
zete, mely függetlenül az adott naplóíró személyiségétől, hasonló vonásokkal rendel
kező képet alakít ki az olvasóban a naplóíróról13. Anélkül, hogy belemennénk a vita 
részletes tárgyalásába, egy megfontolandó szemponttal kell kiegészítenünk a napló
írás általános és azonos funkciójának meghatározására törekvő, egyébként teljesen 
jogosult törekvéseket. A naplóírás ugyanis mindig kapcsolatban áll az írás egy adott 
életműben megnyilvánuló más formáival, helyzeteivel. Jelentőségének, értékének 
meghatározása tehát függ attól, hogy az alkotó szubjektum a megszólalás milyen egyéb 
lehetőségeivel él, illetve ezekhez miként viszonyul a napló. Például valószínűleg más 
interpretációs stratégiát célszerű választani abban az esetben, ha a szerző a napló
írás mellett más műfajokban is jeleskedik, vagy ha életművét kizárólag naplója ké
pezi. Es ebből a szempontból nem csudán a napló értelmezését módosítja az életmű
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többi része, hanem vice versa: egy újonnan előkerülő napló egész életművek jelen
tését változtathatja meg visszamenőleg.

E máris hosszúra nyúlt elméleti fejtegetés természetesen csak néhány szempon
tot vetett fel a napló műfajának lehetséges megközelítései közül: nevezetesen azokat, 
melyek az elemzés tárgyául választott 1912-13-as Csáth-napló tanulmányozásában 
elméleti támpontokat adhatnak.

A Napló publikációjának textológiai és etikai problémái
Mint azt már fentebb említettem az 1912-13-as Naplókéul közzétett szöveggyűj

temény filozófiai szempontból nem hiteles és csak bizonyos megszorításokkal nevez
hető naplónak. „E z a szöveg filológiai szempontból nem tekinthető hitelesnek. Az 
eredeti kézirat változatlanul lappang, a másolatok másolatai nyomán készült kiadá
sok esetében pedig a szövegromlást aligha lehet kizárni. Tartalmi szempontból azon
ban kétségkívül hiteles feljegyzések ezek”  -  írja Szajbély Mihály14 a másik, 1997-ben 
publikált naplókötet utószavában. Valóban, ha csak a Híd 1987 júniusi Csáth-emlék- 
számában közölt, 1912 szeptember 19-ei naplójegyzetet vetjük össze a szekszárdi 
Babits Kiadó által kiadott kötet ugyanazon napjával, máris rengeteg helyesírási, sti
lisztikai, sőt tartalmi eltérést találunk. Az igazi kérdés azonban, melynek következ
ményei az értelmezést is befolyásolják, arra vonatkozik, hogy vajon egységesnek 
tekinthető-e a kötet szövege. Az valószínűleg bizton kijelenthető, hogy az 1989-es kö
tet végén szereplő három, pontokba szedett rövid feljegyzés 1919-ből származik, s 
minden bizonnyal csak a szerkesztői önkény jóvoltából, alkalmilag kerülhetett egy 
kiadványba az egységesebbnek tűnő ‘ 12-es, ‘ 13-as szövegekkel. Ezt alátámasztja, hogy 
időközben megjelent Csáth 1914-16-os háborús naplója, mely kitartó és rendszeres
ségre hajló naplóvezetői szokásokról árulkodik. Ám a kötet további szövegével kap
csolatban is felvetődik a kérdés, hogy vajon beszélhetünk-e egyáltalán autorizált 
szövegről a posztumusz, több mint hetven évvel a szerző halála után kiadott, pub
likációs szándékra semmiben sem utaló naplójegyzetek esetében? Elképzelhető-e egy 
tervszerű, tudatos szerkesztésmód, mely megadná a szöveg „hermeneutikai azonos
ságát”  (Gadamer); amely szükséges ahhoz, hogy a kötetet a Csáth-oeuvre önálló 
darabjaként tudjuk olvasni, felhasználva az azonos szerzői névvel jegyzett írások 
között tételezett sajátos intertextuális kapcsolatokat, irodalomkritikai következtetési 
sémákat15?

A napló-olvasásnak azt a paradoxonét, hogy lényegüknél fogva titkosnak, privát
nak tartott feljegyzésekhez csak titkosságuk eltörlése, nyilvánosságra hozataluk árán 
férhetünk hozzá, még megfejeli egy sajátos körülmény is: a napló nemcsak szerzője 
engedélye nélkül került napvilágra, hanem egy másik, a napló szövegében nem is 
használt, a szerző életművében egy más típusú közlésmód, műfaj számára fenntar
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tott név alatt. Mert hiába tudjuk, hogy az irodalmi szövegeit Csáth Géza néven 
közzé tevő alkotó azonos a Brenner József néven orvosi tárgyú cikkeket publikáló 
személlyel, aki minden bizonnyal azonos a napló kalandjait átélő szereplővel, majd 
az azokat leíró elbeszélővel, ez nem változtat azon, hogy a kötet közreadói minden 
megfontolást félretéve sorolták az irodalmi szövegkorpuszt jelölő névhez a naplót. 
Tették ezt nyilvánvalóan a szerzői univerzum egységességébe vettett hit alapján, me
lyet ez esetben még inkább megerősített élet és mű fentebb már elemzett mitikus 
egybeesése. Bár nincs sok okunk vitatni az eljárás jogosságát, érdemes jelezni a két 
szövegvilág közötti árnyaltabb kapcsolatok feltételezésének hiányát, miképp a külön
böző nevek alatt megnyilatkozó alanyok szubjektivitásának eltérő mértékét és minő
ségét is. Ki tehát a szöveg szerzője? Különbözik-e a naplóíró Dr. Brenner József 
fürdőorvos a novellaíró Csáth Gézától és ha igen, miben?

Az e kérdésekre adott válaszok bizonyos szempontból más megvilágításba helyez
hetik a Napló publikációjával illetve olvasásával kapcsolatos etikai aggályokat. Mert 
igaz ugyan, hogy a bizalmas tartalmú, a szerző és környezete magánéletét taglaló sze
mélyes jellegű, alapvetően referenciálisnak tekintett iratok közzététele Csáth-Brenner 
esetében a történeti távolság miatt közvetlenül nem sérti senki önérzetét, ám ennek 
ellenére a posztumusz kiadás a fenti tisztázatlan tulajdon-név viszonyok miatt a 
„hullarablás”  képzetét kelthetik egyesekben. Be kell tehát bizonyítanunk, hogy e 
1912-es, 1913-as naplószöveg miben nyilvánítja ki maga a Csáth-oeuvre tartozását, 
hogyan keres és teremt kapcsolatokat a Csáth-szöveguniverzum más darabjaival. 
Ezzel egyszersmind elkerülhetőnek tűnik, hogy egyrészt pártját fogjuk a Csáth-kul- 
tusz olcsó kiárusításának, másrészt, hogy elfogadjuk a szöveg nevelő célzattal való 
visszatartását, a cenzúrát, de legalábbis a parancsoló hallgatást, mely a szöveget már 
elolvasó kivételezettek paternalizmusát példázza (mi elolvastuk, jobb , ha ti nem 
olvassátok).

Az írás színterei
A Napló nyitó soraiban Csáth egy egész ars poétikát fejt ki, melyben megnevezi 

és jellemzi írói pályájának legfontosabb szakaszait. E passzust fontossága miatt 
érdemes teljes terjedelmében idéznünk:

„Rettenetes és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az íráshoz. Mióta 
az analyzissel behatóan foglalkozom, és minden ízében elemezem az öntudatlan lel
ki életemet, nincs többé szükség rá, hogy írjak. Pedig az analyzis csak szenvedést 
hoz, keserű életismeretet és kiábrándulást. Az írás pedig gyönyört ad és kenyeret. Még
se! Nehezen megy, aggályokkal. A születő gondolatot mintegy csírájában megöli a kri
tika. A legbelső elintézetlen ügyeimet pedig nem tudom papírra tenni. Az az érzés gátol, 
hogy mások éppolyan tisztán olvasnak benne, mint én az írók írásaiban, én a
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psychoanalitikus. -  Mégis vaserővel kényszerítem magam, hogy írjak. írnom  kell. Ha 
nem is lesz számomra többé az írás életműködés soha, legalább legyen játék. Játszanom kell, 
ha nem is mulatok, mert ez ad csak esélyt rá, hogy valaha sok pénzt keressek.”  

Ebben a részletben Csáth nemcsak a pszichoanalízis központi szerepét jelzi élet
művében (és elsősorban ott, nem pedig életében, mivel az írás tevékenységében okoz 
változást megjelenése!) hanem az írásnak legalább három, de talán négy különböző 
jelentését és szerepét is meghatározza pályája során. Az első, egyértelműen pozítív 
meghatározás szerint az írás „életműködés” , amely „gyönyört ad és kenyeret” . 
Az írás ezen felfogása azonban, az analízissel való találkozás következtében, már a 
múlté, többé nem képviselhető választás. Az írás másik, ezzel a felfogással nyilván
valóan ellentétes, tehát negatív konnotációt hordozó meghatározása felszólító mód
ban, a jövő  lehetséges és feltételes birodalmában konstituálódik, mégpedig a „játék”  
metaforáján keresztül.

írás és játék lehetséges kapcsolatainak körültekintő vizsgálatára e helyütt nincs 
lehetőségünk. Az mindenesetre világosnak tűnik a kontextus alapján, hogy Csáthnál 
a játék csak mind másodlagos érték, a komollyal, a teljes és elsődleges jelenléttel 
szembeállítva jelenik meg. Fentebb már említettük, a Csáth-kultusz nem kis részben 
azon a feltételezésen alapul, hogy az író műveiben megvalósul az élet és az irodalom 
mitikus egybeesése. Itt a játék fiktív jellege, a játékot kísérő másodlagos valóság 
tudata, tehát az irodalom irodalmiságának, megcsináltságának, „mesterséges”  embe
ri és történelmi konvenciókon nyugvásának tudata mint értékvesztés aposztrofálódik 
az életműködésként elképzelt írással szemben. Ez a különbségtétel azonban egyben 
poétikai form ációk történeti határa is: a modernitásé, abban az értelemben, ahogy 
a modernitást ama történeti küzdelem nevének tartjuk, amely az irodalom és a mű
vészet sajátos társadalmi és kulturális meghatározottságaival, helyzetével való szem
benézés küzdelmeként, a nyelvnek, az alkotóknak és a befogadóknak a műalkotás 
létmódjában, jelentés- és értékképzésében betöltött szerepét tisztázni vágyó törek
vésként határozható meg. A játék fogalmának egyenjogúsodása jó l szemlélteti e harc 
állomásait. Ebből a szempontból tehát Csáth életművében is -  igaz negatívumként -  
megjelenik a modernitás kérdése: a játék mint egy lehetséges, új művészi magatar
tásforma, szerepfelfogás, alkotásmód. Mielőtt azonban megvizsgálnánk, hogy mi is 
lehet a játékként felfogott irodalom, írás Csáthnál, térjünk még vissza egy pillanat
ra a Napló nyitó soraihoz.

Csáth ugyanis megjelöl még egy másik lehetséges írásmódot is e szövegben, ame
lyet azonban teljes egészében hiányként határoz meg: „ legbelső elintézetlen ügyeimet 
pedig nem tudom papírra tenni”. Az önéletrajzi írásmód eme határozott visszautasítá
sa, lehetetlensége azért érdekes, mert e sorok után következik Csáth naplója, amely 
elvileg ezen írásmód pár excellence megnyilvánulása. Talán a Naplót kellene a játék
ként felfogott írásnak tekinteni? Esetleg egy negyedik, e szövegrészben csak hallga
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tólagosan feltételezett írásmód lenne a Napló? Vagy a Naplót nem is lenne szabad 
írásnak tekinteni, abban az értelemben, hogy feltételezzük, Csáth eleve csak a nyil
vános írásmódot tartotta írásnak? Az írásnak ez a leszűkítő meghatározása azért is 
valószínűtlen, mert Csáth korában már jónéhány publikált napló legitimálta a mű
faj nyilvánosságát; Csáth maga is alkalmazta a naplóformát elbeszéléseiben, arról 
nem is beszélve, hogy pszichológiai tárgyú írásában G. kisasszony naplóját vizsgál
va többször is felhívja a figyelmet az elemzett szöveg irodalmi értékeire, ezzel pedig 
maga is az irodalom összes jótéteményéből részesülő műfajnak minősíti a naplót. 
A naplóvezetés tehát egyáltalán nem marginális, az írás értéktelített teréből kirekesz
tett tevékenység, a Csáth-féle, a személyiségteremtő identifikációs munka feltárására 
irányuló irodalmi projektumnak pedig egyenesen kivételezett terepe. Egyszóval Csáth 
nagyon is számolt a naplóval az írás lehetséges felfogásai között.

Ahhoz, hogy képet alkothassunk a Napló szerepéről, el kell azt helyeznünk a Csáth 
által választott egyéb írásmódok között. Ezzel egyúttal felmérhetjük a Csáth, illetve 
Brenner szöveguniverzumok ezidáig megelőlegzett, de homályban maradt kapcsoló
dási pontjait. A Napló kezdői sorai maguk is utalnak a Csáth életmű naplón kívüli 
részeire, másképpen nem is lehetne értelmezni az „írás mint gyönyör és mint élet- 
szükséglet”  kijelentést. Bár Csáth pszichoanalízissel való megismerkedését, mely az 
időbeli viszonyítási pont az írás különböző fajtái közt, nem lehet biztosan meghatá
rozni, nyilvánvaló, hogy a szövegrész a nagyrészt 1911-12-ig írott novellákra, vagyis 
tulajdonképpen novellisztikájának csaknem teljes egészére utal e címen, ugyanis ezen 
időpont után már alig ír novellát. Gyönyör, pénz, életműködés írása tehát a novel
lák tematikájában a gyermekkori traumák és félelmek utóhatásainak feldolgozása; a 
karakterek (életkor, nem, társadalmi helyzet, foglalkozás stb.) pszichológiai határai
val szembesítő konfliktusok ok-okozati összefüggéseinek felkutatása, álom és valóság 
egymással párhuzamos világai közötti titokzatos kölcsönhatások ábrázolása; élet, 
halál, szerelem kimondhatatlan összekapcsolódásának szimbolista megjelenítése (har
mónia és disszonancia) és az „élet már-már misztisztikus felfogása”  (Bori Im re); nar- 
ratológiai szempontból gyakran a keretesség formájában visszatérő heterodiegetikus 
(Genette) elbeszélésmód, melyet az elbeszélő erős értékelő, ideológiai nézőpontjának 
(Uszpenszkij) dominanciája nem ritkán monologikussá (Bahtyin) és didaktikussá 
tesz; nyelvileg a kisprózái formáknak szinesztéziákkal, az érzékelés, az érzékiség (a 
szó nem erotikus értelmében) és a testiség szókészletének állandó metaforikus vonat
koztatásaival egyfajta líraiságba való átoldása. A  novellákban az irodalmi munka az 
egységes, jó l körülhatárolható világkép valamint a nyelvi, stiláris szint homológiáján 
alapul, a benne megvalósuló írói szerep pedig a téma és hozzá természetszerűleg, 
organikusan és szükségszerűen kapcsolódó nyelvi forma uralásában nyilvánul meg. 
Az írás tevékenysége pedig az írói szubjektivitás vitalitásigényének állításán keresz
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tül (életszükséglet, kenyér, gyönyör) az „én”  az abszolút jelenlétének megvalósítá
sává válik.

Ha eképpen írjuk le a novellaíró Csáth írói munkáját, akkor mit kezdhetünk 
az írás azon lehetséges terepeivel, melyek, úgy tűnik, nem utalnak Naplón túli 
szövegkorpuszra? A következődben a Naplói az írásnak az elutasítás (játék) és a 
lehetetlenség (önéletrajziság) között elterülő köztes terében igyekszem -  ha nem is 
szembeállítani, hiszen a naplóírás lezáratlan, nyitott jellege ezt nem is tenné lehető
vé, de legalábbis a szubjektivitás eltérő megnyilvánulásaként -  mint a fentebb 
vázolt pozíciótól való elmozdulást értelmezni.

A Napló időszerkezete, narratív felépítése
Azok az értelmezők, akik Csáth Naplóját az életmű egészében próbálják elhelyez

ni, mindnyájan hangsúlyozzák az új írói szerep, új írásmód keresésének szükségle
tét a választások és kényszerek történeteként felfogott írói pálya alakulásában. Farkas 
Zsolt (Jelenkor 1990/1, 46-48) a naplót a novellától a regény felé tartó folyamatban 
helyezi el, ám e nagyepikai forma -  véleménye szerint -  nem fért össze Csáth mű
vészi alkatával, hajlamaival, munkamódszereivel, világlátásával. Dér Zoltán16 -  már 
a ‘ 14-16-os napló ismeretének fényében -  a naplót a regényformára való felkészü
lésként olvassa. Tehát a naplóírás nem csak a szerző életének antropológiai vonat
kozásaiban (a kábítószerfüggőség kialakulásának következményeként) értelmezhető. 
A kérdés tehát az, hogy miben nyilvánul meg a novellaírás programjától való elté
rés a Napló bán?

Az 1912-13-as Naplót végigolvasva két szerkezeti sajátosság szökik szembe: az 
elbeszélés nem lineáris időrendje, illetve a választott műfaj narratológiai szabályai
nak megsértése. Mindez természetesen feltételezi a szöveg identitását, önazonosságát, 
vagyis, hogy a kötet ilyetén való elrendezése nem pusztán a szerkesztői önkény 
műve. Csáth 1912-13-as Naplója a Feljegyzések az 1912. évi nyárról címet viselő résszel 
kezdődik, mely visszetekintő jellegű és az elbeszélő életének 1912 május 29. és 1912 
augusztus vége közötti időszakát meséli el egyetlen lélegzetű történetként. E rész 
cselekményvázát a Stubnyafürdőn megszerzett nők számbavétele alkotja, amely nem 
követi szigorúan a kronológiai sorrendet, jellem zőbb rá egyfajta asszociatív történet
mondás. A  következő szerkezeti egységet az 1912 szeptember 19-től 1913 január 
10-ig terjedő, Budapesten töltött időszak valódi naplóformában történő elmesélése 
alkotja, mégha az egyes bejegyzések meglehetősen szórványosak is, pl. az október 
2-a és december 3-a között események teljesen kimaradnak. Eddig a pontig tehát az 
elbeszélés ideje és az elbeszélt események ideje párhuzamosan halad, így valószínű
síthető például, hogy az első rész lejegyzésének időpontja valamikor a két rész 
között eltelt időszakban keresendő (1912 augusztus vége és szeptember 18-a között).
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A harmadik különálló rész, a Morfinizmusom története viszont megbontja az elbeszélés 
két szintje közötti párhuzamosságot és linearitást: újból egy összefüggő, egységes 
szövegrészt olvashatunk, mely a kötet kezdetét megelőző eseményeket mondja el az 
időben visszaugorva, vagyis az 1910 április 9-e és 1912 júliusa között eltelt időt 
veszi számba az elbeszélő, a kábítószeradagok növekedését illetve ennek vélelmezett 
okait követve. Az utolsó szerkezeti egység a tulajdonképpeni napló, vagyis a máso
dik rész folytatása, amely azonban csupán három nap eseményeinek lejegyzését tar
talmazza: 1913 január 31, február 6 és március 12 történéseiről értesülünk a Napló 
abbamaradása előtt.

Látható tehát, hogy egy olyan időkezelési eljárás szervezi a kötetet, mely koráb
ban egyáltalán nem volt jellemző a novellaíró Csáth egyenesvonalúságot kedvelő 
elbeszélői technikájára, de egyúttal a napló műfajának narratológiai sajátosságai sem 
írják elő. A napló megtartja ugyan a novellák világának magyarázó, ok-okozati 
összefüggések erős „logikájára”  épülő szerkesztésmódját, ám a történetmondás és a 
történet ideje közötti homológia megbomlása megingatja a végső és egyértelmű ma
gyarázat megadhatóságába vetett hitet is, amely oly gyakran teszi didaktikussá Csáth 
novelláit.

INiifiierisztikiis világkép
Az, hogy a Napló nagyobb részt nem követi a naplóírás narratív szituációjából 

adódó kötöttségeket, hatással van a benne megnyilvánuló írói magatartás értelmezé
sére is. Ha az írást általában véve a szubjektivitás elsajátításának tevékenységeként 
tekintjük, márpedig az írás ilyetén való felfogása megkerülhetetlen Csáthnál, akkor 
a szexualitás megírása kétségkívül kivételezett terepe e munkának Csáth esetében. 
Ezért is fontos, hogy a szexualitás megjelenítésének illetve a naplóformának az ösz- 
szekapcsolását ne csupán a külső tekintetnek, a voyeurnek felkínált pornográfiaként 
értelmezzük a Naplóban. Földényi E László Csáth Naplóról írott tanulmánya -  töb
bek között -  ezt a fontos észrevételt emeli ki. „A z írás azonban nemcsak az esemé
nyek rögzítését jelenti ebben az esetben, hanem azok beteljesítését is. A szexuális 
kalandok nem az ágyban érnek véget, hanem a papíron.” 17 Elemzésének további 
részében azt állítja, hogy a Napló alapján Csáth a szexuális aktus megélését aláren
deli annak jövőbeli megírásának: „a  nőkkel lefeküdve Csáth szinte nem is őket 
élvezi, hanem a későbbi rögzíthetőség élményét”  (uo.). Igen ám, csakhogy a reflek- 
táltságnak ez a hatása feltételezi, hogy a megírás közvetlen közelről, naplószerűen, 
ti. napról napra követi az eseményt, márpedig éppen ez hiányzik a Napló hódításo
kat elbeszélő első szakaszából: a hónapokkal később írott visszaemlékezés már nem 
annyira a közvetlenül megélhetetlen, elidegenedett élmény megélését, reálissá tételét, 
ezáltal főszereplő-elbeszélő önmagával, saját tetteivel való azonosulását szolgálja,
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hanem sokkal inkább az elmúlt, tovatűnt dolgok nosz
talgikus újraélését a jelen távolságából: „O lykor kelle
metlen, de vasamotio nélküli gondolatok lepnek meg.
Öregszem. Múlik az idő. Miért nem tarthat örökké 
ugyanabban a mézesheti tónusban, mint eddig" -  írja 
Csáth Olgával való kapcsolatának kezdeteire emlékez
ve a naplóírás jelenéből a Napló második szakaszában.
Az írás szerepe ezért az élvezetek maximális, idilli, 
örökké tartó birodalmának a megkonstruálása, amely 
tulajdonképpen valódi fikciós munka, a „végtelenségig 
vitt élvezetek”  utópiájának megkonstruálása.

Ez a fikció végigkíséri és kísérti Csáthot tulajdonképpen az egész életműve 
során. Szajbély Mihály A naplóíró Csáth című tanulmányában a ‘ 14-16-os napló kap
csán hívja fel a figyelmet az idill fontosságára, ám a novellák között is találni pél
dát az idill megteremtésének vágyára (Szombat este). Az idill, az időtlen, örökkétartó 
élvezet azonban inkább csak ritkán elérhető szélső pont marad Csáth életművében, 
így a Napló bán is. Helyette inkább egy kompromisszum jellemzi Csáth írói világát: 
belátva a „végtelenségig vitt élvezetek”  tervezetének lehetetlenségét, az élvezetek 
optimalizálására tesz kísérletet. És ez az a pont, ahol a Napló kimutatja összetarto
zását a Csáth életmű többi részével, a novellák és a tudományos, publicisztikai írá
sok világával. Az életoptimum csáthi fogalmából ugyanis hiányzik a transzcendens, a 
végtelen, az örökkévaló lehetősége: az anyag pusztulásának nincs alternatívája, az 
egyetlen képviselhető választás minél több lehetséges élvezet-mennyiséget kinyerni a 
véges élettartalmú anyagból. Az Ópium című novella egyértelműen hirdeti e felfogást: 
az ópium segítségével sem érhető el az örökkévalóság, legfeljebb húszmillió évet 
rabolhat belőle az ópiumszívó, amely több ugyan, mint száz év, ám az örök megsem
misülés perspektívájából nézve mindkettő véges, mérhető, a végtelentől minőségileg 
különböző időtartam.

Az életoptimum, a mélységes materializmus, a mérhető gyönyör programja tulaj
donképpen „adekvát”  megnyilatkozási formát talál a napló műfajában. A napló tör
ténetileg a leltárból, a számadásból alakult ki; az emberiség legelső írásos emlékei 
tulajdonképpen naplók, hiszen mind a suméroknál, mind az egyiptomiaknál az egyik 
első felhasználási területe a gazdasági tranzakciók pontos nyilvántartása volt. A XVII 
században, Angliában illetve Franciaországban megszülető modern napló pedig egy
értelműen a polgárság kereskedelmi tevékenységének mellékterméke. Ebből a szem
pontból Csáth írói attitűdje („egy könyvelő precizitásával írja le...” , „körülbelül 
annyi érzelem van benne, mint egy gazdasági tranzakcióban...”  stb.) a napló műfa
jához is köthető és egyáltalán nem egyéni, hiszen Stendhal vagy Amiéi ugyanolyan 
lelkiismeretességgel jegyezte szexuális és anyagi bevételeit és kiadásait, mint Csáth.
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A nemi élet és a kábítószer gyönyöreinek optimalizálása, a kiadások és a bevételek 
összegzése, nyilvántartása fontos pillére a numerisztikus világszemléleten nyugvó élet
program kivitelezésének. A megszállottság, amellyel Csáth a számokhoz kötődik (na
pi 1,268 koitusz az Olgával töltött első esztendőben) újra felveti a rögzítés miértjének 
kérdését. Véleményem szerint itt sem a Földényi E László által feltételezett elidege
nedett, neurotikus, az élménnyel primér szinten azonosulni képtelen szubjektivitás 
motiválja a leírást. A pontosság, amellyel Csáth visszaemlékezni látszik egy több 
hónappal a leírás előtti morfiumadagra vagy egy felszarvazásra váró férj vonatjá- 
nak érkezésére, ismét csak a színrevitel kidolgozottságára hívja fel a figyelmet. Az 
emléknek nem egyszerűen csak valószerűnek kell lennie -  bár kétségtelen, hogy a 
számszerűség mindig kivált egyfajta valóság-effektust - ,  hanem a kiszámítottság, a 
tökéletes időzítettség, a logikus egymásra következés benyomását kell keltenie: a tör
ténetként megírt élet eseményeit dramatizálva a regényesség érzése keríti hatalmába 
az olvasót (így naplói újraolvasását tervező Csáthot is), így a lejegyzés az irodalmi 
mű elrendezettségének magasabb szintű szükségszerűségében részesíti az élet esemé
nyeit. Nem véletlen a többszöri utalás Casanova emlékirataira, melynek olvasása a 
szexualitás, a kábítószer, a kulináris élvezetek mellett ugyancsak az öröm forrása
ként jelenik meg. Ebből a szempontból az olvasás jövőbeli öröme veszi át az írás 
elveszett gyönyörének helyét a naplóban: a élet megírásának lehetetlenségét az ele
ve csak játékként, csak irodalomként, csak majd fikcióként olvasható élet megírása 
veszi át. Véleményem szerint ez az ingadozó, az elutasításon és a lehetetlennel való 
szembenézésen át vezető állandó küzdelem adja a Napló modernitását és teszi hal
latlanul izgalmas, ízig-vérig irodalmi művé azt.

JEGYZETEK

1 Ez a kockázat, elméletileg, már a kanti természeti szép fogalmában is ott rejlett. A természeti szép 
nem emberi alkotótevékenység (poésis) által létrehozott jelentésének azonosságát, egységét, a szép 
feletti egyetértést körülbelül a XIX század végéig garantáló sensus comiuunis megkérdőjelezésé
nek történelmi folyamata egyúttal az esztétikum efféle megalapozását is elbizonytalanította.

2 Az Anyagyilkosság eme mesteri mondatában található megnevezés is jelzi a csáthi hős morális ér
telemben vett „kiskorúságát” , így erkölcsi megítélhetetlenségét: Wilman fia, vagyis a gyermeket 
csak apján keresztül lehet megnevezni, a gyerek(ek) maguk, mint tetteikért, döntéseikért felelős 
lények tulajdonképpen nem is léteznek.

1 Bár a legutóbb Dér Zoltán és Szajbély Mihály gondozásában és utószavaival közzétett 1914-16- 
os háborús napló filológiai szempontból valóban kifogástalan és részlegesen pótolja a hiányt, Dér 
Zoltán csak rövid kísérő írásában négyszer utal még kiadatlan Csáth-szövegekre.

1 Szajbély Mihály: Csáth Géza, Gondolat, Bp. 1989,167
5 Földényi E László: A halál tükrében élt élet, Holmi, 1991/4, 514
6 Rengeteg példát lehetne hozni a kortárs művészetből erre a jelenségre, közülük az egyik legfigye

lemreméltóbb Jeff Koons, amerikai képzőművésznek, az ex-pornósztár Ciccolinával - akkori fe
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leségével -  készített, fényképekből, üveg és márványszobrokból álló, Made in Heaven című kiál
lítása.

7 Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a pornográfiának - más szempontból -  ne lennének meg 
a maga veszélyei. Ezek valószínűleg nagyrészt abból adódnak, hogy a pornográfia fogyasztói a 
pornográf termékek „műjellegéróT feledkeznek meg, és valóságnak vélik - hiszen a pornográf 
alkotás épp ez a „valóságosság" a védjegye -  azt. ami gondosan megcsinált, kitalált, megrendezett 
vagyis tulajdonképpen fiktív.

11 Keresztúrszki Ida: Üzenet, 1997 
Philippe Lejeune közismert elméletében az önéletírást az író és az olvasó közötti, az író által 
kezdeményezett szerződésként tárgyalja, Elisabeth. W. Bruss pedig kimondottan beszédaktusként 
értelmezi az önéletírást.

10 Mindemellett tulajdonképpen mellékes, hogy a naplóban leírtak valóban megtörténtek-e, hogy' a 
naplóíró őszinte-e vagy beszél-e írásában életének intim eseményeiről. Mindezek, a műfaji meg
határozás fentebb említett lényegi mozzanata mellett, csak az olvasók naplóval szemben támasz
tott másodlagos elvárásáit képezik.

11 Éppen ezért a fiktív napló sem kivétel fenti megállapítások alól. A fiktív naplóban ugyanis a szer
ző, a naplóíró-szereplő alakjának megalkotásakor tudatosan használja fel ezt a hatást. Minden 
írás. amely képes kiváltani az olvasóban azt a hatást, hogy napról napra íródva keletkezésének 
folyamata tagolja a szöveget mind tematikai, mind formai szempontból, tulajdonképpen napló
ként működik.

12 Mindez persze nyilvánvalóvá teszi, hogy abban a nyelvelméleti keretben, melyben itt a naplóírás 
problémáit tárgyaljuk, a nyelvhasználat, így az írás is, nem ábrázolja, reprezentálja az életet, a 
valóságot. A nyelv, az írás nem képes arra, hogy elérjen .,a dolgokhoz, úgy’ ahogy azok vannak", 
cserébe viszont jelentővé teszi őket.

I;{ Mlle Lelou például a Les journaux intimes (Paris, PUF 1952) című könyvében a naplóírók 
karakterológiai osztályozását adja, „ideges", „érzelmes", „szenvedélyes", „tevékeny" naplóírókat 
különítve el. Ezzel szemben pl. Beatrice Didier (Le journal intimé, PÚI; 1976) a naplóvezetés 
tevékenységéből fakadó mentális beállítódást, az írás naplóban megnyilvánuló sajátos helyzetét 
tanulmányozza.

11 Szajbély Mihály: „A  naplóíró Csáth Géza", in. Csáth Géza: Fej a pohárban, Magvető, 1997, 310
|:> Elvileg hangoztathatjuk azt az álláspontot, miszerint bármilyen alkalmi poétikai formáció rendel

kezhet „hermeneutikai azonossággal", s így sajátos értelmet hozhat létre, még akkor is ha nyil
vánvaló filológiai gondatlanság eredményeképp a puszta véletlen folytán áll össze „szöveggé". Ezzel 
azonban nemcsak egy szakmai közösség diszkurzív szabályait sértjük meg, hanem lehetetlenné 
tesszük a szövegek történeti létmódjának figyelembe vételét is, mivel az alkalmi, pillanatnyi 
értelemegységek mindig a tiszta jelenben létezvén kivonják magukat a történeti létezésből.

u’ Dér Zoltán: Romlás és boldogság; in. Csáth Géza: Fej a pohárban, Magvető, 1997
17 Földényi F László: A halál tükrében élt élet, Holmi, 1991/4, 514
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Bálint Rezső

Formák, foltok vonalak
Bp. 1918. [1919.] -  Megjeleni 120 számozott példányban, tizenegy litográfia, K. 

D. előszavával.

rajzok irója, Bálint Rezső szókat kér a könyve elé. Kívánsága — úgy érzem — jellemző erre 
a rendkívüli finom és értékes művészre, ö  érzi a szó, a vonal és a szín kapcsolatát Úgy tudja, hogy 
a művészetet nem lehet cölöpökkel elkeríteni és az egyiknek mélységesen köze van a másikhoz, össze* 
függenek és valahogy megtermékenyítik egymást, mert mindegyik az életből lelkezik, mindegyik az 
életre vonatkozó érzések és gondolatok végső, végzetes kifejezése. Sőt nem ijedek meg annak a meg
állapításától, hogy minden művészet kicsit „irodalmi." Utóbb — bizonyára a múlt adomaszerü és
idilli festészetével szemben, visszahatásképen — gyakran hangsúlyozták, hogy a festészet külön műhely
titok, a festők céhet alkotnak és csak e mesterség és mesterkedés szakemberei ítélhetnek meg egy-egy 
képet. Ez a merev és dogmatikus iskola odáig ment, hogy csak a formák és a stílusok feltétlen uralmát 
hirdette s a tárgyak választását — az úgynevezett „irodalmi11 szempontot — teljesen alárendeltnek és 
semmisnek tekintette. Holott minden nagy művész nemcsak a formájával és a stílusával határozta meg 
önmagát, de a tárgyaival is. Vájjon Goya az ő akasztófás és véres ecsetjével pingálhatta-e volna Ingres
rózsás hölgyeit és apródjait ?

Bálint Rezső, a festő végtelen áhítatot érez az élettel szemben. Fejlődése nemcsak akkor 
zajlott le, mikor egy vászna előtt állott, festéktálcával a kezében, hanem kutatott és dolgozott mindenütt 
és mindig s e munkája miatt a tehnikáját is elhanyagolta. Az életre készült. Ezzel készült a festői 
pályára. Figyelte az embereket, vagy külföldön, átkozott utcákon kóborolt, vagy olvasott, nyugtalan* 
kodott, annyira szerelmese volt az egyedülvaló életnek, hogy évekig szinte közönyösnek rémlett előtte, 
vájjon ez a sok teremtő nyugtalanság milyen formát ölt magára. Innen van, hogy a festészete oly 
emberi és tartalmas. Az impresszionizmus eszközeivel küzd, a , maga egyéni mondanivalójáért. Minden 
egyes képe egy-egy állomás e megismerés felé. Ezek a rajzok pedig egy művész naplójegyzetei, melyeket 
le kellett imia, nehogy elfelejtse. A sikoltó szükségességet mindenkor érezzük. Végy irónt és ragadd 
meg a végtelennek ezt a darabkáját, ezt a családi jelenetet, ezt a tréfás képvásárt, ezt a mozgalmas 
forradalmi csoportot, mely most élettől duzzadón elédkerült, aztán örökre elmúlik. Sohase válik 
sekélyessé, mert mögötte a keresés nyugtalansága. Nem mint azok a festők, kik egy kész tehnika — 
nehány fogás —  birtokában zavartalanul folytatják régi mesterségüket és festenek, rajzolnak derűre- 
borúra akárcsak a műkedvelők, kik vacsora után, fogpiszkálóval pingálják tele a fehér abroszt, a fekete 
kávé, a pirosbor és a szivarhamu mocskával.

A  festő éltető eleme a verőfény. Ha a nap lebukik, a legtöbbje megvakul, ö  azonban azok
közé tartozik, kik a lámpa s a gyertya gyér fényénél is folytatni tudták alkotó munkájukat, a sötét
ben is figyelik az életet, melyet az ember, a művész az utcán, a műteremben egyformán mélynek és
egységesnek érez.

Budapest, 1919. január hóban.
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ.
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Kondász Rózsa

A Kosztolányi-est
Ma 2001. március 11-e van. Lassan két éve, hogy először előadtuk a Tömörkény 

Színjátszó Társulat diákjaival ezt a műsort. Én mint rendező-tanáruk, semmiféle 
feljegyzést nem készítettem a munkafolyamatról. Ez megnehezíti a visszaemlékezést.

Üj évezredet írunk. Talán emiatt van, hogy amikor visszagondolok a Kosztolá- 
nvi-estiinkre, mintha mese lenne. Meseszerűvé vált a múlt. Meg nem ismételhető, de 
történet. Nemcsak az enyém, hanem mindnyájunké, akik benne voltunk. Háromszor 
adtuk elő. Először Szabadkán és kétszer a saját iskolánkban, Szegeden.

Amikor emlékezem rá. mindig Szabadka jut eszembe, az, ahogy elindultunk. 
Es a folytatás: a két szegedi előadás. Közben az is Szabadkához tartozik. Akkor 
tudtuk meg, hogy bombázni fognak, és a szabadkai testvériskola már nem viszonoz
hatja látogatásunkat. Csak egy évvel később jöttek, de ez már egy másik történet. 
Az én történetemben a Kosztolányi-est a szabadkai úttal kezdődik.

Az út
Megyünk Szabadkára. A diákok már mind itt vannak az útlevelekkel, csomagok

kal. Hosszasan utaslistát készítünk, ezerszer ellenőrizzük, hogy minden adat rend
ben van-e. Ez jól bevált módszer az előadás miatti izgalmak szublimálására. Pár óra 
múlva premierünk lesz.

Kosztolányit hazavisszük, hazavárják. 1999. március 19-ét írnak, tíz nap múlva 
Kosztolányi Dezső -  Desiré születésnapja, és az enyém is. En is március 29-én szü
lettem, de nem virágvasárnap, egyszerűen szerdán. Ez persze nem fontos, mégis egy 
pillanatra eszembe jut.

Befut szépen a kisbuszunk is, nagyon kedves a sofőr. Nem lesz baj, bírni fogja 
a színjátszó társaság eszementségeit. Berakjuk a ruhákat. Mindegyik szereplőnek 
saját jelmeze van. A fél éves próbafolyamat utolsó hónapjában Ibos Éva és Kovács 
Andrea kolleganőim, akik az iparművészeti osztályokban tanítanak, csak azzal fog
lalatoskodtak, hogy segítsenek nekünk a két felvonásból álló vers-est szcenikájában. 
Úgyhogy mindenkinek egyéniségére, szövegére szabott öltözéke, kelléke van. Az első 
részben „szegény kisgyermekes” , az „úri kisgyerek”  „az álombéli ködök” -be burkol
tan a „beteg, boros, bús, lomha Bácska”  fülledt otthonmelegéből. A második rész
ben pedig a budapesti nagyváros New York kávéházas felnőttes, századelős ruhái.

164



Mind-mind házilag készített, nagymamától összeszedett, ószekrények aljából előva
rázsolt csipkék, szövetek, nyakkendők, hózentrógerek

Berakjuk szépen a kellékeket is. mert azokat is visszük kor- és hangulatfestőnek, 
úgy, hogy már ezekben a tárgyakban a mi hangulatunk is benne van, az, ami a 
versekkel való foglakozás közben született. Van hulahopp karikánk, régi sakkunk, 
ugrókötelünk..., még szivart is viszünk.

A zene
De a legfontosabb egy zenélődoboz, amelyből az egész Kosztolányi-míísor 

kiáradt, mint egy szelencéből a szellem, a dzsinn. Egy ismerős kisfiú -  Andriska
-  találta egy kis utcában a kuka mellé dobva az ezüstutánzat dobozkát. Nem volt 
már használható, egy része letört, de addig ügyeskedett, míg valami zenefélét csalt 
elő belőle az ujjacskáival mechanikusan görgetve a fogaskereket. Valami gyönyörű 
volt az a halk és bizonytalanul lelassuló, megálló és újra elinduló zene. Mintha 
hegedű sírna csendes belenyugvással, ünnepélyesen. Milyen szép! Emlékszem, 
mennyire rabul ejtett, nem tudtam szabadulni tőle. Persze Andriska nekem adta a 
dobozkát.

Otthon a régi rózsafagyökér-szekrény tetejére raktam, Sanyi, a férjem meg tud
ta úgy javítani, hogy percekig szóljon ez a muzsika. Tudtam, ez Kosztolányi, „ ...é s  
fáj és mély, mint egy Chopin-keringő” . És akkor verseket kellett gyorsan olvasni, és 
rohanni be másnap az iskolába, és megmondani a színjátszós diákjaimnak, hogy 
Kosztolányi-versekből műsort fogunk csinálni, és itt ez a muzsika, van-e kedvük 
hozzá!

Eleven poézis
Volt kedvük hozzá. Rögtön láttam, hogy átragadt a lelkesedés. A zene őket is oda- 

vonzotta Kosztolányihoz. Mint a Grimm-mesében az aranylúdhoz ragadva a falu 
népe, mi is összekapaszkodva táncoltunk már „e dalban” .

Milyen messze vagyunk még a szabadkai úttól! Egyáltalán nem is tudunk még 
arról, hogy a szegedi Töm örkény Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola testvér
iskolája, a szabadkai Svetozar Markovié Gimnázium igazgatónője, a szépséges Lenka 
asszony meghívja majd kis társulatunkat a következő év háborútól terhes tavaszán.

1998 őszén az „eleven poézis”  fényében álltunk. Az osztályteremben illant a „sár
ga délutánok”  ideje, s mi mind egy-egv Kosztolányi-kötettel kezünkben „a boldog
ságtól föl-fölkiabáltunk” . Tudtuk, „nincs nyugta sehol nyugtalan szivünknek” , csak 
úgy, ha megpróbálunk formát adni az alaktalan élménynek.
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Két felvonás /  Forma
Egy-két hét múltán teljesen biztos voltam benne, hogy a mi Kosztolányinkat 

két felvonásban kellene megcsinálnunk. Az elsőben a gyerekkori emlékversek lesz
nek A szegény kisgyermek panaszaiból. A másodikban a bús felnőtt hangja, aki 
elbúcsúzik a játékvarázstól, a kávéházas Budapesttől, mindentől, s megpihen. 
Mindez a Boldog, szomorú dal dramaturgiája szerint, csak éppen megfordítva. 
A „néha megállók az éjen”  attitűdje indít, majd a régi kincs álmát „hüvelyező”  
felnőtt lélek folytatja, aki a felnőttség tapasztalatával megrakottan gyermekkora 
emlékvilágába lényegül. Végül a ,.\an már kenyerem, borom is van...Szívem  minek 
is szomorítsam” rezignációja zár. A verset nem akartam szöveg szerint szerepel
tetni, hisz ugyanazok a váltások lesznek a műsorban is. A hangulatokban benne 
lesz a vers.

Az első rész a megidézett szabadkai gyermekkor, a második a felnőtt férfi búcsú
zása. A két rész közé átvezetésként a Rímjátékokból válogattam, a „nyelv és lélek”  
összehangzó derűjéből. Az is Kosztolányi, a homo ludens. A gyermekkor-rész után 
még az Üllői úti fák is fontos volt nekem, „A z Eg legyen tivéletek”  gesztusa, amely 
jelezné az emlékek elengedésének lélektani műveletét.

A diákok /  Képek
A csoportom 16-17 éves diákokból áll, a gyermekkor és felnőttség határmezsgyé

jén. Finom érzékenységgel, saját élménnyel az elvesző, tűnő gyermekkor iránt, és 
persze tapasztalatokkal a felnőttiét felé is.

Beszélgettünk az emlékeinkről. A felkészülési időszak fontos részéhez érkeztünk. 
Mi az, ami bennünk van a saját gyermekkori emlékeink közül még most is? Miért 
őriztük meg? Miért fontos?

Képeket mondtak. Ma is jóleső visszaemlékezni arra, amivel megajándékoztak,
mert azóta olyanok nekem, mintha a saját emléke
im lennének.

„A  nagypapám a kényelmesen kikopott fotelé
ben almát szel -  meséli Marcsi - ,  én a fotel mögött 
állok a testvéremmel, alig látunk el a nagypapa 
válla fölött, mert az ölében könyv van, mesét fog 
olvasni, de előtte odanyújtja az almát, és kedvesen 
rámnéz. Érzem az alma friss ínycsiklandó illatát, 
látom a nagypapa tompán fénylő szemében maga
mat, és érzem a testvérem testmelegét, csönd van és 
nagyon melegen besüt a nap.”
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„Emlékszem, hogy szállók -  mondja Gyöngyi - ,  az apukám leszáll a buszról, 
odafutok, fölkap és szállók, könnyű vagyok és szabad /’

„Beteg vagyok ... -  folytatja valaki más - ,  meghalt a nagymama, az anyu ideges, 
kapkod, az építőkockákat rakom egymásra, szálló porszemek a fényben, egy halóit 
madár a szán tófö ld ön ../' -  mondják, mondjuk, mert én is mondom velük együti, 
nekik és persze magamnak is. Szívet melengelő, sajdíló megtalálni, megtartani, 
átadni és elengedni ezeket a képeket az emlékezet áramlatába, és jó  beengedni a 
másikét. Úgy érzem, több leszek vele. valahogy jobb .

A bolgár kalauz esete
Amikor Szabadkára érkezünk, és a nagyon is üres városban megtaláljuk a 

Svetozar Markovié Gimnáziumot, rögtön bevezetnek bennünket az igazgatói irodá
ba. Kedvesek a házigazdák, mosolyogva helyet is foglalunk az öblös bőrfotelekben, 
de nyelvismeret és tolmács híján semmit sem értünk Lenka igazgatóasszony szavai
ból. Tudjuk, hogy ez az iskola volt Kosztolányi Árpád iskolája, hogy Dezső fia is ide 
járt, itt volt a szolgálati lakásuk, ez a Kosztolányi-féle Alma Mater, itt tűzött össze 
a magyartanárával, az önképzőköri felolvasások helye ebben az épületben volt. De 
mintha nem erről lenne szó, valami egészen más lehet a téma, ezt érezzük. Az idő 
múlásával egyenes arányban, sőt mértani növekvényben egyre kényelmetlenebb a 
helyzetünk: az udvarias mosolygáson kívül semmi épkézláb ötletünk sincs kommu
nikációs tevékenységünk szélesítésére. Lassan fáradt tudatomra úszik a bolgár kala
uz és Esti Kornél alakjának képe, amint egymás mellett állnak az éjszakában ama 
vonatnak folyosólván. Tekintetem -  úgy érzem -  megtelik értelemmel. Hisz ez már 
egy emblematikus helyzet! Kényelmesen elhelyezkedem a derűs irónia áramlatában. 
Mégis itt vagy, drága Kosztolányi. Örülök. Szervusz, Desiré!

Kosztolányi bejövetele /  Entreé
Volt egy fiú. Úgy hívják hogy Király Tamás. Társulatunk tagja, és nagyon hason

lít a fiatal Kosztolányihoz. Ugyanaz a puha hullám a hajában, ugyanaz a meleg, 
kicsit illetődön tekintet, telt, belső szenvedést árulkodva takargató ajkak, fehér ár
tatlan arcbőr, kellemes termet. Szép, ahogy mondja egyedül belépve a gyermekkort 
megidéző stilizált színpadkép elé, a határvonalra nézőtér és színpadi világ közötl: 

„Csak hús vagyok. Csak csont vagyok. /  Gép a fejem. Gép a kezem. /  De ami 
elmúlt, azt tudom. /  Sírtam, nevettem az utón. /  En, ember, én. Emlékezem.”

A morállá lényegülő esztétikum. Az én, aki ember is -  így egyszerűen -  és újra 
én, mert csak az én képes emlékezni, fölidézni az észleleteket, elrendezni, vagyis 
játszani, „játékban élni, mely valóra vált” .
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Következik „A  játszótársam, mondd, akarsz-e lenni... Ezt a verset Kónya Béla 
mondja, miközben a mi Kosztolányink leül a színpad előterében lévő régi fotelba 
félig majd a játszók felé fordulva. A vers alatt a szereplők lassan bejönnek és elhe
lyezkednek a térben, Molnár Zsuzsi pedig a zongorához ül, ami díszlet is a színpad 
jobb  oldalán.

Majd megint Kosztolányi, már a fotelban ülve mondja a megidéző szöveget, a 
varázslást: „Es látom Öt, a Kisdedet, /  aki fehérlő ingbe lépdel. /  Még lopva-lopva 
rám tekint /  és integet szőke fe jével...”

Es a szakrális mágia: „Ö  a pap, az igaz, a szent, /  bámulom, mint egy ismeret
lent. Gyónok Neki és áldozok / és megsiratom Öt, aki elment.”

A kisgyermek a mindenség, a niegismerhetetlen tudás, igazzá lelki szegénységben 
lett „messzi végtelen” . A gyónás a bús felnőtt, a gyermektől elhagyott, nagyon is föld
közeli, nyűgös tapasztalások burkában való emlékezése. Gyónás egyenlő emlékezés 
képlet felállítva vagyon.

Ekkor szólal meg halkan a zongora a talált zenedoboz Chopin-keringőjével. Ez 
Kosztolányi belépője. így idézzük meg őt. ahogy önmagát idézi. Egyben azt is, ahogy 
magunkat idéztük a gyermekkori félelmek-, halál-, szerelem-, anya-, apa-, testvér- es- 
te-, álom- és reggeli ébredés-képeinkben. Ez a mi érvényes idézetünk róla és ma
gunkról. A kettő összeért, találkozott.

Miért ez a biztosság bennem? Hogy tényleg így volt-e? Egyszerűen megláttam 
az arcukon.

Próbák a menzán /  Menza in eorpore sano
Az osztályteremben nem igazán jó  a próba, valahogy más tér kell, nem az. ahol 

a délelőttöket izzadjuk át kényszeredetten a padokban, katedrán. Nem maradt más, 
csak a menza, ahol mégiscsak képezhető egy színpad, ha a terem oldalában lévő emel
vény oldalajtajait szétnyitjuk. Egyébként az is osztályterem eredetileg, vagyis 
délelőtt. Délután pedig a mi próbahelyünk volt. Később tényleg színpad lett belőle 
előfüggönnyel, takarásokkal, színpadbejárásokkal. Mire a műsoriink elkészült, elké
szült a színházunk is.

A próbák időpontja nagyjából egybeesett az iskolai ebédeltetés időpontjával. Mi 
fönn voltunk az emelvényen. A nagysága teljesen megfelelt egy pinceszínpadnak, csak 
a padokat, székeket kellett elpakolnunk. Lent a nézőtér ebédelő asztaltársaságokból 
állt. Nem tudom, hogy tudtunk olyan zajban próbálni. Sokszor nem hallottam a 
szavalatokat, a fülemre nem, csak e szememre hagyatkozhattam, úgy irányítottam a 
próbákat, hogy csak a látványra alapoztam szövegkönyvvel a kezemben. Folyton föl 
kellett szaladgálnom a színpadra hozzájuk, vagy velős és rövid, de nagyon világos 
instrukciókat kellett fölkiabálnom. Lehet, hogy jó  volt ez a lehetetlen helyzet, mert
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a verseknél az arcból, tekintetből olvastam le a szöve
get, arra figyeltem, hogy nekem, mint első nézőnek 
követhető legyen a vers hallható szöveg nélkül is.
Legyen meg a láthatóvá tett belső gondolat. így aztán 
addig csiszolgattuk kényszerűségből, hogy láthatóvá 
lett a hallható. Most már tudom, hogy ez a lényeg.
Az áldatlan körülmények rászorítottak bennünket a 
színészi munkára.

Mozgásokat találtunk ki, tárgyakat.
Az egyik társulati tag nagyon szorongott a versmon

dás közben. Nem is tudta palástolni, mindig a kezeit 
tördelte, alig jött ki hang a torkán. Emiatt nagyon elégedetlen volt magával. Megfi
gyeltem, hogy a mozdulatai olyanok, mintha egy hulahopp karikát görgetne az ujjai 
közt folyton folyvást. Hát akkor tényleg legyen is a kezében! Megpróbáltuk, és a 
tárgy segíteni kezdte a versmondót, megszűnt a görcsössége. Szorította a karikát 
maga előtt, ő maga ellazult, megejtő csendességgel mondta a verset, de érthetően. Az 
egész, ahogyan állt. az a halk szomorúság a hangjában, a várakozó remény a szemé
ben, a fájdalom a mozdulataiban, olyan erősen jelentétessé vált. Nekem az Oly jó  
ébredni azóta csak Vörös Mónikásan szólal meg.

Élveztük rímjátékos részt a válogatástól az előadásokig. Itt gyors a ritmus, 
pattogó, tréfás a zongorajáték. Tizenegy szöveg- és mozgásetiidből áll. Hozzátartozik 
a mi Kosztolányinkhoz. Sokat nevettünk. Éreztük, a humor szabaddá tesz!

Az utolsó vers a műsorunkban a Koporsó és bölcső közt. Addigra kiürül a szín
pad. Csak egy versmondó marad. Igv van vége. Negyvenöt perc.

Szabadka
Mire előadjuk, hangosan fölmondjuk a buszban az egész műsort, az utolsó 

pillanatokig rögzítünk. Mindenki készen áll az öltözőben, sminkes iparművészetis 
lányaink elmélyiilten dolgoznak, mások a jelmezeiket rendezgetik, közben mormol
ják a szövegeiket. Én a rosszullétig ideges vagyok. A nézőtér megtelik, magyarok és 
szerbek vegyesen. Jaj, mit fognak érteni a szerb diákok belőle! Bár eszembe vésem, 
hogy a próbára is beültek nagy figyelemmel vagy húszán, s megtapsoltak bennünket. 
Hogy fog tetszeni a magyaroknak -  tanároknak és diákoknak -  a mi avatatlan 
kezünk munkája? Jó lenne elbujdosni. De lehetetlen, mert ráadásul még nekem kell 
a társulatot a legjobb lelki állapotba hoznom. Azonnal kezdünk, mindnyájan a 
színfalak mögött vagyunk. Körbeállunk, megfogjuk egymás kezét, és elmondom 
háromszor, hogy nagyon jó  lesz, nagyon jók  vagyunk. A számban nincs már nyál 
sem, a gyomrom rongycsomó.
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A diákjaim látják, hogy izgulok, nem lehet nem látni. íg y  látom jólesik nekik, 
üdvözült arccal várnak a kezdő pillanatra. Kimennek. Nem igazán tudom, mi törté
nik. Sejtem, az előadás megy. Tele lehet a nézőtér, valahogy sűrűség van a levegőben. 
Minden körmöm lerágom, míg eltelik az a negyvenöt perc. Érzem, semmi tévesztés, 
megy szépen folyamatosan. Mindjárt vége. És vége. Hű de nagy a csönd. Szent 
isten! Nem kellene már tapsolni? Mi van? És akkor végre tapsolnak, egyszerre gomb
nyomásra és nagyon erősen. Jól van. Azt hiszem, értem is hátrajön Tamás, nekem is 
meg kell hajolnom. De erre már nem emlékszem tisztán.

Az út
Megyünk haza. Fáradtak vagyunk és vidámak. Megetettek és megitattak bennün

ket, a buszunkig kísértek, kaptunk magyar nyelvű folyóiratokat. A lányaim itteni 
fiúkkal címeket cseréltek. Mikor ismerkedtek ezek meg?

Hamar a határra érünk. Fantomhatár. Sehol senki, csak a mi buszunk. Egy óra 
múlva jön egy vámos. Nem érti, mit kerestünk Szabadkán. Furcsállja. Hosszas 
magyarázkodás. Többen jönnek. Mindenkinek ki kell szállnia, aztán átnézik a buszt, 
végül egyenként ellenőrzik az útleveleket. Visszaszállhatunk. Valami baj van a világ
gal, de még nem tudjuk, mi az. Néhány nap múlva bombák hullanak.

Hát így volt. Ma már múlt. Gyónás és emlékezet.
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Pomogáts Béla tiszteletbeli elnök 
bevezető előadása a 

Kosztolányi Dezső napok 
tanácskozásán*

Hölgyeim és uraim. kedves barátaim!

Most amikor átadom a Magyar írószövetség üdvözletét és jókívánságait abból 
az alkalomból, hogy itt vagyunk Szabadkán ismét, a Kosztolányi Napoknak a kere
tében, és kifejezem azt az örömömet, hogy újra itt lehetünk, és újra rendezünk 
Kosztolányi Napokat, hiszen tudomásom szerint két évvel ezelőtt erre nem volt 
lehetőség, és tavaly is csak rendkívül zárt körben, helyi körben történhetett megem
lékezés Kosztolányi Dezsőről. Tehát szeretném kifejezni a örömömet, és szeretném 
kifejezni a köszönetemet, mindazoknak, akik ennek a mai összejövetelnek a létreho
zásában szerepet vállaltak. Meg szeretnék emlékezni arról is, hogy amikor a 90-es 
évek közepén magam is többször jártam itt Szabadkán és vettem részt előadóként, 
vendégként a Kosztolányi Napokon, Varga Lakatos Gizella tanárnő volt az. aki ezek
nek a Napoknak akkor a szervezője és a lelkesítője volt, aki eltávozott közülünk, 
és szeretnék megemlékezni róla, szeretném az elismerésnek a képzeletbeli koszorú
ját elhelyezni az emléke előtt, hiszen nem feledkezhetünk meg azokrók, akik valaha 
is az életüket, a munkájukat, az erőiket áldozták annak érdekében, hogy itt Szabad
kán magyar összejövetelek, magyar ünnepségek és éppen Kosztolányi alakja körül, 
jöjjenek létre. Ennek a mai Kosztolányi Napnak is azt hiszem, hogy a legfontosabb 
tulajdonsága a folytonosság és az újjáépülés. Az, hogy vissza kell találni ahhoz a foly
tonossághoz, amely a 90-es években itt Kosztolányi emléke körül létrejött, és meg 
kell újítani ezt a folytonosságot, meg kell újítani önmagunkat és a Kosztolányi 
emlékezéseinket is, hiszen régi igazság az, hogy csak akkor lehet megtartani valamit, 
hogyha szüntelenül megújulunk. Es a folytonosságnak is az állandó megújulás 
jelenti a zálogát.

En nem tartok most előadást Kosztolányiról, azonban annyit el szeretnék 
mondani, hogy Kosztolányinak az alakja éppen most 2001-ben annyi történelmi 
megrázkódtatás és balviszály után itt Szabadkán talán mintha jelképes értelmet is

* Elhangzott az ezévi Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásán, a Szabadkai Rádió archívumából 
lejegyezte Szádeczky Éva.
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kapna. Hiszen háború, polgárháború, bombázások, 
politikai zsarnokság és mindaz, ami után vagyunk, és 
én nagyon szeretnék reménykedni abban, hogy való
ban mindennek utána vagyunk, és a szabadkaiak, a 
vajdasági magyarok is mindennek utána vannak, 
tehát mindaz, ami történi ezzel a várossal, ami tör
tént a Vajdasággal, ami történt Szerbiával, ami tör
tént az itteni magyarsággal, mindezazt hiszem, hogy 
fölkeltheti az érdeklődést az iránt a szellemiség, az 
iránt a mentalitás iránt, amit Kosztolányi képvisel, 
és műveiben megjelenített, amit az ő szellemi örök 

sége és erkölcsi öröksége hordoz. Hiszen Kosztolányi egy olyan alakja volt a 20. 
századi magyar irodalomnak és gondolkodásnak, akii a szelídségnek, a gyengédség
nek az írójaként is elkönyvelhetünk. És ez a szelídség, ez a gyengédség, ez a jó 
akarat, ez a nyitottság, ez egyszerre érintkezik azzal a hagyománnyal, amit az
evangéliumi kereszténység örökített ránk és érintkezik azzal a hagyománnyal, ame
lyet a mindenkori felvilágosodás, a mindenkori józan ész hagyománya örökíteti 
ránk a 20. és a 21. században élő emberekre. Es érintkezik azzal az erőszak-nél
küliségre alapozó erkölcsiséggel is. amely a 20. századnak a történelmében -  gon
doljanak Gandhira, de másokra is lehet gondolni -  történelmi sikerekei éri el éppen 
az erőszakkal szemben. Kosztolányii homo aestheticusnak szokták nevezni, és meg 
szokták különböztetni a homo aeslheticus és a homo morális álláspontjai. En azl 
hiszem, hogy az az értelmezés, amit Kosztolányi a homo morális mentalitásáról 
annak idején leírt, egy kicsit más megvilágításba helyezi ezt a problémát. 0  ugyan
is nem arra gondolt, és nem arról beszélt, hogy az erkölccsel szemben valamikép
pen a szépségnek a szemléletében és a szolgálatában kell az embernek megtalálnia 
a megigazulásl. Szeretném idézni Kosztolányinak Szépség című írásál, amely a 
Pesti Hírlap 1932 decem ber 25-i karácsonyi számában jeleni meg. Ebben az írás
ban Kosztolányi áttekinti a szépségről adott különböző elképzeléseket, majd a k ö
vetkezőkkel fejezi be ezt a cikkét: „A  homo morális a mai kor divatos nagysága 
el akarja osztani a földi javakat, ki akarja elégíteni az összes mohó igényeket, de 
nem sikerül neki. szigorú törvényeket hoz, háborúkai indít, gyilkoltat és akasztat 
az erkölcs nevében, hol azt parancsolja, hogy adjuk oda kabátunkat az 
erkölcs nevében, hol pedig azt, hogy húzzuk le mások kabáljál szintén az erkölcs 
nevében. Állandóan rendelkezik, önsanyargatást, munkát, fáradtságot köveiéi 
tőlünk. Állandóan boldogságot ígér nekünk, de mindig csak egy távoli időpont
ban, sohasem a jelenben. Vele szemben nem a homo immorális áll, nem az 
erkölcstelen ember, mert nincs módunk eldönteni, hogy a létharcban ki az erköl
csös és ki az erkölcstelen, hanem a homo aestheticus, aki a tiszta boldogságot már
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megtalálta a szemléletben, az a legmagasabb rangú ember, aki a lélekben b irto 
kolja a világot, akinek nincs szüksége közvetítőkre, aki magában is teljes egész, 
akinek erkölcse a szépség.”

Kosztolányi ebben az írásában azt hiszem, hogy kétszeresen is megtéveszti az 
olvasót, egyrészt abban, hogy ő a homo morálist valamiféle elvadult 20. századi 
politikacsináló személyiségnek tételezi fel, hiszen amit ő itt leír, ez nem az erkölcs
nek a tanítása, hanem a politikáé. Másrészt abban, hogy a homo aestheticusnak 
az alakját és a mentalitását nagyon élesen elválasztja az erkölcstől, holott amit ő 
képvisel, az valójában egy erkölcsi álláspont. És azt hiszem, hogy éppen ebben van 
Kosztolányi mai időszerűségének a titka. 0  ugyanis egy szelíd erkölcsiséget, egy 
soft-moralitást képvisel, egy olyan szelíd világot, amely elutasítja az erőszakot, amely 
a testvéri érzelmekre épít, amely valóban annak az evangéliumi kereszténységnek az 
örököse, amiről oly sokat beszélnek, és oly ritkán érvényesítik. Ez Kosztolányi mai 
időszerűségének is a kulcsa. Háború után, polgárháború után, zsarnokságok után, 
üldöztetések után, megszorító kisebbségpolitika után és közben, azt hiszem, hogy 
Kosztolányi tanítása adhat némi reményt, abban a tekintetben, hogy végül is az erő
szakmentesség, a szelídség, a nyitottság, és ennek az erkölcse, amely maga is a ho
mo morálisnak a tulajdonsága, győzhet is. Hogy nemcsak az erőszaknak, nemcsak a 
gumibotnak, és nemcsak a légibombáknak van törvénye, hanem van törvénye a sze
lídségnek és a szeretetnek. Én ebben látom Kosztolányi mai időszerűségéi a szülő
városában, Szabadkán, 2001 márciusában.
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Bori Imre

Kosztolányi Dezső művét 
látni 2001-ben*

Kosztolányi Dezsőről írott kismonográfiám 1986-ban jelent meg, és úgy adódott, 
hogy az író születésének centenáriuma volt az írásra ösztönző alkalom, de végül is 
halálának ötvenedik évfordulójának évében, 1986-ban jelent meg. Amikor írtam, 
összegezni szerettem volna Kosztolányi Dezsőről, a lírikusról, a novella- és regény
íróról, a műfordítóról és a tanulmányíróról, valamint tárcáinak, és különböző 
glosszáinak garmadájáról szerzett ismereteimet, s mindazt beépítsem a magam Kosz- 
tolányi-olvasatának leírásába. Gazdag volt már az 1980-as években is a Kosztolá- 
nyi-irodalom, s műveinek kiadásai is közkézen forogtak, elsősorban a Réz Pál gon
dozta kötetek. Az elmúlt másfél évtized során a Kosztolányi-irodalom nem csupán 
recepciójában gazdagodott tetemes módon, hanem a szövegkritikai elvárások nyomán 
is megszülettek a már klasszikusnak számító Kosztolányi-művek, új, pontosított, 
jobbított, javított szövegigényes kiadásai, hiszen a Kosztolányi-művek olvasása is 
folyamatos volt, ami azóta az irodalomtudományról való gondolkodás szinte minden 
szegmentumát bejárva a mai olvasási-értelmezési lehetőségeket uralomra juttatta, s 
meggyőződhettünk, amit különben tudtunk és hittünk, hogy Kosztolányi Dezső 
modernsége kiállta az elméleti vizsgálatokat és a gyakorlati próbákat, ami azt bizo
nyítja, hogy az irodalomtörténészeknek mind idősebb nemzedékeit, mind a most fel
lépőket olvasásra és értelmezésre provokálta. 2001-ben tehát többet és pontosabbat 
tudunk Kosztolányi Dezső művészetéről, mint tudtunk akár még az 1980-as években 
is, amikor Kosztolányi-monográfiám készült.

Nincs olyan nagyobb területe Kosztolányi Dezső életművének, amelyről ismere
teink ne gyarapodtak volna. Ennek ellenére mégis vannak olyan művei, amelyeket 
az új értelmezők szívesebben vesznek kézbe, mint másokat, amelyek, úgy tetszhet, 
kevesebbet mondanak a mai olvasóknak, mint mondtak egykoron. Én, monográfi
ám megtervezésekor igyekeztem Kosztolányi Dezső legtöbb művének megtalálni a 
kellő mértékű méltatásának arányait, amit különben a monográfia-íróktól el is szok
tak várni az életrajz és a munkarajz egységét igénylő módon. Tüzetes életrajzának 
megírására azonban nem vállalkoztam, s ma már csak várom, hogy melyik magyar

* Elhangzott az ezévi Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásán.
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országi kutató végzi el ezt a munkát, mert nálunk ehhez az elemi feltételek is hiá
nyoznak.

Az újabb szövegkiadások fényében a lírikus Kosztolányi bemutatásában néhány 
jellemzést pontosítani lehetne, hiszen 1993-ban Réz Pál gondozásában megjelent ver
seinek új kiadása, s annak utószava arról informál, hogy „néhány esetben lényeges 
eltérések mutatkoznak a különböző kiadások között, nem mindig állapítható meg 
teljes bizonyssággal, hogy szövegromlás történt-e, vagy a család, a kiadók változtat
tak a vers szövegén.” Nem jelentéktelen, mellőzhető versekről van szó, hanem olya
nokról, mint a Hajnali részegség című, amelynek finoman kimunkált képi rétegei, 
„jelentése” módosul a különböző kiadások elírásaiban. Ha most értelmezném, nyil
ván az új közlésből kibontható jelentésekre támaszkodnék, mert az akkor -  ekkor; 
a mozgás, riadt csilingelés -  mozgás riadt, csilingelés; a batár -  bazár kifejezések 
jelentésbeli differenciái meg nem kerülhetők. E vers teljesértékűvé valójában csak 
ezzel az új kiadással vált, s a kérdéses részben például idézetemben a „szárny 
suhan”-t írtam volna, nem pedig a „szárny suhant”-ot, s nyomatékosabban jeleztem 
volna a nagy vers jelenidejűségét.

Hosszabban idézhetnénk az Édes Anna Veres András gondozta 1992-ben megje
lent kiadásánál, mert ezzel a kiadással vált lehetővé a pontos olvasat, és vált meg
közelíthetővé Kosztolányi Dezső művészi-írói szándéka is, főképpen ha hozzáolvassuk 
a sajtó alá rendező tanulmányát, munkájának tapasztalatairól (Veres András: Kosz
tolányi Édes Annája. Egy sajtó alá rendezés tapasztalatairól. Alföld, 1997. 6.), s 
ezek a regényszöveg mikrofilológiai tájékoztatásával érnek fel, és a regény világának 
mélyebb megértését szolgálják. „A szöveg által támasztott követelmények nemcsak a 
‘mezei’ olvasó dolgát nehezítik meg, hanem a hivatásos értelmezőét is...” -  írja. Nyil
ván pontosítani lehetne monográfiámnak az Édes Annáról szóló részleteit, annak 
azonban nem látom szükségét, hogy a „miért gyilkolt?” kérdésre a feleletemen vál
toztassak, mert elfogadtam a neves pszichoanalitikusnak, Kosztolányi Dezső barátjá
nak, Ferenczi Sándornak a tanítását arról, hogy vannak esetek, amelyeknek nem 
lehet kielégítő magyarázatát adni, hiszen maga a tettes sem tudja egyértelműen, 
miért tette azt, amit tett. Édes Anna tettének nincs egyértelműen megnyugtató 
magyarázata.

Az elmúlt tizenöt-húsz év Kosztolányi-olvasatának középpontjában az író Esti 
Kornél-történetei állnak. Ezt mutatja az a tanulmánykötet is, amely 1998-ban 
Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről címet viseli Kulcsár Szabó Ernő és Szegedy- 
Maszák Mihály, a fiatalabb irodalomtudósok vezéregyéniségei szerkesztésében jelent 
meg egy sorozatban, amelynek Újraolvasó a címe. A magam Esti Kornél-interpretá- 
cióját újraolvasva nem csodálkozom az Esti Kornél-szövegek iránt megmutatkozó 
érdeklődésen, hiszen úgy tetszik, ez az a mű, amelytől már-már egyenes vonal vezet 
a 2000. esztendő sikerkönyvéhez, Esterházy Péter Harmónia caelestis című család

175



regényéig, hiszen mind a két alkotás (Lengyel András minősítését felhasználva) 
„valahol a novellafűzér és a regéy között helyezkedik el”. Monográfiámban beszélt 
és lejegyzett történeteket emlegetek, úgy látva, ezeket a történeteket írva Kosztolá
nyi Dezső túliépet a „szabályos” regény addig használt formáin. S ma már azt is le 
merném írni, hogy Kosztolányi e történetekben meghaladta a posztmodern próza 
alakzatait is.

Amit pedig nem tudtam felhasználni monográfiám írása közben, az Kosztolányi 
Dezső levelezése volt, hiszen a Levelek-Naplók című kötete éppen tíz évvel később, 
1996-ban jutott el hozzám. Az e kötetben olvasható 1393 levél, úgy tetszik azonban, 
a kritikák alapján, inkább gyanakvást ébreszt, s nem lelkesedést szít.

Kosztolányi Dezső művészetével nem szűnt meg olvasók, kritikusok, irodalomtör
ténészek kommunikációja, ami az jelenti, hogy Kosztolányi Dezső művészete az egye
temes magyar irodalom élő és érdeklődést keltő, élményeket kínáló és hordozó 
hagyománya, mert van mondanivalója a harmadik évezredbe lépet magyar és nem 
magyar emberek számára is!
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Kiss Gusztáv

A Kosztolányi Dezső Napok 
hagyományából*

A Kosztolányi-hagyomány tudatos ápolását a Kosztolányi Társaság kezdte meg 
Szabadkán az 1940-es évek elején.

Az elmúlt évtizedekben főként az Eletjel keretében folyt ez a tevékenység, amely
nek irányítója, kutatója Dévavári Zoltán volt. A mai Kosztolányi Dezső Napok 
alapítója Varga Lakatos Gizella. Az első emlékbizottság 1991-ben alakult meg azzal 
a céllal, hogy minden év márciusában tudományos tanácskozáson emlékezzen meg 
Kosztolányiról, illetve a fiatalokat, a diákokat is bevonja a hagyományápolásba. 
A szervezőbizottság élén Pomogáts Béla, a Magyar írószövetség elnöke áll.

A tudományos tanácskozások szervezője az elmúlt négy évben Bányai János 
egyetemi tanszékvezető tanár, az emlékbizottság elnöke pedig Siflis Zoltán művelő
dési tanácsos volt.

A szabadkai Városi Könyvtár (különösen Kunkin Zsuzsanna) kezdettől fogva 
támogatta a Kosztolányi Dezső Napok rendezvénvsorozatát.

(H. É.)

A tanácskozások anyaga
A megújított múlt /  Csoóri Sándor 
=  =  Üzenet 1993. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 123-127. p.

„Erős várunk, a nyelv” : Kosztolányi az anyanyelvről /  Pomogáts Béla 
=  =  Üzenet 1993. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 128-133. p.

Az első erőpróba : A négy fal között stíluselemei / Dér Zoltán 
=  =  Üzenet 1993. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 134-145. p.

Termékeny találkozások / Lazar Merkovié; Ford. Nagy József 
=  =  Üzenet 1993. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 146-150. p.

Önbecsülés és önértéktisztelet /  Bosnyák István 
=  =  Üzenet 1993. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 150-151. p.

* Elhangzott az ezévi Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásán.
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Kosztolányi Budapestje /  Pomogáts Béla 
=  =  Üzenet 1993. novwlec., 3 -4 . sz., 136-141. p.

Egy európai polgár Szabadkán és Budapesten / Pomogáts Béla 
=  =  Üzenet 1994. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 136-141. p.

Kosztolányi Dezső és Danilo Kiš /  Sava Babié 
=  =  Üzenet 1994. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 142-144. p.

Kosztolányi Dezső és Veljko Petrovic /  Bori Imre 
=  =  Üzenet 1994. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 145-147. p.

„Mi ez az álom?” : Kosztolányi Dezsőről /  Jókai Anna 
=  =  Üzenet 1994. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 148—154. p.

Zarándoklás Szabadkára [Köszöntő] /  Pomogáts Béla 
=  =  Üzenet 1995. ápr.—jún., 4 -6 . sz., 183-184. p.

/

Szabadkai séták : A szecessziótól a posztmodernig / Ács Károly 
=  =  Üzenet 1995. ápr.-jún., 4 -6 . sz., 185-194. p.

A lélektani ábrázolástól a létregényig / Bodnár György 
=  =  Üzenet 1995. ápr.-jún., 4 -6 . sz., 195-200. p.

Gyorsfénykép egy kisebb bácskai közösség élő nyelvhasználatáról : Palics 
nyelvhasználatának állapot- és változásvizsgálata / Penavin Olga 
=  =  Üzenet 1995. ápr.-jún., 4 -6 . sz., 201-210. p.

Az ifjúság romjain : Kosztolányi Trianonról /  Pomogáts Béla 
=  =  Üzenet 1995. ápr.-jún., 4 -6 . sz., 211-215. p.

/

Anyanyelvi provincializmusunk anatómiája / Ágoston Mihály 
=  =  Üzenet 1995. ápr.-jún., 4 -6 . sz., 216-221. p.

Hiány és többlet : A távolságtartások rendszere Kosztolányi Dezső 
Pacsirta című regényében / Juhász Erzsébet 
=  =  Üzenet 1995. ápr.-jún., 4 -6 . sz., 222—227. p.
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Beszéd és vers : A költői nyelv beszédszerűségét kialakító versmodellek 
Kosztolányi Dezső A bús férfi panaszai (1924) kötetében (tanulmányvázlat)
/  Danyi Magdolna
=  =  Üzenet 1995. nov.-dec., 11-12. sz., 745-759. p.

A posztmodern irodalom őse /  Pomogáts Béla 
=  =  Üzenet 1996. jan.-márc., 1 -3 . sz., 38-40. p.

Kosztolányi elbeszélő művészete két nézetben /  Bodnár György 
=  =  Üzenet 1996. jan.-márc., 1 -3 . sz., 40-45. p.

Irónia és ünnepélyesség /  Bányai János 
=  =  Üzenet 1996. jan.-márc., 1 -3 . sz., 45-51. p.
Lásd még: Hagyománytörés: Irodalmi tanulmányok /  Bányai János. -
Újvidék : Fórum, 1998; „Majd összerakom az egészet” : Bányai János: Hagyománytörés I Hózsa Éva
= =  Magyar Szó, 1998. aug. 1., 182. sz., 8. p.

Az ihletes tökély /  Kántor Lajos 
=  =  Üzenet 1996. jan.-márc., 1-3 . sz., 51-54. p.

Kosztolányi, az olvasó /  Csáky S. Piroska 
=  =  Üzenet 1996. jan.-márc., 1 -3 . sz., 54-59. p.
Lásd még: Könyv, könyvtár, olvasó I Csáky S. Piroska. -
Űjvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság : Magyar Tanszék, 1997.

Kosztolányi a világirodalomról /  Szegedy-Maszák Mihály 
=  =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz., 760-768. p.

Számadás-e a Számadás? /  Hózsa Éva 
=  =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz., 769-774. p.

Kosztolányi esszéi -  életre-halálra /  Szekér Endre 
=  =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz., 797-802. p.

Bácskai balhé /  Böndör Pál 
=  =  Üzenet 1998. ápr., 4. sz., 5. p.
Vers.
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Visszatérés Kosztolányihoz /  Papp József 
=  =  Üzenet 1998. ápr., 4. sz., 11-14. p.

Kosztolányi kései verseinek személyiségképe /  Kabdebó Lóránt 
= =  Üzenet 1998. ápr.. 4. sz., 15-26. p.

Termékeny homályban : Kosztolányi életről, halálról, irodalomról /  Utasi Csaba 
=  =  Üzenet 1998. ápr., 4. sz., 27-35. p.

A fiatalok díjazott munkáiból 
1993-1998.

Kosztolányi Dezső kettős táj szemlélete és múltidézése /  Tamási Viola
=  =  Üzenet 1993. máj.-jún., 5-6. sz., 212-221. p.
A tanulmánypályázat második díjas munkája.

Kosztolányi zsengéi /  Császár Ildikó 
= =  Üzenet 1993. m áj.-jún., 5-6. sz., 222-235. p.
A tanulmánypályázat harmadik díjas munkája.

Beszélgetésem Kosztolányi Dezsővel /  Petrik Emese 
= =  Üzenet 1993. máj.-jún., 5-6. sz., 236-244. p.
Az irodalmi pályázat első díjas írása.

Énekbalett Estivel /  Baráth Katalin
= =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz., 775-776. p.
I. díjas vers.

Színeken túl /  Pirmajer Kornélia 
=  =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz., 776. p.
II. díjas vers.

Vértezetlenül / Molnár Viktor 
= =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz., 777. p.
II. díjas vers.

A lámpa titka /  Csákvári Hajnalka 
= =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz., 777-779. p.
III. díjas novella.



Diákélet Kosztolányi szülővárosában / Tornai Erika 
=  =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz., 779-780. p.
II. díjas dolgozat.

Művészi hitvallások titkairól : Kosztolányi Dezső vallomása 
az alkotásról / Petrik Emese 
=  =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz., 781-786. p.
Díjazott tanulmány.

„Keressük egymást és nem találkozhatunk soha” : Az Aranysárkány elemzése 
/ Herbut Anikó
=  =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz., 787-793. p.
Díjazott tanulmány.

Szellem-patkányok (Sablasni pacovi) / Rade Drainac; Ford. Irena Tomovie 
=  =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz., 793-796. p.
I. díjas műfordítás.

Mutatvány és különlét / Torna Viktória 
=  =  Képes Ifjúság 1997. nov. 12., 2147. sz., 14. p.
Díjazott novella.

Vidéki gyökerek : (Részletek) / Hicsik Dóra 
=  =  Képes Ifjúság 1997. nov. 12., 2147. sz., 14-15. p.
Díjazott tanulmány.

Summa Summarum : (Margaréták, kedvesek) / Eper Kálmán 
=  =  Képes Ifjúság 1997. nov. 12., 2147. sz., 32. p.
Díjazott vers.

/

Kockabetűs némaságból / Epstein Ágnes 
=  =  Üzenet 1998. ápr., 4. sz., 94-95 . p.
I. díjas vers.

Illat-lánc játék az egykori Pálinkagyár utcában / Torna Viktória 
=  =  1998. ápr., 4. sz., 97-98 . p.
I. díjas novella.
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A tenger : Dédanyám emlékére /  Szakmány Piroska 
=  = Üzenet 1998. ápr., 4. sz., 99-100. p.
II. díjas novella.

Hol vagy most? / Hicsik Dóra 
=  =  Üzenet 1998. ápr., 4. sz., 101-102. p.
III. díjas novella.

Az öreg meg a kutya /  Sóti Rita 
=  =  Üzenet 1998. ápr., 4. sz., 103-104. p.
III. díjas novella.

[Fehér Ferenc: Erdőtlen erdő] /  Agyánszki Orsolya 
= =  Üzenet 1998. ápr., 4. sz., 105-110. p.
Különdíjban részesített könyvismertető.

Krajem septembra /  Petőfi Sándor; Ford. Lévai Gabriella 
=  =  Üzenet 1998. ápr., 4. sz., 111. p.
Petőfi Sándor: Szeptember végén.
Különdíjban részesített fordítás.

Kosztolányi Dezső: Bekötött szemmel (Megzenésített vers) /  Erős Ervin 
= =  Üzenet 1998. ápr., 4. sz., 112-113. p.

Kosztolányi Napok -  visszhangok a sajtóban 
1993-2000.

1993
A Kosztolányi Napok Szervezőbizottsága : Irodalmi pályázat 
= =  7 Nap, 1993. jan. 1., 1 sz., 30. p.

Kosztolányi Napok elé : Hatása a szónak /  Csordás Mihály 
=  =  7 Nap, 1993. márc. 12., 11. sz., 16. p.

Emléktábla Kosztolányinak : A gimnázium épületének arra a részére helyezik el, 
ahol a költő családja élt /  m.[Mihályi] k.[Katalin]
= =  Magyar Szó 1993. márc. 18., 74. sz., 10. p.
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„...vén Szabadka áldalak (Kosztolányi) /  Csordás Mihály 
=  =  7 Nap, 1993. márc. 26., 13. sz., 3. p.

Kosztolányi Napok : A Kosztolányi Pályázat nyertesei 
=  =  7 Nap, 1993. márc. 26., 13. sz., 3. p.

A szabadkai Kosztolányi Napok elé : a megálmodott város: h szegény kisgyermek 
panaszainak ihlető forrása / Csordás Mihály 
=  =  7 Nap, 1993. márc. 26., 13. sz., 16. p.

Kosztolányi Napok
=  =  7 Nap, 1993. márc. 26., 13. sz., 38. p.
Vendégek: Csoóri Sándor, dr. Pomogáts Béla, Dévavári Zoltán, Lazar Merkovié, 
dr. Bosnyák István.

Kosztolányi Napok : Ki volt, mit tudsz róla?: Körkérdés középiskolások között 
/  Marlene Dietrich. Mihályi Katalin 
=  =  Magyar Szó 1993. márc. 26., 82. sz., 10. p.

Kosztolányi Napok műsora 
=  =  Magyar Szó, 1993. márc. 28., 84. sz., 11. p.

Emlékezés a költőre és korára : Emléktábla-leleplezés, előadások, kiállítás 
/  Mihályi Katalin
=  =  Magyar Szó, 1993. márc. 28., 84. sz., 11. p.
Kosztolányi-emlékszoba.

Kosztolányi európaisága / Lazar Merkovié 
=  =  Magyar Szó 1993. márc. 28., 84. sz., 11. p.

/
Éltetni szellemét: Varga Lakatos Gizella a Kosztolányi Napok születéséről 
/  m.[Mihályi] k.[Katalin]
=  =  Magyar Szó, 1993. márc. 29., 85. sz., 5. p.

Szabadkán ma
=  =  Magyar Szó, 1993. márc. 29., 85. sz., 5. p.
A Kosztolányi Napok műsora.
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Erőmerítés Kosztolányi életművéből : Szabadkán a város jeles szülöttjére emlé
keznek -  A  két napos emlékünnepség ma, szavalóversennyel, irodalmi és nyelvi 
vetélkedővel zárul /  m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó, 1993. márc. 30., 86. sz., 1. p.

Kosztolányi Napok : Versmondó verseny, nyelvi vetélkedő : Csoóri Sándor a 
részvevőkkel találkozik 
=  =  Magyar Szó 1993. márc. 30., 86. sz., 10. p.

Kosztolányi Dezső szobrát, Almási Gábor szabadkai szobrászművész alkotását, 
tegnap délelőtt a vendégek és a gimnázium tanulói koszorúzták meg 
=  =  Magyar Szó 1993. márc. 30., 86. sz., 10. p.

A szép szó jegyében : Megtartották a középiskolások Művészeti Vetélkedőjének 
szabadkai elődöntőjét [A Kosztolányi Napok keretében] /  m.[Mihályi] k.[Katalin] 
=  =  Magyar Szó 1993. márc. 31., 87. sz., 6. p.

Szavak szárnyán : A szabadkai Kosztolányi Napokon tegnap szavalóversenyt 
és nyelvi vetélkedőt tartottak -  Csoóri Sándor író elbeszélgetett 
a versenyzőkkel /  m.fMihályi] k.[Katalin]
=  =  Magyar Szó 1993. márc. 31., 87. sz. 9. p.

„Meggondolatlan kijelentés”  : Csoóri Sándornak, a Magyarok Világszövetsége 
elnökének fellépése a szabadkai Kosztolányi Napok tribünjén /  (Tanjug)
=  =  Magyar Szó 1993. ápr. 1., 88. sz., 5. p.

Mozaiknemzetként egy kultúrában élni : Beszélgetés Csoóri Sándorral 
/  Farkas Zsuzsa
=  =  Magyar Szó 1993. ápr. 4., 91. sz., 2. p.
Fénykép: Csoóri Sándor.

Az ihlető Kosztolányi volt : Az irodalmi és tanulmánypályázat nyerteseinek 
a díjakat kedden délelőtt adják át Szabadkán, a Városi Könyvtárban /  (-)
=  =  Magyar Szó 1993. ápr. 4., 91. sz. 9. p.

Mozaiknemzetként egy kultúrában é ln i : Beszélgetés Csoóri Sándorral (1. rész) 
/  Farkas Zsuzsa
=  =  Magyar Szó 1993. ápr. 5., 92. sz. 2. p.

Mozaiknemzetként egy kultúrában élni : Beszélgetés Csoóri Sándorral (2. rész) 
/  Farkas Zsuzsa
=  =  Magyar Szó 1993. ápr. 6., 93. sz. 2. p.
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Színes tintákról álmodtak : Szabadkán tegnap átadták a Kosztolányi 
Irodalmi- és Tanulmánypályázat díjait / m.[Mihályi] k.[Katalin]
=  =  Magyar Szó 1993. ápr. 7., 94. sz. 9. p.

Kinek szúr szemet a Kosztolányi-emléktábla / Sz. J.
=  =  Magyar Szó 1993. ápr. 8., 95. sz. 10. p.

Jaj, mennyi vágy... / Csordás Mihály 
=  =  7 Nap, 1993. ápr. 9., 15. sz., 14. p.

Kosztolányi a miénk / Dudás Károly 
=  =  7 Nap, 1993. ápr. 9., 15. sz., 14-15. p.

Kipp-kopp [Szavalóverseny]
=  =  7 Nap 1993. ápr. 9., 15. sz., 33. p.

A gimnázium falai közt / Kern Imre 
=  =  Üzenet 1993. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 119. p.

Az emberi humánumért / Kasza József 
=  =  Üzenet 1993. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 120-121. p.

Ápolandó örökség / Varga Lakatos Gizella 
=  =  Üzenet 1993. márc.-ápr., 3 -4 . sz., 121-122. p.

A Kosztolányi Napokon készült fényképek [Csoóri Sándor. Dér Zoltán. Lazar 
Merkovié. Pomogáts Béla. A felvételeket Kovács Károly, Szabó Attila és Almási 
Gabriella készítette]
=  =  Üzenet 1993. márc.-ápr., 3 -4 . sz.

A Kosztolányi Napokon készült fényképek / Szabó Attila 
=  =  Üzenet 1993. máj.-jún., 5 -6 . sz.

1994
Tiszteletadás Kosztolányinak : Holnap és szombaton Szabadkán ünnepségsoro

zattal emlékeznek az európai rangú íróra / m.[Mihályi] k.[Katalin]
=  =  Magyar Szó 1994. márc. 24., 57. sz., 13. p.
Vendégek: dr. Pomogáts Béla, dr. Ágoston Mihály, dr. Sava Babié, dr. Bori Imre, Jókai Anna, 

dr. Nagy János.
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Kosztolányi versben és prózában / m.[Mihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1994. márc. 27., 58. sz., 4. p.

Emlékezés az európai rangú íróra : Pénteken és tegnap tartották meg a 
Kosztolányi Dezső Napokat Szabadkán / Mihályi Katalin 
=  =  Magyar Szó 1994. márc. 27., 58. sz., 10. p.

Jó rendszerben is lehetünk boldogtalanok : Interjú a Kossuth-díjas 
Jókai Annával / Farkas Zsuzsa 
=  =  Magyar Szó 1994. márc. 31., 60. sz., 12. p.

Ma adják át a Bodrogvári-díjat /  m.[Mihályi] k.[Katalin]
=  =  Magyar Szó 1994. márc. 31., 60. sz., 13. p.
Külön elismerésben részesült Varga Lakatos Gizella a múlt évi 
Kosztolányi Napok megszervezéséért.

Kosztolányi Napok : „...akarsz-e élni, élni mindörökkön...” /  Krekity Olga 
=  =  Új Hét Nap, 1994. ápr. 1., 13. sz., 8. p.

Pardon / Bori Imre
=  =  Új Hét Nap, 1994. ápr. 15., 15. sz., 12. p.
Hozzászólás Krekity Olga írásához (Magyar Szó 1994. ápr. 1., 13. sz., 8. p).

A magyarság nem vallás: Beszélgetés Jókai Annával, a Kosztolányi Napok 
vendégével /  Krekity Olga 
=  =  Új Hét Nap, 1994. ápr. 15., 15. sz., 9. p.

Az 1994. évi Kosztolányi Dezső Napokon készült felvételek / Szabó Attila 
=  =  Üzenet 1994. márc.-ápr., 3 -4 . p.

1995

Felhívás a Kosztolányi Vers- és Prózamondó versenyre 
=  =  Magyar Szó 1995. jan. 19., 14. sz., 9. p

Felhívás a Kosztolányi Dezső Vers- és Prózamondó versenyre 
=  =  Szabad Hét Nap 1995. febr. 2., 5. sz., 5. p.
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Tiszteletadás a költőnek : Véglegesítették a Kosztolányi Napok programját /  
m.[Mihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1995. márc. 17., 63. sz., 9. p.

Emlékezés a költőre : A szabadkai Kosztolányi Napok programja /  m.[Mihályi] 
k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1995. márc. 26., 71. sz., 11. p.
Vendégek: Ács Károly, dr. Czine Mihály, dr. Pomogáts Béla, dr. Ágoston Mihály, 
dr. Juhász Erzsébet, dr. Bodnár György, dr. Penavin Olga.

Kosztolányi szellemében : Holnap és pénteken tiszteletadás a város nagy 
szülöttjének /  m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1995. márc. 29., 73. sz., 9. p.

Ma és holnap Kosztolányi Dezső Napok /  m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1995. márc. 30., 74. sz., 9. p.

Emlékezés Kosztolányira : Tegnap megkoszorúzták mellszobrát, tudományos 
üléssel és alkalmi műsorral adóztak emlékének szülővárosában /  m.fMihályi] 
k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1995. márc. 31., 75. sz., 9. p.

Kosztolányi versben és prózában : A  tegnap megtartott verseny legjobbjai 
könyvjutalmat kaptak /  m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1995. ápr. 1., 76. sz., 7. p.

Kosztolányi köszöntése : Az irodalmi sétán bizony többen is lehettek volna /  
m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1995. ápr. 2., 77. sz., 11. p.

Tiszteletadás Kosztolányinak /  m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Szabad Hét Nap, 1995. ápr. 6., 14. sz., 7. p.

Szabadka a „titokzatosság és sejtelmesség”  ködén át : A megálmodott város /  
Csordás Mihály
=  =  7 Nap, 1995. ápr. 5., 7 sz., 8. p.

Az 1995. évi Kosztolányi Dezső Irodalmi Napokon készült képek /  Szabó Attila 
=  =  Üzenet 1995. ápr.—jún., 4 -6 . sz.
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Kosztolányi örökében, de továbblépni: A Kosztolányi Napok 
szervezőbizottságának üléséről /  L.[Lovas] i.[Ildikó]
=  =  Magyar Szó 1996. jan. 27., 22. sz., 7. p.

Ismét Kosztolányi szellemében : A szervező bizottság tegnap véglegesítette 
a rendezvén programját /  m.[Mihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1996. márc. 22., 69. sz., 9. p.

Emlékezés az európai rangú költőre : A Kosztolányi Napokat pénteken és 
szombaton rendezik meg Szabadkán / m.[Mihályi] k.[Katalin]
=  =  Magyar Szó 1996. márc. 27., 73. sz., 11. p.
Vendégek: dr. Bodnár György, Kántor Lajos, dr. Bányai János, 
dr. Csáky Sörös Piroska, dr. Pomogáts Béla.

Tisztelgés Kosztolányi előtt : Ma tudományos tanácskozás, emlékműsor -  
Holnap vers- és prózamondó verseny / m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1996. márc. 29., 75. sz., 9. p.
Az irodalmi est részvevői: Pap József, dr. Bányai János, Bordás Győző mgr., dr. Bori Imre, 
dr. Gerold László, Toldi Éva mgr.

ízig-vérig európai író : A Kosztolányi Napok keretében ma vers- és 
prózamondó verseny / m.[Mihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1996. márc. 30., 76. sz., 7. p.
Az emléktábla megkoszorúzása /  Almási Gabriella felvétele.

Kosztolányi ismét a miénk / Varga Lakatos Gizella 
=  =  Üzenet 1996. jan.-márc., 1 -3 . sz., 36-37. p.

Amit teszünk, önzetlenül tesszük / Kasza József 
=  =  Üzenet 1996. jan.-márc., 1 -3 . sz., 37-38. p.

Egy rendezvény szépséghibái / m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1996. ápr. 2., 12. sz., 9. p.

Belső arc : Kosztolányi Napok ‘96 /  Krekity Olga 
=  =  Szabad Hét Nap 1996. ápr. 4., 14 sz., 10. p.

1996
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Ünneprontás előre megfontolt szándékkal /  Varga Lakatos Gizella 
=  =  Magyar Szó 1996. ápr. 23., 96. sz., 7. p.
Válasz m.[Mihályi] k.[Katalin]-nak (Magyar Szó 1996. ápr. 2., 9. p).

Egy olvasói levél kapcsán : Kié a Kosztolányi-rendezvény? /  Franyó Zsuzsanna 
=  =  Magyar Szó 1996. ápr. 25., 98. sz., 9. p.

Az 1996. évi Kosztolányi Dezső Napokon készült képek /  Szabó Attila 
=  =  Üzenet 1996. jan.-márc., 1 -3 . sz.

1997
Emlékezés Kosztolányira : Pénteken tanácskozás, irodalmi est és könyv- 
bemutató, szombaton vers- és prózam ondó verseny Szabadkán /  Mihályi Katalin 
=  =  Magyar Szó 1997. okt. 19., 247. sz., 11. p.

Tisztelgés Kosztolányi életműve előtt : Pénteken és szombaton a város nagy 
szülöttjére emlékeznek Szabadkán /  m.[Mihályi] k.[Katalin]
=  =  Magyar Szó 1997. okt. 23., 250. sz. 10. p.
Jung Károly és Tolnai Ottó irodalmi bevezetője.

Életműve elévülhetetlen : A költő, prózaíró, műfordító és tanulmányíró munkás
ságát elemezték a Kosztolányi Napok neves előadói /  m.[Mihályi] k.[Katalin]
=  =  Magyar Szó 1997. okt. 25., 252. sz., 11. p.
Vendégek: Tolnai Ottó, Jung Károly, Szegedy-Maszák Mihály, Hózsa Éva, Pomogáts Béla; 
Korhecz Imola: Fecskelány; Gerold László beszélgetett Szajbély Mihállyal és Závada Pállal; 
Romhányi Ibi színésznő az 1983-ban bemutatott Édes Anna c. színházi előadásra emlékezett. 
A beszélgetést dr. Gerold László vezette.
Kosztolányi mellszobrának megkoszorúzása /  Hevér Miklós felvétele.
Jung Károly és Tolnai Ottó irodalmi bevezetője.

Kosztolányi Dezső Napok : Vállalni a hagyatékot és a jövőt /  R. A.
=  =  Szabad Hét Nap, 1997. okt. 30., 44. sz., 13 p.

A Kosztolányi Dezső Napokon készült felvételek /  Szabó Attila 
=  =  Üzenet 1997. nov.-dec., 11-12. sz.



1998

Kosztolányi Dezső Napok : Pályázat /  A Kosztolányi Dezső Napok szerkesztő
bizottsága
=  =  Magyar Szó 1998. jan. 25., 23. sz., 5. p.

Kosztolányi Napok műsora 
=  =  Magyar Szó 1998. márc. 26., 74. sz., 9. p.

Generációk költője K osztolányi: Tegnap koszorúzás, tudományos tanácskozás és 
irodalmi est -  Ma délelőtt alkalmi irodalmi önképzőkör /  Mihályi Katalin
=  =  Magyar Szó 1998. márc. 28., 76. sz., 11. p.
Vendégek: dr. Kabdebó Lóránt, dr. Utasi Csaba, Pap József, Böndör Pál;
Virág Mihály rendező visszaemlékezése a Népkör egykori Édes Anna c. színházi előadásra.
A beszélgetést dr. Gerold László vezette.
Irodalmi est: A résztvevők azok az alkotók, akik egykor a szabadkai Gimnázium diákjai 
voltak. Az irodalmi gondolkodás és a visszaemlékezés jegyében folyó beszélgetést dr. Bányai 
János vezette. A meghívott vendégek: Cindori Mária, Pap József, Danyi Magdolna, Dér Zoltán, 
Dudás Károly, Stevan Raickovió, Marija Simokovic, Kopeczky László, Boško Krstic, Szathmári 
István, Lovas Ildikó, Torok Csaba, Mirnics Zsuzsa, Vukovics Géza.
Kosztolányi mellszobrának megkoszorúzása /  Hevér Miklós felvétele.

Mindinkább a fiataloké : A hagyományos szabadkai Kosztolányi Napok a rend
hagyó önképzőköri órával és díjkiosztással zárult szombaton /  Mihályi Katalin 
=  =  Magyar Szó 1998. márc. 31., 78. sz., 11. p.

Kosztolányi emléke előtt tisztelegtek Szabadkán /  m.[Mihályi] k.[Katalin]
=  =  Szabad Hét Nap, 1998. ápr. 1., 14. sz., 6. p.

Nyelvét vesztő harang : Formátlan tűnődés legfontosabb iskoláink ember
formáló önképződéséről /  Torok Csaba 
=  =  Családi Kör 1998. ápr. 2., 4. sz., 18. p.

\
Unnepjavítók /  Kopeczky László 
=  =  Magyar Szó 1998. ápr. 5., 83. sz., 11. p.
A Kosztolányi Napokról.

Tisztelgés Kosztolányi munkássága előtt. Méltó és tömeges rendezvénysorozat. 
De hol voltak a magyartanárok?! /  Mihályi Katalin 
=  =  Új Kép 1998. ápr. 4., 4. sz., 2. p.
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„Istenein, hogy tud a kő fájni” : (Kopeczky László hetvenéves) /  Bori Imre. -  
=  =  Magyar Szó 1998. ápr. 18., 94. sz., 7. p.
Utalás az Unnepjavítókra (Magyar Szó, 1998. ápr. 5., 11. p)

1999
Balassa Péter és Bányai János tart előadást: A Kosztolányi Napok / m. [Mihályi] 
k. [Katalin]
=  =  Magyar Szó 1999. márc. 10., 54. sz., 8. p.

Kosztolányi jegyében : Holnap és szombaton az író előtt tiszteleg Szabadka / 
m. [Mihályi] k. [Katalin]
=  =  Magyar Szó 1999. márc. 25., 59. sz., 10. p.

Képzőművészeti és Zenei Pályázat eredménye 
=  =  Magyar Szó 1999. márc. 25., 59. sz., 10. p.

Jelentés a Kosztolányi Dezső Napok Irodalmi Pályázatának eredményéről 
=  =  Magyar Szó 1999. márc. 25., 59. sz., 10. p.

Elmaradnak a Kosztolányi Napok 
=  =  Magyar Szó 1999. márc. 27., 61. sz., 6. p.

Az 1999. évi Kosztolányi Dezső Napok 
tervezett műsora

Vendégek: dr. Balassa Péter egyetemi tanár, budapesti irodalomtudós, 
dr. Bányai János irodalomtudós, az újvidéki Magyar Tanszék vezető tanára.

Az 1998-ban megjelent szerb nyelvű Pacsirta-fordítás bemutatása. Közreműködők: 
Marko Rudié, a műfordító, és a Népszínház színművészei.

„ Milliók közt az egyetlenegy” címmel emlékest a közelmúltban elhunyt írókra, tudósokra, 
művészekre: emlékezés Koncz Istvánra, Juhász Erzsébetre, Szekeres Lászlóra, Magyar 
Lászlóra és Dobos Jánosra.

A Kosztolányi Napok pályázatának díjazotjai : Az elismeréseket szombaton 
délelőtt adják át a szabadkai gimnáziumban / m. [Mihályi] k. [Katalin]
=  =  Magyar Szó 2000. márc. 23., 69. sz., 11. p.
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Fiatalok ha összejönnek : Avagy a Kosztolányi-emléknap most is jó alkalom volt 
a találkozásra / m. [Mihályi] k. [Katalin]
=  =  Magyar Szó 2000. ápr. 7., 82. sz., 7. p.

Hagyományápolás a 
Kosztolányi Dezső Napokon kívül 1993-2001.

/ /
Évkönyv -  Izvestaj /  A magyar szerkesztők: Szathmári István, Hózsa Éva, Vikor
Gyöngyi, Borza Izabella, Csikós Tibor, Raffai Éva. -
Szabadka : Gimnázium, 1991.
Lásd még: A szabadkai gimnázium utolsó ünnepi kiadványáról I H. [Hózsa] É. [Éva]
=  =  Új Kép 1997. szept., 3. sz., 19. p.

Az ugaroltak időszerűsége : a várakozó én attitűdje József Attila 
és Kosztolányi kötelékeinek látószögéből (1.) /  Hózsa Éva 
=  =  Üzenet 1994. szept., 9. sz., 577-582. p.

Az ugaroltak időszerűsége : a várakozó én attitűdje József Attila 
és Kosztolányi kötelékeinek látószögéből (2.) /  Hózsa Éva 
=  =  Üzenet 1994. okt., 10. sz., 680-686. p.

Kosztolányi szavalóverseny 
=  =  Új Hét Nap, 1994. ápr. 8., 14. sz. 22. p.
A KMV szabadkai elődöntőjének átmeneti elnevezése.

Szabadkai pajtások figyelmébe! : Ismét sárkányeregetés 
= =  Jó Pajtás 1997. jún. 12., 22-23. sz., 11. p.
Forma, szín, rím címmel 26-án, 27-én és 28-án irodalmi és képzőművészeti foglalkozást 
tartottak a Népkörben. A foglalkozások:
-  irodalom és nyelv: Hózsa Éva, Mirnics Zsuzsa, Sztoján Júlia
-  kerámia: Németh Anna, Szivárvány szakcsoport
-  batik: Basity Ilona
-  Kosztolányi emlékhelyek látogatása: Dévavári Zoltán

Ünnepnapok /  Szathmári István. -  
Szabadka : Életjel, 1995.
A szerző Fölmondásom története c. novellája említi a Kosztolányi Napokat.



Gymnasium 1747-1997 /  Szerkesztette Hegedűs Antal és Szabó József. -  
Szabadka : Pannon Press, 1997.

Üzenet (1971-1988): Bibliográfia /  Kiss Gusztáv, Farkas Attila. -  
Szabadka : Élet jel, 1998.

k szegény kisgyermek karácsonyi panaszai /  Kosztolányi Dezső 
=  =  Magyar Szó 1999. dec. 24., 25., 256. sz., 14. p.

Egy elfeledett sírhalomról: Kosztolányi Dezsőnek a Bajai úti temetőben nyugvó 
családtagjairól, akiktől világhírű írónk egy életre szóló ihletést kapott, s akik 
maguk is sokat tettek a városért, miért nem emlékezik meg a mindhalálig áldott 
szülőföld, Szabadka? / Farkas Zsuzsa 
=  =  Magyar Szó 2000 febr. 13., 36. sz., 12. p.
1933-ban kézsült fénykép a Kosztolányi családról.
A Kosztolányi-család sírboltja (fénykép).

Apám a koporsóban (1927) /  Kosztolányi Dezső 
=  =  Magyar Szó 2000 febr. 13., 36. sz., 12. p.

Szabadka „szépségeiről” : (Párbeszéd Kosztolányival) /  Beszédes Valéria 
=  =  Új Kép 2000. ápr., 4. sz., 3 -6 . p.

Szabadka „szépségeiről” (2.): (Párbeszéd Kosztolányival) /  Beszédes Valéria 
=  =  Új Kép 2000. máj-jún., 5 -6 . sz., 3 -5 . p.

Magyar gyermeklapok a Kárpát-medencében : A gondok ellenére sem engednek 
igényességükből: Szabadkán tegnap megkezdődött a nemzetközi tanácskozás / m. 
[Mihályi] k. [Katalin]
=  =  Magyar Szó 2000. nov. 17., 273. sz., 10. p.
Kárpát-medencei magyar gyermeklapok III. találkozóján Szabadkán bemutató irodalmi 
foglalkozás a diákok számára: Kosztolányi szövegek értelmezése. Vezette: Hózsa Éva 
(Szervezők: Amicus-Jó Pajtás kft. és a pécsi Szivárvány Gyermekház). A foglalkozást 
Mimics Zsuzsa szervezte meg. Színhely: Népkör.

Régi házak, régi történetek I Dévavári Zoltán. -  
Szabadka : Életjel, 2000.

Életjel Évkönyv (1994-1998) I Szerkesztette Dévavári Zoltán. -  
Szabadka : Életjel, 2001.
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Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon : (1918-2000) /  Gerold László 
Újvidék : Fórum, 2001.
A következő címszók: Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor,; Kosztolányi Dezső Napok,
Kosztolányi Dezső Irodalmi Színpad, Kosztolányi Dezső Színház.

Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor hagyományából
(Szervező: Vajda Gábor)

Kosztolányi Szabadkán -  Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor [Jelentkezési lap]
= = Új Hét Nap, 1994. febr. 18., 7. sz., 21. p.

Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor 
=  =  Szabad Hét Nap 1994. aug. 4., 1. sz., 14. p.

Kosztolányi nevében 
= = Új Hét Nap 1994. aug. 4., 31. sz., 20. p.

Előadások, filmvetítés, kirándulások : A szabadkai Kosztolányi Dezső Irodalmi 
Tábor mai és holnapi programja /  m.[Mihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1994. aug. 4., 161. sz., 13. p.

Vasárnap délelőtt is lesz e lőa d ás: Kiváló magyarországi és hazai szakemberek az 
előadók a szabadkai Kosztolányi Dezső Irodalmi Táborban /  m.fMihályi] 
k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1994. aug. 5., 162. sz., 11. p.

A szabadkai Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor mai és holnapi programja /  
m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1994. aug. 9., 165. sz., 11. p.

Holnap zárul a Kosztolányi Irodalmi Tábor /  m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1994. aug. 11., 167. sz., 11. p.

Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor tagjainak élménybeszámolóiból 
= = Új Hét Nap 1994. aug. 12., 32. sz., 15. p.

A kiteljesedett humánum / Krekity Olga 
=  =  Szabad Hét Nap 1994. aug. 18., 3. sz., 5. p.
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Széljegyzet egy táborról /  Király Andrea 
=  =  Szabad Hét Nap 1994. aug. 25., 4. sz., 19. p.

Dajkáló dűlők ölében : Vasárnap megnyílt a Kosztolányi Irodalmi Tábor / 
á.[Arpási Ildikó]
=  =  Magyar Szó 1995. aug. 1., 176. sz., 9. p.

Kosztolányi Tábor műsora 
=  =  Magyar Szó 1995. aug. 3., 178. sz., 9. p.

Megkezdődött a szabadkai Kosztolányi Irodalmi Tábor 
=  =  Szabad Hét Nap 1995. aug. 3., 31. sz., 18. p.

Kosztolányi Tábor műsora 
=  =  Magyar Szó 1995. aug. 4., 179. sz., 9. p.

Ma zárul a Kosztolányi Tábor 
=  =  Magyar Szó 1995. aug. 5., 180. sz., 7. p.

Kosztolányi Irodalmi Tábor / Kuruc Márta 
=  =  Szabad Hét Nap 1995. aug. 10., 32. sz., 17. p.
/
írók, költők nyomában / b. cs.
=  =  Szabad Hét Nap 1996. aug. 1., 31. sz., 4. p.

Kosztolányi Táborban : Délelőtt előadások, este Fecskelány 
=  =  Magyar Szó 1996. aug. 1., 180. sz., 9. p.

Kosztolányi Tábor : Ma kirándulás Aracsra 
=  =  Magyar Szó 1996. aug. 2., 181. sz., 11. p.

Kosztolányi Tábor : Záróműsor, díjátadás 
=  =  Magyar Szó 1996. aug. 6., 184. sz., 11. p.

Táborzáró / m.[Mihályi] k.[Katalin]
=  =  Magyar Szó 1996. aug. 7., 185. sz., 11. p.

Anyanyelvűnk érdekében : Kosztolányi Irodalmi Tábor Szabadkán 
/  Bálint Csaba
=  =  Szabad Hét Nap 1996. aug. 8., 32. sz., 14. p.
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Irodalmunk a történelem tükrében : Ma este lesz a Kosztolányi Tábor ünnepé
lyes megnyitója / m.[Mihályi] k.[Katalin]
=  =  Magyar Szó 1997. aug. 2., 180. sz., 11. p.

Az irodalom és a történelem szoros kapcsolatáról : Szombaton nvilt meg a 
Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor / m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1997. aug. 5., 182. sz., 9. p.

Az irodalom bűvkörében : A Kosztolányi Tábor előadásain szívesen látják a 
szabadkai érdeklődőket is 
=  =  Szabad Hét Nap 1997. aug. 7., 32. sz., 16. p.

Holnap zárul a Kosztolányi Tábor / m.fMihályi] k.fKatalin]
=  =  Magyar Szó 1997. aug. 8., 185. sz., 9. p.

Segítő varázsszer : Vélemények és adatok tükrében a Kosztolányi-táborról 
/ Marcsák Vilma
=  =  Szabad Hét Nap 1997. aug. 28., 35. sz., 16. p.

Az V Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor részletes műsora 
= = Szabad Hét Nap 1998. júl. 29., 31. sz., 16. p.

„A mi világunk átmeneti világ” : Sziikséges-e az írónak politizálnia? -  
Megkezdte munkáját az V Kosztolányi Irodalmi Tábor / K. E.
=  =  Magyar Szó 1998. aug. 4., 184. sz., 9. p.
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Sándor Klára

írás Kosztolányi nyelvszemléletéről
Az utóbbi időben irodalommal foglalkozó barátaim többször is mondogatták, hogy 

írjak valamit Kosztolányi nyelvszemléletéről. A téma csábítónak tűnt, mert engem 
valami oknál fogva érdekel a nyelvművelés, a nyelvi megbélyegzés lélektana és mű
velődéstörténete, Kosztolányi pedig „közism ert”  nyelvművelő volt, azon kívül, hogy 
a szavak „zsonglőré,, meg „szerelmese” , na és persze a tíz legszebb magyar szó stb.

A téma először izgalmasnak is látszott. Amikor csak elképzeltem, mi mindent 
lehetne találni, mi mindent lehetne megsejteni közben, milyen új kapcsolatokat 
lehetne fölfedezni gondolat és gondolat között, esetleg nyilvánvalónak tartott viszo
nyok mutatkoznának felszíninek vagy nem is létezőnek az új felfedezések nyomán, 
egyszóval amikor a munka még abban a fázisban volt, amit a tudományban szokás 
enyhén lefitymálóan „csak”  töprengésnek nevezni, mert ilyenkor még ellenőrizetlen 
ötleteknél, kérdéseknél valóban nem több az, amiből esetleg fegyelmezett, csomagolt, 
vonalkódos tanulmány születik majd, a megcélzott folyóirat formai és szellemi egyen
ruhájába bújtatva -  ha nem hangzana nagyon idétlenül, szívesen írnám azt, hogy 
ekkor még „boldog  kíváncsisággal”  szemléli az ember azt, amit érdekesnek talál -  
akkor tehát izgalmas volt. Kosztolányit a nyelvművelők (is) saját szentjeik közé 
fogadták, és érdekesnek gondoltam volna például alaposabban is megnézni, hogy va
jon  jó l dolgozott-e ördögügyvédjük, ha egyáltalán volt ilyen. Mert Aranyt is szentté 
avatták, noha Arany nem éppen föltétien rajongással szemlélte kora nyelvművelő 
prófétáinak ügybuzgóságát. Amikor hozzáláttam, és elkezdtem elolvasni a nyelvvel 
kapcsolatos összegyűjtött írásokat, akkor már egyáltalán nem volt izgalmas. Abba is 
maradt. De aztán újra mondogatták, hogy kellene írni valamit Kosztolányi nyelv- 
szemléletéről, és újra magával ragadott a „bo ldog  kíváncsiság”  (annál is inkább, 
mert éppen egy másik írással voltam a végső szakaszban, azt kellett uniformizálnom). 
Úgyhogy újrakezdtem. Először unalmas volt, aztán vicces, aztán bosszantó, aztán 
kiábrándító, aztán elgondolkoztató, s végül, most talán érdekes újra.

Unalmas nem attól volt, hogy mind a háromszáz oldal, jó  30 év nyelvvel foglal
kozó Kosztolányi-írása, ugyanazokat a gondolatokat ismételgeti. H#gy csak az anya
nyelvűnkön lehetünk igazán magunk, az idegen nyelveket sosem tudjuk sem úgy 
megtanulni, sem úgy beszélni, mert a nyelv lélek. Hogy a nyelv nem logikus, nem 
racionális, hogy az okos megoldásokat számonkérni rajta őrültség, hiszen a nyelv lé
lek. Hogy a szavak jelentésének ész által értelmezhető része sokkal kevésbé fontos, 
mint amit a lélek érez belőle. Hogy a szótár egy nép történelemkönyve és a nyelv
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tan a nyelv jellemrajza. Amikor erről ír, élvezetesen teszi. Amikor ezt mutatja be, az 
már majdnem olyan is, mintha novellarészletet olvasnék: az udvariasságról, a buda
pesti nyelvről, a sírógörcsről.

Unalmas attól volt, hogy nemcsak gondolatok ismétlődnek, hanem frázisok is. 
Hogy nyelvünk „árva és rokontalan” , hogy bezzeg a régi szép időkben még volt be
csülete a nyelvújító munkának, hogy csak nálunk „bitang jószág”  a nyelv, a művelt 
nyugati népek nem hagyják ebek harmincadjára, hogy a szavaknak tőzsdéjük van. 
Rögeszmésen emlegeti föl a rossz színpadi hangsúlyt és az idegen szavak járványát, 
a középosztály divatmajmolása nyomán beözönlő veszedelmet.

Persze nézőpont kérdése is lehet, hogy kinek mi a gondolat, és mi a frázis, csak
hogy a gondolatait magyarázva nem ismétlődnek annyit Kosztolányi képei, mint 
amikor frázisokat ken oda. Ilyenkor üres, szürke, elnyűtt, sivár -  vagy valljuk be 
egyszerűen, csapnivalóan rossz. Folyton „félreveri a harangot” , „m egfújja a kürtö
ket” , „megvonja a türelmi bárcát” , a remekírók vagy a szokás állandóan „fém jelzi”  
a használhatónak ítélt szavakat. Félti, támogatja, védelmezi a „mozgalmat” . (Kosz
tolányi, a mozgalmán hátborzongató. De legalább érthetőbbé teszi, hogy fér össze a 
kávéház meg a mozgalom.) Időnként még népieskedik is, van „a  kutyafáját” , mint 
írtam, van „bitang” , és kedves jelzője a „rongy” . (Kosztolányi, a népi író.)

Vannak más ismétlődő motívumai is, de azok hitelesek: a leírásukra használt nyel
ven kívül azzá teszi őket a tartalom. Sokszor eljátszik azzal, hogy a költő, mint a 
gyermek, megfosztja a szavakat történetüktől, múltjuktól, kötöttségeiktől, kiszabadít
ja a hangsort a köréje szőtt jelentésburokból, és önmagukért élvezi őket -  ugyanaz 
a határ nélküli önimádat van ebben, mint Kosztolányi leveleiben.

Es vannak ismétlődő motívumai, amik attól hitelesek, sőt élvezetesek, hogy 
hazudozik velük. Egyszer azt írja, hogy Mezzofanti „egy érintéssel”  megtanult egy 
nyelvet, máskor azt, hogy az ilyesmi tökéletesen lehetetlen; egyszer lelkendezik ko
ra sajtójának előmenetele miatt, máskor elmarasztalja. Az örök cseléd a nyelvvel fog
lalkozó írásokban is többször fölbukkan, mint a tiszta, szűzies vidék tiszta, érintetlen 
képviselője, akit aztán megront a nagyváros. Hol Juliskának nevezi, aki „egy kis Csík 
megyei parasztlány” , mellesleg a házmester leánya volt, és „csöpp fejében öntudat
lanul felhozta ... az erdélyi fejedelmek nyelvét” . (A házmester nem.) Hol kisfia daj
kájának teszi meg, aki „a  tanyáról”  érkezett hozzájuk, és a történetmondásból 
nyilvánvaló, hogy nem szabad komolyan vennünk, amit mesél róla: „Esténként fele
ségem a Hamlet-et olvasta föl nekem, Arany János utolérhetetlen szövegét. A dajka, 
miután elaltatta a kisfiamat, egy zsámolyon kuporgott. Azt hittük, hogy ránk se 
hederít. Észrevettük, hogy odafülel. Izgatottan követte a cselekmény menetét, s a bo
nyolult lelki átalakulások, a zsúfolt, fűszeres párbeszédek legkisebb mozzanatáról 
is pontos számot tudott adni. Mindent megértett. Végre ez az ő anyanyelvén volt. Vi
szont az újságokat nem értette meg. Ha azt olvasta, hogy”  -  és így tovább. Vannak
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„kerekarcú, pirospozsgás, bajszos magyarok”  is, ők az országházba kerülvén tanul
ták meg a „sete-suta nyelvet” ; „két kucsmás vidéki atyafi”  meg annyira azt hiszi az 
Oktogonon világító fénybetük láttán, hogy külföldön van, hogy azt viszont nem hi
szik el az őket útbaigazítani siető írónak: ő is magyar, inkább hitetlenkedve tovább 
ballagnak. Kíváncsi vagyok, de hogyan lehetne ezt már kideríteni, hogy amikor Kosz
tolányi ilyeneket írt, bármennyire is komolyan vette-e, amit írt, vagy ezeket az öt
letnek talán nem nagyon rossz, de nagyon hányaveti módon odavágott történeteket 
pusztán pénzkeresésre és saját maga szórakoztatására szánta. Kísértetiesen olyanok, 
mint a bolgár kalauzról szóló mese (a Portugálul olvasok ennek egyik mintapéldája), 
teleszórva szemenszedett hazugságokkal; összekacsintva a szemfüles olvasóval az egy
ügyű olvasó háta mögött, aki képes az elmondottakat szó szerint igaznak venni.

Az unalmas ismétléseknél és a saját maga által kiüresített, elerőtlenített képek
nél bosszantóbb, amikor okoskodik: amikor játssza a nyelvészeti jólértesültet, mint 
Vágó István összes lehetséges műsorában. Mikor zárójelben kekeckedik olyasmivel, 
hogy egy kifogásolt szó valójában görög tő latin képzővel, plusz a német közvetítet
te, vagy hogy az angolok sose mondják happy end-nek a happy endet, csak happy end- 
ing-nek. Mintha nem tudná ő maga is, hogy ez a magyar használat szempontjából 
tökéletesen közömbös. Pedig neki nincs is semmi szüksége rá, hogy nyelvészeti benn- 
fentességét fitogtassa, mert mikor egyenesben ír, íróként, akkor tökéletesebben 
magyarázza el a beszédaktus-elmélet, a nyelv identitásjelző szerepe, a szleng, a stí
lustörténet, az akkomodáció-elmélet vagy a „szociopragmatika”  lényegét, mint bár
melyik nyelvészeti tankönyv. Ez persze minden valamirevaló szépirodalmi műre 
érvényes, de Kosztolányi úgy ír ezekről, hogy kifejezetten róluk ír, nyelvi jelensé
gekről, középpontba állítva őket, és úgy azért nehezebb.

Legokoskodóbb, legszedettvedettebb, legbosszantóbb írása nekem mindenképpen 
a Túlvilági séták. Mintha szigorú kis bölcsészcédulákról irkálta volna bele mindazt, 
amit beleírt, nem vetkőzve még le a kezdő filoszoknak azt a tulajdonságát, hogy kép
telenek lemondani egy-egy följegyzésükről. Ilyenkor az írásba szuszakolt adatok és 
témák ráömlenek az olvasóra, mint a lakótelepi gardrób tartalma a gyanútlan ajtót 
nyitóra, mert a mondatok alig vannak szöveggé mégcsak fércelve is. A Túlvilági séták
at először olvasva nem akartam elhinni, hogy ennyire rosszul is tudott írni. El vol
tam keseredve. Attól féltem, hogy soha többé nem leszek képes Kosztolányit olvasni, 
ahogy Karinthy után nem lehet M óriczot olvasni, és Alfonso után nem lehet Cseho- 
vot nézni.

Mikor másodszor olvastam, úgy két órával az első után, már örültem neki. Nem 
mintha mint írást jobbnak lehetne találni, akárhányadik olvasásra is. Vannak ben
ne különösen borzalmas részek, ha nem olvastam volna az Új Zrínyiászt, azt gondol
hatnám, az ötlet is az: hirtelen fölbukkan a 35 éve halott Szarvas Gábor (az utcán? 
a temetőben? egy parkban?), és belekarol az íróba. Aztán mászkálnak kicsit Buda
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pesten, elszörnyülködnek a sok idegen cégtáblán és 
szállodanéven, majd beülnek egy kávéházba, és elbe
szélgetnek arról, hová jutott a magyar nyelv. Aztán 
Szarvas, ahogy jött, észrevétlenül eltűnik, csak a 
„pamlag borpiros bársonya”  (ja j) marad. Nehéz el
hinnem, hogy Kosztolányi komolyan írta le ezt a mon
datot: (a lezüllött tömegek) „közönnyel tekintenek 
nyelvünkre, mely mostoha századokon nőtt nagyra, 
amikor idegenek tiporták, s börtönbe vetett íróink a 
vérükből, a bilincs rozsdájából kevertek tentát, hogy 
feljegyezzék egy elfeledett szavunkat” . Azt is nehezen 

hinném, hogy nem vette észre, milyen mulatságos, ha egy hulla „dacosan hátraveti 
a fejét”  (s így ráadásul „igen hasonlít ahhoz a mellszobrához, mely az Akadémia 
előtti kertben van” ); ha azt mondják neki, „h idd  el, sír bennem a lélek” ; vagy hogy 
„sárgásfehér arca kigyullad az örömtől” . De a legszörnyűbb mégis az, amikor Szar
vas „men-tekezik” , hogy nem tud a világ dolgairól: „Én meglehetősen tájékozatlan 
vagyok. Sajnos nem kísérhetem figyelemmel a világ folyását. Kissé elmaradtam. Nem 
a saját hibámból. Amint tudod, már régóta nem élek. A halottak elmaradt emberek. 
Sírjukba nem járnak újságok, nem kiabál le az az új gép sem, melyet az imént 
hallottam a körúton -  hogy is hívják - :  a rádió. Engedd meg tehát, hogy néhány 
kérdést intézzek hozzád.”

A Túlvilági séták olyan gyógyszöveg, mint a Szomszédok volt, vagy mint amivel 
Kiss Zoltán mosógépszerelő akar bennünket rávenni a Calgonra, eseteg Béres Etel
ka valami szappanra. Vagy mint amiket az Édes Ányanyelvünk-hm szoktam olvasni. 
(Legtöbb barátom szerint ez perverzió, de nincs igazuk. Nagyon szórakoztató lap.) 
Ez volt egyébként az egyik legmeglepőbb fölfedezés, ami Kosztolányi nyelvvel kap
csolatos írásainak olvasgatása közben ért: hogy a magyar nyelvművelők lényegében 
Kosztolányi modorában írnak -  lehető legrosszabb írását követve, igaz. Kosztolányi 
egy másik cikkében zseniálisan magyarázta meg többek között azt is, hogy miért 
tartjuk olyan sokan kimondottan idegesítőnek azokat az embertársainkat, akik ké
retlenül és folyton szórakoztatnak bennünket szóvicceikkel -  ebben az írásában a 
humor más formájának nyoma sincs. A kigúnyolandó kifejezéssel poénkodik, mint 
ahogyan a nyelvművelő írások végén is ez a kötelező „csattanó” , ugyanolyan egy- 
ügyűnek tüntetve föl magát ezzel, mint amazok szerzői. Persze lehetett részeg vagy 
kába, mikor írta, vagy lehet ez a szöveg önmaga paródiája. „Mennyi hírlap -  szólt 
[Sz. G.], s az asztalon tornyosodó újságokra mutatott - ,  mennyi gyors, szárnyas ma
dár, mely minden reggel kiröpül az országba, s fölveri a csöndet. Egy ilyen újság 
egyetlen példányára -  hatvan oldalra -  ki lehetne nyomtatni Vörösmarty minden 
művét. Boldog Isten -  kiáltott föl - ,  mennyi betű, mennyi betű.”  Leírhatta ezt
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röhögés nélkül? Vagy a lezárást: „Kitántorodtam a körútra. Szennyes márciusi köd 
kóválygott. Távol, keleten azonban a pályaudvar fölött halványlila csík rohant 
végig az égen: ekkor percent a hajnal.”  Kétségtelen viszont, ha nyelvművelő' lennék, 
csakis ez az írás lenne a bibliám.

Mert: Kosztolányi, a gyökér. Ha a többi egység kapott volna alcímet, akkor az itt 
következőé ez volna. A Túlvilági séták-bán csaknem minden benne van, ami ma is 
foglalkoztatja a nyelvművelőket: hogy „lassan már csak a kötőszó lesz magyar” ; 
hogy „a  külföldiek kedvéért idegen neveket adunk a magyar árunak” ; hogy az „ id e 
gen divatot majmolva jó  magyar szavak tömkelegét pusztítjuk ki” ; hogy „a  nyelvek 
világszerte kopnak a fölgyorsult élet miatt” ; hogy „tolmács kell a magyarról magyar
ra fordításhoz” . Van benne ugyanazokból az ostobaságokból is, például hogy más, 
ha az európai nyelvek egymástól kölcsönöznek, mert azok rokonok. Ugyanazokat a 
metaforákat használja, mint a nyelvművelő irodalom ma is, bár ő vitruózabb: a har
cot (van porond, sebek, kürtök megfuvása, nemes harc és gáztámadás); a betegséget (van 
járvány, kolera, fertőzet, a magyar nyelvnek „idegrendszere bomlik, vére senyved, 
bőrét kelések tarkázzák ,... hovatovább nem is lesz élő szervezet, hanem halott szer
vezet”  -  mondja a halott Sz. G.); az ápolatlan kertet (van gyom, bolondgomba); a tisz
togatást (van nagytakarítás, söprés, villanyerőre berendezett kotrógép, piszok, szemétdomb, 
pöcegödör és dögletes levegő). És itt a „túlzott liberalizmus” , a „szabadosság”  vádja; 
itt van, hogy azok a nyelvészek, akik csak szemlélik és leírják a nyelvet, közönyö
sek és hidegvérűek, pedig még az orvos sem az „édesanyja betegágyánál” . Itt van az 
Álljunk meg egy szóra alapötlete -  bevillan Grétsy László nadrágjának szára és a 
fehér cipő, mikor azt olvasom, hogy „megállapodtunk egy kirakat előtt, böngészget
tük a föliratokat” . De benne van kevésbé vidám dolgok alapötlete is, például a rek
lámtörvénybe rejtett nyelvtörvényé, ennek gondolatát sokadik nekirugaszkodással e 
héten kezdték újra izmosítani és önállósítani.

Többi „nyelvtisztító”  írásában is találunk olyan elemeket, melyekben mai eljá
rások rokonát ismerhetjük föl. Gom bocz Zoltánt, aki talán legfölkészültebb, legso
koldalúbb és leggondolkodóbb nyelvészünk volt, nem tudta, nem tudja lenyelni a 
nyelvművelő irodalom. Gom bocz 1931-ben, Kosztolányi nyelvművelő buzgalmának 
robbanása idején megsemmisítő előadást tartott a nyelvművelés alapjául szolgáló 
nyelvhelyességi elvekről a Magyar Nyelvtudományi Társaságban, annak elnökeként. 
A nyelvművelők mindent megtesznek, hogy ezt a malőrt elfeledtessék, vagy úgy, hogy 
Gom boczot afféle polgári semmittevőnek kiáltják ki, aki nem hajlandó „gyakorlati”  
munkát végezni, akinek „elég” , ha leírja a nyelvet. Vagy úgy, hogy azt mondják, 
Gom bocz is foglalkozott elméleti nyelvműveléssel. Ez utóbbit jobban  szeretem, ez ak
kora pimaszság (azt ilyenkor sem mondják meg, hogy az előadás szövege olvasható 
a Magyar Nyelv-ben, tehát ellenőrizhetetlen), hogy már csaknem elegáns. Eszesnek 
mindenképpen eszes. Kosztolányinál mindkét megoldást megtaláljuk, az elsőt persze
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polgározás nélkül; máskor egy finom kis csúsztatás, és Gombocz máris a mozgalom 
támogatójává vált. Csúsztatás máshol is van a szent mozgalmi célok érdekében. Kosz
tolányi nem törődött vele, hogy Schöpflinnek írt válasza leheletkönnyű és értelmet
len: Schöpflin nem a nyelvet vádolta sovinizmussal, hanem a purista elveket. 
(Bocsánatot kérek az olvasótól, ha nem olvasta az itt emlegetett írásokat, nem is 
kérem, hogy tegye meg, nem a tartalmukról, hanem a bennük alkalmazott eljárások
ról beszélek.) Mulatságos, de sajnos nem a megszokott összekacsintó füllentés, hogy 
Kosztolányi „találomra”  épp ott nyitja ki Arany kötetét, ahol a neki kelló' idézet 
olvasható -  a nyelvművelő' utódok is szeretik ilyesmivel etetni az olvasót. És így 
tovább, és így tovább.

Visszatérve a rossz emlékű Túlvilági séták-hoz: egy ideig bíztam abban, hogy csak 
vicc volt, hogy Kosztolányi fogadásból írta, hülyéskedésből, mert bárhol beleolvas
tam, blődebbnél blődebb mondatokat találtam. De többi nyelvvédő írása sem sokkal 
jobb , tele ócska szóviccekkel (pl. a nyelvművelő bizottságba késve érkezve sose 
látott még a fogasokon vaskalapot, nagyon jó ) és az említett metaforák barokkos ki
bontásával a járni tanuló betegtől a „gyim-gyom, paréj, dudvá” -ig. Ezekben az írá
sokban nem a tartalom (az az ő dolga), hanem az írás minősége volt kiábrándító. 
Némi vigaszt (hadd írjam már így, a vigasz nem ugyanaz) Meillet-nek írt levele nyúj
tott: formailag, tartalmilag -  Kosztolányi szerint ez egy -  a Túlvilági séták ellentéte. 
Pontos, jó l mért, méltóságteljes (és hihető) mondatok, ahogy úriem ber párbajozik. 
Szép, komoly írás.

Később azonban még a Túlvilági séták is elgondolkodtatóvá vált, amikor más írá
saiban, kevésbé fejbevágó töménységgel és nem annyira bugyután megírva, de ott ol
vastam megint a jó l ismert metaforákat és a jó l ismert nyelvészeti sületlenségeket, 
nyelvművelő tételeket. Hogyan tudta összeegyeztetni azt -  többször is leírta - ,  hogy 
„az ember nem gép, s így a nyelve se gép” , azzal, hogy a nyelvnek is szüksége van 
„m érnökre” ? Hogyan egyeztethető össze a 19. század tudományától örökölt nézet, a 
nyelv organikus szemlélete a harccal, a gyomirtással, a folyószabályozással? Sehogy. 
Ha a nyelv természeti jelenség, mely saját belső törvényszerűségei szerint él és 
változik, akkor a külső beavatkozás csak káros lehet neki. Volt Kosztolányinak egy
általán nyelvszemlélete? Persze hogy volt, kinek nincs. Es melyik volt az, a nyelv 
természeti jelenség vagy a nyelv gép? Vagy a kettő keveréke?

Az utóbbi túlságosan egyszerű megoldás lenne, és Kosztolányi túlságosan kohe
rens gondolkodó is volt egy ilyen lehetőséghez.

Állítsuk talán egymás mellé a leggyakrabban visszatérő gondolatokat. A nyelv élő 
organizmus, ezért nem lehet teljes egyetlen szótár, egyetlen nyelvtan sem. Kosztolá
nyi szerint Hérodotosz mondása semmire sem érvényes annyira, mint a nyelvre. 
A nyelv folyton változó anyag, a változás az élete, változását pedig lélektani és nem 
ésszerűségi szabályok irányítják.
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Anyanyelvűnkhöz más a viszonyunk, mint az idegen nyelvekhez. Anyanyelvűnk 
természetes, mert nem tudatosul bennünk; az idegen nyelvek szavainak legfeljebb 
szótári jelentését tanulhatjuk meg, a nyelv árnyalatait nem; történetét, s vele az ó't 
beszélő közösség történetét nem hordozhatjuk öntudatlanul magunkban.

A nyelv lélek, a lélek nyelv; a nyelveknek lelkűk és egyéniségük van. Nyelv és 
lélek minden lehetséges kombinációban társul nála. Nem mondja ki a szót, de ab
ból, amit ír, egyértelmű, hogy nemcsak az egyéni lélekre, hanem a társaslélekre is 
gondol: hogy a nyelv közös, abban az értelemben, hogy az emberek nyelvhasznála
tát meghatározza mindazoknak a nyelvhasználata, akikkel kapcsolatba kerül. Ezért 
hordoz történelmet, ezért van egyénisége, ezért „bádogpohár” vág)' „művirág” a mes
terséges nyelv, emlékezet és élet nélkül.

Egy másik gondolatrendszerből nézve butaságnak, délibábos nyelvészkedésnek 
tűnhet, hogy Kosztolányit lelkesítette Piaget elmélete a hangok belső jelentéséről. 
Tudománytalan hóbortnak minősült volna az ilyesmi Kosztolányi sírból fölidézett 
barátja, Szarvas Gábor szemében is, hiszen Szarvas Hunfalvy és Budenz szigorú új- 
grammatikus elveit követte (vakbuzgalommal): a nyelv természeti jelenség, ezért kell 
visszaállítani a nyelvújító beavatkozás előtti állapotába; változásának törvényei van
nak, s a törvényeket kell vasszigorral védelmezni és betartatni. Kosztolányi korában 
régesrég csacska beszédnek minősült mindaz, amit a Nagyszótár szerzői, Fogarasi 
János és Czuczor Gergely etimológiaképpen összeállítottak, romantikus őgyelgésnek 
a múltban az, amit a hangok belső jelentéséről gondoltak. Kosztolányi az ő szintén 
19. századi, de humboldtiánus nyelvszemléletüket folytatta egyenes ágon -  azt a szem
léletet, amelyet a pozitivista újgrammatikusok mélységesen megvetettek. E szemlélet 
szerint a nyelv közösségi, s éppen ezért a közösség lelkét is kifejezi; e szerint anya
nyelvűnkhöz természetesen és közvetlenül, más nyelvekhez közvetetten, anyanyel
vűnk közvetítésével viszonyulunk; e szerint a nyelv él, egyénisége, kora van. Amikor 
Kosztolányi a nyelv természeti jelenség mivoltára hivatkozott, azt nem az újgramma
tikus értelemben tette, hanem a humboldtiánusban. Kosztolányi Sapirt s méginkább 
Whorfot szerette volna, ha ismeri, és biztos helye van a nyelvi relativizmus magyar 
hívei között.

Talán azért annyira rossz a Túlvilági séták, mert Kosztolányi tévedésből más szel
lemet idézett meg, mint akit akart? 1922-ben még a Szarvasnál sokkal jámborabb 
Simonyival azonosítja a Nyelvőrt, és talán a szellemidézés ötlete sem egészen függet
len attól, hogy Simonyi a „temetőből is küldözgette kéziratait” -  hagyatékát halála 
után lapszámonként közölték. 1933-ban, Schöpflinnek írott válaszában „nem egészen 
helytállódnak találja, hogy Schöpflin Szarvas Gábor ortológiájának folytatójaként 
tünteti föl a „mozgalmat”. Mint írja, dédelgetett mozgalma Szarvastól eltérően nem 
elsősorban a nyelv helyességét, hanem épségét és szépségét védelmezi, nem a nyelv
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újítás hibás alkotásait akarja kipusztítani, sőt „nem riad vissza”  új szavak alkotásá
tól sem az idegenek helyett.

Es történetesen el is hihetjük neki, hogy ő valóban ezt akarta. Tényleg neológus 
volt, mint a vele azonos nyelvszemléletet valló, Kazinczy utáni neológus nemzedék, 
a Nagyszótár nemzedéke. (Szarvas pedig vad ortológus, és utálta a nyelvújítást.) 
A „helyesség”  nála lelki, néplelki helyesség volt, más szóval pontosság, képszerűség, 
a nyelvnek megfelelő gondolkodás és kifejezésmód, és nem a nyelvtan vagy a nyelv- 
történet által diktált helyesség. Nem az elit nyelvhasználat etalonként való elfogadá
sa, hiszen helyesnek tartotta a csibésznyelvvel kvaterkázó és rossz kávéházi 
poénokból építkező budapesti nyelvet; a „tanya” , a „falu”  „műveletlen”  nyelvét. 
A nyelvművelők álmát, a tökéletesen működő nyelvet nem sokra tartotta: „A  nyelv 
varázsa azonban éppen az, hogy telis-tele van emberi tartalommal, letűnt nemzedé
kek életével, okos és ostoba emberek szellemével, akik az indulat hevében nyűtték 
és rontották szavait, s úgy hagyták ránk, az érzés megindító szeszélyével együtt. Hal
dokló szájakon lebegtek ezek a szavak és szerelmesek száján, akik már csak gügyög
ni tudtak. Minden szó ereklye. A szenvedés szentelte meg, s a szenvedély torzította 
el. Ami hajdan szabály volt, abból kivétel lett. Félreértésből keletkeztek gyönyörű, 
költői képek. Családi emlékek évezredes kincstára az élő nyelv. Azért tudunk rajta 
beszélni, mert hasonlít hozzánk: éppoly eleven és gyarló, mint mi. Édes hibái töb
bet érnek a tökélynél.”  írásaiban tényleg szerette a jelentések változásait visszagom
bolyítani, élvezettel babrált a félreértésekből, nyomdahibákból keletkezett szavak 
történetével, és megbocsátó volt a „divatjelenségekkel” .

Kosztolányi nyelvművelése, középpontjában az idegen szavak elleni berzenkedés
sel, egyenesen következik nyelvszemléletéből: nem a nyelv, hanem a magyar lélek, a 
magyaros gondolkodás tisztaságát féltette. Nem volt ezzel egyedül saját korában sem: 
az általa annyira áhított, nem a latin paradigmák ketrecébe erőszakolt magyar nyelv
tan, a magyar nyelv „igazi felfedezése”  nem az ő találmánya volt (négy évvel később, 
Kosztolányi már nem érhette meg, meg is jelent). A magyaros Kosztolányinál még 
értelmes kifejezés, és önmagában valóban nem is soviniszta. Kosztolányi még tudta, 
mit beszél, mert nyelvszemléletével összhangban, illetve inkább abból következően 
mondta, amit mondott a nyelvhelyességről. Ez nem állítható azokról, akik a „magya
rosságot”  egy olyan nyelvszemlélet alapján kérik ma számon, amely az anyanyel
vűnkhöz való viszonyt is közvetettnek véli, a nyelvet pedig a referenciális jelentéseket 
lehetőleg minél pontosabban közvetítő eszköznek -  gépnek -  tekinti.

A móddal viszont, amit Kosztolányi választott, már nem 19. századi neológus elő
dei példáját követte, hanem a Nyelvőr piszkálódását és képeit (úgyhogy ilyenkor nem 
is különösebben csinos, ahogy ír). A neológus nyelvművelés még valóban a nyelv mű
velése, nem gazok irtása, fekélyek kezelése és nem háború volt; a szőrszálhasogatást 
és a támadó stílust Szarvas honosította meg a nyelvművelésben. Az 1930-as években
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pedig Kosztolányi egyre inkább átvette saját korának nyelvművelő harciasságát. El
hiszem neki, hogy nyelvszemlélete nem soviniszta. Készséggel elhinném neki azt is, 
hogy a nyelvi sovinizmus nem jellemzi szépítésre-építésre törő mozgalmát sem, ha Kosz
tolányi egyedül lett volna ebben a mozgalomban, s nem olvastam volna abból a kor
ból más nyelvművelő cikkeket is. Es ha nem bagatellizálta volna Schöpflin véleményét 
egy föntebb már emlegetett ügyes húzással (1933-ban). Es ha nem beszélt volna már 
1932-ben „földönfutóvá és munkanélkülivé”  tett magyar szavakról, legalább tizen
kétezerről, amiket feleannyi idegen szorított ki. Es ha nem nevezte volna „sehonnai, 
szennyes és nemzetietlen nyelv” -nek az „élősdi”  idegen szavak által ellepett beszé
det (1935-ben). Mert itt már Kosztolányi sem tudta, mit beszél, vagy talán nem akar
ta tudni, és belecsusszant a szép lassan, de elég határozottan jobbszélre tartó 
Magyarosan stílusába.

így aztán forma és tartalom mégsem mindig egy, nála sem. Amikor azt írja, hogy 
„Elismerem, jo b b  magyarnak sem jobb  magyar az, aki ilyenkor kerüli a görög-latin 
műszavakat. Csak a nyelve lesz szebb, egészségesebb, igazabb, ennélfogva em beribb.”
-  az érthető nyelvszemlélete alapján. De a szabadelvűséget kárhoztatja, dúló já r 
ványról beszél, megrója a dunántúli nyelvjárásokat, mert himbér-nek nevezik a mál
nát, és azt vallja, hogy a nyelvművelő társaságnak „tűzzel-vassal keresztül kell vinnie 
akaratát”  -  ez a 19. századi neológusoknak idegen, abszurd, bornírt, nyelvszemléle
tükkel összeegyeztethetetlen lett volna.

Egy ideig, a kiábrándultság szakaszában, azt akartam írni befejezésül, hogy 
inkább énekelt volna. Schöpflinnek írt viszontválaszát ugyanis ezzel zárja: „Jobb  
volna énekelni. Amíg ezt irkálom, gyakran elsüvölt fejem fölött Vojtina sorpárja: 
(Mint hangjavesztett operadalár /  Lettem é n e k lőb ő l... énektanár).”  Nagyon igazság
talan befejezés lett volna. Kosztolányi nyelvről szóló írásaiban nem a frázisok, a moz- 
galmárkodás és az elcsépelt képek mennyisége okozta a kiábrándultságot, hanem hogy 
ilyenek egyáltalán vannak. Sokkal több volt az olyan írás, amely alapján ki lehetne 
nevezni „zseniális ösztönös n yelvészinek , ha nem lenne értelmetlen ilyesmit tenni, 
egyrészt mert túl jó  író volt ahhoz, hogy ne az legyen, másrészt mert ez a nyelvé
szeken kívül úgyse érdekel senkit. Ezeket az írásokat egyszerűen jó  olvasni, azt 
kapja az ember, amit vár. Kosztolányisak.

Egyébként a 302. oldal befejezése után azonnal elővettem egy novelláskötetét, 
gondoltam, job b  ezen minél előbb túlesni. Letenni továbbra se tudtam.
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Térecskei Bernadett

Kosztolányi dionüszoszi szemlélete
i.

Az archaikus kor egyik legelterjedtebb vallásos megnyilvánulása a Dionüszosz- 
kultusz. Eredete egy régi mondára vezethető vissza. Zeusz halandó képében csábí
totta el Szemeiét, s megfogant benne Dionüszosz. Héra féltékenységében és dühében 
egy7 öreg anyóka alakját öltötte fel, s rávette Szemeiét, kérje meg Zeuszt, hogy tel
jes valójában fedje fel magát előtte. Zeusz isteni fenségének látványa megölte őt, de 
a magzatot Hermész megmentette, s az még három hónapig Zeusz ágyékában növe
kedett. Dionüszosz így nyerte el a „kétszer született” , ill. a „kettős ajtó gyermeke”  
elnevezést. Szarvakkal és kígyókoszorús fővel született. Héra parancsára születése 
után az égi trónörökösnek szánt fiút a titánok darabokra szabdalták fel, és a hús
cafatokat megfőzték egy üstben. Ahová hullt a véréből, gránátalmafák fakadtak. 
(Ezek a növények a halál és a feltámadás reményének jelképei.) Zeusz a gyilkoso
kat villámaival agyonsújtotta, Dionüszosz darabjait pedig a nagyanyja összeillesztet
te, így új életre kelt. A titánok hamvaiból keletkezeti emberek kettős természetűek 
lettek: lelkűk a dionüszoszi jó , testük a titáni rossz képviselőjévé váll. A Dionüszosz- 
kultusz alkalmat teremtett az istenséggel való lelki egység megélésére, egyfajta meg
tisztulásra a földi élet szennyétől. Az igaz életre áhítozó lélek a halál után előnyösebb 
pozíciókra tehetett szert általa. A halál utáni élet, ill. a halálban élvezhető öröm ök 
gondolata az archaikus kor egyik jelentős vallásos irányzatát jelentette, a halállal 
való nem-törődés (s ennek következtében a halottégetés gyakorlatát folytató), a 
megmásíthatatlan végzet (anakné, moira) által irányított életben való hit mellett. 
Dionüszosz a bormámorral gyógyító, a terhektől és problémáktól ily módon megsza
badító isten, aki megkönnyíti a nehéz sorsú emberek életét; tisztelete eredménye
képp a halál utáni életben ezernyi boldogságban lehet részesedni. Ez jelentheti azt 
is, hogy a bor és mámor, amit Dionüszosz az orgiáin biztosít, pusztán ízelítő a síron 
túli világ szenvedélyeiből. Mintha minden egyes alkalommal a halállal néztek volna 
szembe bátran, elfeledve minden, az elmúlással együtt járó borzalmat, félelmet. 
Mámorral tekinteni a halál felé -  ez egy olyan létérzés, ami igazán a görögség saját
ja volt.

Sohasem értettem igazán a régi görögöknek ezt a megfoghatatlan és felfoghatat
lan, de az emberi természethez mégis olyan közel álló misztériumát. Miféle emberi
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motívum rejtőzhet mindezek mögött? A görög ember igazán érthette a halál jelenva
lóságát, átérezhette a halálban történő kikerülhetetlen megsemmisülést.

..A beszédet, a gondolatot 
neki adta a sors egyedül

Esze mindent kitud 
s készen éri mindig a jövő 
Egy van, mi leveri őt: a halál.

(Szophoklész: Az emberről)
Ebből a felismerésből születhetett meg egy olyan kultusz, amely azt sugallhatja, 

hogy a halál utáni élet még az itt a földön élvezhető szenvedélyeknél is nagyobb gyö
nyöröket rejt, másrészről segít szembenézni a halál ismeretlenségével. A halál lénye
gének, jelentésének tudata tanította meg őket igazán felszabadultan élni. Azért 
ízlelhették meg a nehéz mámort, mert tudták, hogy mi az, hogy meghalni.

Dionüszosz maga igen bonyolult természetű isten. A Niisza hegyén egy sereg fék
telen szatírral és nimfákkal nevelkedett fel. Itt fedezte fel a bort is, amelyet később 
igyekezett minél több országban és városban megismertetni az emberekkel. A szőlő 
és a szőlőművelés tudományának elterjesztése nem volt békességes „missziónak”  
mondható, hiszen az ajándékát elutasító királyok, falvak és városok kegyetlen bün
tetést szenvedtek el. Dionüszosz nyomában öröm és borzadálv, őrültség és mámor, 
szenvedély és halál járt. Dionüszosz a mámor és a halál szenvedélyességét kínálta 
fel és ízleltette meg az emberekkel.

Dionüszosz áldozatos tevékenysége utalhat az emberi nem kettős természetére. 
Az emberben egyszerre él a dioniiszoszi jó  és a titáni rossz, az elvágyódás a földi 
életből, ill. az ehhez való kimondhatatlan ragaszkodás. Az ember őrülten kívánja a 
szenvedélyt, de a halált is. A halálvágy és a halálfélelem különös együttélése ez.

Freud kétféle, elfojtottan működő ösztönre vezette vissza minden más ösztön 
létezését. Az egyik Erósz (az élet- és szexuális ösztönök képviselője), amely a túlélés
sel, szaporodással és gyönyörrel kapcsolatos. (Az életösztönök által létrehozott ener
gia a libidó.) A másik Thanatosz, a halálösztön. Freud úgy' gondolta, hogy az élet 
bizonyos szempontból a halálhoz vezető út, s az emberek vágynak arra, hogy vissza
térjenek abba az élettelen állapotba, ahonnan jöttek. Ezt tükrözi az az állítása is, 
miszerint „m inden élet célja a halál” . Akaratlanul is összecseng ezzel a szókratészi 
gondolat: „A  születés indulás a halálba” .

(A humán fiziológia számon tart egy olyan folyamatot, amely bizonyos körülmé
nyek között jelenik meg az emberi szervezetben. Apoptózisnak nevezik ezt az aktív, 
gének által irányított öngyilkossági mechanizmust, amely minden sejtünkben jelen 
van.)
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Erich Fromm Az emberi destruktivitás című művé
ben kél típussal ismertet meg bennünket: a biofil és 
nekrofil jegyekkel rendelkező személyekkel. Az előző
ekre a határtalan életigenlés, az élet szeretete jellem 
ző. ezzel ellentétben a nekrofil vonásokat magukon 
viselő személyek szenvedélyesen vonzódnak az élette
len struktúrákhoz. A nekrofilek nemcsak a halott dol
gokat kedvelik, de szeretnek is azzá tenni élő
szervezeteket. Fromm elmesél egy esetet egy hullamo
sóról, aki nem tudta feldolgozni, hogy az édesanyja 
meghalt, ezért ő is egyre inkább a halottak társaságá
ra vágyott, a velük való kapcsolata egyre bensősége

sebbé vált, míg végül különféle perverziókat hajtott végre rajtuk. Fromm szerint a 
biofília öröklötten jellemzi az embert, s csak ha akadályoztatják ezeket a motívumo
kat, kerül előtérbe a nekrofilizmus.

Az emberi lélekben lévő halálvágy számos kultúrában, többféleképpen megjele
nik. Ugyanúgy foglalkoztatja az ókori görögöket, mind a modern elméletalkotókat.

2.
Nietzsche szerint a művészet képes a lét borzalmas és képtelen voltán érzett csö

mörünket képzetekké alakítani. A művészei a fenségesség által küzdi le az élet iszo
nyatos voltát, míg a komikum megszabadít a képtelen (a lét végzete a vég) utálásától.

A gondolatok, hangulatok, érzések szavakba öntésének művészete -  a költészet
-  ugyanezt a feloldódást képes nyújtani. Általa ráébredhet a lélek a múlandóság tör
vényszerűségére, de mégsem fájdalmat, reményvesztettséget, hanem létértelmet talál. 
Kosztolányi szenvedéssel érlelt költészete különösen alkalmas lehet erre.

Életrajzírói megemlítik a fiatal Kosztolányi betegségekkel terhes gyermekkorát. 
Tízéves koráig szinte folyamatosan beteg volt: sápadt, ideges gyerek, aki naponta 
többször fuldoklási rohamokkal küszködött, neuraszténiás asztma gyötörte, állandó
an rettegett a haláltól. A halálról szerzett korai tapasztalatok meghatározóak lettek 
a későbbi évekre nézve.

A Négy fal között (1907) verseinek egyik legszebb gyöngyszemét, -  az Árkádok 
alatt című verset -  egy tudós, „egy zord arcú bölcs”  szobra ihlette, s késztette töp
rengésre az életről és az elmúlásról. A költő érzi, hogy az élet illékony, törékenyebb, 
mint egy „szappanbuborék szétpattanása” . Megfordítja a tényezőket és minőségüket. 
Az élő holttá válik, s a halott pedig élővé lesz („s köztünk halottak közt, örökre 
élnek” ), mert ez jelképezi „nekünk,/a változatlant, a tökéletest” . A halálban teljese
dik ki egésszé az élet.
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„Mert minden, ami elmúlott, egész 
és minden, ami itt van: csonka, tört 
s az elmúlásnak halvány áldozatja, 
amelyre bátran azt mondjuk mi: nincs, 
a végtelenség finom művű szobra, 
mm- egy kicsinyke karc sem látható. ”

„Le, térdre. férgek, -  mert jön az Enyészet!” -  erélyes, kemény felszólítás a halál 
tudatosítására A gyászmenet jő  című vers. Zárósorai: Merjétek melletek s zokogja
tok/szegény helóták.Jő az uratok!” végzetes rádöbbenésre szólít. Nagyon sok követelő, 
parancsoló felkiáltójel van a költeményben, fokozva a feleszmélésre buzdítás indu
latát. A szavak színezete gyászos, sötét, borzalmas, a halálfélelem és vezeklés erőtel
jes kifejezői. A megsemmisülés, mint egy kényúr („az elmúlás cézárja”) jelenik meg, 
aki megmosolyogja a szolgaságára ítélt emberek szánalmas megfeszüléseit, és törek
vésüket hogy kiszorítsák agyukból a haláltudatot. Itt található a halál egyik legszebb 
megfogalmazása: „őstalányok titka”.

Nem tudni Platón mely gondolata ragadta meg Kosztolányit, hogy ismét eszmél- 
kedni kezdjen az élet és a halál különbözőségéről. Talán a földi jelenségek tökélet
lensége, a túlvilági tiszta ideák tana hatott rá. Mi az, ami a valóság? Az álom vagy 
az ébrenlét történései? Melyik az igaz? Az élet vagy a halál birodalma?

„E vad tülekvés-e az élet, 
vagy az csak egy álcás halál 
gyötrött valónk csak akkor éled. 
ha a silány rög porba száll?”

Válasz nincs, csak a változással szembenézni kénytelen ember vergődése, kény
szerű kérdésfeltevései, és a szükség válaszai.

„Ezer titok közt fázva, gyúlva 
botlunk, bukunk mindannyian.
Mind látomány lenn. ami durva, 
s a láthatatlan az, ami van. ”

A lemondás lehet a megoldás a végzetre, ami „az élet torz-arcát I redőosztó kézzel 
mosolygásra váltja” (Sorsunk). Ahogyan a természet minden ősszel természetszerűen 
az elmúlás felé halad, és fejet hajt a sivár, fagyos téli halálnak, úgy kell az ember
nek is leborulnia a változhatatlan hatalma előtt. A megsemmisülés harcát mindenki
nek meg kell vívnia egy „viharzajos tusán”, de a „zűrzavar után, I a ciprusok árnyán dereng
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fel a célunk”. A ciprus, amely szilárd, állhatatos mozdulatlanságával az öröklét, a 
halhatatlanság jelképe, refrénszerűen tűnik fel a Búcsú című vers minden utolsó 
sorában.

..Mint. aki a sínek közé esett...” - kezdődik A szegény kisgyermek panaszai (1910). 
Mint, aki a sínek közé esett. mint. akinek a halál tornyosul a háta mögött és retteg
ve tekinti át élete filmkockáit. Kosztolányi kettős szemszögből -  magát a gyermeki 
énje mögé rejtve, s onnan értelemzve az élményeket a véghez közeli pontból 
pergeti le a képsorokat. Az ember élete során folyamatszerűen kénytelen vizsgálni a 
vele történt eseményeket, az eseményekre adott reakcióit, ezért szükségképpen elfo
gult; de a halál megadja az egységesség érzetét: a sok, felhalmozódó pillanatkép 
teljes lesz, értelmezhető egésszé válik. Kosztolányi gyermekkora élményeit rendezi 
át, próbálja önmaga számára is megfogalmazni e szemlélet által. Szinte az első epi
zódban megfesti beteges gyermekkora halálközeliségét: „Mi ismerjük csak pici gyerekek. 
I Utunkba áll, /  s könnyes, pityergő szájunk megremeg. / 0, a halál”.

Mint gyermek eljátszott az öngyilkosság gondolatával, valóban játéknak, eszköz
nek tekintve, hogy szüleiből, rokonaiból együttérzést, szánakozást csikarjon ki. Még 
komoly végrendeletet is hagyott maga után.

A gyászmenet képe itt is felbukkan, a fiatal költő megfigyeli az embereket, hall
gatja a fájdalmas zenét, és ezl mondja: „De mégis gyönyörű ez, a kis szívemben /  vala
mi mondja, hogy ez az egyetlen, I csupán ez a nagyság, mely itt megy el... ”.

A művet át- meg átszövik a halál szavai: túlvilági hang, a zongoránk, mint 
bezárt koporsó, halálos csend és néma untság, koporsó, temető, gyász, haldokló, 
vezeklés -  gyakran előfordulnak, és fekete hangulatot teremtenek.

Az Őszi koncert (1912) borongós, komor prelúdiummal veszi kezdetét:

„és régi bútól vemhes újra versem.
Beteg az arcom, beteg a dalom, 
az elmúlást sápadva szomjazom, 
az életet, mely már csak félig-élet, 
a hervadt holdat és a sírt, 
s a hűs napot, mely a holdnál sötétebb.”

Nem lehet sejteni, hogy az őszi természet formálta ilyenné a költő hangulatát, 
vagy fordítva történt, és Kosztolányi vetítette ki érzéseit a fákra, a házakra, a tóra, 
a folyóra és a rétre. A természet és a költő állapotának egybecsengése, összhangja 
egy halottsirató rekviem zenéje. A pálmák még hisznek és imádkoznak a naphoz, de 
a virágok a hűs, őszi holdfényt isszák borzongva. Feltűnik egy nő. El tudja-e terel
ni a férfi figyelmét a szerelmével és szenvedélyével a halálos kínlódásról? A férfi 
sokáig feketének, sötétnek látja a nőt, nem tud elszakadni az ősztől. „Mondd, mért be
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szelsz mindig feketeségről, I mért látod szőke fürtöm feke
tén? I Most sír vagyok én és halott urna - 1 mondd, kit te
metsz belém?” -  kérdi számonkérőn a nő. A nő köt:
„makrancos munka, női mánia. I valami baljós, balos, 
ördögi: I én nem tudom, csak félve bámulom ezért 
az életfonál kezelőihez, a görög mítoszok párkáihoz 
lesz hasonlatos. Ezután egészen éles váltással a nő a 
tavasz minden termékenységének, és mindennek, ami 
színes, befogadó és meleg, a szimbólumává válik, 
ellentétben a férfi mezítelenségével és elhagyatottsá- 
gával. A férfi számára a nő egyrészről a teljes betel
jesedés és minden földi adomány megtestesítője, de a 
végzetszerűséget is magában hordja. A nő mégis varázsosnak és csodálatosnak tart
ja a férfit, és igyekszik elérni, hogy mások is megértsék társa lelkét, ezáltal elfogad
ják őt. A két nemnek egymást kiegészítve nem is lehet más a végzete, mint, hogy 
minél tökéletesebbnek, minél teljesebbnek lássa a másikat. A férfi mégsem tudja 
levetkőzni bús-szomorú hangulatát.

„En más vagyok, lásd. Isten, ember nélkül 
daloltam ezt a férfi -éneket, 
hogy hallottam szivemben s a bokorban 
a csöndet, amely rajta lebegett.
A végtelenség bús hárfája lettem. ”

Ahogyan telnek az évek, Kosztolányi egyre kevesebbet foglalkozik az elmúlással. 
A bágyadt, komor szemlélet már nem olyan szembetűnő, mint a húszas évei versei
nél. Fel- feltűnnek még halálos témájú költemények (Egyre közelebb, Hódolat a ha
lálnak), de ahogyan az Aki ma meghalt című versben (Mezítelenül, 1928) megvallja: 
a halál-érzés idegen, távoli, szinte megközelíthetetlen, mint „Nagy Sándor, vagy Xerxés 
katonái”. El akarja feledni, el akarja temetni a halált.

A Számadás (1935) egy évvel azután jelenik meg, hogy a költőnél rosszindulatú 
daganatot diagnosztizáltak. A számadás: az életről készített leltári elemzés, egyfajta 
végelszámolás, az eredmények és a hiányok végső összegzése. Az idősödő költő egé
szen más dimenzióba vetíti ki a halált, mint fiatalabb éveiben. Az ifjúkori gondola
tokat teljesen átértékelte az idő.

„De érzem egyre, vár rám sok erős, 
jó ismerős,
hűségesen vetik az ágyam ők lenn.
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Ezért oly csöndes bennem már a lélek 
s éjjel, ka járok künn a temetőkben, 
nem félek.”

A halál tényszerű végzetszerűségét nehezebben fogadja el, kényszerűen teszi ma
gáévá, ezért beletörődöttebbek, kevésbé lázasak, égőek a versek. A költő úgy néz 
szembe a halállal, mint egy végső, mindenki számára kötelező érvényű, kikerülhe
tetlen állomással. Az életet kiteljesítő halál gondolata érezhető, ez kényszeríti rá, 
hogy megtalálja, és csiszolt gyémántként megőrizhesse az élet minden tényezőjének 
szépségét, értelmét. A kötet számtalan, felejthetetlenül szép költeményt tartalmaz 
(Könyörgés az ittmaradókhoz, Szellemidézés a New York kávéházban, Halotti 
Beszéd).

A kötet záróverse, az Ének a semmiről, mintha önmaga meggyőzése lenne a tá
vozás szükségességéről az üres nihil pozitív megrajzolása által. Ez időben gyötrel- 
mes betegsége, melyet tovább nehezítettek a sorozatos műtétek, kiválthatta a 
nemlétbe való fokozott áhítozást. Szenvedései által látja az életet szűknek, kevésbé 
tartósnak, törékenynek, túlságosan sebezhetőnek. Egy „rossz gúnya”, melyet egy „vég
telen, a bő, közömbös” vált majd fel. A „ bírjuk mi is, ha ők kibírják” egyfajta „ezen min
denkinek túl kell esnie” -érzést, „ jö jjö n , aminek jönnie kell” -hangulatot csempész a 
versbe. Azoknak is túl kellett esnie, akik Caesar és Napoleon korában éltek-haltak, 
és azoknak is túl kell majd esnie, akik jövendő korok nagy tetteit, nagy alakjait 
látják majd.

Kosztolányi nem a reménytelentelenség, nem a hiábavalóság megfogalmazója. 
Szoros kapcsolata a halállal nem süllyeszti apátiába, a végzet megmásíthatatlan 
tudata nem teszi depresszióssá, nem akar megválni az életétől. Kosztolányi dionü
szoszi szemlélettel éppen az ellenkezőjét valósítja meg. Belefeledkezik az élet meg
annyi gyönyörűségébe, mámoros lesz az ezernyi szépségtől, teljesen átadja magát az 
élet által felkínált, kimeríthetetlen, valóságosan megtapasztalható apró csodáknak. 
A halál által tudja képviselni az élet egyetlen, igaz értékeként az esztétikai valósá
got. A régi görögök szenvedélyes, őrült életszeretete ez a halál mibenlétének meg
értése által.
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Grecsó Krisztián

Olyan jó, mikor megy
Töpreugésfoszlányok Tolnai Ottó

A gyönggyel töltött browning1 cíiníí versének ürügyén

Ahogy Vrnik szigete fogy. nem. nem is úgy, éppen visszafelé, ahogy Vrnik szige
tét építi vissza a mindent visszaépítő képzelet (mert az nem lehet, legalábbis én nem 
tudom elképzelni, hogy ha valaminek ott a helye, akkor ne képzelném oda, vissza, a 
helyére, itt: az azúrba), úgy szerettem volna én mindig is gondolkodni, pontosabban 
azt szerettem volna, ha az agyam magától úgy kapcsol, kattan, mert az efféle gon
dolkodásban nem az a lényeg, hogy mi, mármint micsoda lesz a vége, eredménye a 
nagy futamnak, hanem (persze) maga a működés.

Egyébként nagyon meg voltam rémülve sokáig, hogy mi lesz velem, én valahogy
nem tanultam meg kitalálni masam, kitalálni magamból, és ennek következtében0  ü ö

(vagy inkább ennek tetejébe) senkihez sem tudtam segítségért fordulni, hiszen azt 
sem tudtam, legalább azt kéne, vagy a kétségbeesés közepében kiáltani egyet leg
alább, egy jó  erőset (ehhez mindig gyáva voltam: egyszer például erős éjszaka men
tem haza Szentesről, az út derekán Szegvár felé arra gondoltam, kipróbálom, merek-e 
iivöltcni egyet, csak úgy a semmiért, persze nem azt, hahó, az a legbum fordibb gyá
vaság lenne magam előtt, hanem elereszteni egy torokhangot, amolyan farkasember 
jár a környéken formán, de alig mertem, már majdnem a falu határában jártam, mi
re nagy nehezen -  gyávaságomnak meg is lett a jussa: három véreb rontott ki egy 
tudom nagyon jól, melyik tanyából, nagyon féltem, ezért hazáig kísértek...).

Egyébként A gyönggyel töltött browningról eszembe jut Füst Milán, és előbb ak
kor ezt el is mondom, eszembe jut az Ez mind én voltam egykor, és abban az (is), hogy 
hatalmas hála lenne ildomos, így: hatalmas, és ezzel a hatalmas hálával Füst (egyik 
szereplője) szerint a halandó saját gyerekének tartozik, miért az nem rója föl neki 
(visszafelé), hogy ennek a Cécónak a közepébe került, amiben hiába tájékozódik, 
azon kívül, hogy vérszülei életének adott valamit, amit leginkább értelemnek lehet 
mondani, semmi biztosat nem talál. Olyan nekem, mintha Tolnai úgy érezné ezt a 
hálát, hogy mindezzel nem ért egyet, mármint hogy ül otthon, mondjuk a nyaraló 
felőli oldalon (és nem a falusin), mindezt hallja és azt mondja, hülyeség, de arról egy

1 in: Tolnai Ottó: Versek könyve, Széphalom könyvműhely, Budapest, 1992. 157. o.
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szót sem szól, miért az, mégis nyilvánvalóan tudni lehet, miért, elég odalapozni, ahogy 
(a kreolabb-labb) Lea visszakívánkozik a tejecskék közül...

A gyönggyel töltött browning ürügyén reciprok szöveget szövök, mert abban, nyil
vánvalóan semmi sincs véletlenül ott, ahol, miközben persze a lehető leginkább azt 
akarja velem elhitetni, mégis, itt meg valószínűleg véletlenül kerül minden oda. aho
vá, miközben azt akarom elhitetni, nem. pedig igen: találomra jövök egymás után, 
minden rendszer kizárva (ezáltal, mondjuk, koherens vagyok magammal, mint mond
tam A gyönggyel töltött browning ürügyén).

Azt sejtem, hogy egy esszéhez kor kell, az éveim száma huszonöt, kevés, egyik 
oldalt az esszé, másik oldalt a huszonöt év, nincs az az Isten, hogy negyed évszázad 
alatt egy (jó) esszére valónyit lehessen gyűjteni, már csak azért se. mert én szere
tem azt hinni, egy esszéből meg lehet tanulni gondolkodni (félelmeim: lásd fent és 
lent is), és például lehet úgy érteni ezt a verset, hogy észrevesszük hogy Tolnainál 
itt is, ahogy J a naplóírás és a regényírás közben hangsúlyozottan ugyanaz a tudat 
működik nincs hierarchia. fontossági sorrend a megfigyelés, a valós eseményekre történő 
visszaemlékezés és a képzeleti tudat működése között, mindegyik folyamat egyenrangú össze
tevője a gondolkodás munkájaként fölfogott alkotásnak (kiemelés tőlem).” 2

És ebből szerintem az következik, hogy a gondolkodás munkájaként fölfogott al
kotást csak a gondolkodás munkájaként fölfogott megértéssel lehet olvasni (ahogy az 
esszét is írni kell, és ahogy az azúrban kell észrevenni a sziget egykori helyét, a sem
miben azt a nyilvánvalóan valamit, ami valójában egyáltalán nem is valami), és ak
kor fölösleges a munka, nem csakhogy esszét nem lehet (tudok) írni Tolnai ürügyén, 
gondolkodni sem bírok róla. Itt kezd működni az a „mérleg” , ami ..vallási tárgy volt 
mielőtt a kereskedelemben használatos lett volna”3, egyik oldalt az: tudni kellene (úgy) 
gondolkodni, hogy föl lehessen ismerni a „patetikus zenét”  -  és ezt én nem szere
tem, nem ismerem föl. buta vagyok (süket), vagy nem tudom, milyen, de ha nem 
megy, nem akarom erőltetni, vagyis úgy erőltetni, hagyjon engem Tolnai békén... 
egyébiránt mindez, amit írok, koholmány, vagy rosszabb, személyes tapasztalat, az 
én egyedi használatú, külön bejáratú csicska-tanom: szorongatott vagyok (önmagam 
által), de öntudatos, és ezért azt is megmondom, hogy azután (ez a mérleg másik ser
penyője) olyan jó , mikor végre megy, gondolkodom (úgy). Hogy félre ne menjen, meg
jegyzem, nem arról hebegek, hogy úgy érteni. vagyis valahogy egyféleképpen, nem a 
gondolkodásról van szó. hanem arról, hogy bekerül a gyöngy a cápa szívébe és 
akkor mi lesz.

2 Mikola Gyöngyi: A nagy konstelláció, in: Jelenkor, 2000 / 7.-8., 751. o. 
;! Versek könyve, 162. o.
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Amúgy olyan is van, hogy jo b b  nem érteni. Például mondja Lea (a versbeli fik
tív Lea: ő a továbbiakban így értendő), mikor a púderos szelencéért (vagy crayonért) 
nyúl retiküljébe, hogy „mit keres itt a napszemüveg I ebbe a napba már bele lehet nézni” 4. 
Én ezért a sorért megadom magam, ebbe napba már..., ez, ahogy mondani szokták, 
nagyon ott van. itt nem akarok érteni epikai szálat, hogy Lea Pestre ért, éppen most 
érkezett, a sótlan bőrű tejecskék közé. és a tengerparti nap azzal szemben, hogy a 
budapesti (olyan nap különben, hogy budapesti, nincs, olyan, hogy alföldi van, de 
olyan, hogy fővárosi nincs, legalább saját napjuk ne legyen már!), gyöngécske. Én 
ilyet nem akarok, én a saját soromat akarom: ebbe a napba már bele lehel nézni. 
Olyan jó  nem érteni (is).

Elméleti megjegyzés: úgy értem, ahogy akarom, tudom, de én úgy vagyok vele, 
szeretem azt nézni, mi van írva (oda).

* * *

Önreflexivitás: varázsszó, semmit sem jelent igazából, mert másmilyen (írói) 
reflexivitás nem létezik, én például úgy vagyok, voltam vele (ha szabad e helyütt ma
gamra hivatkoznom), hogy életem első három sorára már reflexív módon reagált a 
negyedik, de itt ez is másképpen van, az (ön)reflexiónak kék inge van, föl ne falja 
egy cápa, gyöngyöstül, mindenesetül, nagyon jó  arra gondolni, ha az ember kék ing
gel megy' be a nagy kékségbe, maga is része lesz az azúrnak, esetleg abba a részbe 
kerül éppen, ahol azelőtt, tegnap még volt valami, a sziget, persze, mi más, a füzei 
is kék, a fiktív Tolnai írja benne Tolnai fikcióit, amik nagyon is valóságosan fikciók, 
ahogy Sík tanár úrtól lehetett tanulni, a hordozó anyag, ami létezést „biztosít”  a mű
nek, nem lehet fikció, és akkor az önreflexivitás konkrétan: ácsorgás a tükör előtt, 
mikor is az történik, hogy az ember (Tolnai) szépen lassan átfolyik a szemben áll
dogáló magába, az úgynevezett képbe és aztán nem azért nem mozdul, mert nem tud, 
és ezzel részletesebben nincs kedvem foglalkozni (pedig fontos), hanem, mivel ő már 
a tükörben lévő (ön)maga, nem akar. (De azért annyit még hozzáteszek (szintén fon
tos), hogy: „,4 költőt Nietzsche hasonlította ahhoz a mesebeli szörnyhöz, aki megfordítja a 
szemét és önmagát nézheti», aki «egyszerre szubjektum és objektum, egy személyben költő, szí
nész és néző. A Tolnai írások rendre végrehajtják ezt a fordulatot, a szem megfordítását. ”5)

Olyan jó l el is tudom ám rontani ezt a verset (mármint az olvasás élvezetét), ké
rem tisztelettel, ha ebben a kissé idegen (magát illegető: Eszterházvs) stílben eláru
lom, így folyamatosan, hogy van ám itt konkrét cselekmény (is), és el is tudom

1 uo:157.o
3 idézi Mikola Gyöngyi: A nagy konstelláció, 752. o.

215



mondani, mi az. de itt, mert sportszerű vagyok, elébb hozzáteszem, hogy aki nem 
kíváncsi erre (a másik meccs eredményére), az dugja be a fülét, mert most mon
dom... nem, sehogyan sem tudom elszánni magamat, „már öcsém és apám is felemelték 
a fejüket / észrevették ódzkodásomat ”6.

Van viszont az, hogy olvasok (Tolnait) és érzem a szöveg szagán a nyitottságot, 
mintha egy ételen nem azt érezném, mi, hanem azt, hogyan készült, megillatoznám, 
és csiklandozna a csőben sülés illata, úgy érzem a nyitottságot, ahogy a nyitott szub
jektivitás szembeáll (feszül) szintén nyitott objektivitással és elolvadnak, nincs me
se, nem egymásban, hanem együtt, elpárolognak, szublimálnak, és nem marad más, 
csak a már sokat feszegetett gondolkodás, mint a mű létrejöttének tanúja.

Jó kis ügy ez. „En nézem-e a világot, s benne önmagamat, vagy általam nézi magát 
a világ [?]”'

Van egy öreg barátom, akit ennek a gondolkodásnak köszönhetnek, ennek az úgy 
gondolkodásnak. mert hogy Schriwanek bácsi azelőtt is volt, csak valahogy nem léte
zett mégsem. És ha tényleg komolyan veszem ezt az „én nézem-e a világot, s benne 
önmagamat, vagy...”  kérdést, akkor föl kell, hogy idézzek tőle néhány, számomra 
örökérvényű gondolatot. íme:

„ Ugyanis, nem úgy van az, köhögte Schriwanek bácsi, hogy össze van bogozva a lélek a 
testtel nehéz elhinni de tényleg: nincsen köztük se zsinór se mohás hasú csővezeték, vagyis, 
egész pontosan van valami, de bogozás az nincs, nem. olyan egyszerű ez. Nem is kell monda
nom semmit, kezdte. mert a jó példa az beszédes, és egy jó példáért sem kell messzire menni 
ott van legjobbnak Karina mama, aki megtapasztalta, mit jelent ez az egymásba gubancoló- 
dás, hogy nem csak úgy van: van a lélek, és olyan, mint egy felhő, vagy egy szivacs. de leg
inkább nincs is külseje, kicsavarni mégis ki lehet, meg van a test, külön, csak az egyik a 
másikba benne, a vese fölött valahol ott a lélek, a tüdő egy kicsit nyomja a vállát, de mind
egy; jó az, akinek nagy lelke van, bírja csak el tehát Karina mama tudja, elmondaná, ha 
beszélne, ha azóta egy árva mukk kijönne a száján, biztosan csak erről mesélne. hogy nem 
így van, micsoda egy baromság ez, de hát nem beszél, azt mondják, még maga alá is hugy- 
oz, ami azért nem szép egy jó karban lévő asszonytól.

El is került innét, és ha azt vesszük, tette hozzá Schriwanek bácsi, itten a faluban én sem 
maradtam volna, ha Karina mamának vagyok, mikor ilyen csúnya munkát végzett rajtam a 
fiam, nő létemre, nekem esett, mint bolond borjú, itten szorosan a szó szerint, az anyjának.

No, de mi az igazság, fiam, csapott az asztalra Schriwanek bácsi.
Mi lenne, nem lett volna szabad kiheréltetni azt a korcs kölköt, még ha olyan volt is, 

amilyen, nem adhat mindenkinek egyformán a teremtő, Schriwanek nénédet se lopják el az

() Versek könyve, 174. o.
7 A nagy konstelláció, 752. o.
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eszéért, fiam.. de szeretni azért lehet. A em kellett volna 
kiheréltetni. csak mert egy aprócskát kívánás volt otthon 
is. nem jó az, én nem mondom, de kihűl ott a forró fej, 
szorította meg a halántékát Schriwanek bácsi, láttál te 
már olyan forróságot. fiam. ami nem hűlt ki. mert én ugyan 
nem.

Mert nem annyi volt ám az, fiam, puritánul ahogy az 
a pesti, repedezett tuskó mondta a Zsaru magazintól, de 
még hogy összeszedte a muslincás marhaságait, temérdek a 
kocsma a faluban, azt írta, temérdek, horkant föl ingerül
ten Schriwanek bácsi, talán a székes büdös nagy főváros
ban nincs ivó. fiam, mi azokat az eső öntözi, vagy mifene, szóval nem csak annyi, hogy 
erőszakos nemi, meg súlyosbító körülmény, családi kamat): nyúlfing ez. fiam., tényállás, 
dehogy tényállás, már engedelmet kérek, hol van ez a tények állásától a lélek meg a test 
dolga ez, meg a bőré, hogy az egyiken van bőr, a másikon meg egyáltalán nincsen. Ao, bö
kött meg Schriwanek bácsi, ezen már érdemes rágódnod, nem örökké a jajgatás. Schriwanek 
nénéd is el van látva, szegény Karina mama, szegény, hát tán attól nem pisái maga alá. 
hogy mi itt vinnyogunk, mint a farkasok, tán attól nem kell neki pelenka, mi?

Szóval Karina mama se tudta a lényeget, azért csinált ilyen butaságot, mert azt gondol
ta, a lélekbe nem vájták bele mindazt, ami a testben benne van! Hát pedig bele, kérlek, dör- 
mögött Schriwanek bácsi, ott izeg-mozog az utolsó bice betűig minden!

Es igazgatja magát, mintha tükör lenne körbe, ott fésülködik a fingástól a takonyig min
den a lélekben is, és ez nem olyan dolog, hogy filozófia, ez ám a hónaljszagú gyakorlat ke
ményen, meg kellene csak kérdezni Kanna mamát, hogy változott-e a fiacskája kedélyállapota, 
miután elvégezték a metszést, bepisálna rögtön a vénasszony, hiszen, tudod te is, utána esett 
neki szegénynek, mikor már kigyúrták belőle a herét, és addig dugta szegény mamát, míg 
mozgott. Hát minek döfködte, fiam, nézett Schriwanek bácsi kérőn a szemembe, ha nincs ben
ne a lélekben a baszás, minek, ha nem ugyanaz van legbelül, mint ebben a szőrős bundában 
is, törődött volna az ilyesmivel, eljött volna az Oláh művekbe vedelni hajnalig, nem ilyen 
gorombaság, hát ezért mondom, benne van, még mélyebben fiam, eleve benne.”

Van egy mesterem, „akivel leginkább az angyalok képei előtt álldogáltunk I a szár
nyakat a propellerszerű ujjakat tanulmányoztuk / nem szóltunk egymáshoz csak hallgattuk I 
a toll zizegését I azt ahogy száraz zajjal felemelkednek gondoltam majd hasznát veszem a 
szakmámban8”

,! Versek könyve, 175. o.
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Laza Lázié

Európai irodalom a javából
Kosztolányi Dezső Esti Kornélja mint szuperiorális 

műalkotás, és mint a két világháború közötti
közép-európai értelmiségi és polgári szellemiség tükre

A Kosztolányi kifejtette eszmék és az általa felvetett kérdések, művei szerkezete 
és az elbeszélő-stílusát jellemző irónia a maguk idejében, a múlt század húszas és 
harmincas éveiben, feltehetőleg áttekinthetőbbnek tetszhettek, kulturológiai allúzió
it pedig a kortársak nagyobb hatékonysággal olvasták, ahogyan ez feltételezhetőleg 
minden íróra kiterjeszthetően is érvényes. A miliő költő bejárta zeg-zugai bőséggel 
kínálnak különféle elragadó, gyakorta csodálatos, de mégis sub spécié jelentéktelen, 
közömbös részleteket, amelyeknek éles szemének, költői passziójának és humorérzé
kének köszönthetően nem állhat ellen, amelyeket nem kerülhet meg. Mi több, ezek 
a jelentéktelen részletek adják bizonyos értelemben az írói építmény kötőanyagát. 
Emellett napi eszményei, divatjai, ráerőszakolt és békét nem hagyó vesszőparipái 
százszámra akadnak egy-egy kornak, amelyek a maguk idején olymód felduzzadnak, 
hogy azt hihetjük, rendkívüli jelentősséggel bírnak; említésükre egy ideig mindenki 
tudja, miről is van szó, mégis, csakhamar töpörödni kezdenek, és végképp nyomuk 
veszik, amit korábban elegendő volt egyetlen felületes utalással jeleznünk, azt mára 
már senki nem érti, és most alapos magyarázatot igényel. A felületes író abba a hi
bába esik, hogy saját korát túlzottan komolyan veszi, és azt hiszi, minden átmeneti
leg viselt maszkja és jelmeze örökkévaló, így az ő műveik érvényüket vesztik a 
múlandó emberi bolondsággal és a hatalmi kurzusváltásokkal együtt. Az utókor 
számára talán érthetetlen részletek kölcsönöznek az irodalmi alkotásnak varázst, és 
növelik annak hitelét is -  a múlandóságban, a kor hordalékában, az eszmék fóku
szában rejlőt - ,  olyan a történéseket előlegező, a következmények sejtető, az embe
ri lét egészét ábrázoló kolosszális festmény ez, amely a zseni nyughatatlan ecsete alatt 
születik. Kosztolányi Dezső -  a szóban forgó mozaikregényben -  megmártózik egé
szen a fasizmus fellépése előtti közép-európai város polgári, értelmiségi léte félbo
hém közegében, és miközben hangulatairól, életszemléletéről, melankóliájáról és 
zavarodottságáról tudósít, tisztes távolságból a feljövő eszméket elemezi, hősein ke
resztül tökéletesen megrajzolja a kor szellemtörténeti képét. Az író nem mondott le 
a tények optikai felvételezéséről, de mint minden nagy művész, lényegében a látha
tatlant követi nyomon. A napi történések, a hétköznapi közeg, annak élőképei,

218



tévelygései, grimaszai és vergődései mögött maga is megéli, vagy legalábbis tetteti azt 
a valóság iránti ideges kételyt, amelyen sorstársaival osztozik, s e művében talán 
szemléltetni mindenki másnál jobban tudja a külső világtól való irigylésre méltó, 
pazar művészi távolságtartást, a hagyományos kritikai realizmusból már ismerőset: 
a külső szemlélő pózát.

Csakhogy Kosztolányi ezt a pózt a modern irodalom összefüggéseiben fogalmaz
za meg! Kosztolányi az Esti Kornéllal a lehető legteljesebb módon dúsította fel az 
uralkodó realista technikát, eszköztára a hagyományos elbeszélő módszertől a 
különleges és eredeti kompozícióig, a csehovi elbeszéléstől a műfaji beazonosíthatat- 
lanságig, a kiélezett képtől az álomszerűig, a hagyományos drámai lendület mellett 
a cselekmény, a hely és az idő hármasegységének elhanyagolásáig, az egysíkú, melan
kolikus elbeszéléstől a végletekig kitágított metaforáig, amelyek az őrülettel, a paro- 
xizmussal és az abszurddal kísértenek, a nyugalmas leírásoktól a szinte már 
szürrealista, tótágast állított helyzetekig, az egyszólamú narrációtól az elbeszélés 
folyamán történő tonalitásváltásig, a valós személyek finom jellemzésétől azok stilizá- 
ciójáig, a humánus konvencionalizmustól a csupasz cinizmusig, a szépirodalom 
alapját képező leírásoktól a legkifinomultabb esszéista fejezetekig, a fecsegéstől a 
filozófiáig, az élelm ességtől a keserű gyónásig, a tiszta elragadtatottságtól a kishíján 
blaszfémikus hangvételig terjed. 0  előre vetítette, megelőlegezte és hatása alá vonta 
a XX . század kis híján valamennyi irodalmi irányzatát, ideáját, divatát és gyakorla
tát az egzisztencializmustól a posztmodernig, miközben stílusa olvasmányos, elegáns, 
egész és érintetlen, vagyis egységes és egyetemes maradt. Esti Kornélról szóló regé
nye egyebek között virtuóz is, de csöppet sem erőltetett, s még a benne sikeresen 
végrehajtott nyaktörő mutatványokkal sem hivalkodik. Kosztolányi irodalmi korá
ban egy művel kísérletnek nevezni sértésnek és nem dicséretnek számított volna. 
Kosztolányi még mindig író és úriember, nem véletlenül tisztelte őt és írt róla elis
merő sorokat Thomas Mann is.

A narrátor-ítész, a cselekményre hatást nem gyakorló elbeszélő, az égi hang, nem 
lehet tudni, hogyan, de mindent tud és továbbít is nekünk a világegyetemről; komó
tos tudósító, akit tulajdon hősei érzelmi megrázkódtatásai, téveszméi és sorsa is hi
degen hagynak. A szpíker elbeszélő bonyolult irodalomelméleti kérdés. A klasszikus 
irodalomban észrevétlen jelenlévő és érinthetetlen istenség, a mindenlátó szem 
pózában találjuk, amelyről szót sem illik ejteni. Nem tudom, a freudizmus hatott-e 
Kosztolányira (az ő korában dívott leginkább ez a tan), az mindenesetre tény, hogy 
az író a tárgyát sajátos és rendkívül izgalmas módon fogalmazza meg. Minden elbe
szélése (regényrészlete), minden történés, anekdota, esemény a könyvben a főhős szá
jából hangzik el, leplezetlenül azt is tudomásunkra hozza, hogy nem csupán 
élménybeszámolókat hallunk, hanem érzelmekről és gondolatokról, szemléletekről és 
világnézetről is tudomást szerezhetünk, hogy ízlés és kétely, hogy benyomások, elra
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gadtatások, együttérzés és félelmek is közrejátszanak -  az írói elvek és vélekedések, 
meg a vér, az egyén, a fájdalom, a remény, valamint a rezignáció és a csalódás val
lanak arról, hogy nem más, maga az író élte meg mindazt, amit megvall, művészi 
formában tolmácsol nekünk. Hát akkor mi is, ki is ez a főhős, az író miért ragasz
kodik hozzá ilyen nagyon, és egyáltalán, minek köszönhető ilyennyire autonóm je 
lenléte? Hát mert a főhős az író alteregója.

llymódon a hasonmás személyesen is megjelenhet a regényben. Igaz ugyan, hogy 
ugyanazon évben, hónapban és napon született, hasonló termetre és kinézetre is, kü
lönbözik azonban abban, hogy ellenzéki, és hogy ikerbátyjának ellenpontja. Kornél 
mértéktelen, szabad, felelőtlen, kiszámíthatatlan, cinikus, goromba, nyíltan közönsé
ges. excentrikus, rendetlen és slampos, magának való. Az író mérsékletes, kötelesség- 
tudó, pedáns és elegáns, a kötöttségek rabja. Az író a fény, a kellem, a nappal 
elkötelezettje, aki magáról azt terjeszti, hogy a haladás híve és fáklyavivője. Mégis 
ő az, aki megirigyli hőse esti, sötét, maradi, féktelen természetét, azt hogy másokkal 
kellemetlen és gyilkos igazságokat közölhet, hogy kikaparja a forró gesztenyét, hogy 
kitalálója őt küldi kutyaszorítókba, az élet mocskába, szembesülni a közönséges vi
lággal és saját kétes erkölcsű cselekedeteivel, engedi, hogy bármennyire is jó l viseli 
az állatias világ ingereit, ő legyen az, aki kíméletlenül és köntörfalazás nélkül igaz
ságot tesz. Az író szabadságtól való szökésének eszköze a hős megzabolázatlan nyel
ve. Az irodalom és az író ilymódon mutatja be egy betegség, a tudathasadás nem 
klinikai változatát. Kosztolányi ezt a dramatikus szerkezetű, leírású, Dosztojevszkij 
által már halhatatlanná tett „skizofréniát”  regényében a különféle kellemetlenségek 
vezérmotívumával jellemezte, amely a Kornéllal, a fiatalkori baráttal való találkozá
sok során jut kifejezésre. Míg csak meg nem haladható illúziókkal bírunk, kínos szá
munkra az önmagunkkal való szembesülés. Az írás az önzés szabadjára engedése és 
terápiája. Ez a pszichoanalízis kézzelfogható vívmánya. Persze az író és negatív hő
se egyfajta kompromisszumot is kötnek, megegyezésük szerint a hős átéli, az író pe
dig megírja az élményeket. Ebben természetesen felismerhetjük a századelő polgári 
nagyregényének az ideák és a való élet között áthidalhatatlan különbséget tevő ural
kodó eszményét. Ezért kényszerül az író arra, hogy hasonmásával egyfajta szövetsé
get kössön. A doppelgánger egyébként a végletekig titokzatos és kellemetlen valami, 
a hasonmás a szorongás megtestesülése (de meglehet az egzisztencialista „un doré” , a 
rossz közérzeté is, mert individuum nem létezik csak úgy önmagában, hanem együtt 
a többivel, a környezőkkel, nem kell tovább m ennünk...), ez ugyanaz a rettegés, 
amely mint a térhiány egy jellemző formája -  ugyanabban az időben, de teljesen 
észrevétlenül -  ezúttal az üldöztetés, a bűn és a bűnhődés megszállottságának 
menetrendje szerint ilyen döbbenetes módon Franz Kafkánál jelenik meg és válik 
megfigyelhetővé. Amíg Jozef K. végeláthatatlan agóniája szörnyűséges befejezést nyer 
úgy a hős, mint Franz K. számára is, addig a K. Dezső és az ő K. Kornélja közötti
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viszony némiképp lazább, időnként üresebb, kötetlenebb, mert, mint a komoly Kosz
tolányi Dezső vélekedik -  és e tárgyban hasonmása, Kornél sem vall mást az éle
tet, lett légyen bár önmagában tragikus avagy sem, nem kell olyan komolyan venni
-  csak semmi merevség, szórakozzunk rajta, mellőzzük a teóriákat, tekintsünk rá 
úgy, mintha sorsok vásári forgataga volna, színpad, amelyen eleve egyenlőtlen, sőt, 
igazságtalan elosztásban követi egymást gazdagság, boldogság, öröm, betegség, hír
név. diadal és szenvedés... A  művészet a legvéresebb, legszörnyűbb dolog, a legmé
lyebb életérzés, és ez legyen elegendő, ezért a valós élettel szemben válasszuk, 
részesítsük előnyben a művészetet, a formával való játékot, az esetlegességet, a kira
kójáték e fajtáját, a test felett a szellemet. A művészet a mi életünk hasonmása, és 
az életet -  a szenvedést, a fájdalmat és a jajkiáltást, de legfőképp a sorzáró halált, 
mini legmélyebb természetünk részét, mint megkerülhetetlen realitást, és végül úgy 
is, mint a létezés legszigorúbb, egyedül tökéletes formáját -  tegyük félre.

Nyelvünket megtisztíthatjuk ilymód az önmagunk iránti elfogultság diktálta sza
bályoktól, előírásoktól, ideológiáktól, mitomániáktól, optimizmustól -  ez utóbbiról a 
könyv megírásának idején szó sem lehetett (a feljegyzések teljesen más sorrendben 
születtek, mint amilyen sorrendbe a regény foglalja őket), Kosztolányi képes volt ar
ra, hogy' hihetetlen nyíltsággal és fájdalmas elevenen boncolással első látásra nyugal
mas bekezdéseiben saját irodalmi eszközeivel megvilágítsa a szociális helyzetet, az 
emberi jellemeket, művészi értékű irodalmi helyzetjelentésével kora „tömegeinek éle
tét” . Az, amit kritikának, és elsősorban társadalomkritikának tartunk, az minden
képp megalapozott, és keserűség nélkül, de mégis szenvedélyesen, és hihetetlen 
gúnnyal mondatik el. A folyton füstfelhőben és italospoharak között időző, az eg
zisztencia peremén tengődő -  egyébként beszédes gyengékkel teli -  újságírókat, köl
tőket, kávéházi figurákat kíméletesen társaságuk egyik, életét elmegyógyintézetben 
végző tagjának sorsán keresztül teszi gúnya tárgyává. Kornél együttérzése, amelyet 
egy szegény, szűkölködő özvegyasszony tesz a maga végtelen, megszállott könyörgé
sével próbára, erőszakba torkoll; a Kornélt a vízbefúlástól megmentő férfit az elbe
szélés végén maga a megmentett taszítja a vízbe, a falu fösvénye miután arra 
kényszerült, hogy kifizesse lánya hozományát, a gyűlölt vőtől visszakunyerálja végül 
a teljes összeget. Ez és a többi szellemesen és mesterien elbeszélt történet nem csu
pán a szociális nyomorúságra, de a világrend dühöngő őrült voltára is fényt vet. Az 
együttérzés, a belátás, a türelem és az engedékenység nem pusztán irracionális, hu
mánus reakcióként, hanem mint a sorsszerű boldogtalanság és bűnhődés közvetlen 
megnyilvánulása nyilvánul meg, s ez a paradoxon az elbeszélések zöménél megtapasz
talható. A fülledt bohémség, az örökös kávéházjárás, a hírnév maradékával és a meg
élhetés még apróbb morzsáival való megelégedés hangulata lebeg az éjjel-nappal 
nyilvános helyeken és rendetlen .lakásokban időző társaság körül, s amelynek egyik 
témája éppen a szegénység és a boldogtalanság. A be nem teljesített ambíciókkal, a
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meg nem valósult álmokkal gyakorlatilag csak a költő száll szembe, továbbra is 
minden téren, átvitt és szó szerinti értelemben is megőrizve alkotói függetlenségét és 
személyes megzsarolhatatlanságát. A szellemi függetlenség megőrzése dacára is a mun
kafeltételek hiánya e rosszul berendezett világban mégis mint igazolás és tragikus elem, 
valamint mint az örökös igazságtalansággal és nyomorúsággal való értelmetlen meg
alkuvás jelenik meg... Az elbeszélés folyamatosan könyörtelen, ám patetikus és fel
emelt, időnként mesterkélt és retorikai fordulatokkal teletűzdelt hangja, amelyet 
Kornél szájából félrészeg cimborái előtt előadott csak féligmeddig tréfálkozó módon 
előadott megfigyelések formájában hallunk, utal a szociális nyomorra és az emberi 
elértéktelenedésre is. Könyörtelen jellemtanulmányok ezek, fordulattal és iróniával, 
üres szalmacsépléssel és hiú disputával, ám olyan igazságokkal is telítve, amelyekkel 
nem szívesen szembesül az ember. Az író és alteregója önzése az általános nélkülö
zéssel áll szemben, sőt, szerves is része annak.

A kötetben található pár irodalmi paradoxon bár nagy hagyományt elevenít fel, 
mégsem sorolható a kor realista és kriticista irodalmába. Tiszta eszmék, téziskifejtő 
szellemes forma jellemzi ezeket, amelyek ismérve, hogy a megszokottat és a lehetsé
gest felcseréli. Ilyen pl. az a nagy vagyonról szóló történet, amelytől annak tulajdo
nosa bizonyos okokból meg szeretne szabadulni. Mint kiderül, kocsmákban elverni 
egy ilyen vagyont nem kisebb fáradság, mint arra szert tenni. A kapitalizmus ellent
mondásosságával szembesülhetünk itt, amelynek szerzői eszköze szintén a tökélyre 
vitt „tótágas” . A paradoxon már az alaphelyzetében megvan annak a társalgásnak, 
amelyet egy másajkú idegennel folytat, vagy abban a kellemetlen látogatásban, amely
nek során ideges ismerőse beugrik öt percre, és egész éjszakára marad. Ezek a kom
munikáció komikus helyzetei: csupa ámítás, blöff, mimika, szimuláció, hiszékenység 
és együgyűség, a naiv ember csökönyössége és az elrugaszkodott ember elvakultsá- 
ga; minden ember felülhet az ugratásnak, s a legmesszibbre kerülhet attól az ember
től, akitől épp a megértést és a segítséget remélte.

Utópiáról szóló gyönyörű parabolája, amelyet a világ legelőkelőbb szállodájának 
szentel, már-már történelemírás -  a kapitalizmus tragikomédiájának szentelt. A leg
előkelőbb szálloda a világon, amellett, hogy természetesen méregdrága, tudomást sem 
kíván venni olyan hétköznapi és közönséges dolgokról, mint a hotelszámla, a pénz, 
a fizetés. Kosztolányi számára minden emberi tulajdonság közül ez a képmutatás, 
kapzsiság és tolvajszellem a legszembeötlőbb. Lenyűgöző a kleptomániás fordítóról 
szóló története is, aki munkája során sikerrel tünteti és tékozolja el az anyagi érté
keket, mintha valódi kincset lopna, kisebbítve és elhallgatva a javak számértékét. A 
bölcs nonszemzek csúcsa a „becsületes város”  fejezete, amely alátámasztja a szállóige 
helyénvalóságát, miszerint az ördög annak örülne a legjobban, ha mindenki igazat 
beszélne. A „becsületes városban”  minden konvencionális, gondolt és végrehajtott 
hazugság nyilvános, harsány, kinyilvánított, és az átverés, a manipuláció, a megká
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rosítás veszélyére való figyelmeztetés, mint valamiféle közlekedési tábla olvasható 
mindenfelé. Mindaz, amit másutt rejtegetnek, miközben eltitkolni szégyenteljes do
log. s ahol ezért a hazugsággal folyamatos a küzdelem, ebben a Kornél számára oly 
kedves, élvezettel elbeszélt történetben, teljesen nyíltan, leplezetlenül jelenik meg, 
még ha ez teljességében értelmetlennek és végképp abnormális is tűnik.

Az értelmiségi lét, a műveltség és az irodalom e panoptikumának, a nyárspolgár
ság irodalmi establishmentjének karikatúrájában rejlő igazság e könyvben a swifti, 
a határtalan szatíra formáját ölti magára. A különféle tudósok, írók, költők, filozó
fusok és más halandók meg nemzetmentők összejöveteleinek örökös elnöke, Báron 
Wilhelm Eduard von Wüstenfeld, minden egyes felolvasóesten, konferencián és ta
lálkozón során egyszerűen -  alszik. A jó l körülírt helyzet, a fokozás, amellyel Kor
nél megindokolja ezt a hallgatólagosan elfogadott esetet, a rendkívüliség -  
kulminációhoz vezet, a teljes igazoltsághoz, helyesléshez és a bárói cselekedet dicsé
retéhez. Gyógyírként hat ez a persziflázs, minden csupa megértés, belátás és megbo
csátás, az aluszékony örökös elnököt pedig a logika nagyítója végül, mint jótevőt 
rajzolja meg. A hazug és álságos társadalmi értékrendet befedő, az írott, az olvasott, 
a díjazott és ünnepelt gondolatok hegyóriásai, a zömmel válogatott ostobaság, az ér
zelgősség, a giccs fölött lebegő, a jóságos báró személyében jelképezett közéleti letar
gia, szellemi aluszékonyság részesíti öntudatlanul is védelemben a legfölsőbb 
bölcsességet, amelynek vége szakadna, ha a bárónak éberen kellene átvészelnie a fel
buzgó ostobaság elsöprő áradatát. Kornél szellemes és leleményes, a rend és a szép
ség autoritását kicsit sem tisztelő irodalmi különcként mutatkozik meg, magasröptű 
irodalmi alkotásokért öt fillért sem adna. Magától távozik a magas esztétikából, a 
tiszta művésziességből, percenként mélybe veti magát a magas kötélpályáról, ame
lyen jár-kel, s tart nyíltszíni bemutatót -  olym ódon hogy olvastán a lélegzetünk is 
eláll, -  a századelő kívülről is elnyomott, de magában is könnyelmű, érteden, igaz
ságtalan és végveszélyben élő európai polgárságának lelki mozgatórugóit feltárva. Ez
zel a könyvével Kosztolányi kora egész szellemi kontinensével megoszthatta mély és 
megmagyarázhatatlan félelmét, a rettegést és az elkeseredést, amely egész társadal
mi osztályát megrázta és szétzilálta, s amely nem kínálhatott gyógyírt, miközben -  
alig egy-két évtized távlatában -  Európát egyik legnagyobb katasztrófája fenyegette...

A szerb ovlasó két Kosztolányi-művet ismerhet. (Lehet, hogy több is akad, de 
manapság nem könnyű az új bibliográfiák birtokába jutni.) A Pacsirta (Seva, 1998) 
című regényt Marko Cudic, az Esti Kornél (Kornél večernji, 1999) pedig Sava Babié 
fordításában jelent meg. Üdvös volna, ha a szerb olvasó hozzáférhetne más Koszto- 
lányi-fordításokhoz is. Ez így volna rendjén, mert -  s ezt zárásképpen említjük -  
Kosztolányi Dezső, a nagy magyar író, egyebek mellett földink is, amint még sok más 
író is, akiről szélesebb olvasóközönségünk még ennyit sem hallhatott.

(B. I. fordítása)
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Predrag Čudić

Kosztolányi Dezső Pacsirtájának 
fordítósáról

Tekintettel arra, hogy Szabadkán az idén is sor kerül a hagyományos Kosztolá
nyi Napokra, szükségét éreztem annak, hogy elmondjak valamit a nagy magyar író
val való fordítói találkozásom élményéről. Eközben legtöbbet peszre a Pacsirta 
fordításával foglalkozom majd.

Valamikor, 1998 nyarán Drágán Vélikic íróval, az akkor még B-92 (most B2-92*) 
Rádió kiadásában megjelenő Apartidi sorozat szerkesztőjével beszélgettem. Mint az 
olvasók előtt ez bizonyára ismeretes, a sorozat akkor már meglehetős népszerűség
nek örvendett. Szerkesztőinek volt érzékük minőségi könyvek kiadásához. Általában 
a szerb olvasó előtt kevéssé ismert írók rövidebb regényeinek friss fordításban 
való megjelentetésére vállalkoztak: gondoljunk csak az emigráns fehérorosz szerző, 
Gajt Gazdanov regényére, az Éjszakai utakra, vág)' Antonio Tabuki művére, a Pereira 
szerint...-re. A portugál Jósé Samaraga könyvét, kz esztendő, amikor Ricardo Reis meg
halt címűt, ez a kiadó azt megelőzően jelentette meg, hogy szerzőjét a legrangosabb 
irodalmi díjra javasolták.

Szóval Drágán Velikié kilátásba helyezte egy magyar, lehetőleg klasszikus szerző 
megjelentetését is a sorozatban. Megegyeztünk abban, hogy Kosztolányi egyik regé
nye volna erre a legalkalmasabb. Az Édes Annát már lefordították szerbre. Egyéb
ként meg a Pacsirtát Velikié már olvasta, és nagyon megtetszett neki. Számomra már 
korábban is ez a mű volt a magyar irodalomban a kedvencem, így hát kezdetét ve
hette a fordítás. Úgy ítélték meg, hogy ez a regény, bár jóval korábban írták, meg
lehetősen jó l illeszkedik az Apartidi sorozat tematikájába. Létezett ugyan e könyvnek 
is szerbhorvát fordítása, de erről csak később, a magam vállalkozása végefelé sze
reztem tudomást. Oka is van ennek, méghozzá igen egyszerű: a Stevan Lentmanji ál
tal lefordított regény címében semmiféle pacsirtáról, de másik madárról sem esik 
említés, lévén az Élet a kalitkáhan-t (Zivot u kavezu). Persze milyen lehet az olyan 
fordítás nyelvezete, amely majd ötven éve készült, s úgy tűnik, mégiscsak elavult, 
tehát nem volt okom rá, hogy elálljak eredeti szándékomtól. Mint később kiderült, 
az említett fordításból -  nyilván politikai megfontolásból kihagyott, a magyar kiadá
sok mindegyikében szereplő -  egész bekezdések hiányoztak.

* Azóta ismét B-92.
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Még ha rendelkeztem is már bizonyos, igazándi
ból szerény fordítói gyakorlattal (rövidebb Krúdy- és 
Kosztolányi-novellákat fordítottam, arra elegendőt, 
hogy a stílus és a gondolkodásmód -  ha ez szerzőnk
nél a legkisebb mértékben sem egy és változatlan -  
már nem volt előttem ismeretlen), mégis, a Pacsirta 
ú jabb olvasatánál beláttam, problémák egész soroza
tával kell szembesülnöm. A legkevésbé lexikai nehéz
ségekre gondolok, amelyekből persze, volt azért szép 
számmal (függetlenül a földrajzi közelségtől, az idő
beli és kulturális szakadék e kötetben különösen ér
zékelhető), hanem olyanokra, amelyek más, magasabb 
szinten jelentkeztek: mint például egy Osztrák-Magyar Monarchia beli poros város
ka századvégi atmoszférájának megfelelő érzékeltetése szerb nyelven úgy, hogy az a 
modern olvasó számára is közérthető legyen. Emiatt azonnal el kellett állnom a mo
narchia szerbsége által használt archaikus szerb nyelv használatának szándékától, 
amilyen pl. a Jaša Ignjatovié által használt is, méghozzá két fő ok miatt: elsősorban 
azért, mert ugyan ismerem ezt a nyelvet, de nem bírok vele annyira, hogy a ford í
tásom kellőképpen lendületes legyen, másodsorban pedig azért, mert Kosztolányi 
nyelvezete sokkal közelebb áll a mai magyar nyelvhez, mint az akkori szerb nyelv a 
kortárs szerb nyelvhez. Az arhaikus szerb nyelv bármely más változatát eleve el kel
lett vetni, mert a regénybeli hangulat visszaadására egyik sem lett volna alkalmas.

A másik alapdilemma az volt, hogyan alkalmazkodni Kosztolányi regényszövő 
mesterien rövid és lapidáris mondataihoz, és hogyan fordítani azokat? Ez első 
pillantásra egyszerűnek tűnik: csakhogy észre kellett venni, hogy az író ezekkel a 
mondatokkal néha, bár azt is mondhatnám a legtöbbször ironikus-szarkasztikus 
nézeteinek ad hangot, sőt, ilyen mondatokkal fejezi ki mély melankóliáját is. Elis
merem, ennek megoldásában leginkább intuíciómra hallgattam.

íme, néhány konkrét példa is. Először is két lexikai jellegű.
Sokan megkérdeztek, hogy a tarkövi pusztát mért tarkeška puí/aként, és mért nem 

poharaként fordítottam? Ügy gondoltam, hogy pustarának bármely füves területet 
nevezhetünk szerte a világon, ezzel szemben viszont a pusta sajátosan magyar. Eköz
ben, s ezt szintén alá kell húznom, Danilo Kišre hagyatkoztam, aki kiváló Petőfi-át- 
költéseiben általában a pusta szót használta. Miután azonban tudomásom volt róla, 
hogy a nem e két kultúra határvidékén élők, nem valószínű, hogy megérthetik a pus- 
tal, lábjegyzetet fűztem a szóhoz.

Es még egy izgalmas lexikai példa. Az eredeti szövegben ráfutottam a következő 
mondatra: „Hátul, a falnál, az alkömös mutogatta sötét, érett bogyóit.” Beismerem, 
erről a növényről (az alkörm ösről) addig még nem hallottam. Szerencsére segítsé
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gemre sietett Jovan Tucovié Lecenje biljem (Gyógyítás növényekkel) c. könyve. Előbb 
a magyar-magyar szótárban (Magyar értelmező kéziszótár) találtam meg a növény 
latin nevét -  Phytolacca americana - ,  majd a Jovo Tucakovban a megfelelő szerb 
elnevezést, a vinobojkát, és a fordítás így hangzott: „U pozadini, kraj zida, videle su se 
tamne, zrele bobice vinobojke.”

Bemutatok egy érdekes frazeológiai problémát is. Az eredetiben Környei Bálint, 
aki hosszú idő után viszontlátja régi barátját, Vajkai Ákost, a következőképp kiált 
fel: „Ezt föl kell írni a kéménybe fekete krétával”, arra utalva, hogy mennyire meglepő
dött, és hogy mennyire ritkaságszámba megy Ákost látni. A szó szerinti fordítás itt 
nem lett volna megfelelő, mert szerbül az, hogy „ ovo treba zapisati crnom krédóm u 
dimnjak” , azt hiszem, nem jelentett volna semmit. A következő megoldáshoz folya
modtam: „ Ta ovaj dán ée crvenim slovima morati da se mese u kalendar”  („E zt a napot 
a kalendáriumba piros betűvel kell bejegyezni.” )

ligy gondolom, fölösleges túl sok példával előhozakodni. Az olvasó fogja eldön
teni, hogy a fordítói problémákat és dilemmákat legalább részben jó l oldottam-e meg.

(B. I. fordítotása)
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Sava Babié

Kosztolányi és Esti Kornél
szülővárosában

i.
A . hatvanas években, amikor Szabadkán éltem, felhívták a figyelmemet egy 

Makszim Gorkij utcai házra, amely előtt gyakran álldogált vagy iilt egy középkorú 
nő: ez Kosztolányi húga, szólt a hír, az egyik regényében meg is örökítette, ez 
pedig a nagy író szülőháza. A házat valamivel később mégis lebontották, a helyén 
épült a Patria Szálló. Nem sok minden volt igaz ezekből a történetekből, de Szabad
ka -  némiképp titokban -  megőrizte szellemiségét és fenntartotta a mítoszokat nagy 
íróiról, festőiről, zenészeiről, színészeiről, bohémjairól...

Mindez ellentétben állt a szűkös időkkel, melyek nélkülözték a szellemi dimen
ziókat, habár mindenütt tapasztalni lehetett a város korábbi éleiének jeleit. Minde
nekelőtt a Városháza, a szecesszió megnyilvánulása, majd a Zsinagóga, a Kelet és a 
Nyugat egyidőben, a Raichle-palota, a felékesített szépség, a görögkeleti templom, a 
székesegyház... Magyarok, bunyevácok, szerbek... (Balázs Béla, aki lábadozó beteg
ként 1915-ben Szabadkán tartózkodott, Naplójának néhány oldalán kitűnően ábrá
zolja a városban uralkodó atmoszférát). Nemcsak hogy kiolvasható volt a régmúlt 
napok története, de minden vonalon szembetűntek a kereszteződések, ám a legjob
bak eredménnyel is jártak, műalkotást hagyva maguk után. Szemmel látható, hogy 
ez a város csakugyan város volt, már csak azért is, mert régóta megszerezte ezt a 
státust és szabad királyi város lett, megindulva a terjeszkedés útján, saját gimnázi
ummal, kaszinóval, könyvtárral, színházzal, nyomdával, újsággal rendelkezett. Es épp 
akkor, amikor kezdtek beérkezni a szülőföldből nőtt generációk, és kezdtek beérni 
ennek a fejlődésnek a gyümölcsei, az első világháború katasztrófája mindezt félbe
szakította.

Éppen ezeken a területeken következett be a szinte észrevétlen Európa-fenomén. 
Az érett bizánci művészetet követően, amely a -  mindenekelőtt a szakrális architek
túrában, az ikonokban és a freskókban megnyilvánuló -  túlérett szimbólumgazdag
ság következtében széthullott -  de valamivel délkeletebbre ettől a térségtől - ,  ezt a 
területet a szecesszió hódította meg. Nyugat-Európa a saját körén kívüli meg nem 
értése után mégis tett egy teljes fordulatot és elérkezett a művészetek „ú j”  szimbo
likájáig, amely egyáltalán nem volt olyan távoli attól az előző, túlérett bizáncitól. 
Elegendő emlékeztetni Gustav Klimt Csókjára és az ikonokra: ugyanaz a szakralitás,
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ugyanaz az érettség, hasonló szimbolika, csak a téma változott valamelyest: az ikon 
az isten házából átköltözött a polgári szalonokba.

A szecesszió sem tudott ellenállási tanúsítani, maga volt a szépség, de minthogy 
alkalmazni lehetett -  habár csak az életre - ,  nem volt ereje szembeszállni vagy' leg
alább enyhíteni a katasztrófát. Hasonlóképpen, ahogyan a lobbi művészeti forma is. 
el lett fojtva, el lett tiporva; ízlésváltozásra került sor. A szellem -  szinte titokban -  
tovább élt és hatott. Szabadkán ez az irodalomban is kifejezésre jutott, itt született 
a magyar nyelv két nagy alakja. Kosztolányi Dezső és Csáth Géza írók.

2.
Kosztolányi apja, Árpád (1859-1926) szintén Szabadkán született, az egész éle

tét ott élte le, kivéve a pesti és berlini egyetemi éveket; fizika- és kémiaprofesszor 
volt, évekig pedig a gimnázium igazgatója. Dezső 1885-ben született. Anyja (Brenner 
Eulália, 1866-1948) francia származású; az ő révén közeli rokona, unokaöccse a 
másik nagy szabadkai író, Brenner József, alias Csáth Géza (1887-1919).

A gimnáziumi önképzőkört vezető tanárával történt összetűzése miatt Dezsőt az 
érettségi előtt kizárják a gimnáziumból (az apja igazgató ugyanott!), az érettségi vizs
gát magánúton teszi le, jutalmul pedig -  önálló fiumei nyaralásra utazik. Pesten és 
Bécsben járt egyetemre (magyar és német szak), korán kezdett el írni, publikálni, 
készülve a választott hivatásra. Szabadkán abban az időben bontakozott ki a nagy 
szerelem: a már ismert fiatal költő fellángolása Lányi Hedvig diáklány iránt; kap
csolatukat, a szerelem fellobbanását majd a szétválást levelezésük és Hedvig napló
ja őrzi (Dér Zoltán, Csáth Géza és a fiatal Kosztolányi munkásságának avatott 
szabadkai kutatója Fecskelány címmel dokumentumregényt állított össze ebből az 
anyagból); e korszak értékes tanúságaként, a mi részünkre főként -  Kosztolányiról.

Kosztolányi Dezső hamarosan megjelenteti első versesköteteit és a híres Nyugat 
című folyóirat állandó munkatársa lesz. Közvetlenül a háború előtt veszi feleségül 
Harmos Ilona színművésznőt (aki Görög Ilona néven 1938-ban jelentős könyvet je 
lentetett meg férjéről, amely a nemrég közzétett levelezéssel együtt a legjobb forrás
ként szolgál az író tanulmányozásához). Párizsi útjukat már Olaszországban 
megszakítja a háború.

A Nagy Háború után Magyarország nemcsak hogy területileg lett kisebb, hanem 
a magyarok milliói maradtak a határ túlsó oldalán, az országot pedig elözönlötték a 
menekültek. Kosztolányi szülei a határon kívül rekedtek. A költő, elbeszélő, esszé
író, drámaíró, fordító, újságíró pedig a fáradhatatlan és kimerítő mindennapi mun
kában -  az írásban talál menedéket.

Az eddig közzétett versesköteteken és a szakadatlan újságírói roboton kívül Kosz
tolányi kezdi megjelentetni regényeit is. Először a Nero, a véres költő (1922), amely
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ben egyfajta módon, történelmi keretbe ágyazva számol le saját korával, azt szinte 
lezárva.

A regény német kiadásához Thomas Mann írta az utószót (1924). Ezt követik a 
Pacsirta (1924), az Aranysárkány (1925) és az Édes Anna (1926). Ez utóbbi legsi
kerültebb és legjelentősebb regényírói alkotása.

Egyike azon ritka m odern költőknek, akik fel mernek lépni Ady ellen (1929), 
felvetve a nagy költő újraértékelését. Nem csak hogy nagy port vert fel ezzel, de 
kihívja maga ellen az irodalmi közéletet, és azok (például Babits Mihály) jelentős 
barátságát is kockára teszi, akik voltaképpen egyetértettek nézeteivel, de nem 
mertek nyíltan kiállni mellette. Fennmaradtak a feljegyzései, a polemikus támadások 
sorozatára terjedelmes választ készült adni, de -  a fogadtatásban csalódva -  elállt 
ettől. (Hasonló revíziót fog kezdeményezni néhány évvel később Hamvas Béla, szin
tén vihart idézve elő.)/ '

Az Édes Annával megvalósított legmagasabb szintet az Esti Kornéllal (1933) éri 
el, amely több, már eddig megjelent novellából állítódik össze, a novellákat a főhős 
személye fűzi egybe.

Betegség. 1933-tól véges-végig szenvedés, operációk. Az írók vendégházában 
találkozik utolsó szerelmével (Badákovich Máriával), aki ihletője egyik utolsó nagy' 
versesének, a Szeptemberi áhítatnak.

1936 novemberében halt meg.
A test már tudott valamit, amit a tudat még nem regisztrált. Az idő ki volt mér

ve Kosztolányi számára, az író az utolsó évtizedben sietett eleget tenni irodalmi kül
detésének. Életművére pontot téve ötvenegy évesen eltávozott: két évtizeddel a Nagy 
Háború befejezése után, annak következményeként búcsúzó érzékeny lelkek össze
omlásának nagy sorozata -  Krúdy... Kosztolányi... Karinthy... Babits...

A háború, a népek fölszabdalása, a menekültáradat és ehhez még a kilátástalan 
politikai rezsim is -  ha azelőtt nálunk valaki nem tudta megérteni a finom és érzé
keny személyek -  mint pl. az alkotók -  mély fájdalmát, most immár tudja, csak 
legalább ne ismétlődjön meg ez a végzetes sorozat...

3.
Kosztolányi Dezső sokrétű és terjedelmes alkotói opusából nehéz különválaszta

ni a legsikerültebb műveket. Szinte nincs olyan műnem, sem irodalmi műfaj, amely
ben nem alkotott volna, egyedül talán színdarab-kísérletei gyengébbek.

Érdekes, hogy első verseskötetei, azok a háború előttiek, nagyon jelentős alkotá
sok voltak (Négy fal között, 1907; A szegény kisgyermek panaszai, 1910), de mint
ha az érzékeny költői lelkületet megzavarta volna a háború, más műfajokkal 
próbálkozott (elbeszélések, regények, esszék, fordítások), és majd csak a halála előtt 
sikerül ú jból önmagára találva jelentős szabadverseket és szonetteket is írnia.
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4.
Az Esti Kornél kivételes jelentőséggel bír Kosztolányi Dezső opusában is. Nem 

tudjuk, rendelkezett-e írástervvel, de az ismeretes, hogy írt és megjelentetett olyan 
novellákat, melyeknek Esti Kornél volt a hőse. 1927 és 1933 között olyan novellák 
keletkeztek, amelyeknek saját címe is volt; azután ezekből válogatva egy tizennyolc 
fejezetből álló könyvet szerkesztett.

Hasonlóképpen, mint ahogyan a lírai alany jelen van a versekben, Esti Kornél, 
ha talán nem is maga Kosztolányi, de bizonyára nagyon közel áll hozzá. A lírai köl
tő, az első ősz hajszálakkal, úgy harminc körül, tudatára ébred halandóságának, hogy 
„túljárt élete felén”  (Dante-remineszcencia) és elérkezett a férfikor kezdetéhez. Azt, 
amit a versekben saját élményként el lehet mondani, s ami ennek fermentálódása- 
ként bennük megtalálható, nem ültethető át mindig a próza nyelvére: Kosztolányi 
megalkotta saját hasonmását, s rajta keresztül fejezte ki magát. Szép lehetőség a ha
tártalan mozgásra, a vágyott élet explikálására.

Nyilvánvaló azonban -  számbavették már azokat az életrajzi tényeket hogy az 
író bőségesen felhasználta saját élményeit, Esti Kornélnak tulajdonítva őket. Volta
képpen önmagáról szólt: nem tudjuk és nem is lehet meghúzni a határt a szerző és 
alakja között, egyedül az bizonyos, hogy az író bravúrosan alkotta meg alakját, ab
ból az anyagból, ami egyúttal benső sajátja is. Mintha Esti Kornélt egyébként Szinbád 
előzte volna meg, Krúdy ismert novella- és regényhőse, akinek megalkotója szintén 
magáról írt másik alakban. Csak feltételezhetjük, ha Kosztolányi tovább él, folytat
ja az Esti Kornél-történeteket.

5.
Egy pillanatban az író megadja Esti pontos életrajzi adatait is: 1885. március 

29-én, reggel hat órakor született, természetesen Szabadkán. Kosztolányi születésé
nek óráját nem ismerjük, a többi teljesen megegyezik: itt az alkalom a horoszkóp
készítésre.

6 .
Kosztolányi levelezéséből fény derül az író érdeklődési körére, a megőrzött nap

lónak különösen azok a részei érdekesek, amelyekben a rossz és a pokol kihívásait 
jegyezte fel. Az ember sötét oldalát.

Ekkor többé már nem meglepetés Csáth Géza, Kosztolányi unokaöccsének -  aki 
csak két évvel fiatalabb, nagyon tehetséges zenész, zeneszerző és író, tragikus mű
vész -  világa, amely mégis, legalább részben megvalósult. Kosztolányi tudatában volt 
rokona tehetségének. Az Esti Kornélban, amely Csáth halála után íródott, vannak 
Csáthra utaló részek is. Mindenekelőtt a módszeres béka- és macskakínzások, amik 
valójában a serdülő fiúk jellemzői. De nem ez a szisztematikusság. Csáth egy orvos- 
tanhallgató alakjában szintén megjelenik.
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7.
Az Esti Kornélt övező légkör jelentős része Kosztolányinak nem csak világélmé

nye, egyben szabadkai helyi élmény is, emlékezés a városra és lakosaira: különcök, 
furcsa emberek és talányos sorsok, mintha nem ebből a világból valóak lennének. 
Különféle nációk, felekezetek, foglalkozások elegye -  mindez távlatból, gyűlölet nél
kül, miként az isten madarai.

Szabadkára nézve a legjellegzetesebb talán a tizedik fejezet története, „melyben 
egy bácskai aranyparaszt leánya, Zsuzsika, beugrik a kútba és férjhez megy” . Min
den valószínűség szerint Zsuzsika és apja nem is magyarok voltak, de a nagy író 
tudatában volt annak, hogy egy bunyevác családnak egy magyar vővel való konflik
tusa a szándékával ellenkező oldalra billentené át a történet súlypontját, ezért min
den szereplője magyar. (Kosztolányi naplójegyzeteiben igen szép oldalak szólnak a 
bunyevácokról is.)

8.
Ljubomir Nenadovié Németországi leveleinek egyike Germánia fennkölt dicsé

retével és csodálatával fejeződik be, mindazért, amit az emberiségnek nyújtott, de a 
tiráda egy váratlan ellenponttal zárul:

Szép Germánia! Az eszmékhez -  amelyek felé a jövőben  minden nép tekint -  te 
állsz a legközelebb: szellemed és kezed tudását az egész világ csodálja. Előrehaladá
sod az egész emberiség előrehaladása. Te vagy az a nap, amely Nyugatról Kelet felé 
utazik, hogy a világosságot elvigye a távoli nemzetekhez; ameddig műveltséged suga
ra elér, addig van a fény. Bárkinek, aki vonzódik az emberi nem valódi fejlődésé
hez, minden jót kell neked kívánnia; ezért én is; fényedben úszva és gyermekkorom 
óta általa melegedve -  befejezvén ezt a levelet lábra állva, áhítattal kiáltom: 
„Éljen Oroszország!” .

T öbb min fél évszázaddal később Kosztolányi (a tizenketttedik fejezetben) 
szinte ugyanezt a bravúrt viszi véghez; Franciaország után Esti Kornélnak alkalma 
adódik megismerni a németeket. Ironikus hangvételű remek oldalak következnek: 

Ismétlem, kifürkészhetetlenül titokzatos ez a nép. Hűséges, okos és figyelmes. Ha 
megbetegedtem, háziasszonyom maga vetette meg az ágyamat, fölrázta, letapiskolta 
kispárnám, borogatásokat csavart, meghőmérőzött, hársfateával itatott s ápolt, anyai 
szeretettel és milyen tudományos szakértelemmel. Csak a német nők tudnak ápolni. 
Orvost is hívattak. A  német orvosoknak nincs párjuk. Legkisebbjük is fölér egy kül
földi egyetemi tanárral. Nefelejcskék szemük megértően pillant a lázas homlokra, 
kimondhatatlan tárgyilagossággal és szeretettel. Gyógyszereiktől, melyeket a föld leg
első vegyi gyárai ontanak, millió változatban, azonnal meggyógyulunk, mihelyt rájuk 
pillantunk. Gyakran mondogattam, hogy csak a németek közt szeretnék beteg lenni
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és meghalni. De élni lehetőleg másutt szeretnék: itthon, szabad időmben pedig Fran
ciaországban.

Az árnyalt, kifinomult humor egyaránt sajátja Esti Kornélnak és Kosztolányi
nak, ami igazi válasz az elvadult, dühödt környezetnek, csakhogy a humor néha 
szatírába megy át, de megvetemedett erkölcsi princípiumok vetülékén, és ez ekkor 
már a mi világunk.

9.
A neveket egyébként nem fordítjuk, csak kivételes esetekben. Hogyan meghagy

ni Kornélnak az Esti vezetéknevet, amikor az szerb nyelven éppen semmit nem 
jelent. Magyarul ez beszélő név, az est főnévből képzett melléknév vált vezeték
névvé. Kosztolányi a nappal, a nap, a munka embere; Kornél az éjszaka, a hold, a 
hanyagság... A nap és az éj kiegészítik egymást.

Hogyan meghagyni ezt az érthetetlen nevet? Ezért lefordították szerbre: Esti 
Kornél -  Kornél Večernji. 0  mindig éjjel jelenik meg, mint a teljes igazság...

10.
Megszoktuk már, hogy a szecesszió meghódította a festészetet, alkalmazást nyert 

az enteriőrben és az exteriőrben. Mindig lecsillapodott jelképrendszer a művekben. 
Es a viselkedésben?

Egyszer régen a híres palicsi Kisvendéglőben üldögéltem. A vendéglő zenekara 
játszott, a hegedűs műlábat viselő rokkant. A vendég jó  ismerőse a hegedűsnek, szin
tén hadirokkant. Magyar dalok szólnak. A mulatozás folyik. A vendégnek patakza- 
nak a könnyei és minden új pohár a szinte üres vendéglő egyik sarkában végzi. 
A hegedűs szeme is tele könnyel, nem utasítja vissza a pohár italt; felhajtja: köny- 
nyedén fölemeli az abroszt, a pohár hozzákoppan az asztallábhoz, szinte a földre 
ereszti, visszahúzza az abroszt; folytatja a muzsikálást.

A szecesszió visszafogott gazdagsága? Ezúttal csak gesztusban.

11.
Már néhány éve, amikor visszatérek Szabadkára (előadások, irodalmi estek), és 

nem jutok ki az enyéimhez Palicsra, a Patriában szállók meg. Nem kérek a portás
tól egy meghatározott szobát, de mindig az első emeleten kapok, az egyikét az 
udvarra néző két-háromnak. Épp az az udvar fölött, ahol valamikor Kosztolányi élt. 
Igaz, csak egy rövid ideig.

És hogy milyen idős az az ágas-bogas, viruló lombozatú fa a szomszédos udvar
ban, lehet hogy emlékszik Kosztolányira?

Belgrád, 1998 decembere
(Sinkovits Péter fordítása)
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Magyar László

Kosztolányi Ludason
Magyar László kerékpárral járta a terepet (Palics, Hajdújárás, Ludas, Szabadka) 1998 

februárjában, márciusában, Felkereste azokat az idős embereket, akik még emlékeztek Koszto
lányi Dezsőre, aki időnként meglátogatta Ludason élő testvérét, dr. Kosztolányi Árpádot és 
családját. Az alábbiakban Magyar László feljegyzéseit és Kosztolányiról tervezett munkájának 
vázlatát közöljük.

(Magyar Klára)
„Szeretnek ezek engem?"

Kosztolányi D ezső nyom ában Ludason és Palicson

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KAPCSOLATA LUDASSAL
Kosztolányi Dezső Árpád öccséhez, az orvoshoz járt ki a ludasi első orvosi 

lakásba. Nagy Torma József (1914) egykori ludasi szélmalom-tulajdonos (akinek 
szélmalma az orvos lakásával átellenben állt) emlékezete szerint az orvos lakása állt: 
kényelmes szobákból, istállóból, disznóólból, ezenkívül ott lakott a bábaasszony és 
külön a kocsis is, az alsó lakásban. A  kocsis nagyon fontos személy volt, vele ment 
éjjel is az orvos a beteghez. A vendégeket, akik olykor meglátogatták az orvost -  a 
költőt, a rokonságot és ismerősöket -  a kocsis vitte ki szekéren az orvos lakásához, 
amely még arról volt nevezetes, hogy teniszpályája is volt. Legtöbbször Árpád orvos 
felesége és az egyleti iskola tanítója (Váradi?) voltak a labdaszedők.

1998. febr. 14.
Kovács Sándor (1923-): Két gyerektársával megtudták, hogy az orvoslakással 

átellenben, az egykori Bugyi csárda közelében, az orvos jeget csinált. Lelopakodtak, 
titokban akartak korcsolyázni, de az orvos észrevette és odahívta őket. Hármukat 
versenyre szólította fel, a győztes két dinárt kapott. Egyik közülük elesett verseny 
közben, az orvos nevette...

1998. febr. 28. (adatközlő):
Szűcs László (1922-): Egyszer az egyik fogfájós ludasi fiatalember felkeresi K. 

Árpád orvost. Amikor már az orvos harmadszorra is „elszalasztotta”  a fog kivevé- 
sét, fölugrott mérgében a székből és erre az orvos azt mondta: „Hülye maga” . 
A fiatalember: ,.,Hülye az apád fasza, baszd ki anyád!”  Es dühösen távozott. 
Többé soha sem fájt az a foga.
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1998. márc. 7.
Vécsi Piroska: Kosztolányi Évivel egy osztályba járt még: Nagy Torma Emil, 

Nagy Torma Ottilia, Vörös Giza, Dóró Mariska, Takács Tera, Tamási Anti, Katona 
Dezsó', Cvijin Albe, Cvijin Iván, Cvijin Éva, Gari Ilonka...

Kosztolányi Éva szép barna lány volt, elég eró's, kerek-telt arcú, közepes visel
kedésű... A tanító (Váradi) egyformán mérges volt mindenkire, Váradi csúfneve: 
Kánisz (Kálmán), a gyerekek egymás közt Kánisznak hívták. Évike nem hencegett, 
hogy ő az orvos lánya -  szerény volt.

Adatközlő: Piroska anyja
szülés -  elment a gyerek -  vérmérgezés -  sok injekció -m indennap ment az 

orvos (Koszt. Árpád), végül 1 lánc föld értékbe (11 ezer vagy 13 ezer dinárba) 
került a gyógyítás

Kosztolányi Árpád Palicsra ment kb. 1934 -ben , már 1935 -ben  Palicson volt.
!!! Kosztolányi orvos kocsisa (biztos!) volt Nyers Bakó István (nem Dezső apja!), 

amikor Piroska 1-4. oszt. járt, tehát 1927-31 között. A kocsis legényember volt.
-  Szaniszló Erzsébet volt az orvos szakácsnője, aki később férjhez ment Borsos 

Jánoshoz kb. 1932-ben (másodszor ment férjhez).
-  Az orvosnak könnyű kis fiákere volt, „járható kocsi” -nak hívták, ezek fédere- 

sek voltak, ötszemélyes (hátul 3, elől 2 személy), 1 lovas volt -  Kocsis: Bakó István

1998. márc. 7.
Vécsy Piroska (1921) a 4. osztályt 1930/31-ben végezte, Váradi Kálmán volt a 

tanító, egy idősebb ember, kb. 60 éves, ideges rücskös arcú, csúnya ember, nevetni 
nem látta senki, mindig csúnyán nézett, sosem volt jó  neki semmi, mindig kiabált, 
tanítani se volt kedve, fönt a pódiumon térdepeltette a tanulókat, meg is pálcázta 
(lehajoltak a fiúk, dereseket adott a fenekükre, a lányoknak kezükre packát adott)... 
Váradi lánya már 17-18 éves lehetett 1931-ben, a városba járt iskolába. Tanító 
felesége jó  asszony volt, mindkettő egyszerű öltözetű, nem látszott, hogy tanítók. 
V Kálmán a 3—4. osztályt tanította, felesége az 1-2. osztályt. Felesége közepes 
szépségű volt.

-  Albert József tanítóhoz járt az első osztályba, amikor Albert bement a város
ba, helyette jöttek Váradiék.

Albert József Váradi előtt volt.
Váradi Kálmán elsőbe 1927-28. Piroska Évikével járt.
Az Egyletben Egrényi tanító 1928—30-ban -  jó  vágású.
Váradi nem volt tanítónak való.
-  Kádár György 100 lánc körül
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Jenei K. 1998. febr. 28.
Gábri László 448 lánc föld, ezt vette meg Vermes Károlynak, az apja vette ezt 

meg, kártyán nyerte el (a piros disznót lenyelte a V K. apja és ezt a Gábri nem 
látta, ezután kivágta a 21-et és elnyerte a 448 láncot). -  Véres K. volt Jenei Karcsi 
bácsinak a körösztapja. István gazda a V Karcsinál dolgozott.

A halomra a régi jugók tettek ki táblát
a katonák =  csúcs miatt

Albert József tanító már az Oszt. Mon. idejében, tehát 1920 előtt ott volt.
Régi jugók idejében ludasi jósló megjósolta Albert lakásán, hogy a feleségével 

együtt halnak meg, és a disznótorban mesélte el.
Tanító: „Akkor hogy ápoljuk ki egymást”  Es valóban, később a zentai úti laká

son, 1944-ben, bombázás alkalmával a bunkerban haltak meg, egymás kezét fogták, 
ott volt az asztal, és a széken ültek, ott fogták egymás kezét, be voltak temetve.

Kosztolányi diákokat említ:
-  Ürge Orzse feleségül megy a városba egy bútoroshoz (Horvát vezetéknevűhöz).
(Cvijó-soron szül.)
-  Katona Emil („M urmus” ), férje volt Huszár, iskolának szemben.
-  Csákány Cicelle Farkas Mátyáshoz ment férjhez.
-  Koszt. Árpád orvos -  erős, magas, 100-kg fölül, nagyon népszerű volt. Kocsi

sa Borsos János (1912 szül.) (régen meghalt).
Jenei Károly
1 lovas hintó volt, az orvos Cvijin Vranjetól vette fekete paripa lovát
Kocsis

Albert József után jött az 1920-as évek végén Váradi Kálmán

Vratán tanító Csurgóban, ő járt az orvoshoz, 1920 és 30 között volt. Egrényi 
Ferenc az Egyletben volt, jó  vágású úriember, 2 lánya: Lenke és Szösze.

1930-ban fölakasztotta magát a hajdújárási szőlejében. Egrényi hosszú időn át 
ott tanított az Egyletben, olykor felkereste az orvost is, vadászati engedélye is volt.

Halomi sor csendőrlaktanyától lefelé balfelén Varga András piktor, Takács 
Jóska (Kis Jóska, Jóska), Varga Pista,

lentről jo b b ró l:
Tamasi Lajos, Torma István, Mészáros Gyura, Mészáros Antal, Takács Kálmán, 

Elek (Cérna) Pista, Mészáros Annus, Mészáros Mátyás, Erdélyi Jenő, Takács 
Károly, Óvári Gergő, Arnold István, Torma Péter, Baka György (kiásták a házát), 
Sebők János (kocsmáros), Varga György, Varga János, Zsidócki György, Szalai (Josza)
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Dani, Nyers Bakó István, Takács Jóska (Kis Jóska, Jóska), Varga András piktor, 
csendőrlak, iskola, malom

Nagy Torma József és Károly szélmalmában csak kukoricát, árpát, zabot darál
tak. Télen még paprikát is daráltak.

Kisemberek vetették a paprikát, őrölték Gyula bácsinál, sok volt a kukorica; a 
Ludasi soron volt dohány.

A malom felé =  Stara Torina ment egészen Högyekig =  hivatalos Halomi sor 
fele (az orvos lakása is és a Cvijó-sor) =  Suplyák =  hivatalos

(Nagy Torma József malmos)

-  A rétparton több Somogyi család, orvhalászok, csendőrök elvették a halat, 
szétosztották: orvos, malmos, tanító és nekik

-  Somogyi Gyura =  közepes magas, nyugodt, beteges volt.

1920-30-as évek
-  Vermes Karcsi 448 lánc föld
-  Faidom János 100-on láncon fölüli föld
-  Magyarinénak volt két tanyája Suplyákon, egy pedig Bibicháton
(több mint 150 lánc földdel) (több mint 150 lánc)
ezek ki voltak adva bérbe egy gazdának, vagyis Kunticsnak
-  Kunticsok (Kuntié Pero) 60 láncnál több (Högyek -  rétpart)
-  Kádár Sándornak kb. 40 lánc körül volt
-  Torma Antusnak több mint 40 lánc föld

-  Vörös Eleknek volt 40 lánc földje, később (1920-30-as években) Magyaror
szágra ment.

Jenei K., 1998. lebr. 28.
195 szám. Bozóki Dezső (Nyers Bakó) -  Pescarától oldalán fölfelé (Palics felé) 

6 ház.
Halomi sor túlsó végétől errefelé (ha megyünk bal -  belül):
Tamasi Lajos, Kis Antus Pista, Kutya Jóska (Kovács Jóska), Györkő Sanyi, Laksa 

Géza (Mészáros) (jobb felén), Kis Jóska Kálmán, Cérna (Elek) Pista, Takács 
(Pólyák) Károly, Erdélyi Jenő, Nyers Jóska, Nagy Torma Péter, Sebők János, Varga 
György, Varga János, Zsidocki, Josza Dani, Nyers Bakó... Kis Jóska Jóska, Varga 
András piktor, Csendőraktanya, iskola, malmos háza: Nagy Torma György, ezután 
malom.
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Másik felé jobbról: ez jó:
orvos lakása, mellette lefelé Nacsinák János, Katona Elek, Katona Kálmán, 

Katona Jóska, Cvijin Vranje (boltos), Mukics Lajčo háza (ő nem ott lakott, részesek 
lakták, 36 lánc földje), Varga Jóska, Vörös Dani, D óró Károly, Nagy Farkas István, 
Torma István, ezután árendás-tanya, Kertész Imre, Fecskés György, Sebó'k Pala 
Dani, Bartovics Pista, Jenei István, Jenei András, Nyers Ilona, Jenei Dezső, Jenei 
János.

Cvijó-sor
orvos lakás oldalán fölfelé: Katona Péter, Cvijin Albe, Pardom János, Sztantics 

Gáspár -  másik felén fentről lefelé: Torma Jani, Takács Sándor, Kuluncsics Lajcso, 
Katona Mihály, Katona Dezső, Ürge József, egy városi ember tanyája, Cvijin Nestor 
és testvére.

K. D. nagyon barátságos ember volt, „menekültünk tőle, azért, mert úriember 
volt, N. T. György elküldte onnan a gyerekeket, amikor K. D. ott volt, mindön érde
kelte, az a rész nagyon érdekelte.

Évike mondta: Itt a nagybácsim.
-  bábaasszony ebben a rezsimben volt
-  K. Árpád orvos idejében a kocsis Borsos János lent lakott a melléképületben
-  kb. másfél km. távolságra lakott N. T. Antus anyja, amikor az úton itta meg az 

orvosságot

-  a teniszpálya salakos volt
-  Albert József tanító (úriember volt, ő neki is volt disznaja) után jött Váradi 

(piszkos volt, disznókereskedő-féle)
-  K. D. kéziratban mutatta a malomról az írást
-  régi jugók alatt szántották a Halmot, az 1930-as években a halom szántóföld 

volt, akkor nem volt szőlő
-  Csákány Jánosé volt a Halom, Csákány eladta a Zsidockinak a régi jugó idejében
-  Halomról sokan vittek fejeket (koponyákat), csontokat, sokan érdeklődtek
-  K. D. csak nézett körül, messzire ellátott, Noszát látta
-  Albert József Romániából jött, 1914-ben már ott tanítóskodott
-  Árpád orvos felesége nem nagyon járt a szomszédokhoz, esetleg a tanítónőhöz
-  K. Tériké, Párhuzamos úton, ott a szobornál jobbra  befordulni, 20-as szám
-  Ludas és nem Ludaspuszta
-  A Halomi sor felső vége külön világ: itt volt Éviké, és több gyerek nemigen, 

azután itt volt az iskola, a csendőrlaktanya, a boltépület, az orvoslakás, a szélma
lom, a tó közelsége és egy széles nagy térség...
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-  1914-ben Nagy Torma György megvette a szélmalmot (N. T. Józsi bácsi ott 
született Alsó-Ludason) 1922-ben Mérgesbe, 4 gyerek és 2 öreg -  gőzmalmot vett, a 
ludasi szélmalmot kiadták bérbe (pl. Sztantic Luka volt az első évben). 1932-ben 
visszajöttek Ludasra.

-  ? Koszt. Árpád már 1914-ben ott volt, mikor odakerültek. N. T. Józsi bácsit 
1932-ben Albert József (disznótenyésztő-hizlaló) tanította Ludason. Albert J. felsége 
is tanítónő volt. Suhanc volt Józsi bácsi K. D. idejében.

-  Nagyteniszt játszott. -  Éviké Árpád lánya volt. -  Józsi bácsi vele játszott. Teni
szezett: Egyletből a tanító és Árpád orvos felesége legtöbbször (csapta a szelet a taní
tó...). Az orvos nem és Dezső sem teniszezett, Dezső gyalog járt a Halomi és Cvijó-sorra.

-  Nagy T. Györgynek volt rádiója már 1923/4-ban, 20 db batériával (elemmel) 
működött. Szabadkán vásárolta, Ludasra is áthozta, az orvosnak nem volt, a taní
tóknak sem. A malomban volt villany és adott az iskolának is, amikor volt iskolai 
színdarab ünnepkor.

(Nagy Torma József határozottan állítja, hogy a teniszpálya benn volt az udvar
ban! -  1998. márc. eleje)

-  35 lóerős, faszénnel ment a motor, hajtotta a malomköveket. Szélmalmot a szél. 
Ludasi soron volt ezenkívül az 1930-as években: Kongó-féle, Marci Sándor-szélmalom

Bugyi csárda (bolt, később) hosszú nádtetős épület

-  N. T. Károly (szül. 1912-ben) közös volt a malom sokáig
-  N. T. Józsi bácsi 4-szer vizsgázott -  minden rendszerben elölről kellett vizs

gáznia traktorra -  nem azért, mert megbukott
-  Nagy Torma György cséplőgépet kb. 1918 végén vett Vörös Elektől (miután ő 

Magyarországra távozott). Cséplés -  malom, párhuzamosan dolgoztat -  malomban 
mindig három ember

-  Cséplésre kell minden évben 28-30 ember (8 lány mindig kellett)
/

-  K. Árpád orvos kiadta az orvosságot Nagy Torma Antus anyjának, mire haza
ért, meghalt tüle, a fél falu nevette

1998. Hl. 4.
Horváth Lászlóné, szül. Kosztolányi Teréz -  adatközlő
-  K. D. családjával csak nagy ünnepnapokon járt Ludasra, születésnap, névnap, 

keresztelő, pünkösd...
-  K. Á. 1910-ben diplomáit
-  Éva szül. 1921. június 3. a gimnáziumban, megh. 1996. júl. (27?) Budapesten
-  Karácsonykor, dec. 27. névnap (János) -  Dezső jött
-  Borsos János kocsis Ludason, felesége Erzsébet
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-  Ludasi orvoslakás verandáján 1933
-  Az orvos lakása mögött volt a teniszpálya, amely salakos volt, ping-pong is volt
-  Dezsővel többször lejött Ádám, Ilonka néni, D. felesége
-  D. mindig jegyzetelt (mondta Mariska)
-  Minden érdekelte: szántás, vetés / / '
-  Életének legszebb éveit Árpád orvosnál, Ludason töltötte. Tölcséres gramofon, 

zene, tánc -  meg volt híva: kántor, pap, tanító, Irma (Kovács Terézia, Terikének 
nagynénije [Péterfy Jenőné], Kunkel Györgyné, Kovács Irma -  másik nagynéni, aki 
eljött Amerikából egyenest Ludasra is.

-  Télen korcsolyázás, szánkózás
-  Árpád orvos Ludasra került kb. 1924/25-ben

”  ”  1924 decemberében bérbe vette dr. Révfy Jenő villáját, aki
elment Amerikába. Ok nyáron Palicson tartózkodtak.

-  fürdőorvosként is. 1941—1944-ig fürdőorvos volt
-  kb. 1935/6-ban Palicsra jöttek
-  Mielőtt kimentek volna Ludasra, Árpád orvos Szabadkán, laktak (az új város

házának által)
-  Cosié Lazo -  őrmester
Albert József, később Váradi tanító nem Tériké mondta
Tériké:
-  Ludasi képet meglehet, hogy nem Péterfy Jenő csinálta (egészen más stílusban 

festett képek Terikénél!) -  NEM -  Siha Erzsébet
-  Tériké nagybácsija festette a 20-as évek vége felé
-  unalom
-  K. Árpád első rendelője (1911-ben, utána megy a frontra) a Wilson utcai ren

delő (Makszim Gorkij u. 34.), a volt polgári isk. után matek gimi és a sarok között, 
vagyis az isk.-tól a 2. a város felé)

-  Árpád 4 évig volt a világháborúban, 1914—1918-ig
-  1944 őszén Palicsról Magyarországra, majd 1945 őszén lementek Kanizsára
-  Ludason Borsos János volt sokáig az orvos kocsisa, felesége, Erzsébet, szakács...

Szöllősi Gyula (1926-)
Tériké jelenti:
1921 -  Szabadkán van 
1925/26-tól Ludason van 
1938/Palicsra jön, Révfy Villa 
1945-1963 Kanizsán

-  jólelkű volt K. Dezső
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1998. márc. 7.
Szalai Gergely {1 9 2 8 -)  borbély a Halom i soron:
-  K. Árpád kocsisa volt Nyers Bakó István (1901-), udvarban lent lakott
-  teniszpálya bent az udvarban, salakos volt
-  orvoshoz lejárt: Kovács Imre plébános, kántor, tanító gyakran jöttek, még 

Amerikából is...
-korcsolyaverseny...
-  pelyvaszórás a jégre, ott, a csücsökre
-  már akkor volt jégtánc -  amerikai, pesti vendég a Halomra felmentek, szán

kóztak ott is
-  Kosztolányi D. és testvére nem egyeztek sokszor
-  K. D. vadásznadrágja volt, sálja is...
-  minden érdekelte, Halomi soron...
-  Halom tetején állvány van
-  ping-pongozás, a terasz kb. 6x6 m az orvoslakásban
-  orvos lakásában: váróterem, rendelő és három szoba +  terasz
-  Váradi Kálmán: volt sok disznó, kb. 5 -60  db, disznókereskedő is volt, nagyon 

parasztos, ideges ember, beszéde dadogós volt, nehezen beszélt, szigorú volt...
-  orvos a frissen döglött csirkét is megette!
-  Radak Teréz és Robi fia (nagymama Szalai Anna szül. 1912. férje volt Kupec 

Dezső házával által Nyers Bakó István,
(Katona) az orvos kocsisa

Halomi sor végén levő vámházban (Tamasi Lajos ház egykor) járt Rózsa Sándor, 
ott cserélték a postakocsi-lovakat)

Berényi Mihály (1937-) 1 9 9 8 . m árc. 7.
(Kelacsa)

K. Dezső imádkozott, hogy Árpád egészségesen jö jjön  haza.
Rózsa Sándornak búvóhelyei voltak a nádasban -  Szigetnél.

Tatárjárás után itt nép nem volt... Vadludak költöttek, a szegediek jöttek vadász
ni, mondták: „Gyertek Ludasra” , „M enjünk Ludasra” , Ludasról hajtották föl a pusz
tára, Ludaspusztára az állatokat. Nyaraló helyett kunyhókat csináltak

Kunhalom

1998. márc. 7. Hajdújárás
Radakné Nyers Bakó Teréz (1938-)
Apja Nyers Bakó István (1901-?) felesége volt Szalai Anna (1912) Borsos Jani 

bácsi az orvos kocsisa (1 évig) utána
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Nyers Bakó István (1901-), 1 lovas, hintó...
-  K. D.-t vitte a kocsis -  a kocsis az orvos lakásának udvarában lakott (ahol volt 

a teniszpálya), kétszobás melléképület konyhával, volt még kamra, istálló, anyuka 
főzött, föltálalt, bevásárlás: Ábrahám kocsmába ment húsért...

-  gyógyszertár jegyzéke alapján a kocsisával hozatta a gyógyszert
-  Az orvosné -  ha veszekedéskor felborította az egészet -  a költő is ott volt

1998. márc. 7.
Nyers Bakó Istvánná szül. Szalai Anna (1912-)
-  Dezső és Árpád nem veszekedtek, jó l megvoltak „Főzzél kávét”  Annus, Nena

-  így is szólította őt. Vicces ember volt K. Dezső
Annus néni vallomása, aki szakácsnőjük is volt:
-  Mindent hozott, amire D. megkérte, boltba menés stb. D. kimutatta szeretetü- 

ket és megbecsülésüket a kocsis és felesége iránt
-  Dezső írt az orvoslakásban
-  tölcséres gramofon, táncmulatság
-  Dezső is korcsolyázott, szánkózott a többivel
-  Dezső legtöbbször Palicsról jött, az orvos kocsisa vitte ki, vagyis a férje
-  Dezső tudott bunyevácul, többször tájszólásban beszélt, mint ők
-  főzött mindent, amit a nagysága mondott
-  kedves volt, kívánságukat teljesítette, szerette őket
-  Dezső mindig hozott ajándékot, csokoládét stb.
-  D. kimutatta szeretetét
-  D. sokat beszélt, vidám volt
-  nem voltak irigyek
-  D. vadásznadrágban jött
-  nem tett D. különbséget, nem nézte le a népet D.

Rada Teréz (1938) lánya mesélt a Halom aranyáról:
Török Halom belsejében az arany minden hét évben tisztul: pici lángban. 

A sötétben jött ki több helyen az 1940-es évek végén, amikor 4. osztályos volt, 
néhányan látták... Sivalkodtak Teriék, Anyuka felelt: „Tisztul az arany” . Anyuka 
főzte akkor a pálinkát. Este kuckóban hallották először az aranytisztulást az öre
gektől régen, ők is többször látták a tisztulást...

Bité Margit (1912-) Peščara mellett, a hangár háta mögött, ott bent az udvar
ban, kerítésük (betonkerítés)

Megkérdezni, ki Bité Irén és Bité Sándor Kis-Fenyvesen, Lojzi- soron?
Kérdezni Bugyi csárdát is
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Sebőkné Siha Erzsébet (1921-) Ludas, 1 9 9 8 . III. 8 .
-  K. D. évente 4—5-ször jött, 2 -3  hétig is maradt, minden évszakban jött, Siha 

Erzsébet (1921-) többször látta, Dezső többször rajzolt, mindig kutatott, minden 
érdekelte. Lerajzolta Évikét és Siha Erzsikét (az orvoslakástól nyugatnak Cvijó-sor 
felé volt a Siháék szárazmalma), Dezső az orvoslakás mögötti emelkedő részen (az 
orvoslakás kerítésén kívül), D. rajzolta még a tájat (Tériké rajzán az orvos lakásá
tól az első a Halomi soron a nádtetős Nacsinák János háza)

-  Halmon is fönt ülve rajzolt, a nádat rajzolta, sokszor reggeltől délutánig
-  Siha Tóni bácsival (Erzsiké apja), valahányszor lejött, beszélgetett vele, külön

ben sorba járta a házakat, mindenhova bement
-  Dezső a kutat is rajzolta
-  Dezső bement Pipiékhez (Katona)... Pipi tanyába
-  Dezső alkalmazkodott, tájszólásban is beszélt, bunyevácul is tudott, beszélge

tett Váradi tanítóval, D. élénken, gyorsan beszélt, közepes hangzású volt, virgonc 
ember volt, ott szaladozott a gyerekekkel, ellenben az orvos természetre ellenkezett: 
komolyabb, búsabb, nem volt olyan vidám, D. barátságos volt, vékonyabb mint 
az orvos...

-  D. jó l korcsolyázott, szvetterbe, mindig hajadonfővel járt télen, nyáron, inkább 
sportosan... akkor nős volt

-  Nyers Bakó István kocsis előtt Siha József volt a kocsis rövid ideig, 1927-1928-ig, 
utána Nyers Bakó István kocsis több évig az orvos melléképületében

-  Dezső kérelmére lakodalmat (1929-ben volt) játszottak kb. 30-an a gyerekek 
az orvos lakásánál. Évike volt a menyasszony, Szalma Sándor volt a vőlegény 
(Hajdújárásra nősült, Füstös Katicát vette el), rögtönözték a lakodalmat, ruhákat, 
mentek Halom-soron, utána a Pipi tanya felé -  vissza az orvoshoz, ott készítettek 
ennivalót, kis kalácsot, teát, gyönyörködtek Kosztolányiék, Deni stb. a rendez
vényben.

-  Siha Erzsébeték az orvos lakásának szomszédjában laktak (a Cvijó-sor felé) 
és apjának szárazmalma volt

-  Dezsőt a kocsis a villamos végállomásáról vitte ki az orvoshoz, meg haza
-  télen hidegben hajadonfővel a kocsi vitte
-  D. is fölhúzta a Halomra a szánkót és csúszott lefelé, északnak, a rétbe

-  Bukinál lejjebb volt Rózsa Sándor búvóhelye, a földben folyosó

Ludasegyház után Ludvár, majd Ludas

-  Mariska szerepekre tanította, ott az iskolában tanította: Sárga Rigó, Nefelejts, 
Királynő, Katicabogár -  varrta krepp-papírból a ruhákat, ezzel vendégszerepeitek
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az egyletben (Alsó-Ludas) szülők, diákok előtt, Mariska sűrűbben járt az orvoshoz, 
szerepet ritkábban tanított.

-  a halva született gyerek hét év után „fö lsír” , utána többé nem

-  a leszáradt köldökzsinórt eltették, hét év után kibontotta, eldobta, de utána 
mindenhez volt szerencséje

-  Egrényi nem járhatott teniszezni

Eddig Sebőkné Siha Erzsébet mesélt

Bité Margit (1912-) Palicson volt az orvosnál kb. 1933-ban, szakács, szobalány,
-  2 évet volt ott, anyja (Bité Rozália) és Margit néni András fiával

-  melléképületben laktak; a villában volt 3 szoba, az egyikben volt Mariska
-  Dezső jött minden évben feleségével, Mariska külön szobában, kutyával aludt 

külön a birkabőrön
-  Dezső jó  ember volt, az orvos felesége, a nagysága robbanékony volt
-  D. azt mondta, hogy Pesten nagyon jó  orvos és szerette a testvérét
Kávé, sütemény, hús
-  Karinthy Frigyes Palicson is volt -  úgy emlékszik
-  D. feleségével kb. 10 napig, ha egyedül jött D„ akkor legföljebb egy hétig
-  D. magasabb volt az orvosnál (aki kövérebb volt), gyors beszédű volt, az 

orvos lassú beszédű, akinek a felesége viszont sokbeszédű. író  felesége víg, csacska, 
vicces asszony; nem voltak D-ék válogatósak az evésben

-  Költő csinálta a festményt a szélmalommal, hálószobában volt!!!
-  Palicson is rajzolt a költő, bent és kint rajzolt
-  orvos, felesége is, a költő is szögediesen beszéltek
-  D. sportosan, vadászruhába volt öltözve
-  mindig hajadonfőve volt
-  2 év alatt kb. 3-szor volt
-  Palicsra D. ritkábban jött (mert már beteg volt -  M. L.)

-  rétest szerettek a vendégek is, falusi ételek, sütemények, legegyszerűbb torta
féle, rétes, fánk, pogácsa...

-  a festményt 100%-ban a költő festette 

Szabó József (1937-)
Palicson Kovács Vince 1941-ig volt plébános, őt követte 1941-ben Bertron Ferenc 

(a haláláig, 1960)
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A pasztellrajzon: orvos lakása mellett Nacsinák háza, mellette Murmus (Katona 
háza) az út mentén... (Sebők István temetőcsősz szerint)

Bité Sándor (1925-) emlékei K. Árpád orvosról:
1. Gyerekkorában a sok mákos kalács evése miatt „belém  sült a mák”  mondja 

Bité S., fájt, püffedt a hasa. Az orvos hasra fektette egy vályúszerű (teknőszerű) 
edénybe és hozzá kezdett a „kezeléshez” . Erre B. S. elordítja magát: „D oktor úr, 
összeszarom magam” . „Ezt is akarom, fiam”  -  volt az orvos válasza.

2. Húsvétkor, locsolkodás közben, elfogyott a „szappanyos víz”  s Bité Sándor és 
kollégája gondoltak egyet: telepisilték az üvegeket, majd meglocsolták vele az orvos 
lányait. A lányok pedig kezükkel szétkenték a hajukon a vizet és mondogatták: „H u j, 
de jó  illata van a kölnivíznek!”

Az orvos kocsisa Varga József volt Nyers Bakó István előtt Ludason. Varga 
József ott ismerte meg az orvos szobalányát, Csipak Erzsébetet, feleségül vette.

Amikor Varga József meghalt, Erzsébet férjhez ment Borsos Jánoshoz, de ő nem 
volt az orvos kocsisa, Erzsébet is elment az orvostól, nem maradt ott.

Borsos János nem volt soha az orvosnál kocsis!

1998. márc. 21.
-  Orvos lakása előtt tenisz
-  Szárazmalom Cvijin-sor elején Torma Antalé, ott lakott Siha Antal bérben, Siha 

Antal molnár volt
-  Nyers Bakó Annus az orvos lakásának melléképületében -  a festményen is 

látszik
-  festmény kb. 1929-ben készült
-  Erzsi néni biztosan állítja, hogy D. festett és nem Peterfy! (mutattam neki 

Peterfy képét is -  nem ismeri!)
-  Dezső 1920-as évek végétől rajzolt. Erzsi néni 5-6-szor látta őt
-  az orvos lakásával egy irányban, a szomszédságában nyugatra volt a száraz

malom, kb. 1932-ig
-  Ezt az épületet, területet rajzolta a Dezső (lásd lent)
-  tónak karzata volt, a festményen nincs
-  Engi János felesége Margit (1931-) mondja: Árpád orvos rendelt Ludason még 

1937-ben is (Margit, Varga József és Erzsébet lánya)

-  Nagy Torma József: D. rajzolt bent a szélmalomban is 
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! Nagy Torma József: Kosztolányi Dezső bent a malomban rajzolt is, minden 
érdekelte

!!! Bité Erzsébet, Nagy T. József és Bité M. K. Dezső feleségét is könnyen felis
merte

(ceruzarajz helye)

Cosic Lazo -  csendőr 
(1914-)
Torma József apjával beszélgetett
Babus tanítónak nevelt lánya
T. Józsi apja, György^ Tompán született
-  Kosztolányi D. nagyon barátságos
-  „Itt a Kosztolányi Dezső”  -  Árpád felesége, amikor átment tejért
-  Orvos mondta: Jön a bátyám
-  Sokszor volt, télen, tavasszal, nyáron...
-  halat Dezső is -  Somogyi
-  vicces, nevetgélő
-  barátságos, kérdezgette
-  K. D. fölolvasott a malomról
-  G yűjjön, ír
-  K. D. mindig hajadonfővel járt
-  K. D. nem volt sokáig
-  7 -8 -szor látta J. bácsi Koszt. D.-t.
-  mindig a nép közé ment
-  csak a malomba ment K. D.
-  K. D direkt akart írni, azért kérdezgette ki Nagy T. Györgyöt

Nagy Torma György 1914-ben megvette a malmot az államtól, az 1880/90-es évek
ben Samu Pista apja építette Cselédessel együtt, megvette a Tukarcsi Matyi és tőle 
1914-ben Torma György. Azért vette az államtól, mert 25 év még nem járt le. 

1952/53-ban bontották le

Kosztolányi Dezső 
Városi könyvtárban kérdezni 
Pillanatképek 6 részből áll
így kezdődik: Hó, mi mindenhez nem hasonlítottalak már (kell: mikor írta? Hol 

jelent meg -  újságban?), 1937 előtt jelent meg
**
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Iskolaorvos és egészség-tanár
(a gimnáziumban)
Dr. Révfy Jenő tisztiorvos
Született 1860. május 27-én Kiskunmajsán. Képesítése: egészségtan. Működési 

ideje e tanintézetnél 8 hó. Tanította az egészségtant mint rendkívüli tantárgyat nov. 
hótól kezdve a 7. és 8. osztályban heti 1 órában.

(A Szabadka városi magyar főgimnázium értesítője az 190415. tanévről Közli: Koszto
lányi Árpád igazgató. Szabadka, 1905)

Szabó Batancs István az V osztály főnöke, az ifjúsági és a tankönyvtárnak, 
valamint az érem- és régiségtárnak őre. Született 1884. január 9-én, Szabadkán. 
Képesítése latin-történelem. Működési ideje ezen intézetnél mint kisegítő tanáré 7, 
mint helyettesé 10 hónap, összesen 1 év és 5 hónap, mint rendesé 5 év 9 hónap, 
mindössze 7 év 2 hónap. Tanította az egész iskolai éven át a latin nyelvet a III. B. 
és az V osztályban; továbbá az iskolai év elejétől január 10-ig a görög irodalmi 
olvasmányt a VIII., a történelmet a III. B. osztályban; majd ismét január 12-től 
kezdve a matematikát... • • /

(A Szabadka városi magyar főgimnázium értesítője. Összeállította Kosztolányi Árpád
igazgató. Szabadka, 1916)

Korábbi értesítőben:
Szabó B. István 1910-ben ezenkívül tanította a magyar nyelvet, s helyettesítő

ként helyesírást!
Idézetek

Kijegyezte Magyar László
Kosztolányi Dezső
Idézetek:/
1. így élt Kosztolányi Dezső
Irta: Levendel Júlia
77. old. kép; A szegény kisgyermek panaszainak költője (a világháború kitörése

kor M. L.)
2. Bácsország 1995. nov. 2.
Künn a tanyán
Kosztolányi Dezső
„Ezen a vidéken születtem, az ő nyelvüket beszélem, az ő hangzóik rögződtek meg ben

nem, öntudatlanul is azokkal élek, amíg meg nem halok.” „Egy aggastyánnal beszélgetek a 
halálról Megállapodtunk abban, hogy rettenetes lehet évekig az ágyat nyomni, senyvedni. 
Talán jobb a hirtelen halál. ” ..Kemény koponyám nép” ..Szeretnek ezek engem? Vagy legalább 
becsülnek? Vagy lenéznek, és titokban kinevetnek? (A szöveget aláhúzta M. L.)
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3. Kosztolányi Dezső összes versei 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989
135. old.

,J)e ősz felé, jaj ősz felé. de bús itt.
Az erdő fáj. Ledobja koszorúit 
s üres lesz a sok ócska kalyiba.
A tó, a tó is őszi ködbe búvik 
és dong a szúnyog az ablakzitán, 
pici, véres cincogó cigány.”

(Palicsi-tó M. L.)
136. old.

,y4 tó, a tó! az eleven poézis, 
fölötte az ég -  s összefoly a két víz -  
egymásbaolvad -  tág gyerekszemekkel 
fól-fölmeredve nézem néma reggel.
A tó, a tó! a messzeség! hahó, 
a messzeségbe elvisz egy hajó, 
ó, álom, áldás, szívdobogtató 
tündén titkok tükre, tiszta tó, 
tündén tó! Az ég is mint a tó, 
kék habja oly sejtelmesen inog.
Gyakran keresek rajt egy illanó, 
tovább libegő, lenge ladikot.
1910”

(Palicsi-tó M. L.)
280. old.

„Mert vén Szabadka, áldalak, 
mit hosszú, bús évek alatt 
hittem sorsnak, hazának, 
te álom voltál és regény, 
poros hársfája »A szegény 
kisgyermek panaszárnak

128. old.
„Ez beteg, boros, bús, lomha Bácska.

Itt félve jár az úri kisgyerek.
Mérges virágok, nyiszhtt emberek.
Egy távol torony ferde lángolásba. 
Méreggel mart, fehér, virágos orcák. 
Lánggal rikító selymek, rác mennyország. 
Nehéz aranypénz a lányok nyakán, 
mindegyik oly finom és halavány.
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404. old.

570. old.

570. old.

A trombiták estente mint a szörnyek 
egy vörös korcsma-ablakból röfögnek.
Trágár tivornya, részeg és tunya.
Sír a beteg és méla, szláv duda.
Most reszketek. Azt mondják, hogy mulatnak.
Sipít a síp, csörömpöl minden ablak, 
boros az asztal, véresek a kések, 
az ördög is fölpántlikázva lumpol, 
festett leányok lesnek a zsalukból 
s én meghalok, ha egyszer odanézek.
1911”

19. KÉSŐ ŐSZ A LUDASI PUSZTÁN
,y4 pitvaron a tengeri 
nevet a nap piros tüzére, 
de sárga árnyát elveri 
a paprikák piros füzére.
Száll-száll a lelkem kergetőzve 
a mustszagú, világos őszbe, 
mint szélbe csörgő papiros, 
fölötte a halál és élet 
a sárga és piros.”

VÖRÖS ÉS SÁRGA AZ ŐSZ SZÍNE...
„Körös es sarga az ősz szine, 
i/'örös füzérbe paprika 
és sárga tengeri.
Lelkembe e két szín lobog: 
a sárga és piros
s a barna föld, mely érett gyásszal 
koporsómra hull.
1932 (?)”

(Ludas M. L.)

SÁRGA, PIROS ZÁSZLÓIT LENGETI...
„Sárga, piros zasz/óií lengeti 
a cifra ősz a nap fakó tüzére, 
t o m  a ía/iyán is sárga tengeri 
és paprikák érett, piros füzére.
1932”  

(Ludas! M. L.)
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4. Üzenet 1987. január-március, XVII. évfolyam, 1-3. szám 
197. old.
A Brenner és a Kosztolányi család rokonsági táblázata

Árpád
* Sz. 1886. XII. 27. 

x 1919. V I .
( Sz. 1 9 6 6 .1 . 15.
K ovács Teréz

* Bp. 1900. XI. 29.
( Bp. 1972. IX. 18.

Éva Teréz
* Sz. 1921. VI. 3. * Suplyák 1934. X. 8.

5. Üzenet 1985. febr-m árc., XV évfolyam, 2 -3 . szám

Jegyzetek
Idézetek

Az idézeteket egybegyűjtötte, a jegyzeteket írta: Magyar László 
M. L. megjegyzése. Ezután:
-  így kicetlizni Kosztolányiné könyvéből
-  Dér Zoltán: ,4 Kosztolányi család levelezéséből 
Kosztolányi Dezső
Levelek -  Naplók 
Budapest, 1996
Kosztolányi D ezső: Levelek -  Naplók
Egybegyűjtötte, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Réz Pál. Budapest, 1996 

19. old.
Kosztolányi Dezső levele ifj. Kosztolányi Árpádnak.
Bp., 1903. október?
„Egy véletlenül szellemes, okos és előkelő lányt ismertem meg (akinek a nevét nem  

azért írom  le, hogy kikürtöljétek Szabadkán, de hogy elosszam azon téves értesüléseket, 
melyet Szabó kontár- levele és rosszul értesülése okozott nálatok), Tichy Margitot, gyönyörű 
szőke haja mint valami terhes sátor áll fején, kék szeméből a gúnyos bírálat szellemessége 
árad ki, mely csak akkor olvad át gyengeséggé, ha verseimet olvassa.”

Szabó Batancshoz!
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Szabadka, 1904. jul. 21.
Koszt. D. levele Juhász Gyulának 
30. old.:
„Sokat beszélek önről: testvéreim s szüleim váltig kíváncsiak, ki az az érdekes költő, aki

vel őket a megcsömörlésig traktálom. Vágyják önt látni. S ezennel meghívom Szabadkára. 
Legyen a vendégem. Két hétre,vagy három napra -  s’ il vous piait! Az időt ön fogja megha
tározni. Társaság lesz: Batancs, Brenner és én.”

Szabó Batancshoz

Szabó Batancs Bécs, 1904. okt. 31.
K. D. -  Csáth Gézának
50. old.
,y4 Childe Harold-oí befejeztem. Három éjszakán nem aludtam, hogy letisztázhassam

Q
Szabó Batancs István nevére címeztem, hogy ő átadja Vargha Gyulának. (Költő, műfor

dító, a Kisfaludy Társaság titkára -  M. L.) Mindenki előtt el akarom titkolni, teelőled is!
Az óriási sietségben azonban elfelejtettem beletenni a jeligés levelet! Szabónak rög

tön sürgönyöztem, hogy állítson ki egyet „Felleg” jeligével, tegyen bele egy sima névkártyát, 
írja fel erre a nevemet, lakásomat. (A pályázat szerzője: Kosztolányi Dezső bölcsészet-hallga- 
tó. Lakása Szabadka: főgymnázium), s így adja át a titkárnak.

Félek, hogy Szabó elhamarkodta a dolgot!
Keresd fel rögtön a lakásán (VIII. kér. Baross utca 36. III. 27.), s kérdezd meg, úgy 

cselekedett-e (...)
Ha Szabó elfelejtette volna utasításaimat követni, vagy elértette volna azokat, rögtön 

állítsd ki te a jeligés levelet, s vágtass (ha előadásod is van) akár bérkocsin is Vargha 
Gyulának lakására (II. kerület, Mész utca 6. szám)...”

868. old. Szabó Batancs Istvánhoz
(1884-?), tanár; Kosztolányi diáktársa, egy ideig budapesti lakótársa.

Szabó Batancs
Koszt. D. levele Csáth Gézának !!! Bécs, 1904. okt. eleje
46. old.
„ Gyökerestől felfordultam. A magyar nép alapjellemvonása most tűnik szemembe. Most 

értem meg, hogy olyan emberek, mint Szabó, Juhász, Boromisza nem általános emberek, 
hanem magyarok (...) Most érzem, hogy a mi kis hírlapirodalmunk a maga családias alak
jaival, polemizáló vezércikkeivel, croquis-jaival (...) nem mindenütt feltalálható javak, 
hanema szülőföld édes gyümölcsei. Most érzem, hogy magyar vagyok.”  -  (Megj.: valószí
nűleg Boromisza Jenő magyar-latin szakos tanár, Juhász Gyula egyetemi társa.)
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Lejjebb, a 46. oldalon:
,y4 költészet jelenleg pihen bennem (...) Embert keresek, és nem találok (...) Hol vannak 

a Szabók, a hosszú uzsonnák, hol van itt a Decsiék templomszerű, fehér lakása? ”

Batancs
51. old.
Babits Mihálynak Becs, 1904. okt. 31.
,y4 Sartor Resartus a világ legértékesebb munkái közé tartozik. A Rouge et Noir első 

kötetét Batancsnak (Baross u. 36. III. 27.) adtam, hogy adja át önnek; csodálom, hogy 
megfeledkezett kifejezett s töbször ismételt megbízásomról'’''

Szabó Batancs

76. old.
Batancshoz
Csáth Gézának, Bécs, 1905. febr. 1.
K. D. írja:
„Címem: Josephstadterstrasse 16. II. Stiege. /. Stock. 22. Thür. Batanccsal közöld 

adresszem.”
(Időközben K. D. ide költözött)

Batancshoz!
Csáth Gézának, Szabadka, 1905. ápr. 12.
82. old.:
„ Szabó B. István hazajön-e húsvétra? Jó lenne, ha felnéznél az öreghez, s megkérnéd, 

vegye már meg valahára (egy antikváriumban) Szinyei Magyar mondattan-át (középisko
lai tankönyv), a Finn nyelvtan-t (régien, egy levizsgázottól), s a kőnyomatos fonetikát.”

Szabó Batancs

Csáth Gézának és ifj. Kosztolányi Árpádnak. (Szabadka, 1905. tavasz?)
83. old.
„Magyart, Batancsot s benneteket egyszerűen csókollak.”

Jász Dezsőnek Batancshoz
363. old.
„Kedves Dezsőke, valamelyik napon -  vagy héten -  szeretnék egy-két napra Bécsbe 

menni. (...) Még egy szívességre kérlek: a mellékelt levelet add át bizalmasan Szabó Batancs 
István tanár úrnak, közös barátunknak.”

Szabó Batancs
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Szabó József

Dr. Kosztolányi Árpád
Gyerekkori emlékeim tárházában fontos helyet foglal el dr. Kosztolányi Árpád, 

az orvos, Kosztolányi Dezsőnek, a költőnek az öccse, hiszen Palicson 1945-ig szom
szédok voltunk. Középső és legkisebb lánya, Vera és Teréz ahhoz a „csapathoz”  tar
tozott, amely a templomkertben töltötte legszívesebben a szabadidejét. 1943 és 1944 
nyarán olykor húszan-harmincan is összeverődtünk, és nemcsak helybeli gyerekek, 
hanem azok is, akik szüleikkel Palicsra jöttek, hogy itt töltsék el a nyári vakációt 
vág)' annak egy részét. Télen akkoriban kevesen laktak Palicson, viszont nyáron meg
sokszorozódott a fürdőhelyen tartózkodók száma. Sokan azért jöttek, elsősorban 
Budapestről, hogy a gyerekek minél többet legyenek a friss levegőn. Nem is volt ház, 
ahol ne lettek volna nyaralók. Az idősebbek fiúk és lányok többnyire együtt játszot
tak a fiatalabbakkal, de olykor el is különültek. Ilyenkor a csitrik meg sem közelít
hették őket, messziről figyelhették csak kíváncsian, találgatva, hogy miről csevegnek 
suttogva. Amikor elérkezett szeptember és megkezdődött a tanév, a templomkertben 
is csendesült a zaj, maradtunk néhányan, „őslakosok” , akik az iskolába járás elle
nére sem hanyagoltuk el a mindennapi találkozást.
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Kosztolányi Verát és Terézt -  az utóbbit Tücsinek hívtuk -  ugyancsak szólította 
a kötelesség. 1943 ószén délután jártak iskolába. Egyik nap annak rendje és módja 
szerint felkészülten bocsátották őket útra. ők el is jöttek hazulról, de néhány lépés 
után meggondolták magukat és elhatározták, hogy az nap nem mennek iskolába. 
A templomkertet választották, ahol néhányan összeverődtünk. Egész délután együtt 
játszottunk, s ők csak akkor mentek haza, amikor úgy gondolták, már vége a 
tanításnak. Mint akik jó l végezték a dolgukat, állítottak be. Nem múlt el öt perc, 
amikor nagy sírás hallatszott a Kosztolányi-házból. A kerítés mellett meghúzódva 
megszeppenten és tanácstalanul néztünk egymásra, nem tudtuk, mi történhetett. 
Két-három  napig nem láttuk őket. Amikor ismét megjelentek, közölték, hogy azon a 
délutánon, amikor kimaradtak az iskolából, édesapjuk az iskolában tett látogatást, s 
meglepődve tapasztalta, hogy hiányzanak a lányai. Az esti nagy sírást az apai szigor 
váltotta ki.

-  Nem a verés fájt -  mondta Tiicsi - ,  hanem az, hogy három napra megtiltot
ták, hogy kijöhessünk közétek.

1946 nyarán megcsappant a gyerekek száma a templomkeltben. Hiányoztak 
Pestről a Mócsy és a Vojnich gyerekek, Kosztolányi Árpád a családjával is elköl
tözött. Sok év telt el -  már gimnazista voltam - ,  amikor tudomást szereztem róla, 
hogy Kanizsán élnek. Akkoriban már igencsak foglalkoztatott Kosztolányi Dezső 
munkássága. Lelkesedtem a verseiért, s még többet szerettem volna tudni róla, aki
ről Kinka Ferenccel közösen, még 1950-ben megállapítottuk, nagy költő és író. A 
gimnázium akkori filozófiatanára, László Ernő -  szintén Palicson élt -  ugyancsak 
rajongója volt Kosztolányi Dezsőnek, tanulmányt is írt róla. Megbeszéltem vele, 
hogy közösen felkeressük dr. Kosztolányi Árpádékat, hogy tőlük többet tudjunk 
meg testvéréről. Levélben megkerestem dr. Kosztolányi Árpádot, s közöltem vele 
elhatározásunkat. Válaszlevelében örömmel vette jelentkezésemet és tervezett uta
zásunkat. 1955 nyarának egyik vasárnapján kora reggel ültünk vonatra a palicsi 
vasútállomáson és döcögtünk a vicinálissal Horgoson keresztül Kanizsára. Kilenc 
óra előtt érkeztünk. Dr. Kosztolányi Árpádék régi ismerősként fogadtak. Egész dél
előtt a régi emlékeket idéztük fel, köztük a lányok iskolából való kimaradását és 
annak következményét, majd Dezsőről beszélgettünk. A kanizsai parkban tett sé
ta idején is költőről folyt a szó.

-  A rendszerváltozáskor egész családommal és anyámmal Pesten voltunk, Éva 
lánytmk esküvőjén, s amikor visszajöttünk, kifosztva találtuk a palicsi házunkat. 
A bátyámtól egy könyvet, és csak néhány sort találtuk -  mondta dr. Kosztolányi 
Árpád megrendüléssel. (Emlékszem: amikor az orosz katonák kifosztották ezt a há
zat is, könyvekkel tüzeltek. Dr. Kosztolányi Árpád lábbal hajtható fogorvosi fúró
gépét bedobták a templomkertbe, mi, gyerekek, itt találtunk rá, s játszottunk vele. 
Ki mert volna akkor közbelépni?) Kosztolányi Árpád bátyjáról szóló visszaemléke
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zésének minden szavát szivacsként szívtam magamba. A délutáni vonatta) utaztunk 
vissza Palicsra. Velünk jö ll Tücsi is. aki ugyancsak leszállt Palicson.

Dr. Kosztolányi Árpáddal való találkozásom és visszaemlékezései nagy hatással 
voltak rám. Szemtől szemben állhattam, és beszélgethettem azzal az emberrel, akit 
olyannak láttam -  olyan is volt - ,  mint ahogyan őt testvérbátyja látta, amikor 
ezeket a szép sorokat vetette papírra 1910-ben:

A doktor bácsi.
Áldott aranyember.
Világító, nyugodt szemé kékek.
Komoly ságornl lép be a szobába, 
szemébe nézek és csöppet se félek.
w
A béke ő, a part, a réu az élet.
Jaj, hányszor néztem jó arcába hosszan, 
míg ájuló álomba lengve árván, 
kis ágyamon, mint egy bús. barna bárkán, 
ködös habok közt ringatóztam.

A kanizsai látogatás nagy ösztönzés volt számomra, hogy belekezdjek egy 
Kosztolányi Dezsőről szóló hosszú dolgozatba, amit nemcsak a szabadkai gimnázium 
önképzőkörének ülésén olvastam fel, hanem vendégszerepeltünk vele az újvidéki és 
a zom bori gimnáziumban is. A sok Kosztolányi-verset osztálytársaim szavalták.

1955 után, egészen 1966 januárjában bekövetkezett haláláig gyakran váltottunk 
levelet dr. Kosztolányi Árpáddal. A leveleket Kosztolányi Dezsőné Kosztolányi Dezső 
című, 1938-ban, a Révai kiadásában megjelent életrajzi könyvében -  ahogy a kötet
hez jutottam, az külön történet -  őrzöm. Tücsivel azóta is gyakran találkozom. 
A Kosztolányi Napok, amelyeken mindig megjelent, amíg egészsége engedte, nem múl
tak el anélkül, hogy ne idéztük volna fel a gyerekkor közös szép emlékeit.

Gimnazistaként Verával a szabadkai gimnázium folyosóján futottam gyakran 
össze. Tragikus halála nagyon megdöbbentett. Valahányszor a korzón levő Limbus 
könyvkereskedés előtt megyek el, vagy betérek oda, magam előtt látom. Hogy is ne 
emlékeznék rá, amikor az üzlettulajdonos, István, Vera fia. Kosztolányi Árpád 
unokája.
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Zeke Gyula

Ránézünk egy levélre.
„Ránézünk egy levélre, s tudjuk, mi áll benne. Azután olvassuk csak el. Ránéz

tem Lovas Ildikó levelére a monitoromon, és nyomban tudtam, hogy szöveget kér. 
Szöveget megint, mikor már a múltkor megírtam neki, hogy nem írok, mert olyan 
idő van az életemben, amikor nem szabad írni. A felkérése ráadásul veszélyes, hogy 
találjuk meg Kosztolányi egy-egy novelláját, veszélyes, mert ha az ember -  akár 
tiszteletből, akár játékból -  hasonlítani akar, abból egészen bizonyosan nem sül ki 
tisztelet, és elromlik a játék. A játék, aminek pogány szentségéi ugyan ki ápolta vol
na vigyázatosabban, ha nem éppen ő, Desiré, ha a szeretetünk elpimaszodhat eddig 
a megszólításig?

Kosztolányinak, Esti Kornélnak az életemet köszönhetem, persze, a megérke- 
zesémet a világba, erre a szomorún kies állomásra. Magyarul írni mindig és szük
ségképpen hálaadás neki, én meg rá másfél évtizede csökönyös szomorúsággal 
gondolkodom, miképp juttathatnék el hozzá valami személyes ajándékot. Igaz, a 
címét sem tudom, semmit sem tudok. Itt van azért ez a kis naplóbejegyzés, melyei 
még 1993 őszen vetettem papírra Párizsban (ezért merem most közzétenni), s mely
nek akkor a Kosztolányi-kópia címet adtam. Egy apró jelenet, melyet látván nyom
ban őrá gondoltam, az ezer kis hírlapi írására, hogy ez közéjük való, az ő szemének 
teremtette a szeszély, csak lekésett róla. Átnyújtom tehát, pár soros anzix, talán 
Tolnai Ottó papírrepülőin akad még hely neki:

Utam a Luxembourg park mellett vezetett. Nem volt könnyű eldöntenem, hol 
igyam meg délutáni kávémat. A  fényes Párizs pazar utcákat terített egyre elém, 
bódultán szívtam az üde szeptember hűvös, esős lehellétet. A DALLAYAU kávéház 
előtt megtorpantam. Három idős hölgy ült karéjban az aszfalton egy kicsiny már
ványasztalka körül, kávéztak, beszélgettek őszi színekben. Festett arcuk, s m ogyoró
szín esőköpenyük mintha ugyanabból az anyagból készült volna. A középső dáma 
nem vett részt a társalgásban, elszenderedett, fönnakadt a szája. Hátravetődött a 
feje, mozdulatlanná merevedett, mint egy támaszték nélküli halott. De nem is ez volt 
feltűnő, hanem a kép melegsége, családi harmóniája. A két szélső hölgy lendülettel 
parolázott tovább, nem ébresztették föl bizonyára évtizedes barátnőjüket, ám a hang
jukat sem fogták vissza. Kávéik forrón  gőzölögtek.

Úgy tűnt, immár egyre megy nekik, élnek-e, halnak-e, s melyik világ is az, amely
nek asztalánál ülnek.”
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Lovas Ildikó

Szeráfi történet*
Nem kalandoztam már olyan régi időkben, amelyek a városháza építésének 

idejére tehetők. Egy ideig nem. Megfáradtam. Meg aztán nem szerettem volna, hogy 
végképp rám ragadjon az elmúlt város iránt egyfolytában vágyakozó szövegíró szűk
-  rojtosodó selyem, rühes macska szőréhez hasonlatosan kopott bársony, likacsosan 
sárga rüssös -  ruhája. Es tán azt se kérdeztem, megértik, ugye? Pedig ugyan kivel 
beszélhetném meg azt, hogy a folytonos üléstől, a szöveg fölötti görnyedéstől kiseg- 
gölődött, könyéktájt pötyögőssé vált ruházatomban inkább vagyok egy szigorú meg
figyelő, a levegőégben aranyosan sárgállva elrepülő sárkány leejtett szárnya vagy 
annak is csak egy pikkelye, s nem bánatos kornyadozással sóhajtozó, a múlt felé 
hunyorító, a jelen iránt vaksi vénkisasszony. Oregecske angyal.

De megfáradtam. Annyi féltenivalóm volt az utóbbi hónapokban, években, hogy 
úgy döntöttem, éppen most, hogy már-már valóságossá váltak legszörnyebb félelme
im, hagyom az elmúlt időket, épületeket és embereket, amiket és akiket szavakba 
merevítve próbáltam itt tartani a magam és mindannyiunk épülésére, hagyom őket 
falakon gipszmintaként nyugodni: az újrakezdés lehetőségének formájaként; vász
nakba merevülni: a rikító színek elvágyódásaként a város legkiválóbb helyén lévő 
csemegebolt hátteréből; kihasználatlan téglaívként hajolni: reménykedve abban, hogy 
a kihasználatlanság mindig job b  a megsemmisülésnél.

Sorsukra hagyom őket, mint aki eleget tett. Hát nem vagyok én angyal, hogy őriz
zem vágyaikat és megvalósulatlan céljaikat, felvéve a szövegeim miatt nekem kínált 
molyos, a nosztalgiától öreges-vizelet színű ruhát. A jelenbe belehunyorgó öregecske, 
szomorú, tépett lelkű angyal.

Én nem ezt akartam. De a gazdagságot megosztani csak hallókkal és látókkal 
lehet. A város fölött régen átúszott aranyszínű sárkány szárnyának pikkelyéből nem 
születhet angyal, az elmúltat szárnyaival őrizgető.

Sorsukra hagyom hát őket. Bennem kedv van és derű. Hatalmasra nőtt testem
ben motoros fiákerek előzik a villanyos társaság kocsijait, Ford Mondeo-taxik köröz
nek a piac környékén, göcögve nevetek, ha kerekeik megcsiklandanak a kanyarokban.

Nosztalgiám szomorkás mosolya?
Nem az emlékművek habarcsában az idő. Gajdeszre megy valahány. Emelheti 

tisztelet, hagyomány, félelem: az ilyes emlékezetet csámcsogva falja fel az idő.

* A szerző Via dél Corso címen megjelenő köteléből
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A fejekben, éppen ott. De minden gajsec lélegzetéből kifröccsenő nválcsepp, aki 
kenyeres puttonnyal a hátán végigloholt az utcákon, befordult a kapualjakba, pere
cet vetett a téren röpdöső masnik felé, becementesedik a léplek alá. Kenyérhordó 
fiúk fáradtságtól kicsorduló nyálán járunk. Talpunk alatt emlékművek.

Rühes macskaszőr-szerű bársony angyali ruhám?
Gondoltam: csillogó pikkely, kemény és törhetetlen, legfeljebb kiseggölődött és 

pötyögős: nem angyali, de olvképp félt, mint az akvarell-maszatos égen elhúzó 
sárkány félti a szelet. Amiben aztán minden benne: homok, vonatfütty, megérintett 
muskátli levele, építőmunkások izzadtsága.

Vág)' tán nosztalgiává szelídülhet a halál?
Minden máshová került. Hatalmasra nőtt testem sárga keramitkockákon hever, 

gajsecok reggeli leheletében megkötött nyálcseppjei között, göcögve nevet, ahogy 
különböző járművek kerekei csiklandják, fekszik a városon. A város fölött egyszer 
átrepült, a szelet féltő sárkány ismeri a helyet, ahol domesztikálni, nemesíteni akar
ják a halált, úgy lebeg fölötte, mint fekszem én rajta, szárnyából vagy annak csak 
egy pikkelyéből sarjadt vadhajtás, pötyögős és kiseggölődött ruhájában szövegek közt 
ténfergő megfigyelő.

0 , lennék bár öregecske angyal, nem kerub és nem szeráf, nem őrző és nem 
kitaszított, csak egyszerű, a kilenc kar egyikében megbújó, rosszul látó vénkisasz- 
szony: a város temetésén, emlékművek emelésének idején félbevágott vöröshagymát 
szorongatnék fekete szegélyes fehér zsebkendőmbe, aki tilkon megnyúzza egyetlen 
szobájába bezárt és éltől betegszőrűvé váll macskáit, hogy bundájukból otthonkát 
fonjon, sodorjon, kössön, és a halálba belenyugodva nyávognám a jelent. Feledve a 
régi időket, a megértés vágyától hatalmasra nőtt sárkány-szerű testem helyett 
aprócska angyalkezeimet tördelném.

Nem pékáruval teli puttonyokat cipelő kenyeresfiúk emléke görnyesztené a há
tam, tenné púpossá, de rüssök röpködnének otthonkámon, bőrömnek macskaszar 
szagú lenne a kipárolgása. Véletlennek is tarthatnám jelenlétemet, mit sem számító 
angyali ártatlansággal, kívülállóként: tiszta szellemi lényként.

Vagy tán nem a haláltól való félelemben dagad az élet?
Gondoltam: meg kell értenem, miért került minden máshová. Azért, hogy a nyel

vem ne szennyezhesse be a testem: ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy 
dolgokkal kérkedik. (...) a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Jól tudom, könnyebbsé
gem volna máskülönben, hisz úgy lehet, az angyaloknak nincs nyelvük, közéjük 
tartoznom kellemes volna.

Gondoltam: meg kell értenem annak a régi, aranyszínű sárkánynak nyelvét, mely 
a város fölött szállva mondta: vannak fővárosok, hol az ilyen gyötrődés érthetetlen volna. 
Es olyképpen belemerültem ebbe, hogy észre sem is vettem, régmúlt időkbe: azok 
embereihez, tárgyaihoz tértem, az elmúlt város iránt vágyakozó szövegíró macska
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szar-szagú, öregember vizeletének színében fürdő ruhájába bújtalódom, öregecske 
angyallá avanzsálok lassan.

Miközben a nyelvem az arany tisztaságában fiirdő sárkány nehezéke. És végül: 
engem kell legyőznie az angyalinak, mert az ördöggel cimborátok, bálványimádó 
vagyok. Önmagam kell legyőznöm: nyelvem legyen öngyilkoló kardom, mellyel hatal
mas, járművek kerekének csiklandozásától göcögve nevető testem miszlikbe aprítom.

Hát nem akkor silányítom nosztalgiává a halált, ha nem veszem észre, hogy min
den máshová került?

Gondoltam: a rühes macska lenyúzott bőréből fonl ruha, ami rám került, nem 
egy öregecske angyalé, de a halál angyaláé.

És újra a szöveg fölé görnyedtem, emlékezni akartam: volt kiseggölődött ruhám, 
pötvögőssé vált könyöke tájéka, mert az aranyos sárkány szárnyának egy pikkelyé
ből lettem megfigyelő, más helyeken tán érthetetlen volna az effajta gyötrődés, ám 
nem itt, ahol minden máshová került. És tán meg kéne alkudnom, hogy ne győzes- 
sek le, ne neveztessek egy elmúlt város iránt vágyódó szövegírónak?

Hát bálványom a város?
A bukott angyal ismeri föl a mélységet. Lázadhat az ellen, hogy minden másho

vá került. De a bukott angyal szemefehérjéből hiányzik a sárkány tisztessége: 
nyelvével formált szavak. A habarccsá keménvedő nyál, ami nem dicsőítés és nem 
emlékmű, nem lázadás és nem kárhozat.

Megfáradtam. Már annyira elnehezültem, hogy' tán végképp hagyni kezdtem az 
elmúlt időket, épületeket, embereket.

Mert minden máshová került, úgyis gajdeszre megy valahány.
És ez már majdnem olyan volt, mint a „m eg nem tapasztalt szenvedés öröksé

ge” . Éppen akkor, amikor majdnem valósággá váltak legszörnyebb félelmeim, 
megtörténtté az utóbbi években és hónapokban gyülemlő gonoszság, szereztem egy 
macskát. És mondtam: hagyom az elmúlt időket, Ián nem engedem, hogy' vágyódó 
szövegíróvá tegyenek, bálványimádóvá?

A kölyökmacskával együtt kezdett nőni bennem a dac, az ellenállás: hál nem 
tartozom ide, mondtam, ide, ahol minden máshová került. Figyeltem az egyetlen szo
bámba zárt macskám testéről hullani kezdett szőri. Kajánul azt gondoltam, hatal
masra nőtt testem, melyben egymást előzve száguldanak a közlekedési eszközök, úgy' 
megy majd össze, zsugorodik bele a szobába, ahogy a macskáról hámlik, a bezárt
ság kínja miatt csomókban hullik ki a szőr.

Tennem kellett valamit, gyűjteni kezdtem a szőrét, öreges vizelet szagú szőnye
gemből ujjaimmal kapartam ki macskaszarszagú szürke szőrét, hogy galacsinná 
sodorva kidobjam, de mert nem volt hozzá erőm, hát hagytam, szerte hagytam a szo
bában, míg lassan annyi lett belőle, hogy amerre fordultam belédörgölőztem, beleta
padt a ruhámba, kiseggölődött, könyökénél pötvögőssé vált ruhámba, puhává téve
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azt, akárha sárgás riissök. úgy lógtak rajiam a macs
kaszőr galacsinok, nem éreztem már, hogy vannak 
helyek (fővárosok tán), hol az ilyen gyötrődés érthe
tetlen volna, mert a gyölrődési se éreztem, nem terült 
el az ég alatt az aranyos testű, a homok, a vonatfütty; 
a megérintett muskátli levelének és az építőmunkás
ok izzadtságának szagát a szélben féltő sárkány, ma
gam se voltam a földön, nem nyúlt el hatalmas testem, 
nem emlékeztem a gajsecokra. amint a reggelbe fárad
va kiköpnek, nem volt mire figyelnem.

Vaksin hunyorgó öregecske angyal lettem lassan, 
szavak nélkül totymorgó. Már kezdtem nem látni, 
hogy minden máshová került: macskakaki a szememben. Kiseggölődölt ruhámhoz 
nem ért hozzá a sárkány szárnya.

Vágy tán mégis az emlékművek alatl vannak a halottak? És virággal kérhetünk 
bocsánatot az életükért?

-  Angyali ártatlansággal kardot fogunk a kezünkbe és virágcsokrot suhintunk 
össze ügyes mozdulatokkal -  ezt mondtam a bezártságtól rühesen vakarózó nfacská- 
nak. végighúzva felfelé Görbülő hálán a kezem, és hirtelenül nagyon meggyűlöltem, 
meri annyi élete van. És mert szőrgalacsinjaitól hozzá váltam hasonlatossá, maga
mat is meggyűlöltem. Éreztem, hogy nő, növekszik bennem az élet, ami pedig nem 
kell nekem, mert nincs benne kérdés.

Nem a kérdések tartják távol a halált?
Es nekem nem azzal kellene mégiscsak foglalkoznom, akkor is, ha az utóbbi idő

ben majdnem: újra minden máshová került.
Elhittem, majdnem elhittem, hogy kérdések nélküli szövegíróvá kell,lennem, egy 

szomorúan bólogató öreg angyallá, mert megijedtem: megijedtem attól, hogy erőszak
tól halhatok meg, és szétporladó hatalmas testemből szertefutnak majd a közlekedé
si eszközök anélkül, hogy megmondtam volna, merre induljanak. *

És tudom, mi akadályozott meg abban, hogy elhiggyem, le is írom azonnal. 
Ha férfiak verekednek egymással, és egyiknek felesége odamegy, hogy a férjét kiszabadítsa 
annak a kezéből, aki veri, és odanyúl a kezével, hogy megragadja annak a szeméremtestét, 
le kell vágni az asszony kezét irgalom nélkül.

Odavágtam a macskát, verni kezdtem ököllel és rugdosni a rüsztömmel, szállt 
a szőr mindkettőnkről, csípősét izzadtam, ha nem lesz is kezem, nem pótolhatod an
gyali szárnnyal, nevetni akarok és sírni, a szeméremtesthez kapcsolódó történetet 
akarom elmesélni, de előbb tisztázni, hogy miért került minden máshová, ja j, jaha- 
ja j, az életemet akarom. Mert tudd meg, te rühes dög, hogy ez az egyetlen életünk, 
mindamellett talán a legjobb élet a lehetséges reinkarnációk láncolatában, melyen átmegyünk,
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mert a gilgul. a számtalan élettranszformáció kabbalista hite szerint a múlt vagy jövendő 
életeink során kő. növény, állat voltunk vagy leszünk, vagy bármi a bolygónkat meg a 
számunkra ismeretlen világokat benépesítő oktalan lények közül.

Akár angyal is.
De nem mosl. rugdostam a macskát, nem most, amikor még lélegzem, akkor se 

most, ha voltak pillanatok, amikor szerettem volna kilépni mindabból, ami körül
vesz, mert már nem olyan a világ, amelyben a férfiak verekednének egymással, csak 
gyilkolás van, gyereket, asszonyt, közkatonát, férfiembert egyként elérő halál, nincs 
helye a kéz feláldozásának. Mert minden mellett mégis ez a legjobb életünk.

Es kirugdostam szobámból a macskái.
Vagy nem került minden máshová?
Ahogy hatalmas testemmel ismét nyugodtan heverek a régi helyemen, azt látom, 

ami van: semmi se ott, ahol lennie kellene.
A folyó már másfél évszázada a föld alatt folyik. A Nagyposta utcájából az ő 

hullámain nyargaltak a gajsecok kenyeres puttonyokkal a hátukon: ha kiköptek 
fáradtságukban, az utca lefolyóin a föld alatt sutyorgó folyóba került nyáluk, szá
radó nyomai ekképpen lettek a vízfolyás emlékművei. A föld göröngyei színes tes
tű díszként falakon tündökölnek. Különlegesen ragyogóvá teszik a várost: kék, sárga 
és zöld ragyogásuk az épületek falán a féltést gerjeszti: s ha bántja valakik szemét? 
Es visszatépik oda. ahonnan fáradtságos munkával kisajtolták belőlük a ragyogást: 
a földbe.

Hát nem az jelenti a fájdalmat és a szépséget, ha minden máshol van?
Akár az asszony keze idegen férfi szeméremtestén, hogy megmentse a férjét aman

nak a kezétől. Cselekedete a megmentés, a megtartás kétségbeesett hirtelenségével 
zúdul a kezébe, sokszorozza meg erejét, mégis van egy parancs, amely úgy szól: 
irgalom nélkül vágják le a kezét.

Azért ad, hogy elvegye?
Olyan egyszerű ez. Ahogy hatalmas testemmel elterülök, hogy a közlekedési 

eszközök kedvükre tehessék dolgukat, időről időre víz 
fröccsen a szemembe. A város legkülönbözőbb pont
jain csobogók, szökőkutak köpik-nyelik a vizet, a föld 
göröngyeiből égetett csempék őrzik cseppjeiket, ame
lyek néha, ha feltámad a szél, hatalmas testemre 
kerülnek. Hűsít, élvezem. De amikor kiseggölődött■ ne

ruhámban a szöveg fölé görnyedek, az élvezet ijedt
séggé, féltéssé nehezül: tudom, hogy a város föld alá 
került folyójának emlékművei: egyképpen fájlalják a 
folyó eltűnését és teremtenek szépséget. Es tudom, 
hogy annak adatik, akinek van: de melyik? Fájdalom?
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Szépség? Ezért ragaszkodom a járdához száradt gajsec-nyálhoz: csöppjei a folyóban 
és talpunk alatt, az elvesztés lehetősége nélkül.

De bennem kedv van és derű. Szélcsendes napokon, amikor nem fröccsen felém 
a szökőkutak vizéből egyetlen csepp se, csak a közelekedési eszközök surrognak 
járataik szerint, göcögve nevetek, ha kerekeik megcsiklandanak. Ilyenkor Krámer úr 
jut eszembe, akinek egyszer tévedésből elvitték legkedvesebb ruhadarabját, a kabát
ját, amely egész fiatalságának, életének, a szabadkai ruhagyár felvirágoztatásának 
tanúja volt, abban a városban vette, ahová egy őszi napon indulnia kellett volna a 
feleségével együtt (sietve, a mássalhangzókat sistergetve mondták a hírt, hogy fegyverszü
netet kértek, ez a biztos véget jelenti, ha nem a halált, csomagolni kell és felmenni, amíg 
nem késő, így mondták, nem volt kétséges az úticél), de nem indult el, Krámer úr ma
radt. és mert a felesége nem volt vele, nyugodtan kigondolhatott dolgokat, mesélhe
tett történeteket. Egyszer azt mondta, „élni annyi, mint beleütközni a dolgokba és 
simogatni azokat.”  De ennél sokkal jobban  szerette azt a mondatot, hogy „minden 
máshová kerül.”

Mostanában szélcsendes napok sorjáznak, követik egymást a holdpálya két cso
mópontja, a sárkányfej és sárkányfarok között, hát kihasználom az időt, és elmesé
lem, hogyan gondolta Krámer úr azt. hogy minden máshová kerül.

A Városháza harmadik emeletén sorakozó műtermek egyikének zajos összejöve
telén üldögélt Krámer úr. kicsit hümmögve-dünnvögve. rövidlátó szemével a színész-

0  ö  D

nőket méregette, fickándozó nevetésükre megrándult az orrlyukából kilógó szőr. válla”  ' ü  O

fölött hátranézett a demizsonból bort töltő művészre, akit felesége a hatvanas éve
ket idéző szigorú-feketével kihúzott szemével komoran méregetett, és -  Krámer úr -  
kicsit összerándult, ahogy a demizsonból kilöttvent a homoki bor, mert a művész 
rázendített, hogy: „Debrecennek van egy vize...”  Mindenki jó l érezte magát, a félig 
nyitvahagyott, folyosóra nyíló ajtóból barackpálinka illata síindörgött a műterembe, 
mert az éppen daloló művész felesége a gimnáziumból hazafelé menet betért férje 
műtermébe, aki egy tisztelőjétől barackpálinkát kapott, amit a múzeumból, a levél
tárból és a szomszédos műtermekből odasereglettekkel igyekezett megsemmisíteni, 
hogy hazavigye a cekkereket. De mert a pálinka meggátolta az embert a bevásárlás
ban, a szigorú-feketétől erős szemű asszony felkapta az üveget és a folyosón lévő kes
keny ablakok egyikén ledobta a Városháza udvarába. Annak illata, akárha fehér 
szirmú barackvirág, puhán szállingózott vissza az üvegcserepek közül. Emiatt aztán 
Krámer úr, aki a színházi előadásról érkezett a műterembe, már a folyosón kelleme
sen érezte magát, bár amikor megtudta az illat okát, kicsit összerázkódott az asszo- 
nyi gyalázattól. Hallgatagon üldögélt a sarokba helyezett fotelben, jól érezte magát 
a viháncoló színésznők látványától, de amikor felhangzott a „Debrecennek van egy 
vize...” , odafordult a tőle nem messze tanyázó férfihoz, és megkérdezte tőle, miért 
van szakálla. Akárha sejtette volna a választ, bólintott: gondoltam, hogy nem azért,
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mert zsidó vagy. És fejével egy csupaszarcú figura felé bökött: minden máshová 
kerül. Akár a barackpálinka: a vérkeringés helyett az udvar kövére. No, de legalább 
egyet biztosan tudok: ettől az asszonytól nem kellene szőrszál -  és fejével a szigorú
feketétől borult tekintetű nő felé bökött mert ő aztán nem kerülne máshová. Öreg 
volt már Krámer úr. hát örömét lelte abban, hogy odafigyeltek rá, így aztán a tekin
télyes szakállra függesztve szemét, folytatta: megjegyezheted, amit mondok: minden, 
ami jó , máshová kerül. Akár a barackpálinka az udvar kövére, a folyó a föld alá. 
Régi tapasztalatom ez nekem, még Csantavéren jöttem rá, amikor az első szeretőm 
elhagyott. Arra kértem, engedné meg nekem, hogy a szeméremszőrzetéből kicsippent
sek egy szálat, hadd szagolgassam, morzsolgassam hátralévő éveimben. Mert más 
asszony nem kell nekem, ezt azért hozzátettem. Megengedte. Valami történhetett 
akkor velem, mert csak olyan nőkbe tudtam beleszeretni, akik szeméremszőrzete 
láttán izgalomba jöttem, de nem az ösztöneimben, hanem valahol mélyebben: a gyűj
tés izgalma kerített hatalmába. Nem tudom, hogy ezt érezhették-e meg bennem, de 
sorra elmentek, máshova, máshoz kerültek. Annyi biztos, hogy' egyedülálló gyűjte
ményem van: egyenes szálú fekete, kunkorodó szőke, selymes vörös. Nem akartam, 
hogy elmenjenek, de elfogadtam, belenyugodtam: ami jó , szépséget és fájdalmat ad, 
mindig máshová kerül.

Krámer úr, akárha oda nyúlna, kicsippentett egy szőrszálat az orrából, tán 
csiklandozta a gyorsuló levegővételben. De ettől az asszonytól, bökött a térde közt 
demizsont szorongató művész felesége felé. akkor se kellene, ha csokorba kötve nyúj
taná át. Mert nem amiatt voltak jók a mindig máshová kerülő asszonyok, nem. 
Hanem azért, mert úgy csinálták, mint az angyalok. Akár a szeráfok.

Szélcsendes napokon, amikor hatalmas testemre nem fröccsen víz a szökőku- 
takból és csobogókból, olyan, akárha kiseggölődött és könyéktájl pötyögőssé vált 
ruhámban ülnék a szöveg fölött, régmúlt időket és embereket idézve, akár egy régi, 
aranyszínű sárkány szárnyának pikkelyéből idehullott megfigyelő, nem viaskodom 
rosszízű gondolatokkal öregecske angyalokról, akik ellenében meg kellene védeni a 
nosztalgiává silányított halált, kérdéseket föltenni, hogy értelmessé dagadjon az élet, 
az a gyötrődés, amely más helyeken érthetetlen volna, akkor Krámer úrra gondolok, 
akiről úgy érzem, sajátságos gyűjteményével éppen olyan emlékművel emelt a 
szeráfként szerető asszonyoknak, mint a gajsecok a föld alá került folyónak, nem 
érzem, hogy az elmúlt város iránt egyfolytában vágyakozó szövegíró szűk -  rühes 
macska szőréhez hasonlatosan kopott bársony, likacsosan sárga rüsszös -  ruhája 
volna rajtam, és ha nem volna ilyen hatalmas a testem, tán föl is tudnék repülni, 
sárga hajam úszna a szélben, olyan volnék, akár egy aranysárkány vagy tán mint 
egy hatszárnyú angyal: szeráf.
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