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morális rosszat, szexuális vétket ráolvas az „úri szfíz"-re. És 
vegyük észre a rá való utalást is ebben a sorban: 

Vágyad több , mint az utcalányé . . . 

így ez a vers magyarázó és egyúttal záró verse a domina macu-
/efű-motívumnak, ezzel mintegy pontot tesz a kísértet-egzor-
cizálás után. 

SZABÓ RICHÁRD 

KÜLÖNVÉLEMÉNY E G Y VERS É R T E L M É R Ő L 

K O S Z T O L Á N Y I D E Z S Ő : MARCUS AUREL1US 

1929 októberében jelent meg a Nyugatban, majd hat évvel 
később, 1935-ben, Kosztolányi legérettebb verseskötetében, a 
Számadásban kapta meg kijelölt helyét a költő életművében a 
Rómában kelt Marcus Aurelius című költemény. Odatartozik 
Kosztolányi Dezső költészetének javaterméséhez : szinte össze-
foglalása mindannak, ami az örök hangulatdobálta, alkatánál 
fogva is impresszionista költőben nem pillanatnyi, nem múlé-
kony, hanem kezdettől mindvégig állhatatosan komolyan 
vett. A formáiban, nyelvezetében, ötleteiben és eszméiben oly 
lebegően játékos Kosztolányi-költészetnek — amelyben a 
politikai magatartás sem volt több jobbra-balra kacérkodó 
lelki kalandnál — mindig vol t és mindig megmaradt egyetlen, 
rendületlen erkölcsi alapnak az értelem feltétlen tisztelete, s 
ami ettől elválaszthatatlan: minden zavaros, ködös és miszti-
kus fölényes megvetése. A művész mögött hitetlen ember 
áll: nemcsak a tételes vallásokban és a vágyakból ábrándokká 
gyúrt metafizikákban nem hisz, de a megvalósítható nagy 
emberi célokban sem. Ez a hitetlenséget kifejező művész 
azonban mindig kulturált és civilizált; nemcsak tiszteli a mű-
veltséget s nemcsak szereti a szépséget, hanem egyetlen igaz 
hitként éli és hirdeti, hogy a műveltség és a szépség fölemeli a 
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lelket, s a léleknek ez az emelkedettsége vigaszt, sőt kárpótlást 
ad a hitetlenségért. A Marcus Aureliusról szóló költeménynek 
is ez a legelsődlegesebb értelme. De a szépség és értelem hit-
vallása mögött bonyolultabb bölcselet is kiolvasható a vers 
alaposabb elemzésével. 

Itt azonban előzetesen szembe kell néznünk egy közkeletű 
versmagyarázattal, amely Kosztolányi Dezsőné szép Koszto-
lányi-könyvében olvasható értelmezés alapján került az iro-
dalmi köztudatba, és amelyet alátámaszt Gellért Oszkár véle-
ménye is a költemény célzásairól. Ez az értelmezés összefüggést 
keres a Kosztolányi Ady-tanulmányát követő, nagyon is 
indokolt felháborodás és az időben közeli Marcus Aurelius-
költemény célzásai között. Mintha a költő a vele vitatkozók-
nak válaszolna, és Ady-ellenességének további kifejezése 
volna ez a vers is. — De az ilyenfajta értelmezés kevéssé meg-
győző, ha az ember alaposan figyeli a szöveget. Miszen a 
„kancsal apostol" kifejezés aligha vonatkoztatható akár Adyra, 
akár azokra, akik lelkesednek Adyért. A „keleti zagyvaság" 
vagy a „cifra regék gőze" nagyon nehezen azonosítható a 
húszas évek végének hazai irodalmi jelenségeivel. Különösen, 
ha meggondoljuk, hogy a költemény Rómában kelt, ahol 
lépten-nyomon nemcsak eleven valóság, hanem szüntelen 
látványosság is a vallás, és ahol ebben az időben már politikai 
ténylegesség a fasizmus, amelyre a Horthy-kor akkor már egy 
évtizede készíti elő Magyarországot is. Az antik Marcus Aure-
lius a „középkori" R ó m a kellős közepén figyelmezteti az ott 
járó költőt a gyilkos hitbeli és politikai zagyvaságokra. A vers 
szövegéből sokkal inkább ez derül ki, mint a közkeletű értel-
mezés. Ha van valami köze a gondolatoknak a rossz emlékű 
Ady-vitához, az legföljebb annyi, hogy ez a konfliktus érzé-
kenyebbé és gyanakodóbbá tette eszmék és jelszavak iránt. 

Korábbi éveiben voltak baloldali fellángolásai és jobboldali 
megalkuvásai. A teljes érettség végső évtizedében már csak a 
kiábrándultság maradt meg mindabból, amit a polgári világ 
adhatott, és az értetlenség mindaz iránt, ami a polgárságon túl 
következhet. Ez a beállítottság egyik oldalról végsőkig fokozza 
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a bravúros játékosságot; játszani mindennel: eszmékkel, sza-
vakkal, lélekkel, fájdalmakkal, halálfélelemmel. A másik 
oldalon elmélyül az egyetlen erkölcsi é lmény: megalkuvás 
nélkül értelmesnek lenni. 

És ennek az erkölcsi élménynek a hitvallása a Marcus Aure-
liusról szóló költemény. 

Marcus Aurelíus, az Antoninusok uralkodócsaládjából szár-
mazó római császár a gondolkodástörténet egyik nagy és 
vonzó alakja, A trónra tévedt filozófus, aki — miközben az 
időszámításunk szerinti II. évszázadnak alighanem legnagyobb 
gyakorlati államférfiaként kormányozta a világbirodalmat — 
stilisztikai szépségében halhatatlanul fogalmazott gondolat-
rendszerével egybeötvözte a férfias római morált a görög 
sztoikusok lélekfegyelmező, hiúságok fölött diadalmaskodó 
szelíd emberségességével; és még a korai népi-kereszténység 
szeretet-eszménye is némiképp ösztönzően hatott erre az 
eszmevilágra. Marcus Aurelius egy kiábrándult kor bölcse 
volt, aki az ábrándok helyére az értelem gyönyörűségét, az 
elvesztett vallásos hit helyére az igazságok tudomásulvételét 
állította. Eszményi példakép ez a hajdani, nagyon nem császári 
jellegű császár a két évezreddel későbbi nagyon művelt, 
nagyon jóízlésű, a maga polgári világának eszményeiből vég-
képp kiábrándult költő számára. 

Marcus Aurelius római lovasszobra a késő ókori képző-
művészet legszebb alkotásai közé tartozik. Ennek a szobornak 
a művészi élménye és mindaz a gondolattársítás, amelyet, a 
szobor és modellje felidézett neki, ott Rómában ihlette Koszto-
lányit a költeményre. 

A forma: szabadvers. Kosztolányi a verselés legnagyobb 
művészei közé tartozik. S amilyen biztonságosan kezeli a 
zárt formájú versek prozódiáját, ugyanolyan otthonos az 
előzetes ritmustervek alól felszabadított szabadversekben is. 
Azaz igazából: az ő szabadversei a klasszikus verstani elemek 
továbbvariálásai. Ez a Marcus Aurelius-költemény a maga 
egyszeri formájával a görög-latin ókor költői ritmikáját idézi. 
Anapaestusok és daktylusok hullámzása még a hangtalanul 
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olvasót is skandálásra készteti. Hogy mennyire fontos itt az 
időmérték, bizonyítja a harmadik szakasz negyedik sora: 
„örök igazza". A nyelvtani szabállyal mitsem törődő kettő-
zött „ z " hang mutatja, hogy a negyedik szótagnak hosszúnak 
kell lennie a sor rövid szótagjai között; a skandálás módja : 
I» VU I — и 

Ha az olvasó, anélkül, hogy kifejezetten skandálni akarna, 
csupán az élőbeszéd időmértékviszonyain belül, de figyelve 
arra, hol hosszú, hol rövid a szótag, értelmesen olvasni kezdi a 
szöveget — a prozódia okvetlenül az antik drámák kórusainak 
ritmikáját idézi a fülébe. Az első szakasz akusztikusán ezt a 
hullámzást adja. 

\vv — \vu~\uv— \KJ 
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Tessék ezt szavak nélkül kilallázni vagy kikopogni, és a fül 
azonnal hallja, hogy ez a szabad vers az ókori versformák 
zenéjét stilizálja. S így van ez mindvégig : a ritmus eleve antik 
hangulatot ad az antik férfiút idéző költeményhez. 

A vers nyolc szakasza különböző hosszúságú. Nem a forma, 
hanem a tartalmi egységek határa választja el a strófákat. 
Vagyis — a prózai szövegektől kölcsönözve a kifejezést — 
ezek tulajdonképpen n e m versszakok, hanem bekezdések. 

Az első a környezetrajz: Róma javarészt középkori emlé-
kektől teljes környékén, de a nevével mégis annyira ókorra 
emlékeztető Capitóliumon, ott áll Marcus Aurelius szobra. 
Alkonyat van, de lángoló piros és sárga színekkel teljes alko-
nyat. A második szakasz a helyzetkép: a költő szembenéz a 
bronz-cézárral. A harmadik szakaszban megszólítja. Itt sora-
koznak fel azok a jelzők, amelyek egyúttal a költő számára az 
erkölcsi értéket jelentik: emberi nagyság, a pogányság örök 
igazsága, a tömegtől elhúzódó ember magánya. 
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Ez a tömegektől, sőt „bamba" tömegektől való irtózás a két 
világháború közti években a polgári humanizmus jellegzetes 
magatartása, és egyszerre tartalmaz egy pozitív és egy negatív 
vonást: az elkülönülést a fasizmus felé rohanó — azaz éppen 
Itáliában már a fasizmushoz elérkezett — csőcseléktől és az 
értetlenséget a szocializmusra vágyó néppel szemben. Egyik 
oldalról tiltakozás volt minden embertelenség ellen, de a másik 
oldalról lemondás az emberségességért folytatandó harcról. 

A következő szakaszokban azonban felerősödik az ember-
telenségtől való elzárkózás motívuma. A negyedik szakasztól 
kezdve kétségtelen, hogy a költő egyszerre jellemzi Marcus 
Aureliust és a saját magatartását. Ezt a kapcsolatot a „fönnséges 
írótárs" megszólítás is világossá teszi. Kétfelé határolja el 
Marcus Aureliust, azaz saját magát: egyrészt a kancsal aposto-
loktól, a keleti zagyvaságoktól — ez Marcus Aurelius korában 
az egymással is vitázó vallásos szektákat jelentette, beleértve 
a kereszténységet is; másrészt a barbárságtól és hazugságtól — 
ez az ókori példában az elavult régi-rómait jelenti. A költő 
korára alkalmazva az analógiákat, ez egyrészt a Mussolinitól 
Horthyig terjedő hazai fasizmus zagyvaságait, másrészt a már 
barbár és hazug régi-polgárvilágot jelképezi. (De kétségtelen, 
hogy a szocializmusban sem ismerte fel a kiutat.) 

Az ötödik szakaszban a költő már mindenestől azonosult a 
filozófus császárral: egyes szám első személyben beszél. Azt is 
gondolhatnók, hogy a szavakat Marcus Aurelius mondja, ha 
árulkodóan nem ugrana be a huszadik századi „rádió" fogal-
ma. Ez a szakasz a józan ész és a civilizáltság hitvallása minden 
barbárral szemben. A szövegből úgy gyanítható, hogy min-
denekelőtt a vallásos misztikában és a kora-fasiszta propa-
gandában látja a kor barbárságát: „kik titkon az éggel rádión 
beszélnek" és „ki cifra regéknek gőzébe botorkál". 

A hatodik szakasz a valóság tudomásulvételének hitvallása. 
A humanista hős-eszmény képe ez : aki nem fél szembenézni a 
legijesztőbb valósággal sem. Itt vége minden illúziónak. Már 
csak a bizonyos haláltudat van és a vállalt szomorúság. 

A hetedik szakasz ezt a bátor reménytelenséget összeköti a 
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lélek szabadságával. Ez az összekapcsolt szabadság és remény-
telenség ugyanúgy modern felújítása a legszélsőségesebb ókoi i 
sztoicizmusnak, mint korai megfogalmazása az egzisztencializ-
musnak. Az egzisztencializmus a filozófiatörténetben ugyan 
régebbi eredetű, de világnézeti divatja csak a háború után 
— tehát jó másfél évtizeddel később — bontakozott ki. Kosz-
tolányi, anélkül, hogy nevet adott volna új-sztoicizmusának, 
lényegében már az egzisztencializmushoz jutot t el ebben a 
költeményben. És ez azt is mutatja, hogy a polgári humaniz-
mus, ha elzárkózik a tömegektől, egyik lehetősége szerint 
eljut az egzisztencializmus nihiljéhez. És azt is mutatja, hogy az 
antifasizmusnak polgári oldalról szükségképpen kialakul egy 
egzisztencialista útja is. A harmadik szakasz individualizmusa 
és a negyedik szakasz haláltudatban élő ténykultusza együtt úgy 
látszik nem is vezethet máshová, mint a hetedik szakasz társa-
dalmi tartalmát vesztett egzisztencialista szabadságélményéhez. 

És ez a korai, lényegében már egzisztencialista túllépés a régi 
polgári eszményeken, de úgy, hogy a tények férfiasan bátor 
tudomásulvételén túl a mélyebb összefüggések, a társadalmi 
teendők és egy társadalmi erkölcs fokozottabb humanizmusáig 
már nem jut el a felismerés — azt is magyarázza, hogy az a 
mostani ifjúság, amelyet akkor is megérintett az egzisztencia-
lizmus filozófiája, ha n e m is azonosul vele, miért érzi éppen 
Kosztolányit oly nagyon közel a maga gondolat- és érzelem-
világához. 

A befejező, nyolcadik szakasz már csak epilógus. A gondolat-
menet a hetedik szakaszban lezárult. Itt a délre és nyugatra 
kiránduló magyar költő hódolva köszönti a nagy példaképet, 
tiszta és hitetlen szívét felemelvén Marcus Aurelius testvéri 
szívéhez. 

Ennek a végső szakasznak legnyomatékosabb szava a 
„hitetlen" jelző, s ez mintegy össze is fogja a költeményt. A 
kulturált hitetlenség feledhetetlen hitvallása a Marcus Aurelius-
vers. A hitetlenség pedig morális tartalmát tekintve kétértékű. 
A polgári világképen belül, mint az idők folyamán hazug-
sággá silányult hitek tagadása — előremutató, kifelé vezető. 
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De túl a polgári világnézeten már gátló erő, mivel az új érté-
kekre sem mond igent. Ez a kétértékűség jellemző Kosztolányi 
költészetének túlnyomó többségére: kétségtelenül előremu-
tató, haladó polgári művészet, de eszmevilága már tartalmat-
lan a szocialista gondolatkörben. Ez természetesen a morális 
tartalomra vonatkozik. Mert az esztétikai oldal egyértelműen 
tudatfejlesztő. Hiszen nemcsak Kosztolányi nyelvi és verse-
lési művészete, hanem feltétlen jóízlése, értelemkultusza, az 
emberiség magasztos emlékeinek áhítatos tisztelete — s mind-
ez a legmagasabb színvonalon jelenik meg ebben a költemény-
ben — szüntelen szép-élménnyel szolgálja a lélek nemesedé-
sét. 
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