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ábrázolja, ami van vagy volt, hanem ami lehetne, amit az ember el-
képzelhet." (148.) Levendel többször is meggyőzően emlegeti Karinthy 
belső elégedetlenségét, állandó harcát terveivel; igazi írói tragédiája 
mégsem fogalmazódik meg az életrajzban. Az, hogy nincs igazán repre-
zentatív műve, zseniális tehetségét szétaprózta törmelék-műfajokban. 
Az Utazás a koponyám körül valóban „a magyar prózairodalom egyik 
legizgalmasabb, legszebb darabja" (179.), de témájánál, anyagánál fogva 
a dokumentumregényhez áll közel, csak a zseniális megírás bizonyítja a 
nagy írót. A humoreszk, bármilyen klasszikus példányait teremtette 
meg Karinthy, mégiscsak miniműfaj marad, az irodalmi karikatúráról 
pedig, amelynek szintén utolérhetetlen mestere volt, Karinthy maga 
mondta, hogy „élősdi műfaj" (155.). 

A két életrajz irodalomtörténeti hitelességének próbája, hogyan 
rajzolják meg azt a kort, amelyben modelljeik éltek. Eléggé tisztázott ez 
a kor. Mégis jelentős, hogy mindkét életrajzíró szinte hajszálpontosan 
ugyanúgy vázolja fel ezt a kort és irodalmi életét, mindketten rész-
letesen ismertetik a Nyugat mozgalmát, kiemelik modelljük életében 
1918/19 szinte cezúraszerű jelentőségét, mindketten gondosan számon 
tartják modelljük kapcsolatait, barátságát a kortárs írókkal és képző-
művészekkel. Legfeljebb annyi a különbség, hogy Levendel Karinthy 
utolsó éveiben Karinthy közeli barátjaként említi Móriczot, míg Kiss 
nem említi Karinthyt. Viszont szomorúan azonos mindkét életrajznak 
az a tanulsága, hogy a Nyugat-korszak nagy és derűs föllendülése után 
az ellenforradalmi korszak két évtizedében Móricz is, Karinthy is egyre 
magányosabbá, keserűbbé válik, - nemcsak életrajzi körülményeik, 
hanem elsősorban a kor atmoszférája következtében. 

A kiadót dicséri mindkét kötetben az ügyes nyomdai megtervezés, 
az olcsó árhoz képest szép kiállítás, a jól olvasható szöveg és a sok-sok 
beszédes kép, mindegyik a maga helyén. A képek között akad ki-
ábrándító is (pl. Móricz „törékeny" édesanyjáé), de hát ez az élet. 

MAKAY GUSZTÁV 

Rónay László: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 

Napjaink irodalomtörténetírásában vonzó az az erőfeszítés, amellyel 
a Nyugat korszakát kutatják. E terület művelője előtt nehéz feladat áll, 
hiszen tárgyát nem merítheti ki a szorosan vett szépírói alkotások 
ismeretével; arra a társadalomtörténeti anyagra is folyvást tekintettel 
kell lennie, amelynek föltárása éppen csak megindult. Erre utal, hogy 
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nemcsak a témájukról egyénien informáló esszék száma nőtt meg, 
hanem a tudományszak gazdagodd eszköztárából mind többet alkal-
mazó monografikus feldolgozásoké s a manapság divatos nagyobb 
terjedelmű tanulmányoké is. Ez a változás egyebek mellett veszélyeket 
is rejteget. Mert csak akkor hasznos a nehézségeket kimondani, a 
hiányokat bevallani, ha a szerző meg akarja szüntetni a feltárt fogya-
tékosságokat, vagyis ha a korszak egész kérdéskörének magyarázatára 
mozgatja apparátusát. Erre vállalkozott Rónay László könyve is 
Kosztolányiról, aki e nemzedék egyik legkevésbé feldolgozott vezér-
alakja, s kinek nagyságát ugyan általában elismerik, de alig-alig igazol-
ják. 

Kosztolányi világának különös szövevényére korán felfigyeltek, de 
ennek a világnak legsajátosabb kérdései megvilágítatlanok maradtak. 
Szerintünk döntő fontosságú, hogy elhelyezzük európai és 'magyar 
kortársai között életművét, amelynek legfőbb sajátsága, hogy az élet 
démonikus ellenfelévé előlépett történelmet értelmezi; a prózaíró 
Kosztolányi nem egyet megnevez az élet démoni erői közül, megnevez 
lírája is — ha szereplírának tekintjük. Magunk az egész lírai életműből 
esztétikailag azokat a verseket tartjuk mint szereplírát igazán értékes-
nek, melyekben állítás és cáfolat dialektikája a legteljesebb. Vagyis a 
Számadásban helyet kapott költemények egy részét, amelyek külön-
böző magatartásformákat különféle verstípusokkal társítanak (Halotti 
beszéd, Marcus Aurelius, Hajnali részegség, Ének a semmiről). Babits 
egyébként a Halotti beszéd Kosztolányijáról nyilatkozott a leg-
elismerőbben. A Kosztolányi-irodalom is jórészt Babits értelmezése 
nyomán alakult ki, aki a művészi karaktert és az alkotásvilágot először 
elemezte együtt. E Két kérdéskör láttán is — noha alig érinthettük — 
kivételes művészi gazdagság és elemző perspektíva tárul föl. Rónay 
László könyve a sorozat jellegéből fakadólag nem egyes művek elem-
zésének sorozata, - fentebbi vázlatos gondolataink bizonyítását pedig 
elsősorban elemzésekkel kapcsolatban fejthetnénk ki. Azonban van e 
könyvnek sok olyan részlete, melynek tanulságait az egyes művekre is 
alkalmazhatjuk. 

Tanulmányában az életrajzi elem vált uralkodóvá. Eddigi monogra-
fikus feldolgozásainak teljes eszköztárát használja e könyvében is. 
Rónay László fölkészültsége a kisebb terjedelmű monografikus fel-
dolgozásban a legerősebb: előszeretettel mintáz portrét a kiválasztott 
íróról. Homályos vagy eldöntetlen kérdések iránt kevésbé fogékony, 
mentalitása nem a vitatkozóé. Ezt már csak azért is elégedetlenül 
szemléljük, mert Kosztolányi bizonytalan megítélése az életút egyik 
kiélezett helyzetéből következik (a Pardon-rovatbeli szereplésére 
gondolunk). Rónay László így mások eredményeiből annyit használ föl, 
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hogy sohase lépje túl az udvariasság határát. Aprólékos tájékozottsága 
olykor mégsem társul elég alapossággal. Ezért részben értekezői modora 
a hibás: érzelmi hatásra törekszik, s ebben a Nyugat esszéista nemze-
dékének neveltje. Feltűnő' módon kerüli a szakterminusokat még 
bonyolultabb irodalomtörténeti jelenségek tárgyalásakor is. Ezen 
igyekezetének zavaró mellékterméke néhány sejtelmes kifejezés, mint 
pl. „torokszomorító hitellel" (139.), „ziháló evidencia" (194.). 
Árnyoldala ennek, hogy időnként a pontosság rovására megy. A műfaji 
kötöttség ugyanis elbírta volna azt az elvontságot, amely a kifejezésbeli 
árnyaltság biztonságához érthetőbb nyelvet használ föl. 

A választott módszer hátrányát mi a következőkben látjuk: az 
életrajz esetleges eseményeiből nem tehet kellő magabiztossággal 
rekonstruálni az alkotói egyéniség világát. Túlságosan szűk dimenzióban 
mozog ahhoz, hogy az ember és a történelem egymásra rétegezettségét a 
maga bonyolultságában érzékeltethesse. A személyiség és a szerep talál-
kozását (ez pedig a 20. századi irodalom legfőbb sajátosságainak egyike) 
így nem magyarázhatta kellő érvénnyel. Módszerének fogyatékossága az 
életrajzi és a költői én azonosítása. De könyvének legnagyobb hibája, 
hogy nem különítette el következetesen azokat a műveket, melyekre az 
életmű értelmezését építhetnők. Rónay László az alkotásra csak mint az 
életrajz különböző hullámhosszú mechanikus rezgéseire tekint. Köz-
vetlen megfeleltetésekkel él ott is, ahol pedig láthatóan másról van szó. 
Bármennyire kézenfekvő magyarázatként kínálkozik, hogy „nagy 
regényeinek alapélménye az úgynevezett középosztály bizonyos rétegei-
nek válsága, széthullása, halálra ítélt volta" (149.), hihetjük-e tényszerű 
taglalás hiányában, hogy mind a Pacsirtara, mind az Aranysárkányra, 
mind az Édes Annára egyként érvényes az idézett megállapítás? El-
méletileg különben is kétséges, hogy időben kn?el álló művek világképét 
egymásból, illetve közös alapról magyarázzuk. A három alkotás belső 
világteremtésében mutatkoznak olyan különbségek, amelyek ellene 
szólnak Rónay László kifejtetlen tézisének. A regények bemutatásában 
a szerző elmulasztja az egyenkénti következetes végiggondolást, amit a 
művek csoportos bemutatása nem pótolhat. 

Felemásan oldja meg a bonyolult Ady-revízió kérdését. Rónay 
László említi ugyan azokat az életrajzi, pszichológiai és irodalom-
szociológiai mozzanatokat, amelyek Kosztolányit az Ady (és kultusza) 
elleni bírálatra ösztökélték, de homályban hagyja a bethleni konszoli-
dáció alkonyának szélesebb összefüggéseit. Véleményünk szerint pedig 
éppen ebből a — részlegesen már Adyt is asszimiláló — kultúrnaciona-
lista közegből magyarázható mind Kosztolányi, mind ellenfelei állás-
pontja. Csupán ezen ideológiatörténeti háttér megvilágítása után alkal-
mazhatjuk a szorosabban vett irodalomtörténeti és esztétikai szem-
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pontokat. Az viszont mindenképpen menti a monográfus eljárását, hogy 
alig-alig támaszkodhatik ideológiatörténeti részletkutatásokra. 

Külön méltánylandó, hogy Rónay László az életmű sokrétűségét az 
emberileg jelentős értékek fokozatos elmélyüléséből vezeti le. Be-
mutatja azt a folyamatot, amely az élményi tartalom puszta meg-
jelenésétől Kosztolányit — értekező prózai feldolgozások közbeeső 
fázisán át - a művészi mondanivaló öntörvényű fölépítéséhez vezeti. 
Felveti Rónay azt is, hogy az életmű összképéhez elválaszthatatlanul 
hozzátartozik az ironikus látás. Az pedig megóvja az arányok eltéveszté-
sétől, hogy többnyire az életmű egészéből ítél, noha magunk jobban 
hangsúlyoztuk volna a lírai és epikai tartomány közti különbséget. 
Legkevésbé azonban azt értjük, hogy miért maradtak el teljesen az 
interpretációk, amelyek pedig a kismonográfia-típus keretein belül is 
megoldhatók. Mert így kérdésessé válik, hogy végül is milyen ismere-
tekre alapozza a Kosztolányinak tulajdonított költői alkatot és esz-
tétikai világot A&g magyarázható az összehasonlítások mellőzése is. A 
Nyugat költői modelljei sokkal bonyolultabbak, mind feladatvállalás és 
szereprealizáció, mind pedig a megvalósulás és esztétikai ideál tekinteté-
ben, hogy ne kellett volna akár csak jelzésszerűen utalni Ady, Babits, 
Füst Milán, Karinthy művészi újdonságára. Így rajzolódott volna ki 
Kosztolányi tőlük elkülönülő s velük rokon karaktere, alkotótípusa. 

Hagyományos, életrajzi megközelítési módot társított olyan értéke-
léssel Rónay László könyve, amely a viszonyítási pontokat nem követ-
kezetesen tűzi ki. Módszer tekintetében tehát osztozik jelenkori 
irodalomtörténetírásunk fő hibájában, amelyet viszont sok tekintetben 
magyaráz az előző tudománytörténeti korszak egyoldalú biográfus és 
poétikaellenes beállítottsága. (Gondoljunk csak arra, hogy Horváth 
Jánosnak több mint félszázados Petó/í-monográfiáján kívül ma sincs 
egyetlen olyan könyv sem, amely egy teljes költői vagy írói életmű 
poétikai magyarázatára vállalkozott volna.) 

A módszer kifogásolt hiányosságai a szerző óvatossága ellenére is 
súlyos következményekkel járnak: így pl. - hogy kirívó példával éljünk 
— az „esztétizáló világkép" értelmezésében. Rónay László itt sem 
differenciál Nem magatartásformáról és művekből kielemzett ideológiá-
ról beszél. Ha helyes a következtetésünk, életszemléletet ért a címkén. 
Felfogása azonban mindenképpen elhibázott. Kosztolányinál nem 
jutottak uralomra a szó szerint felfogott homo aestheticus meghatározó 
jegyei. Értékvilágában nem illeti kizárólagos hely az esztétikai értéket, 
meggyőződésbeli elfogultsága eredetileg sem etikai morálvesztettségre 
vezethető vissza. A közelmúltban Ottlik Géza tanulmánya is emellett 
foglalt állást. Megítélésünk szerint a Nero például egészében épp az 
esztétizáló világkép elvetését bizonyítja. Rónay László tévedése azzal 
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magyarázható, hogy elmulasztotta felülvizsgálni az esztétizmus koránt-
sem egyértelmű problémakörét Kosztolányinál. Hajlunk afelé, hogy az 
eddigi szakirodalom, így Szabó Árpád és Heller Ágnes erőszak árán 
jutott „az erkölcsi normák fölbomlása"-szerű végkövetkeztetésekre. 
(Mint ahogyan azt, Szabó Árpád cikkével kapcsolatban, Szabó Zoltán 
világosan leszögezte.) Ezért részben Kosztolányinak az a cikke felelős, 
amelyben a homo aestheticus — homo morális kettősségének tételét 
megfogalmazta. Csakhogy a szembeállított fogalompár egyik tagja nem a 
másik kijátszására született: az író nézete az, hogy a morál a legmeg-
foghatóbb befogadási szinten, az.esztétikumban jelenik meg. 

Rónay László könyve a hagyományos irodalomtörténeti értékelést 
követi, olyannyira, hogy néha még annak (nem túlzott) árnyaltságából 
is veszít. A szerző szinte egyetlen szempontból sem kísérelte meg, hogy 
Kosztolányi világképéről újszerűt mondjon. Ez annak tudható be, hogy 
eszközei alkalmatlanná tették a legnehezebben megközelíthető művészi 
tartalom elemzésére. De még ezzel együtt is: az Esti Kornél-problémá-
ról szívesen olvastunk volna többet. Végső soron: Kosztolányi külső és 
belső univerzumának legjellemzőbb pontjai tárulnak föl az alterego-
fikcióban, ahol a mindennapi élet látókörének áthágásával állandó 
szembesítésre alkalmas, világirodalmi szintű elbeszélő technikát hozott 
létre. Az Esti Kornél akkor válik magában az életműben is megkülön-
böztetett fejlődési fokozattá, amikor fölidézzük azt, hogy A rossz orvos 
hősei még szigorúan a mindennapi élet látókörére szorították saját 
mondanivalójukat a világról; a végső szembenézéshez, az önmagukkal 
való metafizikai leszámoláshoz szinte szokványos, naturalista technikájú 
történet során jutnak el a hősök. 

Egy kismonográfia szükségképpen a visszafelé nézés attitűdjéhez 
kapcsolódik: mi történt eddig a tárgykör feldolgozása során. Kritikusá-
tól mégis szigorúan megköveteli azt is, hogy előrenézzen: hol mutat-
koznak sürgető feladatok. Továbbra is kérdőjel áll Kosztolányi élet-
útjának nem egy vitatott pontján. Kiragadott példaként háromra hivat-
koznánk. A Babitscsal kapcsolatos magatartás-változás mindeddig nem 
kapott körültekintő magyarázatot. Pedig jelentősége túlmutat a 
Kosztolányi-filológia keretein, s nem is csupán két kortárs viszonyára 
korlátozódik. Megmagyarázása annak a világnézeti színtérnek teljesebb 
megismerésével kecsegtet, amely a század első évtizedében kialakuló 
művészeti és ideológiai nézetek leghatékonyabb befolyásolója volt. 
Vizsgálatához mellőzhetetlen a további anyagfeltárás, noha az életrajzi 
levelezés nélkülözhetetlen dokumentumokat bocsátott rendelkezésre 
már eddig is. (Sajnálatos tudni, hogy irodalmunk nagy levelezésköreiből 
szinte legkevésbé a Nyugat első nemzedékéét használták föl.) Legutóbb 
például Babits beszélgetőfüzeteinek kiadott részéből kerültek elő 
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Kosztolányival kapcsolatban újabb adalékok. Elengedhetetlen kötele-
zettsége a Kosztolányi-kutatásnak az is, hogy végre — a Kiss Ferenc által 
újabban föltárt adatok fényében - tárgyilagos képet rajzoljon a költő 
Pardon-rovatbeli szerepléséről. Az Új Nemzedékben közölt búcsúcikke 
nyilvánvalóvá teszi, hogy ez nem csupán a szűken vett biográfia fel-
adata: e pályaszakasz olyan mélyreható egzisztenciális válsággal párosul 
amelyet teljes jelentőségében ismét csak ideológiatörténeti alapokról 
méltathatunk. Ha ez megtörténik, akkor és csak akkor mérhetjük fel 
jelentőségét az életmű rákövetkező szakasza szempontjából. Ez idő 
tájt ugyanis Kosztolányi sorsdöntő konfliktusba került. Akárcsak pálya-
társainál, nála is élesen vetődött föl a művészi funkció és a történelem 
diktálta szerep dilemmája. Nagy hatású változás eredeztethető innen: 
elmélyül valóságtudata. Kivételes érzékkel tagolt epikai anyaga egy-
szerre köti meg legszemélyesebb mondanivalóját és a nemzeti lét tragi-
kumát. Előtérbe nyomulnak ugyanis a nagyobb terjedelmű elbeszélő 
formák, amelyeknek műfaji keretei között korának közvetlen értelme-
zésére ugyanúgy tág lehetőség nyílott (A rossz orvos, Édes Anna), mint 
a nemzeti összeomláshoz vezető történelem oknyomozó faggatására 
(Pacsirta, Aranysárkány). A harmadik igény megvalósítása, noha merő-
ben filológiai érvelést kíván meg, azoknak szükséges, akik az életművet 
tágabb összefüggésében, s különösen az utolsó alkotói periódust 
elemzik. A Számadást ti. úgy könyvelte el az irodalomtörténet mint 
önálló verskötetet (a „ciklus" jelölés hasonló értelemben használatos 
ezzel). Tudvalevő viszont, hogy Számadás című versgyűjteménye 
Kosztolányinak nem jelent meg. Ezen cím alatt 1935-ös válogatásának 
az új verseket magába foglaló záróciklusa olvasható. Viszont ez (ismét 
csak kiragadott példaként) periodikusan szerkesztett önarckép. E 
jellegét olyan határozottan vállalja, hogy kötetfunkciót láthat el. Meg-
tartva tehát a Számadás hagyományos státusát, kívánatos lenne már 
filológiai vonatkozásainak fölkutatása: az összeállítás szempontjainak 
mérlegelése. 

A munkához eddig, némi kitérőt megkockáztatva, kizárólag az 
irodalomtörténeti ítélkezés szempontjait használtuk. Nem kétséges 
azonban, hogy munkájával Rónay László a szélesebb olvasóközönséget 
is tájékoztatni akarta. így ez a terület sem maradhat említetten. Teljesít-
ménye az iskolai oktatás, a művelt publikum számára egyaránt hasznos, 
művelődéspolitikai célkitűzések megvalósításához alkalmas segédeszköz, 
mert a művelődéstörténeti hagyomány organikus részét képező Nyugat-
nemzedék egyik kiváló képviselőjéről megfelelően informatív, emberi-
művészi egyéniségéről a művek olvasására inspiráló képet ad. (Gondolat, 
1977. Nagy Magyar írók) 
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