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S milyen gyógyírként hathatott egy olyan országban, ahol 
akkoriban az ellenforradalmi kurzus embereket, osztályokat, 
nemzetiségeket uszított egymás ellen, a fejedelemnek a Tün-
dérkert végszavaként elhangzó bölcs és biztató szózata: 

,.Mindennek megjön a maga ideje . . . Alázattal kérem az országot, 
higyjétek meg, mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem 
eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk." 

így lesz a szövegen és szövegen kívüli adalékokon alapuló 
meggyőződésünk szerint hitelessé Móricz üzenete, melyet — az 
általa megismert és elismert történelmi valóságot respektálva, 
de egyben az írói fantázia lehetőségeit is gyümölcsöztetve, 
kora magyar valóságáról elmélkedve a mű befejezése után így 
foglalt szavakba: 

„Nincs Bethlen Gáborunk." 
RÁKOS PÉTER 

A SZECESSZIÓ STILÁRIS SAJÁTOSSÁGAI 
KOSZTOLÁNYI PRÓZÁJÁBAN 

1. Kosztolányi szecessziója sem az irodalom-, sem a stílus-
történetben még nem részesült kellő figyelemben. Amit előz-
ményként jelezni lehet, az lényegében csak annyi, hogy több 
kutató számol Kosztolányinál a szecesszió meglétével. így 
például Sőtér István (1966:137) úgy véli, hogy novelláiban van 
valami „a századforduló ízléséből, helyenként a szecesszió 
stilizálási módjából is". Czine Mihály (1973: 26) elismeri, hogy 
a szecessziós jellegű prózának is voltak eredményei, ezek közül 
„a kezdő Kosztolányi szecessziós színei"-t is kiemeli. Németh 
G. Béla (1979: 153) a Nero parabolisztikus-intellektuális jelle-
géhez viszonyítva Kosztolányinál a korábbi „szecesszió ér-
zelmes fölényé"-ről beszél. Tüzetesebben azonban senki sem 
foglalkozott Kosztolányi szecessziójával. így a kérdésnek a 
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minket közelebbről érdeklő stilisztikai kutatásokban sincs 
számottevőbb előzménye. 

A vizsgálat körét a prózára (novellákra, hírlapi írásokra, 
irodalmi tanulmányokra és esszékre, levelekre) szűkítettem 
elsősorban azért, mert itt a szecesszió erőteljesebb, mint a 
lírában, és mert így egy korábban megkezdett, csak a prózára 
vonatkozó munkámat (Szabó, 1976) folytathatom, elmélyít-
hetem. Hangsúlyoznom kell továbbá azt is, hogy nem iro-
dalom- vagy művészettörténeti, hanem „kimondottan" stilisz-
tikai vizsgálatot végzek: a szecessziónak a stiláris sajátosságait, 
azaz a nyelvi eszközökhöz kötődő, azokban testet öltő ki-
fejező formáit próbálom feltárni és jellemezni. 

Maga a téma mélyebb összefüggéseiben meglehetősen 
problematikus, minthogy a szecessziót egészen eltérően értel-
mezik. Teljes tagadásától (Lukács, 1969), a mindenes, átfogó 
és egyetemes korstílusként, illetőleg uralkodó stílusként 
(Halász, 1977; Diószegi, 1967) való felfogásáig értelmezésében 
nagyon sok az átmeneti változat, az egymást tagadó nézet. 
Emiatt nagyfokú a velejáró bizonytalanság, és egészen jogosult 
bármilyen kétely. Ennek ellenére azonban talán mégsem egé-
szen lehetetlen a szecesszió fogalmi tartalmát egyféle felfogás 
alapján megvilágítani úgy, hogy ez a körülhatárolás a vizs-
gálatnak legalább munkahipotézis értékű alapjául szolgál-
hasson.1 

A szecesszió a századforduló egyik stílusakánt fogható fel. 
Tehát nem egyetemes jellegű irányzat, nem korstílus (mint 
ahogy az impresszionizmus, szimbolizmus sem az), hanem csak 
egyik változata a századforduló sokszínű művészetének. Első-
sorban képző- és iparművészeti, építészeti irányzat, de kevésbé 
kifejletten szépirodalmi is. Pók Lajos (1972: 95, 115) jogosan 
hangsúlyozza, hogy 

1 L. az itt felhasznált és ezen kívül a szecesszióra általában vonat-
kozó, közvetve hasznosított szakirodalmat a dolgozat végén közölt 
Irodalomban. 
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„az irodalmi szecesszióban korántsem alakult ki olyan specifikus 
formavilág, mint a képzőművészetekben", továbbá, hogy éppen „a 
stílus tekintetében hiányoznak az uralkodó jelleg egységes karak-
terisztikumai". 

Mindez azzal is összefügg, hogy stiláris sajátosságainak, 
kifejező eszközeinek a rendszere nem zárt, hanem inkább 
nyitott, emiatt nehezen körvonalazható. 

Bonyolítja a helyzetet az is, hogy a szecesszió keveredett a 
többi századfordulói stílussal: jó néhány sajátosságában az 
impresszionizmus és szimbolizmus jegyeit ismerhetjük fel. 
Emiatt Kosztolányi prózájának szecesszióját csakis az imp-
resszionizmussal és szimbolizmussal való kereszteződésében 
tanulmányozhatjuk, és természetesen úgy, hogy vizsgálatát a 
századforduló jellegzetes életérzéseinek összképébe állítjuk, 
azaz olyan szemléleti, érzelmi és magatartásbeli tartalmakat 
veszünk alapul, amelyek valamennyi századfordulói stílus 
számára meghatározó erejűek voltak. 

2. A szecesszió tényleges tartalmát, stílusának jellemző 
sajátosságait Kosztolányi idevágó nézeteivel, vallomásaival 
világítjuk meg. Mint látni fogjuk, ezekből is olyan szemlélet, 
életfelfogás vonható el, amelyet az eddigi szakirodalomban (1. 
főleg Diószegi, 1965, 1967; Pók, 1972) a századforduló sajátos 
érzésvilágaként tartanak számon. Hasonló a helyzet a sze-
cesszió stílusával is (Szabó 1976). 

A szemléletben Kosztolányinál is a nagyfokú egyéniség-
kultusz a legfontosabb. Úgy véli ugyanis, hogy a modern 
szellem képviselőinek „egyetlen kincse az egyénisége lett, az, 
hogy teljesen különbözik másoktól" (Ny, 431).2 Descartes 

2 Az adatok után forrásként a novellákat címük szerint jelzem (a 
felhasznált kötet: A léggömb elrepül. Bp. 1981). Az egyik többször 
idézett novella hosszabb címét (Hrussz Krisztina csodálatos látogatása) 
így rövidítem: Hrussz Krisztina. A hírlapi írások, irodalmi és nyelvészeti 
tanulmányok, valamint a levelek esetében a kötetet jelzem rövidítve. Á: 
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híres mondását Kosztolányi így módosította: „Különbözöm, 
tehát vagyok" (uo.). A Sakk-matt lényegében az egyén láza-
dásának a novellája: „Görbedt gerincem merészen rázta le az 
alázatosság szolgajármát". Különben nem is annyira ez az 
érzelmi lázongás a fő kérdés nála, hanem inkább az, hogy az 
ember „bús különc, spirituszba való különlegesség" (Á 321). 

A szubjektivitás állandó hangsúlyozásával a századforduló 
modern emberének sok életérzése szóba kerül. Nagy részüknek 
jó foglalata lehet az, amit Kosztolányi az emberi „élet föl-
bogozhatatlan rejtélyé"-nek nevez (Ny, 431). Mindenekelőtt a 
különös, furcsa és titokzatos érzések, hangulatok, olykor a 
különcség rögeszméi kötik le figyelmét: „ide menekültem 
furcsa lelki szenzációkat keresni" (D, 120), és novelláiban is 
elsősorban ezekről szól. Igaza lehet Kiss Ferencnek (1965: 
308) abban, hogy maga a novella Kosztolányi számára „első-
sorban belső szenzációinak eszköze", és hogy több novellája 
„a borzongással vegyes ámulás azon, hogy az emberein milyen 
furcsa hangulatok és rögeszmék lehetnek úrrá". Minderre a sok 
eset közül néhány példát mondhatunk: az őrült keresők 
„mintha valakit vártak és kerestek volna bizonytalanul, egy 
lázálom gyötrő ködében" {Öregurak), „Hívtak a mezők és a 
csillagok . . . Arab hitregékben éltünk" (A csillagász fia), a 
világból kiábránduló szereplő „arra a meggyőződésre jutott, 
hogy álmait folytatni kell ébren is" (Az alvó). 

Mindezekkel az érzésekkel nagyon gyakran tépelődés, 
türelmetlenkedés és főleg idegesség társul (pl. az Aranyórában; 
Verpelétyben). A kérdést így is teszi fel az író: „És ki nem 
türelmetlen, ki nem ideges ma? " (A, 285). Érdekes, hogy 
Babits is ezt veszi észre Kosztolányiban: 

Álom és ólom. Bp. 1969; É: Ércnél maradandóbb. Bp. 1975 ; F: Füst. 
Bp. 1970; /. írók, festők, tudósok. I—II. Bp. 1958 -, Ny : Nyelv és lélek. 
Bp. 1971; továbbá a levelek, D: Dér Zoltán: Ikercsillagok. Újvidék, 
1980; L: Kosztolányi Dezső Negyvennégy levél. A leveleket összegyűj-
tötte . . . Dér Zoltán. Szabadka, 1972. 
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„Egzotikus, beteg színek, filozofikus nyugtalanság, lázas vibráló, 
bársonyosan izzó . . . indokolatlan, túlzott, hirtelen ellágyulások költő-
je" (.Arcképek és tanulmányok. Bp., 1977, 298-299) . 

A tépelődés, idegesség mellett már első cikkében hangot 
adott a kiábrándultságnak : „sötét szemekkel állunk a sziporkázó 
fényáradatban csalódottan, kiábrándultan és elfásulva" (A 35). 
Mint bántó érzés szóba kerül még a magányosság: „Mit ér az 
életem, ha egy ilyen kis kutya is megvet" (Csak egy kis fehér 
kutya), a félés: „Valami nagyon rosszat, addig ismeretlent 
sejtve . . . halálos félelem szorította össze szívemet" {Óvoda) 
vagy a világ rendetlenségének a tudata is: „az élet furcsa és 
bonyolult" (F, 223). 

Ezeket a nyugtalanító érzéseket a novellák hősei csillapító, 
zsongító „ellenszerekkel" próbálják hatástalanítani, az „élet 
fölbogozhatatlan rejtélyét" megpróbálják kibogozni, feloldani 
azzal, ami megnyugtató, vigasztaló, ami védelmet, menedéket 
jelent. A stílusalakítás szempontjából ezek az előbbieknél is 
fontosabbak, hisz — mint látni fogjuk — elsősorban a megnyug-
tatás, a menekülés lehetőségei nyomják rá bélyegüket a sze-
cessziós stílusra, a díszítő motívumok tartalmára, anyagára. 

Kosztolányinál az élet legfőbb vigasza a művészet, a szép-
ség. A különben is „homo aestheticus"-nak nevezett íróról 
általános vélemény az, hogy költői világképe művészetcent-
rikus. Juhász Gyuláról írta, hogy „a föltétlent . . . a művészet-
ben találta meg" (í, I. 49). A témánk szempontjából persze az 
is fontos, hogy szerinte az irodalom „izgatószer, levegője 
valami kábító, színes ópiumgőz" (Ny, 319), vagy hogy a szóra-
koztató művészetekben „érzéki szépségeket, bódító izgalmakat 
keresünk" (A, 285). 

Amilyen mértékben rajongott a művészetért, ugyanúgy 
vonzódott egy másik „nyugtatóhoz", a metafizikaihoz: a líra 
nem más, mint „kézzelfoghatóvá tétele mindnyájunk meta-
fizikai ért-jé ne к s azoknak a túlvilági rezgéseknek, amelyek-
nek kivétel nélkül rezonáló szekrényei vagyunk" (É, 430). 
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Valóban epikus képzeletét is elég nagy mértékben táplálja 
metafizikai életérzése" (Barta, 1976, 1976: 443). Érthető, 
hogy szereti a titokzatost, a rejtélyest, hogy novelláiban g) a-
kori jelenség a csodás (Hrussz Krisztina csodálatos látogatása), 
a meseszerű (Az esernyő, A fakír) vagy az álomszerű (Lidérc). 
Minden bizonnyal ez a beállítottsága vezeti el az illúziók kedve-
léséhez, és ez vált ki belőle nosztalgiát a természet után, amely 
egy nem lebecsülendő természetmítosz alapja (pl. az Álom és 
ólom kötetben: Pesti tavusz, Nap fürdő és holdfürdő). 

Fontos persze az is, hogy mindezek segítségével tiltakozni 
tud a hétköznapiság vagy az előítéletek ellen, hogy el tudja 
különíteni magát és írói világát mindattól, amit nagyon gyak-
ran nyárspolgárinak neve^. 

Ehhez hasonló szerepe lehet a modernség iránti vonzal-
mának is. Különösen hírlapi írásainak gyakori témája a mo-
dernség sok-sok életkérdése (pl. a nevelés, oktatás, életmód, a 
férfi és a nő viszonya), valamint a megújult tudomány és 
technika (pl. Két professzor, A lég vándora). 

De Kosztolányi nemcsak a szecesszió érzéstartalmairól, 
hanem stílusáról is nyilatkozott. Egy korai hírlapi cikkében 
egy bécsi tárlatról szólva hosszasan értekezik a képzőművészeti 
szecesszióról. Hangsúlyozza, hogy a szecessziós festők, szob-
rászok „a modern ember fantáziájához fordulnak, s nem a 
művészet egyszerű eszközeivel hatnak, mint Rubens egyko-
ron" (Á, 77). Példaként az egyik festmény színeinek villogását 
és színfoltjainak „explozióját" emeli ki. És számol hatásával is, 
a „makacs, vaskalapos" közönség véleményének megválto-
zásával: „Az, aki kétkedő mosollyal fogadja manapság a leg-
szélsőbb szecesszió furcsaságait, itt feltétlenül hivő lesz" (uo. 
74). Kiderül cikkéből az is, hogy a nála oly gyakran szereplő 
dekadencia műszó a szecesszióra is vonatkozik. 

Másutt és egyáltalán az esetek többségében Kosztolányi a 
szecesszióról áttételes fogalmazásban nyilatkozik. A felsorolt 
stiláris sajátosságok tartalmából azonban eléggé egyértelműen 
következik, hogy ezek a szecesszióra (is) vonatkoznak (bár más 
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a megnevező műszó: főleg dekadencia, ritkábban romantika, 
egészen ritkán barokk vagy pedig - és ez a legáltalánosabb — 
egyáltalán nincs megnevezés). 

Saját szecessziójáról a legtöbbet az irányzat elavulása után 
az Esti Kornél első fejezetében mond. Szecessziós stílusának ez 
a jellemzése azért is tanulságos, mert ezt ott az akkori egy-
szerű, higgadt kifejezési módjához hasonlította: 

„De a mi stílusunk homlokegyenest ellenkezik. Te újabban a nyugal-
mat, az egyszerűséget kedveled. Klasszikusok a példaképeid. Kevés dísz, 
kevés szó. Az én stílusom ellenben még mindig nyugtalan. Kócos, 
zsúfolt, cifra, regényes. Javíthatatlan romantikus maradtam. Sok jelző', 
sok hasonlat". 

A „nyugtalan" stílus valamennyi felsorolt sajátossága a 
szecesszióra vall. 

Érdekesek és a téma szempontjából jól hasznosíthatók 
Kosztolányinak a kortárs írók szecessziós sajátosságairól írt 
értékelései. Sokatmondóak azért is, mert tényleges vizsgála-
taink számára nyelvi anyagot is szolgáltatnak, hisz megfigye-
léseit, jellemzéseit gyakran szecessziós stílusban fogalmazta 
meg. Juhász Gyula álomvilágáról így ír: „Azok a sugarak 
azonban, amelyek lelkének opálján áthaladnak, új pompában, 
opalizáló rezgéssel, meleg villódzással érnek hozzánk" (í, I. 
47). Továbbá: „Ismerek tőle szikrázó, napos, bor-mámoros 
verseket, amelyek úgy hatnak reám, mint egy chorálé, orgona-
zúgásban és tömjénfüstben" (uo. 49). Krúdy novelláinak a 
hatását így jellemzi: 

„A múlt illatos terhét érzem. . ., ha . . . illatos, finom, álmokból és 
párából szőtt novelláit olvasom. Mintha ódon, drága poharak csendülé-
sét hallanám, mintha vagyont érő selyemcsipkék, ábrándok aranyos 
pókháló-szálai ragyognának szememben halvány, áttetsző aranyköd-
ben" (uo. 66). 

Babits szecessziós verseinek értékelését érzéki érzetekkel 
ékíti: „keresett is, finom s édes mérgekkel szakácskodik, bó-
dító parfümökkel cukrozza verseit" (uo. 229). 
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Jellemzéseinek a tanulságait kiegészíthetjük azzal, amit író-
társai mondtak Kosztolányi korai stílusának a szecesszióval 
azonosítható sajátosságairól. Babits szerint 

„a pompázó külső' világ költője . . . novelláiban is lírikus. . . gazdag, 
bársonyos nyelve nagyon szépen festi ezt a mágikus világot: tüzes és 
mégis nyugodt csillámlása van és zenéjében valami sötét és babonás 
melegség. Néha talán egy kissé pózol, egy kedves, színes szót kelletlen is 
ismétel" (Arcképek és tanulmányok 299 -301 ) . 

Szabó Lőrinc Kosztolányi egykori stílusában szivárványos 
tündöklést, érzéki nyelvet vesz észre, és még a későbbi kötetei-
ben is a dekadens szépségekre, az elfinomult dekadenciára, 
misztikus pátoszra figyel fel (Nyugat, 1937. II, 388-391). 

Ha az elmondottakat összegezzük, kiemelhetjük Koszto-
lányi szecessziós stílusának több-kevesebb sajátosságát, ame-
lyeket egy összefüggésrendbe állíthatunk, ami az általános 
egyedi esete és mint mikrojelenség jól tükrözi a szecessziónak a 
jelzett szakirodalomból is elvonatkoztatható makrovilágát (a 
zárójelbe tett, jórészt főnevesített szavak a fentebbi idézetek-
ből vett és bizonyításra, megvilágításra szánt példák). 

A szubjektív érzelmi, hangulati telítettség, a bántó, nyug-
talanító érzések, az ezeket levezető, csillapító lehetőségek, 
mindenekelőtt a „bódító izgalmak" keresése feltűnő kifejezési 
módot igényelt, díszített stílust alakított ki (pózolás, keresett-
ség, cifraság, pompa), olyant, amely az „izgatószer" vagy a 
„kábító ópiumgőz" hatásához hasonlít. E kettősségnek meg-
felelően a stílus főbb ékítményei egyrészt az erőteljesebb ér-
zéki érzetek (érzéki szépségek), főleg a feltűnő színek és fényes 
jelenségek (villogás és villódzás, csillámlás, szikrázás, szivár-
ványos tündöklés, cukrozás), másrészt az illúzió és sejtelmesség 
eszközei (regényesség, misztikus pátosz, opalizáló rezgés, hal-
vány áttetszőség, mámorosság). 

Mindennek kifejtését, részletezését és főleg nyelvi anyaggal 
való bizonyítását a díszítettség három lehetőségének megfe-
lelően tagoljuk: díszítő motívumok, stilizáció, indázó mondat-
és szövegszerkezetek és a belőlük fakadó zeneiség. 
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3.A díszítettség első, legáltalánosabb formája a díszítő 
motívum, ami szemantikailag átvitel vagy kifejtett azonosítás, 
hasonlítás eredménye, tehát kép, grammatikailag pedig nem 
más, mint egy szorosabb vagy lazább kapcsolat (pl. jelzős 
szerkezet, összetett mondat) hosszabb vagy rövidebb részlete, 
nagyon gyakran csak egy szava. 

Ez a részlet a közlés logikai rendjében tuladjonképpen csak 
másodlagos értékű szerepet játszhatna (például a fogalom egy 
jegyének a megvilágítását, tehát nem az elsődleges értékűt, 
nem magát a fogalomjelölést). De fontossá válhat a benne rejlő 
hangulatteremtő lehetőségei miatt, amit a szecesszió hangulat-
teremtő készsége ki is aknáz. A szecesszióra valóban oly na-
gyon jellemző „hangulat-evokáció" (Sőtér, 1970: 10) elural-
kodása következtében a figyelem erre a másodlagos értékű 
rész(let)re, sőt mi több, „csak önmagára mint hangulatteremtő 
narkotikumra" (Pók, 1972: 93) terelődik, ami feltűnőbb for-
mában fejeződik ki, így a tényleges lehetőségeinél, logikai 
funkcióinál nagyobb jelentőségre tesz szert, föléje nő annak, 
amit csak megvilágítania kellene, és ezzel dekoratívvá válik, 
például a fényes zöld fű: smaragd fü (Szürke glória), a fák 
fehér virágai: fehér csipkék (Ibolyaszínű ég alatt). Mindez 
persze sok esetben öncélúvá teheti a közlést. 

A díszítő motívumok osztályozási alapja a szemantikai tar-
talom, a Kosztolányinál elkülöníthető öt jelentéskör: 1) érzéki 
érzetek, 2) illúzió és sejtelmesség, 3) művészet és szépség, 
4) természet, 5) tudomány. Ez az öt jelentéskör egybeesik a 
szecesszió fentebb tárgyalt vigasztalást, menekülést jelentő 
lehetőségeivel, hisz jó részük a díszítő motívumok tartalmában 
is tükröződik. 

4. A díszítő motívumok nagy többségét érzéki érzetek al-
kotják, ami így nagyfokú egybeesést jelent az impresszionista 
érzetkultusszal. A közlési szándékban és az érzetek kifejezési 
módjában azonban sajátosan szecessziós vonásokat is elkülö-
níthetünk. 
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Az érzetek szecessziós szerepéről Kosztolányi több helyen 
is nyilatkozott. A már idézett vallomásaiból azt vonhatjuk ide, 
ami valóban az érzetek hatásával függ össze : az irodalom „izga-
tószer" (Ny. 319), a művészetben „érzéki szépségeket kere-
sünk" (Á, 285). Ezt úgy látszik a kritikára is kiterjeszti : „ma a 
kritikában is pikáns, csiklandozó, szinte érzéki hatásokra 
vágyakozunk" (Á, 304). Megtudjuk azt is, hogy ez a szenzua-
litás egy feltételezhető lényeghez viszonyítva csak felületi: 
„Csak a szemünk akar nézni, a fáradt agy pihenjen . . . Felü-
leten lebegő, szenzuális, önmagukért való szépségeket kere-
sünk" (Á, 285). 

Ezek a megjegyzések már sokat jeleznek az érzetek sajá-
tosan szecessziós funkciójából, de hogy ez tulajdonképpen 
miből adódik, és főleg, hogy hogyan valósul meg, annak 
magyarázatában tovább kell mennünk. 

A hangulatok érzetekkel való kifejezésében a szecesszió 
abban különbözik az impresszionizmustól, hogy az érzeteket — 
a megelőző alfejezetben tárgyalt módon — dekoratívvá lénye-
gíti át, és ezzel visszahat magukra a hangulatokra is, hisz 
módosítja tartalmukat: felfokozza, erősíti őket, hogy izgató 
hatásuk legyen, vagy éppen tompítja őket, hogy minél inkább 
sejtelmessé váljanak. Mintha ezt hangsúlyozná, érzékeltetné 
Kosztolányi is a városligeti cirkuszhoz kötődő éjszaka hangu-
latának a leírásában: A fák között halk bársony cipellőkben 
suhan a homály, alkonyi szellők hárfáznak, és a kötelességtudó 
esthajnal sziporkázik az ég dekorációján, hogy banális tüzével 
megkoronázza a hangulatot (Á, 283). A szecessziónak fentebb 
feltételezett funkcionális sajátosságából a díszítéssel való át-
lényegítést az „ég dekorációja", a hangulat módosítását, foko-
zódását pedig a „hangulat megkoronázása" jelzi. 

így alakul ki Kosztolányi műszava szerint „az érzékek 
fényűzése", amelyet az író ilyen példákkal világít meg: a pezs-
gő gyöngye, a cigarett füstbokrétája, a sarjú parfümé, az ízek, a 
szagok, a színek végtelen skálája (F, 141). 
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A különbség lényege, az igazi szecessziós sajátosság tehát a 
felhasználás módjában ragadható meg. Az egyik - mint fen-
tebb láttuk — az érzetek hatásának valamilyen irányban való 
módosítása, izgató vagy bódító hatásának erősítése. A másik 
pedig az, hogy az érzetek itt általában nem önmagukban funk-
cionálnak, mint az impresszionizmusban, rendszerint nem 
puszta, közvetlen megnevezések (pl. kék, ezüst, illatos, nedves) 
formájában hatnak, hanem csak bizonyos kapcsolatokban, 
más, a díszítő szerepre alkalmasabb fogalmak közvetítésével 
lesznek dekoratívvá. Talán éppen ilyen összefüggései (az imp-
resszionista érzetkultusz és a szecessziós dekorativitás kap-
csolata) miatt nevezik a szecessziót „stilizált impresszionizmus-
nak" (Kun, 1971: 111 ; Vajda, 1975: 35). 

4.1. Az érzeteket tehát más területről, más fogalomkörből 
vett, de a kérdéses érzettel így vagy úgy összefüggő fogalmak 
jelölik, például a csillár fényét a narancstűz {Egy kisfiú), a 
tokaji bor szép sárga színét a topáz (F, 104). És ezen az sem 
változtat, ha mellette az érzet közvetlen megnevezése is szere-
pel: vattafehér szakállat növeszt (Á, 673). A következőkben 
ennek az eljárásnak néhány csoportját mutatom be. A meg-
lehetősen gazdag anyagból, az adatok sokaságából, mint az 
ezután következő esetekben is, csak néhányat említek meg 
példaként. 

A legáltalánosabb eset nyilván az, hogy egyetlenegy érzet 
alkot díszítő motívumot. Az esetek többségében a látásiak, 
főleg a színek és a fényes, csillogó jelenségek szerepelnek. A 
gyorsforraló szeszgőzei széles lángbokrétává gyulladtak (Á, 
320). A szökőkutak holdfényes vize gyémántport szór a kékes 
derengésben (A, 91). Nyájas öregurak szeme bámulta a pohár 
rubin-folyadékán át a kis zongoraművésznőt (Á, 505). A verő-
fényben úgy égtek a pipacsok, mint a piros villámlámpácskák 
{Menyegző). 

A látási érzetek mellett természetesen mások is előfordul-
nak: Jégtáblák úsznak lassú üvegza/jal (F, 11). A szél orgonák 
és olajfák illatát sodorta. Úgy ontotta fűszerét a tavasz, mint 



Vita 399 

egy drogéria {Mátyás menyasszonya). Ilona . . . Te gyönyörű-
séges körte, te húsos virág, te cukor (D, 168). 

Nem ritka az sem, hogy egy érzethez, például a látásihoz 
egymást követően több fogalom társul: Jégtáblák úsznak . . . 
Havas prém, jégcsipke, üveggyöngy, hideg kaláris, fehér fagy-
lalt, cukros tortadísz, szeszélyes ábrák és hímzések tömkelege 
(F, 11). Ennél egyszerűbb eset az, hogy két eltérő érzet kife-
jezése követi egymást: A leány egyre szebb lesz . . . Szája mint 
egy roppant rubin villog s érzi ezüst nyálának langyos ned-
vességét is {Hrussz Krisztina). Néha az író azonos és eltérő 
érzetek sokaságát szerepelteti úgy, hogy sorozatukból egy 
valamilyen ékítményes szenzuális „tabló" kerekedik ki: A 
gyertyák színes füstje megrészegít . . . Tündöklő fényfergeteg 
és illatvihar száguldoz a lombokon. Aranyfüst repül. Ezüstpor 
villog . . . A fasudarak mélyen és komolyan búgnak, mint az 
ünnepi orgona (A, 328). 

Lehetséges persze az is, hogy az eltérő érzetek egymással 
keveredjenek, egy egységet alkossanak, azaz, hogy maga a 
szinesztézia alkosson dekoratív képet: A kanál ezüst trillával a 
földre esett {Az alvó). 

4.2. Díszítő motívumok alakulhatnak úgy is, hogy az ér-
zetek mint konkrétumok egy elvont(abb) fogalmat jelölő 
szóval kapcsolódnak össze: Megtanulta, hogy az élet pirosságát 
hogyan kell pótolni a művészet festett pírjával {Vissza a gyer-
mekekhez), Bécs megifjodott a művészetek illatos viharaiban 
(a, 74). 

De ezekben az esetekben is nagyon gyakran az érzet neve 
helyett esetleg mellett, ugyanúgy, mint ahogy fentebb láttuk, 
egy rá utaló más fogalom jelenik meg, és a vezérszerepet ez 
játssza: Vannak, akik féltik [az ízlés eldurvulásától] a szavaik 
zománcát (F, 79), cincogunk, mint az éjszaka színes bogarai 
(A, 132). Voltak olyan pillanataim, melyek gyémántok és ru-
binkövek az én örömtelen és keserű életemben (D, 169). Esz-
metársulásokat keltett bennem a karácsonyról, a gyermekversi-
kék tündéri harangozásáról (A, 671). Úgy vagyok vele, mint az 
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olasz nyelvvel, amely csemege az ínyemnek is és fülemnek, 
édes datolya, dallamos terzina (F, 30). 

4.3. A különböző érzeteket jelölő fogalmakat, legalábbis 
nagy részüket, a korabeli szépirodalom és művészet emlékei 
alapján jellegzetesen szecessziós jelenségnek tarthatjuk, olyan-
nak, mint amilyen akkoriban a japán kályhaellenző vagy a 
szépen zúgó gyöngyházkagyló volt. 

Nem egy közülük több érzetnek és valamilyen hozzátársuló 
sajátosságnak a kifejezője (pl. a porcelán a fehér színnek, a 
finom tapintásnak és törékenységnek). Az eddigi példákból azt 
is ki lehetett venni, hogy nagyon gyakran egy másik fogalom-
mal kapcsolódnak össze, összetett szót alkotnak (pl. láng-
bokréta, gyémántpor, gyöngyvirágkehely, fénytenger, rumláng, 
tűzbimbó). 

Érdemes felsorolásszerűen számba vennünk a Kosztolányi-
nál gyakrabban szereplő díszítő funkciójú fogalmakat (persze 
csak mint az összetételek egyik tagját): angyal, arany, arany-
füst, aureola, baba, bíbor, bokréta, cukor, csempe, csengettyű, 
csillag, csipke, ezüst, fáklya, fény, gyémánt, gyertya, gyöngy, 
gyöngyvirág, hab, hímzés, hó, ívlámpa, izzó, jácintkő, jáspis, 
jég, kagyló, kármin, kréta, lámpa, láng, láz, nap, narancs, nipp, 
palást, parázs, parfüm, pohár, porcelán, prém, rakéta, rózsa, 
rubin, selyem, smaragd, sugár, szikra, szivárvány, tej, topáz, 
turmalin, tükör, türkiz, tűz, üveg, vatta, villám, villany, zefír, 
zománc. Látható, hogy jó részük színes, fényes, csillogó je-
lenség. 

Vannak természetesen a fentebb felsorolt szavak jelenté-
seinek megfelelő, gyakran azokból a szavakból képzett igék is, 
például: cukroz, cseng, fényesül, hímez, ragyog, szikrázik, 
villog, zeng stb. Szemantikai és funkcionális értékük nem egy-
forma. Közülük kiemelkedőbb szerepe elsősorban a hangadást 
kifejező igéknek van (pl. cseng, csüingel, csobog, zenél, zeng): 
A pamlag sodronyai zengenek, édesen fájóan csengenek, 
Schumann-dalokat énekelnek (Á, 298). Akárhová léptek, 
megelevenült az aszfalt és zenélni kezdett, a múltak muzsi-
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káját (Öregurak). Lelkük, az ő picike törékeny üveglelkecs-
kéjük pedig meghasadt, zenélve, sziporkázva, trillázva ezer 
darabra tört szét (Egy régi, régi tárca). 

Előfordulnak azonban, nem is ritkán, más jelentéskörbe 
tartozó igék is. Ezek közül önálló dekoratív funkciója általá-
ban csak azoknak van, amelyeknek közös jelentése a könnyed, 
lebegő, esetleg táncszerű mozgás: Bolondul táncolt az ablaktól 
az ágyig vonuló poroszlop (Öregurak). 

Érdekesek azok az igék, amelyek jelentése magával a deko-
rativitással, annak létrehozásával esik egybe (pl. cifráz, cir-
kalmaz, csipkéz, ékesít, hímez, tarkáz). Ennek ellenére ön-
maguk díszítő motívumot meglehetősen ritkán alkotnak: Két 
korcsolyát látsz, melyek fehér köröket cirkalmaznak a sötét-
smaragd jégen (Á, 298). Bámultam a lámpát és a leányt, kinek 
halvány nyakát az ellenző fehér árnyékai csipkézték körül 
(Sakk-matt). Különben inkább csak a díszítő funkció kiala-
kításában játszott kisegítő szerepük figyelhető meg: (A kertet) 
felékesítette mindennel, smaragd fűvel, zafír rózsákkal, szökő-
kúttal, halványsárga üveggolyókkal (Szürke glória). 

5. A díszítő motívumok második nagy csoportját az illúzió 
és sejtelmesség jelentéskörébe eső fogalmak alkotják. Hatásuk 
olyan, mint a „kábító, színes ópiumgőz"-é (Ny, 319), ami a 
fentebb kiindulópontként már említett „fölbogozhatatlan 
rejtély" (Ny, 431) kibogozásának egy lehetőségét jelenti. 
Hatásukról Kosztolányi mint a „bennünk szunnyadó látens 
erők"-ről beszél (Á, 165). Szerinte ezek az erők „egyszerre 
felragyognak, szóhoz jutnak, és zengeni, zenélni kezdenek" 
(uo.) a vasárnapi pihenésben, álmodozásban, a pihenés vará-
zsában, az elzsongító csöndben, a metafizikai ösztönök má-
morának kísértésében (uo.), egyszóval — mint látható — az 
illúzióval, sejtelmességgel összefüggő helyzetekben. 

Ezért teremti meg Kosztolányi novellahősei számára az 
egyéniség illúziókkal telített, külön világát, a „sejtelmesség, az 
ismeretlenség gyönyörtől fájó világ"-át (Á, 197): olyan szép ez 
a banális téli idill (A, 332). Hrussz Krisztina csodálatos látó-
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gatása vagy „az álomban látott képek" világa (Mátyás me-
nyasszonya), a „szeretlek" szó mágikus ereje {Szeretlek). És 
erről tájékoztat az egyik hírlapi cikke is: „Vannak olyan fél-
óráink is, mikor hittel hiszünk a túlfűtött idegélet csodáiban" 
{Jósnők: Á, 311). 

És ezt veszi észre a századelő íróinak szemléletében is. A 
„hárfalélek"-ként jellemzett Juhász Gyula „fehér, selymes 
álomvilágá"-ról beszél (1,1. 47), és úgy látja, hogy Színi Gyula 
,,képzelőtehetsége a meseszerűség derengésében mutatja 
nekünk az életet, halvány párafényt, viola ködöt fúj rá" (1,1. 
153). A pályatársak értékeléseiből vett idézeteket nem szapo-
rítom. Majdnem mindegyikben előfordul valamilyen utalás az 
álom- és meseszerűségre, mámorosságra vagy fátyolozásra, 
áttetszőségre. 

Mindez jól tükröződik a képek, díszítő motívumok anya-
gában is. Az illúzió és sejtelmesség jelentéskörébe meglehe-
tősen sok minden beletartozik, de itt csak a leggyakrabban 
előforduló esetekkel foglalkozhatunk. 

5.1. Kosztolányinál a szecesszióra jellemző illúziókeltés és 
sejtelmesség egyik legáltalánosabb eszköze az érzetek tompí-
tása, finomítása, valamint megfoghatatlanságuk, tünékeny-
ségük hangsúlyozása. A látásképzeteket homályossá teszi, 
rendszerint úgy, hogy a fényt és a színeket elhalványítja, a 
hanghatások erejét csökkenti, halkítja, és egyáltalán mindent, 
amit csak lehet, átszűrtté, elmosódottá, lebegővé tesz, vagy 
múlékonyságukat érzékelteti (mindezt rendszerint ilyen sza-
vakkal: enyhe, fakó, fakult, gyenge, halvány, lágy, illetőleg 
derengő, fátyolos, ködlő, párázó, (át)szűrődő stb., vagy pedig 
ezzel összefüggő jelenségek nevével: ólom, opál stb.). S mind-
ebből valamilyen finom, sejtelmes hangulatot fakaszt: A 
gyöngyházkagylók sejtelmes zúgását még mostan is hallom. A 
kapualja ablakai finom zöld, sárgás és halványlila fényt szűrtek 
át {Sakk-matt), Egy dal hangzott fel, s elnémult. Egy füst-
gomoly szállt fel és szertezüllött a levegős magasságban 
{Szombat délután). 
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Ez az a technika, amelynek eredményét Juhász Gyuláról és 
Krúdyról szólva Kosztolányi így érzékelteti: a sugarak „lel-
kének opálján" haladnak át (í, I. 47), az életöröm nála „fátyo-
lon keresztül csillan át" (uo. 49). Krúdy novellái viszont 
„szememben halvány, áttetsző aranyködben" ragyognak (uo. 
66). Mindennek mélyebb értelmét is megmagyarázza: „egy ki 
nem mondott érzés elmosódó nüansza értékesebb, mint . . . a 
beszéd hangossága", mert egy olyan helyzetben, mint amilyen 
az illúzióval, sejtelmességgel, a pihentető álmodozással össze-
függő vasárnapi csend, „minden disszonancia összehangolódik" 
(A, 165). 

Díszítő motívumot a tompítást, átszűrést jelző szó, az azt 
érzékeltető képelem alkot: te halovány . . . te leheletszerű 
ezüstvirág {Verstárgyak). 

5.2. Illúziókeltő szerepe lehet mindannak, ami a mese, a 
csoda, a fantasztikus, a misztikus, a rendkívüli vagy a kísérte-
ties, a rémítő világába tartozik. 

Kosztolányi novellái és más írásai jól példázzák e témakör 
gazdagságát, változatosságát. Ilyen például a mesejelenséggé 
avatott esernyő, mely „egy regebeli madárhoz" hasonlít (Az 
esernyő), a hóesés csodája és misztikuma: „Csoda történt . . . 
Esett a hó . . . Az angyalok jártak itt" {Pesztra), kísértetjárás 
egy szoba nyári félhomályában: „A nyaraló bútorokon mintha 
bizarr délibábok lebegnének . . . hóbortos víziók, a naftalin 
szellemei vagy déli kísértetek" (Á, 298-299), egy éjjeli lát-
ványnak a rémmesére emlékeztető ijesztő képe: „koromfekete 
minden, csak a kocsmák ablakai parázslanak, mint a pokol 
rostélyai" (Tréfa). Több írásának vagy kötetének a címe is 
ezeknek az illúziót keltő elemeknek a fontosságát jelzi (pl. 
Csoda, A titokzatos szám, Legendafejtők, Lidérc, Pokol, 
Boszorkányos esték, Bűbájosak stb.). 

Arról is tudunk, hogy érdekelte a szellemidézés, jóslás, 
ólomöntés és mindaz, ami misztikus, érzékfeletti (pl. az Álom 
és ólom kötetből: Szellemek, Jósnők). Ezek után nem lephet 
meg az sem, hogy magában a kifejezés módjában is ilyesmiket 
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vél felfedezni: „a legemberibb érzések kifejezéséiben „az 
impresszió annyira ködös, oly szent és nem erről a földről való, 
hogy már csak dadogni tudunk, utalni, rámutatni, sejtetni" (É, 
430—431). Krúdy írástechnikájáról is azt állítja, hogy „mű-
vészete mindig erősebben billen Andersen stilizált, kedves 
zamatú mesevilága felé" (í, I. 67). És erről tanúskodik korai 
írásainak két nyelvi fordulata is: a mesékben olvasni (Csen-
gettyű), s hogy tovább is a mesék stílusában szóljak (Á, 321). 
így vetődik rá a mesekultusz a stílusra is. 

Persze itt is az a legfontosabb, hogy ez a szemlélet és 
témavilág gazdag forrása olyan képeknek, amelyek illúziót 
keltő díszítő motívumként funkcionálnak: (a korcsolyázó 
fekete orosz leány) a tél tündére, Andersen Jégleánya (Á, 
331). A budapesti furcsán érzi magát ebben a legendás boltban 
(ti. a ritka udvarias öreg néni trafikjában) (Á, 321). A téli esték 
zsolozsmaszerű csendjében vert az ő kis szíve (Szeretlek). A 
padlásablakokban rongy figurák bóbiskolnak, melyek távolról 
boszorkányoknak látszanak (Öregurak), (Álmomban) bölcs és 
jó professzorom egy óriási ködkatedrára lebben (Á, 287). A 
futuristák a formák garabonciásai (Á, 623). A trombita pedig 
mint egy kacskaringós szörny, egy aranypolip szívja őt (A cseh 
trombitás). 

Jelentésbeli hasonlóság alapján idevonhatjuk az álomszerűt 
is. Kosztolányi sok novellahőse mint a menekülés egy lehe-
tőségében, valami furcsa álomvilágban él: A valóságból semmi 
sem érdekli. Az igazi élet és titok az álom (Az alvó). Nincs is 
nagyobb boldogság, mint aludni és álmodni (Valaki áll a 
küszöbön). És meglehetősen sok a szecesszióra oly jellemző — 
a festményeken, képeken is látható - álmatag szereplő: álom-
ban járó, ködös lovag (Szombat délután), bandukoltam, mint 
egy álomalak (Lidérc). Az álomvilág elemei, gyakran maga az 
álom szó díszítő motívumokban szerepel: Könnyen és boldo-
gan elaludt, üde, friss lánggal lobogott fölötte az álom (Az 
alvó). 
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5.3. Illúziókeltő funkciója van a bohémságnak és frivoli-
tásnak is. A bohémság és még inkább a delíriumosság a révü-
letnek olyan kötetlen állapotát is jelentheti, mint amilyen az 
álom (Belohorszky, 1972:681). A frivolitás, főleg az erotika, a 
testiség viszont „a lebírhatatlan ösztönlényegűség, titkok, 
ködös, sejtelmes kapcsolatok tartománya" (uo.). És mindket-
tőben közös az, hogy menekülési és egyben tiltakozási lehe-
tőséget jelentettek: elfordulást a köznapitól, a megszokottól, a 
megunttól és szembefordulást a szürkeséggel, a hazuggal, a 
képmutatással, az álszemérmes felfogással. A Különös látogatás 
két szereplője a csókba menekül: „két szepegő ember-gyerek 
borult össze, ki vigaszt keresett". 

Mint Adynál a mámorkultusz és a „csókos valóság", 
Kosztolányinál is a bohémeszmény, a szerelmi szabadság és 
nyíltság merész, új költői szemlélet lecsapódása. A kávéházi és 
orfeumi epizódok (pl. Orfeum vagy hírlapi írásai közül a Nyár, 
Pesti mulató napfénynél), valamint a szerelmi jelenetek és még 
inkább vélekedései a szerelemről (pl. A bécsi asszony vagy az 
Alom és ólom kötetben: Fiúk és leányok, ,A pornográf író") 
gyakori témái prózájának. Leveleiből is ez a szemlélet derül ki: 
„őrülten menekülök a szájadhoz" (D, 168). 

Mind a bohémság, mind pedig a frivolitás viszonylag sok dí-
szítő motívumának változatos és árnyalt a jelentésköre : Künn az 
utcán az olvadás szele lengedezett, részegen muzsikáló tavaszi 
szellők szálltak felém (Aranyóra), Cook egykor az északi fehér-
ségben, a távolságok és szelek deliriumában állott (A, 586). Ne 
szégyelljük, hogy idegzetünk berúg az olcsó szenzáció-pálin-
kától (Á, 285). Késő délután kihimpolt arccal kel a hold (Á, 
330). Az angol lapokban mostanában egy hírecske pikánskodik 
(A, 292), Bújdosott a kuncogás, cikázott és kánkánt táncolt a 
kacaj (Félix). Távolban a szerelmes, csókos nyári éjjel száll le a 
partokra (Á, 91), (A korcsolyapályán). Az évek fátyolán át 
szőkén és aranyosan ragyognak eléje (a meghalt leány) szeplöi, 
ezek az édes, erotikus pettyek (Hrussz Krisztina). 
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6. A díszítő motívumok jellegzetes jelentésköre a művészet, 
a szépség, ami érthető is, hisz egy eléggé általános szecessziós 
felfogás szerint „a művészet az öröm forrása, az élet vigasza" 
(Pók, 1972:55). Ezért hangsúlyozza Kosztolányi is, hogy mint 
a természetnek, „magának a művészetnek sincs más értelme, 
mint futni, elfutni önmagunktól, hinni, hogy mások vagyunk" 
(F, 61). Mindez egy sajátos művészkultuszhoz vezetett: a 
művésznek „mindig igaza van" (Á, 275), „a poéta nagyha-
talom" (Á, 245), és környezetében mindegyik különccé lesz 
(a, 309). 

Mint a századforduló más íróinál, Kosztolányinál is kedvelt 
téma a művészet, és gyakran szerepeltet művészeket: „a trom-
bitás önzőén és szenvedélyesen szerette a zenét" (.A cseh 
trombitás), a költő fiának a csodás elrepülésében, halálában is 
a nem érdektelen írói témára figyel fel (A léggömb elrepül). És 
szívesen ír a művészet általános vagy akkori izgató kérdéseiről 
(pl. az Álom és ólom kötetben: Én és a festő, írók, iskolája, 
írók ellenségei, Régiek és újak, Dal és gyógyszer, Az élet 
másol). 

Az egyes művészetek sajátos fogalmai, műszavai, sőt olykor 
egy-egy művész neve díszítő motívumok alkotóelemeként 
szerepel: Tombornénál van egy praeraffaelita szobalány, szőke 
és karcsú (L, 105). Észrevetted-e a színeket . . . a villák rippl-
rónais idilljét, a tisztáson átballagó lány szinyei-mersés pipisz-
kendőjét, a mednyánszkys alkonyokat? (F, 41), Az eső cisz-
dúrban nagyon vidám muzsikát játszik (Á, 282), (Az eső, a 
szeptemberi szonáta zajongó sforzatókkal tovább dobolt az 
ablakon (A, 319), Belehelted-e fürdőink különös aromáját . . . 
illathangversenyét? (F,41) 

7. Nem elhanyagolható jelentésszféra a természet sem. 
Jelentősége ugyan sem Kosztolányi szemléletében, sem a díszí-
tőelemek körében nem olyan nagy, mint a többieké, de egy-
két szép megnyilatkozását így is ismeijük, mindenekelőtt a 
városi színművésszé lett falusi tanítót, aki „egy tapsviharos, 
lázas este után" visszatért falujába, mert „mezőillatra vágyott" 
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(Vissza a gyermekekhez). Kosztolányinál is, mint általában a 
szecessziós szépirodalomban és művészetekben, a természet 
utáni nosztalgia egy sajátos természetlirizmust, sőt természet-
mítoszt fejlesztett ki. 

Igaz, a természet nála is meglehetősen stilizált, az üde 
természeti a művivel, a mesterségessel szemben néha háttérbe 
szorul. Egyrészt azért, mert nála is igen gyakori a szoba- és 
dísznövény, főleg az orchidea, az állatok közül pedig a díszhal, 
aranyhal. Hogy melyik virág századfordulói jellegzetesség is 
egyben, az kiderül abból, ahogyan egyik szereplője öltözkö-
dését jellemzi: „Gomblyukában krizantém, orchidea illattal. 
Akkoriban ez a divat járta" (Mátyás menyasszonya). Másrészt 
viszont azért stilizált, mesterséges a természet, mert egy-egy 
növényt szokatlan, városi környezetben helyez el: az aszfalt 
ibolyái (A léggömb elrepül), a főváros trachitkockáin egyszerre 
kivirul egy fenyőerdő (Á, 328), vagy mert jellegzetes század-
fordulói érzéstartalmakkal és azokkal összefüggő sajátossá-
gokkal személyesít meg: A nap mint egy bágyadt, nagy vörös 
rózsa lehajolt (A fakír). További példáinkban is sok ilyen 
tartalmú megszemélyesítést találhatunk. 

A természet jelenségei gyakran jelképesek, például kifejtett 
szövegezésben: a fekete éjben nyíló piros rózsák az „öröm 
leányai" (Verstárgyak). Lényeges az is, hogy a természet az 
emberrel összefonódik, az akkori festmények, képek tanúsága 
szerint úgy, hogy az ember mintegy belehajlik a természetbe, 
valamilyen szimbolikus jelentésű emberi mozgás, testtartás 
vagy kézmozdulat egy növény azonos vonalú hullámzásában 
folytatódik. Kosztolányinál is az emberből valamit, rendszerint 
egy mozdulatot, ritkábban az arcszínt egy-egy természeti jelen-
ség érzékelteti: A feje bánatosan lehajolt a mellére, mint egy 
viharcsapott, misztikus rózsa (Különös látogatás), Rózsi arca 
olyan lett, mint a narancssárga posztó, sárga és feketébe játszó, 
mint egy hervadt napraforgó (F, 49). 

Mindennek fordítottjára, a természeti emberiesülésére 
szintén van példa: (A szomorúfűz a csavargó felett) búsult 
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nehéz, fájdalmas melankóliával, mint egy harmatos tavaszi 
leány, aki vigasztalóan vállaira engedi hosszú, zöld fürtjeit 
(Ligeti zene). 

A díszítő motívumokra, ahogy fentebb már láttuk, épp az 
jellemző, hogy szemantikai alapjuk a természet és az ember 
kapcsolata. További példák: Nézte (a felesége) száját — egy 
okos rózsa - , mely csöndes és jóságos dolgokat beszélt (Üveg-
szem), Az orfeum egy óriási akváriumhoz hasonlít . . . A 
vékony s beteg táncosnők aranyhalak módjára fickándoznak 
... A nyárspolgárok nagybajuszú harcsák, a cingár életmű-
vészek szardiniák, a testes főpincérek a cápákat hozták eszébe 
a bódult szemlélőnek (Orfeum). 

Ritkán a természet jelenségei tárgyakra vonatkoznak: Az 
égen a léggömbök, a tavaszi levegő virágai himbálóztak 
(Gyü. . .), A leány cipője olyan volt, mint egy karcsú, fehér 
rózsabimbó (A fakír). 

8. Külön jelentéscsoportot alkotnak a tudományok mű-
szavai. A tudomány szerepe a benne megnyilatkozó modernség 
mellett ugyanaz lehet, mint a művészeté, mert — mint Koszto-
lányi állílja — a modern korban a korlátok ledőltek, „a poézis 
szivárványos nyelve jogot nyert a filozófia rideg világában is, 
egy mindent áthidaló általánosság köti össze a tudományt a 
művészettel" (A, 188). További érve az is, hogy „ebben a 
korban látták meg . . . a tudomány poézisét, a költészet 
tudományosságát" (uo. 189). Eszerint tehát az, amit a művé-
szetről mint a menekülés, vigasznyújtás egy lehetőségéről 
mondtunk, a tudományra is talál. A modern embert érdeklő 
szaktudományi kérdések elsősorban hírlapi írásaiban olvas-
hatók. Jó részük a tudós ember világáról, megbecsüléséről szól 
(pl. Tudós fejedelmek, Két professzor). 

A tudományos műszavakkal alkotott díszítő motívumok 
száma nem nagy, de az a kevés nagyon nyilvánvaló és meg-
győző erejű: Ma mindnyájan meg vagyunk fertőzve egy apró 
újsághirecske toxinjától (A, 266), A társaság vezetéke, amely a 
gondolat elektromos szikráját röpíti, el van romolva (A, 278), 
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Idegünk, testünknek ez a sürgönyhuzala érzékenyen és gyorsan 
röpíti a gondolat elektromosságát (Á, 629), Még ma is érzem, 
hogy játszottak ezen a mondaton a képzeletem ultraviolett 
sugarai (Á, 672), (A nyomorúságos lakásokban) a szagok 
kakofóniája fogadott (F, 26). A példákból az is kivehető, hogy 
a tudományos műszavak jó része egyben a korabeli modern 
technikának is újdonsága. 

9. A tárgyalt motívumok mellett Kosztolányinál is díszí-
tettséget alakító technika a stilizáció.3 Az eljárás lényege az, 
hogy az író egy vagy több, de nagyjából azonos jelentéskörbe 
tartozó szót gyakran szerepeltet egy hosszabb-rövidebb szöveg-
részletben (pl. a Kék gyász ban a kék színnevet vagy a Mécs 
című írásában a zenei műszavakat). A stilizáció tehát egyfajta 
ismétlés. A gyakori ismétlés következtében az újra meg újra 
megjelenő szók feltűnővé válnak, a figyelem rájuk terelődik, 
így már emiatt is díszítő funkcióhoz jutnak. 

Különben az ismétlődő szók jórészt a díszítő motívumok-
nak fentebb számba vett jelentésköreiből valók, és ugyanúgy, 
mint a motívumok között, itt is az érzetek és azon belül is a 
színek a leggyakoribbak. Például a kék és a fekete a következő 
novellarészletben: A mese a kékszemű és a fekete szemű fiúról 
szólt . . . A kékszemű mindent kéknek látott. Kék volt előtte 
az éjjel, a nap, az erdő, minden. Kéknek látta még a lányok 
sötét szemét is. A feketeszemű pedig mindent feketének. Még 
a szőke lányok haját is. így mentek egymás mellett egyik a 
kék, a másik a fekete végtelenségben {Egy régi, régi tárca). Az 
is látható, hogy — mint a díszítő motívumokban — a kérdéses 
szó itt is szokatlan kapcsolatban szerepel (pl. kék nap), és hogy 
nagyon széles jelentésének a használati sávja: sok mindenre 
vonatkozik, olykor általános jellege hangsúlyozódik (pl. 

3Az általánosabb jelentéskörű stilizálás helyett jobbnak látszik egy 
hasonló, de mégis más műszóval, a stilizációval jelölni ezt a sajátos 
technikát. 
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minden kék, minden fekete). Mindez dekorativitásának egyik 
forrása. 

Persze nem mindig a kérdéses szó ismétlődik, hanem ugyan-
az a jelentés, amit több szó is kifejezhet, például a pirosat az 
ugyanolyan színű napernyő és pipacs is: Nézd csak a piros 
kislányt a piros labdával, a piros napernyővel . . . Minden 
reggel meglestük egyszer, hogy nyitja ki liliputi napernyőjét a 
napsugarakban . . . boldogan és pirosan kacag . . . és megterem 
mindenütt, mint fűben a pipacs {Öregurak). Mint látható, a 
stilizációban az is közös vonás a díszítő motívumokkal, hogy 
egy érzetet egy vele összefüggő fogalom neve jelöl. 

Mindemellett még két, egy strukturális és egy szemantikai 
jellegű többletsajátosság is fokozhatja az ismétlődő szók deko-
rativitását. 

A strukturális sajátosság abban áll, hogy az ismétlődő szók a 
jelentésszerkezet vázát alkotják, azaz nemcsak bizonyos jelen-
tés közlésének az eszközei, hanem lényeget kiemelő és össze-
foglaló funkciójuk is van. Segítségükkel az író a tartalmat, a 
jelentést, a stílust alapvető vonásaira egyszerűsíti ugyanúgy, 
mint ahogy a festményeken vagy az iparművészeti tárgyakon a 
díszítő motívumokat, például a növényeket egyszerű indázó, 
hullámzó vonallá stilizálják, arra redukálják. Tehát a stilizáció 
strukturális, konstrukciós eljárásának legfőbb eredménye a 
lényeget jelző alapjelentés kiemelése, a díszítővé vált ismétlődő 
szók egységesítő összhangba foglalása. 

Ezt példázná a megcsalt férj viselkedését leíró részletben a 
mosoly ismétlődése: Az asszony megcsókolta őt. Ő pedig 
mosolygott. Egyáltalán mindig mosolygott. A kaszinóban 
gyakran félrehívták, figyelmeztették diszkrét emberek a családi 
élet veszélyeire, de ő ekkor is mosolygott. A társaságban is 
mosolygott. Mikor egymagában volt, akkor is mosolygott. 
Mosolygott törhetetlenül, állandóan, szenvedéllyel. A találkák 
ideje alatt pedig újságot olvasott a kereveten, barátmalmozott 
szelíden, és mosolygott, nevetett, röhögött. Ez a széles ember a 
mosolyával szinte ijesztő volt. Mint hogyha valamire rájött 



Vita 411 

volna. Talán egy filozófia kulcsára jött rá . . . Miért nevet 
mindig ez az ember? — kérdezték avárosban. — Egy rejtély — 
suttogták a kaszinóban (Hímek). 

A mosoly fókusza az elbeszélésnek és jellemzésnek, és mint 
ilyen egy külön, rejtett információ hordozója. Explicitté teszi 
az összegezés lényegét jelentő egyik megállapítást, azt, hogy az 
egész „egy rejtély". De ennél is többet mond az összegzés 
másik, az írónak a belülről való szemlélésre utaló megálla-
pítása, ami egyben a mondanivaló lényegét jelenti: „Bölcsesség, 
fölény, lenézés van ebben a mosolyban." 

A második többletsajátosság szemantikai jellegű. Az ismét-
lődő szavak elsődleges, konkrét jelentésük mellett rendszerint 
még kontextuális, mélyebb és elvontabb, olykor szimbolikus 
jelentést is kifejeznek (ami a szecesszió és szimbolizmus egybe-
fonódásának egyik egészen nyilvánvaló bizonyítéka). Az is-
métlődő szó szimbolikus jelentése miatt is dekoráció. 

Szimbolikus értelme van a Tej című írásában a fehérrel és a 
íe/jel szembeállított negatív feketének (fekete város), a kelle-
metlennek, az ártó rossznak. Egyik novellájában némileg ehhez 
hasonló ajelentése a szemetesre vonatkoztatott feketének, akit 
már a fény is bánt, és csak lent a fekete szemetesgödörben érzi 
jól magát. Itt a fekete mélyebb értelmét kiemeli a vele ellen-
tétes jelentésű rózsaszín: A kisgyereket . . . megvilágítja a ta-
vasz rózsaszín fáklyája. Néz a fekete gödörbe, a fekete ember-
re, kinek fekete a szája is. Nem érti, hogy mit beszél. De 
ösztönösen megborzong. Érzi, hogy valami feketét mond 
(Szemetes). 

10. Az eddig megvizsgált anyagban láthattuk, hogy a díszítő 
motívumok és a stilizáció eszköze a szó. Mint a századforduló 
többi stílusára, a szecesszióra is rányomta bélyegét a szó ural-
ma. És ez elég nagy mértékben a mondatformák jellegét is 
meghatározta. Hogy ugyanis a szó dekoratív funkcióját sikerrel 
tölthesse be, az előtérben kell állnia. Funkcionálását, hatását 
nem zavarhatja a mondatok bonyolultsága, a mondatszerkeze-
teket bővítő, bonyolító részletek. Épp ezért a szecesszióra is a 
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könnyed és laza mondatfűzés, a sok mellérendeléssel járó fel-
sorolás, részletezés a jellemző. És ugyanilyen jellegű a nagyobb 
egység, a szövegszerkezet is. 

De ennek a laza mondatfűzésnek és szövegszerkesztésnek 
elkülöníthető egy sajátosan szecessziósnak tekinthető válto-
zata. Ebbe többféle (tüzetesebben még senkitől meg nem vizs-
gált) mondat- és szövegforma tartozik, de mindegyikben közös 
vonás az, hogy a belső szerkezeti tagolódás hullámzó jellegű, 
amit a szecesszió művészetére jellemző kígyózó, indázó motí-
vumok (pl. csiga, lián) talán nem is erőltetett analógiája alapján 
„indázó" szerkezetnek nevezhetünk. Minden bizonnyal erről 
(is) állíthatta Kosztolányi, hogy „modernül zilált mondatok" 
(Mária). A sokféle indázó szerkezetből sajátos zeneiség fakad. 
Mind az indázó szerkezetek, mind pedig a belőlük fakadó 
bizarr zeneiség díszítő jellegű, éppúgy dekoratív, mint az eddig 
tárgyalt díszítő motívum és stilizáció. 

10.1. Az idetartozó mondat- és szövegszerkezeti formák 
több különböző nagyságú, terjedelmű belső részre, „szelvény-
re" tagolódnak annak következtében, hogy belső felépített-
ségük eltérő jellegű. A felépítésbeli eltérések miatt jól kivehető 
a szelvények közötti határ. Egy-egy ilyen határponton mint 
egy fás növény csomóján, egy új elágazás, egy új ív kezdődik. 

Első példánk egy összetett mondatból kiemelt tagmondat, 
amelyen belül hosszabb és rövidebb részek, szelvények váltják 
egymást. A leginkább indázó rész az értelmező (ez a . . . nap) 
három egyelemes füzérével (hosszú, zaklatott, céltalan) kez-
dődik, ezt követi két kettes (késő felkelések, kávéházi órák), 
egy hármas (a keserű cigaretták íze), egy egyes (robot), kettes 
(gyors ebéd), megint egy egyes (vacsora), végül egy hármas 
tagolású (a történések örömtelen sorozata) egység. 

Az így felszabdalt hosszú ívű értelmező elkülönül a rövi-
debb ívű és kevésbé tagolt első résztől, az értelmezett szót 
(elmúlt napja) tartalmazó résztől: Tarka gomolyban került 
eléje az elmúlt napja, / ez a hosszú, zaklatott, céltalan nap, / a 
késő felkelések, / a kávéházi órák, / a keserű cigaretták íze, / a 
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robot, / a gyors ebéd, / a vacsora, / a történések örömtelen 
sorozata (Telefon). 

És kimutathatunk bővülve tovább hullámzó mondat- és 
szövegszerkezeteket. Az egymást követő részek ívei mind 
hosszabbak, emellett az ívszelvények belső szerkezetei foko-
zódóan teltebbek. Az egész hasonlít a víz táguló hullámzá-
sához, gyűrűzéséhez. Példánkban az egymást követő szerkezeti 
egységek egy-egy elemmel bővülnek (az első hármas tago-
lódású, tehát 3 ->• 4 -*• 5): Micsoda ez a bizsergő erő, / ez a 
mozgásból, hőből újjászülető csoda, / ez a gyújtó, romboló, 
lázongó és alamuszi szolga (Á, 254). 

10.2. Az eddig tárgyalt szerkezeti formák indázó jellege 
meglehetősen rejtett. Tulajdonképpen csak elemzés segítségé-
vel válik nyilvánvalóvá hullámzó vonalú architektonikájuk. Ha 
azonban ezeket a mondatokat hangosan felolvassuk, indázásuk 
feltűnőbben nyilatkozik meg, amit azzal magyarázhatunk, 
hogy az indázó szerkezetek sajátos ritmust alakítanak. Ez az 
esetek egy részében - mint a fentebbi példákban - mérték-
letes, nem hivalkodó. Feltűnővé és zeneiségüknél fogva is 
dekoratívvá, szecesszióssá akkor válnak, ha különös hangha-
tásokkal, főleg bizarr alliterációkkal szövődnek össze. 

Ilyen jellegű hatása lehet a szavak ismétlődésének főleg 
akkor, ha bennük valamilyen feltűnőbb akusztikájú hang is 
előfordul. Különben az ismétlődő szavaknak a különféle gram-
matikai szerkezetekben, eltérő indázású részletekben való 
elhelyezkedése és maga az ismétlődés módozata sokféle lehet: 
A nő pedig szőke, szőke, még a szeme is szőke (Á, 456), A 
szemük tükrén fündéri fényben ezer és ezer karácsonyfa tük-
röződik (A, 499), De a szőkék . . . értenek a csókhoz, az 
elfinomult csók művészetéhez, a csók rettenetes skálájához (A 
bécsi asszony). 

A szóismétlésből fakadó hanghatáshoz közel áll a hasonló 
hangalakú és hangszerkezetű (köztük az azonos raggal vagy 
képzővel ellátott) szavak, továbbá több-kevesebb hang hal-
mozása, valamint bármilyen más díszítő hangalakzat és termé-
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szetesen az őket hordozó indázó szerkezetek sokfélesége is. 
Ugyanazt mondhatjuk el az összetett mondat tagmondatainak 
hasonló szerkezetű részeiről vagy egy szövegrészlet azonos 
vagy hasonló felépítésű mondatairól vagy annál is kisebb szer-
kezeti egységeiről: 

Néhány példa: A többi, a csörgő, csikorgó, zengő, harsogó 
irodalom, a férfibánat nevű és hajrázó irodalom milyen lagy-
matag és pisze mellette (F, 123), A szemük is tetszett, mely 
forró-könnyes, fáradt-méla, tétova-fájó, mint azoké . . . akik 
sok feketét isznak (F, 190), Ó, mint szeretlek téged, te halo-
vány csodálatos napom . . . te költő-hívó, te hívő-keltő, te hü, 
te hütelen (Verstárgyak), Édes kisasszony, művésznő és 
büvésznő, kígyóbűvölő, költő táncoltató, tűzvész és hűsítőital, 
koporsó és virágágy, szeretnék rád heveredni (D, 169), Igazi 
tudós, igazi ember volt. Ész és szív. Fény és tűz. Küzdő és 
győző, folyton újat kereső és mindig találó. Fönséges és bájos 
(Á, 213). 

Érdekes viszont, hogy az egyik legbizarrabb hatású indázó 
szerkezet, ami Adynál gyakori és erőteljes (Szabó 1976: 85), 
az Kosztolányinál meglehetősen ritka és kevésbé feltűnő. Arra 
a szövegezési módra gondolunk, amelyben a mondatok kezdő, 
új hullámot vető szavai azonosak, és önmagukban, de főleg 
ismétlődésük következtében feltűnő akusztikai hatásuk van. 
Mindez a szerkezet növekedő teijedelmével is kombinálódhat: 
Csak síij. Ne szégyelld a könnyeket. Csak zokogj. Sohase 
láttalak így. Csak szenvedj s érezd át, mit jelent ez a szó (A 
pap). 

11. A vizsgálat eredményei arról tájékoztatnak, hogy 
Kosztolányi prózájának szecessziója meglehetősen erőteljes. 
Igaz, egy író szecessziós stílusát sem tárgyalták eddig részle-
tesen, ilyen leírások hiányában nincs mihez viszonyítani, tehát 
Kosztolányi szecessziójának a fokát és mértékét nem lehet 
megállapítani, minősíteni. Mégis van két eligazító támpontunk. 
Az egyik az, hogy a megvizsgált novellák és hírlapi írások 
kifejező készletén belül viszonylag nagy a szecesszió részará-
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nya. A másik pedig — ami talán ennél is fontosabb - az, hogy 
prózájában a szecesszió sokáig hatott. Már az 1904-ben írt 
novelláiban (Károly apja, Adonisz ünnepe) és hírlapi cikkében 
(Karácsonyi ének) viszonylag sok a szecesszióra jellemző sajá-
tosság. Az ezután következő években a szecesszió kiteljesedé-
sének lehetünk a tanúi. A rövid idő alatt megizmosodott 
irányzat aztán 1912-ig lényegében nem változott. Attól kezdve 
azonban részaránya eléggé észrevehetően csökkent, de még az 
1910-es évek második felében sem szorult ki teljes mértékben. 
Még az 1917—1918-ban írt novelláiban (pl. Orfeum, Mátyás 
menyasszonya, A dal, Üvegszem, Szemetes) is nem egy sajá-
tosságára akad egy-két példa. Hírlapi írásairól viszont ez ke-
vésbé állítható (1. azonban az 1917-ben írt Tej című cikkét). 

Mindez azt bizonyítja, hogy Kosztolányinál a szecesszió 
nem hamar elmúló „valami" nem megbocsátható, elnézhető 
fiatalkori különcködés, amin - milyen jó, hogy — hamar 
túljutott (ez az általános irodalomtörténeti értékelése sze-
cessziójának), hanem erőteljesen és sokáig ható irányzat, egy 
fejlődési szakasz természetes, sőt szükségszerű velejárója, egy 
korszakos hatású stílusújítás részese. Arra gondolunk ugyanis, 
hogy oly sok más író és irányzat mellett Kosztolányi szecesz-
sziójának is nagy szerepe volt abban, hogy sikerült megtömi a 
konzervatív stílushagyomány erejét, hogy győzelemre lehetett 
vinni a Nyugat irodalmi mozgalmának újító eszméit. A sze-
cesszió a rá jellemző dekorativitásánál fogva elsősorban szépítő 
tendenciáival szállt szembe a népnemzeti epigonizmus ex-
presszivitás nélküli, elszürkült „egyszerűsködésével". S mint-
hogy a hatás és ellenhatás törvényénél fogva a túlzó egysze-
rűsködést csak egy másfajta túlzással, a szép feltűnő és új 
formáival lehetett legyőzni, érthető, hogy a szecesszió Koszto-
lányinál és másoknál is feltűnő díszítő stílusként hatott, és így 
lett a Nyugat szépségkultuszának az egyik legfontosabb forrása 
és éltetője. Persze az is egészen érthető, hogy ez a stílus 
meglehetősen szokatlan volt, díszítő formái a mesterkéltség, az 
irrealitás benyomását kelthették, ami miatt kevésbé elfogad-
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hatónak tűnt, mint a századforduló másik két stílusa, az imp-
resszionizmus és a szecesszió. 

E fejlődéstörténeti mozzanatok egy részét Kosztolányi ide-
vágó vallomásai is megvilágítják. Kezdetben lenézte a - min-
den bizonnyal a szecesszió képviselőit is jelentő — dekaden-
seket, a szecesszióra és impresszionizmusra valló színkultu-
szukat egy 1904-ben Babitsnak írt levelében „színpocsétának" 
nevezte (idézi Kiss 1962: 49), de egy számon tartott fordulata 
után (1. pl. Dér, 1972: 19-20) a modern szemléletű és stílusú 
irodalom hívévé lett. Az új stílust az „irodalmi forradalommal" 
kapcsolja össze (í, I. 334), és azok közé számítja magát, akik 
„a ma ragadó áradatában élünk, s utáljuk az ósdiságokat" (A, 
84), s mint újító kortársai, ő is „lelkétől lelkezett fia az 
irodalmi forradalomnak", aki új hangot keres „az ezer arcú, 
energiátlan modern élet kifejezésére" (Á, 446-447). Világosan 
látja, hogy mit kell elvetni. A legtöbbször a korábbi, Európa-
szerte ható „impassibilité"-ről beszél, de a fejlődés tényleges 
akadályozóját jelentő konzervatív népnemzeti stílushagyo-
mányt is szóvá teszi: egy helyen állunk, „nem unjuk meg 
azokat a siralmasan unalmas visszhangjait a népdaloknak s a 
kopott hangicsálásoknak, melyek olyan világosak, mint az üres 
levegő" (Á, 139), és ugyanebben az 1906-ban írt cikkében 
felteszi a kérdést: „vajon mikor nyitjuk ki kapuinkat" az új 
„acélos légáramnak". 

És gyakran ír arról, hogy a hagyományos, konzervatív szem-
léletű, az új irodalmat és stílusát megérteni nem tudó vagy nem 
akaró olvasók, kritikusok mily sokat ártó és képtelen vádakkal 
illették az új irodalom képviselőit. Például Szomory Dezső 
zsúfoltan díszített szecessziójának megítélésében „a kákán is 
csomót keresők . . . stílusa . . . fulladozó bőségét" magyarta-
lanságnak tekintik (í, I. 203). 

Az új irodalom győzelme után azonban fölöslegessé vált a 
stílus szépítése, díszítése: a szecesszió feltűnőbb színei 1912 
után Kosztolányinál is elhalványultak. Más stíluseszményeket 
keresett, ezért írhatta 1916-ben egy levelében: „Semmit se 
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nézek le annyira, mint a hangulat irodalmat... ezt a könnyű 
cukrászkodást, ezt az örökös habkeverést, ezt az ellenőrizhe-
tetlen játékot" (D, 159). Ez kétségkívül a szecesszióval és 
ugyanúgy az impresszionizmussal való szakítás(i szándék) kife-
jezése, amit azonban, mint láttuk, a gyakorlata nem teljes 
mértékben igazol. Később azonban mintha higgadtabban és 
igazi elismeréssel nyilatkozott volna egykori nagy odaadással 
alakított stílusáról. A már egészen más stíluselveket valló és 
nagyon takarékos, egyszerű, tömör stílusban fogalmazó 
Kosztolányi egy 1927-es írásában ugyan szó szerint meg nem 
nevezve, de elég jól kivehetően a szecesszióra (is) célozva 
elismerőleg jegyezte meg (azt, ami akkori szövegezési gyakor-
latának épp az ellenkezője), hogy „sok szóval is lehet sokat 
mondani" (í, 1.211). 

Kosztolányi szecessziója, mint a bevezető alfejezetben előre 
jeleztük, szorosan összefügg az impresszionizmussal és szim-
bolizmussal. A vizsgálatok során kimutatott sok közös sajá-
tosság, valamint a Kosztolányitól idézett vélemények egy 
részének az impresszionizmusra és szimbolizmusra is vonat-
kozó, vonatkoztatható tartalma szintén ezt igazolja. Fejlődés-
történetileg azonban azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
az 1910 utáni stílusanyag bizonyos adataiban expresszio-
nizmusra valló vagy még inkábbb azt mintegy kifejlődésében 
jelző sajátosságok is kimutathatók. Mindenekelőtt a szecesszió-
ra jellemző névszók mellett álló igék vallanak expresszio-
nizmusra: A napfény aranymártása leöntötte a buja, lihegő 
várost (Igen rejtélyes história), Citromszín fény ömlött szét, 
végigcsorgott a tintacsöppes asztalon (Hogy is történt? ), Úgy 
öntötte fűszerét a tavasz, mint egy drogéria (Mátyás menyasz-
szonya). De van más szó is, főleg az expresszionizmusra meg-
lehetősen jellemző roppant: Szája mint egy roppant rubin 
villog (Hrussz Krisztina). 

A szecesszió más stílustörténeti összefüggéseiről ma még 
viszonylag keveset tudunk. Magának a szecessziónak és a vele 
összefüggő kérdések szinkronikus és diakronikus érdekű tisz-
tázása további kutatásokra vár. 
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