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net, amint Tolnai Gábornak a könyvben idézett szép visszaemléke-
zéséből ez kitetszik; a Szellemidézés a New York kávéházban és az 
Ének a fiatalokról genezise; noha az utóbbi inkább csak rávetül az 
egykori ifjú bölcsész lélekállapotára. 

A művek persze amúgy is újra és újra áthatják az élet történéseit. 
A Számadás szonettjeiről a könyv Király István cikkét idézi; a 
Februári ódái és a többi szenvedés-verseket meg a megváltó Hajnali 
részegséget a szerző avatott elemzései, értékelései hozzák elénk; 
Összegyűjtött költeményeitől Halász Gábor nagy esszéjét olvashat-
juk, a Tengerszem novelláiról pedig Ottlik Gézáét. A költő utolsó 
szerelmének — Lengyel Balázs összeállította — krónikája kapcsán 
fjedig a kötet egyik legszebb írása, Devecseri Gábor érzékeny elem-
zése olvasható a Szeptemberi áhitattóX. És megrázó a végkifejlet 
drámája, Ascher Oszkár — Kosztolányi-feljegyzésekkel kísért — Nyu-
gat-beli beszámolója a betegség végső szakaszáról és a költő halálá-
ról. Még haldoklásában sem hagyta el őt a költő, a művészlélek. 

* 

Rónay László „montázs-könyve" egyetlen lényeges hiányérzetet 
kelt újra és újra az olvasóban. Mikor leginkább felcsigázza az érdek-
lődést saját esszészövegének erejével — könyve műfajának engedve 
— , rendre átadja a szót másoknak. Ám e könyve mögött — egyéb 
idevágó tanulmányairól most nem is szólva — ott áll Kosztolányiról 
szóló, évtizede megjelent becses kismonográfiája. Ezt és mostani 
művét együtt ajánlhatjuk a költőt mélyebben megismerni kívánó 
szakmai és a „céhen kívüli" irodalombarát közönség figyelmébe. 

MELCZER TIBOR 

A REJTŐZŐ KOSZTOLÁNYI 
(ESSZÉK, T A N U L M Á N Y O K ) 

A Mész Lászlóné szerkesztésében megjelent kötetben elsősorban 
a Kosztolányi-évforduló alkalmával született esszékből és tanulmá-
nyokból olvashatunk jól válogatott gyűjteményt. Szerepel benne a 
magyar esszé legszebb hagyományait idéző írás (Sőtér István címadó 
műve), az író megközelítésének új útjait jelző tanulmány (Németh 
G. Béla tollából), Kosztolányi regénypoétkájának és -szemléletének 
kiváló elemzése (Szegedy-Maszák Mihály jóvoltából , aki A véres 
költő, a Pacsirta és az Aranysárkány világát tekinti át), izgalmas „be-
vezetés" novellisztikájába (Lengyel Balázs műve), analízis az író és 
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a kor kapcsolatáról (Kiss Ferencnek eddigi alapvető kutatásait sajá-
tos szemponttal bővítő érkezése), egy mélyrétegekig hatoló poétikai 
vizsgálódás eredményeit összegző tanulmány (Margócsy István tollá-
ból), kiváló és az összehasonlítás szempontjaira is figyelemmel levő 
verselemzések (Bárdos Lászlótól); a Kosztolányi-vershez való viszo-
nyunk változásait végigkísérő vallomást írt benne Nemes Nagy Ágnes, 
filológiai búvárlást reprezentáló írást tett közzé Kelevéz Ágnes, s 
a végére hagytuk a gyűjteménynek talán két legérdekesebb, legerede-
tibb tanulmányát, Balassa Péter dolgozatát, mely szinte az evangé-
liumok szegénység-szemléletét idézi vissza az Édes Anna központi 
mondandóját fejtegetve, és Poszler György A homo ludens hősiessége 
című esszéjét, mely a kor legjellemzőbb filozófiai és esztétikai törek-
véseinek szemszögétől tekint az íróra, s így rajzol portréjára új voná-
sokat. 

Esszé, mely a maga nemében végérvényesnek mondható, éppúgy 
választhatja tárgyául Kosztolányi talányos és népszerű életművét, 
mint esszé, mely tudatosan hangsúlyozza a műfaj-megnevezésből 
következő „kísérlef'-jelleget (Poszler György alighanem ily szándék-
kal írta tanulmányát), s bár Kiss Ferenc alapvető munkája, Az érett 
Kosztolányi, illetve Dér Zoltán adatfeltáró közlései nagyon sok vonat-
kozásban tették hozzáférhetővé az író pályaképét és életművének 
legfontosabb törekvéseit, e kötet is bizonyítja, hogy az igazán nagy 
írók befogadásának, olvasatának mindig új és új állomásai, változa-
tai lehetnek, minden kor számára tudnak fontosat mondani. 

Ha vázlatosan végigtekintjük azokat a tanulmányokat, vallomá-
sokat, közléseket, melyeket az évforduló alkalmával közöltek folyó-
irataink, rögtön nyilvánvaló lesz, hogy a könyv szerkesztője elsősor-
ban erre a megváltozott befogadói aktusra volt figyelemmel, amikor 
a válogatás szerencsére nem könnyű munkáját végezte. (Szerencsére, 
mert Kosztolányival kapcsolatban nagyon sokan mondták el meglá-
tásaikat, gondolataikat, s ezek tekintélyes része alighanem terméke-
nyítően hat a vele kapcsolatos további kutatásokra is.) Alighanem 
helyet érdemelt volna a gyűjteményben — még a szerkesztő váloga-
tásának logikája szerint is — Thomka Beáta A metafora, az „érzéki 
ábrázolat", a sugalmazás narrációja és Kosztolányi korai elbeszélői 
formái című elemzése (megjelent az Üzenet 1985. 2— 3. számában), 
Barabás Judit Pacsirta-elemzése (Szerkezet és érték címmel ugyanitt) 
és Dér Zoltán valamelyik forrásértékű tanulmánya (az Üzenetben 
jelent meg például A motiváló otthon címmel fontos írása), elismerve, 
mily sokat tett e jeles filológus a Kosztolányi-életmű teljesebb és 
hitelesebb megismertetéséért. Bizonyára teljesebb lett volna a gyűjte-
mény Baránszky Jób László szép írásának szerepeltetésével (Koszto-
lányi arca c ímmel jelent meg az Ú j írás kitűnően szerkesztett Koszto-
lányi-számában, 1985. 11.), nem kevésbé szép, mély elemzést adott 
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közre a „Számadás" című kötetben Eisemann György (Poesis peren-
nis), s elhangzásakor is izgalmas, tanulságos vita kerekedett Bodnár 
György Lélek és lét című előadásából (mely ugyancsak az Új írás 
jelzett számában olvasható). A vázlatosan felsorolt Kosztolányiról 
szóló írások mellett az évforduló alkalmával mindegyik irodalom-
tudományi irányzathoz tartozó tudósok elmondták a maguk véle-
ményét; új, értékes elemekkel gazdagodott a Kosztolányi-filológia 
is. Persze a rejtőző Kosztolányi szerkesztője már csak a kiadó igé-
nyeire figyelve is nyilván azok közül az írások közül szedte csokorba 
a legfontosabbakat, amelyek a tanárokat és a diákokat segíthetik egy 
teljesebb, „műközpontúbb", az irodalomtudomány új elméleti fel-
ismeréseinek fényében vizsgált Kosztolányi-kép kialakításában. Fon-
tos, méltánylandó szempont ez még akkor is, ha az életműnek és az 
egyes műalkotásoknak természetes másféle és más irányultságú meg-
közelítési módjait sem szabad kizárnunk, hisz ellenkező esetben 
ugyanabba a vétségbe eshetnénk, amely bizony hosszú ideig szűkre 
zárta irodalomtudományunk szemhatárát. A z elfogulatlan olvasó 
bizonyára hiányolhatja e másféle, a korra, az író pszichéjére, a műve-
lődéstörténeti összefüggésekre is alaposabban kitekintő írásokat a 
gyűjteményből, mindazonáltal meglehet az az elégtétele, hogy e 
kötet alapján is kirajzolódhatik előtte egy modern megközelítésű, 
de teljesnek mondható Kosztolányi-kép, amelyben talán erősebb és 
érzékletesebb hangsúlyt nyernek a prózapoétikai jellemzők (Szegedy-
Maszák Mihály kiváló tanulmányai révén), mint az író lírájának 
legfontosabb jegyei, holott Kosztolányi mai szinte elsöprő népszerű-
ségében költészetének, kivált az utolsó korszakban született remek-
műveinek nem elhanyagolható a szerepe. Ezt az aránytalanságot 
viszont némiképp ellenpontozza Balassa Péter tanulmánya, mely az 
Édes Anna merőben új megközelítésére tesz eredményes és az életmű 
egészére is kiterjeszthető kísérletet: szempontjai például Kosztolányi 
költészetének vizsgálatában — elsősorban annak expresszionizmust 
val kapcsolatban — is kamatoztathatók. 

Volt olyan, keserű emlékű korszaka a magyar irodalomtudomány-
nak, amikor Kosztolányi is a proskribáltak listájára került. Aztán 
— először talán Vas István jóvoltából — megkezdődött újraértéke-
lése, melyet mind nagyobb népszerűségének időszaka követett, s ez 
az állapot alighanem ma is fennáll. A Kosztolányitól távolító, majd 
hozzá közelítő ízlésváltozásnak is megvan tehát ma már a története, 
erről írja a kötetben Nemes Nagy Ágnes, s joggal figyelmeztet arra, 
hogy manapság az a viszony is fontos számunkra, amelyet Koszto-
lányi a halállal kapcsolatban alakított ki, s az a hősies út is lehet 
példaadó, melyet végigjárt, míg a szenvedések igazi műremekké kala-
pálták. Kosztolányi azok közé a szerencsések közé tartozik, akik 
nemcsak egy kerek évforduló alkalmával keltenek érdeklődést, s 



Szemle 163 

ösztönzik továbblépésre a kutatást. Szerencsére folyamatosan jelen 
van irodalmi köztudatunkban. Magyarázatának kifejtését részben 
megtalálhatjuk abban a bensőséges vallomásban, melyet Esterházy 
Péter mondott el vele kapcsolatban az ELTE XX. századi magyar 
irodalomtörténeti tanszéke rendezésében tartott tudományos konfe-
rencián. S e szüntelen, mind erősebb „jelenlét" irodalomtudományunk 
egyik adósságára figyelmeztet: mindmáig kevesebb gondot és figyel-
met fordítottunk a magyar prózának arra a vonulatára, mely őt val-
lotta és vallja mesterének, melynek ideálja a „tiszta beszéd", s eluta-
sít magától minden „híg locsogást". Ennek a ma még részben csak 
virtuálisan meglevő, inkább legendákban élő utókornak felfedezésé-
ben, tisztázásában felmérhetetlen segítséget és ösztönzést adnak A 
rejtőző Kosztolányiban olvasható esszék és tanulmányok, s ez a tény 
már magában is jelzi a kötet értékét. A higgadt, elfogulatlan, minden 
értekre nyitott kutatás egyik lehetséges vezérfonalát adja kezünkbe 
Németh G'. Béla, amikor ezeket írja: „Azt kérdi (ti. Kosztolányi) 
egy keserű-gúnyos jegyzetében : hogy ugyan kinek és hol jelent meg 
a csipkebokorban a társadalom vagy a nemzet, s kinek és hol adta 
át a kőtáblákat? Hogy a racionális társadalmi-történeti elemzés elég-e 
csipkebokornak is, kőtáblának is? Kosztolányi éppen az értelem 
nevében nem hitt ebben: olyan kérdésekről van szó, amelyeket ille-
tően a tisztességes értelem bevallja illetéktelenségét és tehetetlenségét, 
ám nem hagyja őket sem irracionális mítoszok, sem racionális lapida-
ritások martalékává". Kicsit szkeptikus, de egyensúlyra törő maga-
tartás ez, melyet sosem árt iránytűként elfogadni a hangos elfogulat-
lanságot hirdető, valójában azonban kizáró jelszavakat hangoztató 
korokban. Ez is ott „rejtőzik" Kosztolányiban, s ezért is lehet jó 
segítőnk nehéz korszakainkban. A rejtőző Kosztolányi mindenesetre 
segít megismernünk e nagy író homályban maradt, ám életszemléletté, 
magatartássá teendő művészi jellemzőit. (Tankönyvkiadó, 1987) 

R Ó N A Y LÁSZLÓ 

KÉT KÖNYV KRÚDYRÓL 

A magyar regény, vagy szorosabban a széppróza hagyományos 
értékrendjében Krúdy művészete mindmáig különleges helyet foglalt 
el. Úgy is fogalmazhatnók, hogy ebben a különlegességben némileg 
a különállás minősége is benne foglaltatik. E tényért elsősorban 
Krúdy prózájának sajátszerűségei felelősek. Már az a körülmény, 
hogy ebben a prózában nem található meg az epikai szabályosság, 
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