
NÉMETH G . BÉLA 

Költői számadások 
!.„..•. bírjuk mi is, ha ők kibírják..." 

1. A magyar irodalomban viszonylag kicsi azoknak a versek-
nek a száma, amelyekben a halál ténye, mint eszmélkedést 
kikényszerítő és tevékenységet értékelő, mint célokat meg-
szabó és léttel való számvetést kormányzó alaptény, mint ily 
tartalmú gondolati-érzelmi alapélmény van jelen. Mint 
olyan alaptény és alapélmény, amelynek érvényesüléséért 
vagy érvényesülése ellen, szakadatlan jelenvalóságáért vagy 
folytonos elhárításáért meg kell küzdeni, amellyel megfor-
málás és megfogalmazás által kinek-kinek szembe kell 
néznie, amire így vagy úgy, kinek-kinek választ kell adnia. 

S még kisebb azoknak a verseknek (s egyéb műfajú 
műveknek is) a száma, amelyek a halállal bekövetkező ama 
nem-léttel, ama léttelenséggel, ama megragadhatatlanság-
gal való tudati-hangulati viszonynak, szellemi-lelki szembe-
sülésnek erőfeszítését és atmoszféráját sugallják, amely 
viszonyt, amely szembesülést a teljes tudati létű egyénnek 
valamiképp át kell élnie, fel kell dolgoznia. 

Sokféle oka lehet e viszonylag kicsi számnak. A lehetsége-
sek sorából említsünk kettőt. A romantika, a legújabbkori 
költészet e vonatkozásban is nagy kapunyitása itt többnyire 
nem azt hozta - Kölcsey s a kései Vörösmarty néhány 
versétől eltekintve - , amit például a német, az angol, a 
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lengyel irodalomban. Inkább történetileg időszerű, racio-
nálisan és szociálisan nélkülözhetetlen érzelmek és eszmék 
kikovácsolását, megidézését, vagy már kész nemzeti és 
társadalmi eszmék magasztalását, megvalósításuk sürgeté-
sét, elhanyagolásuk keserűségét. A másik legyen az említ-
hető okok közül az, ami szorosan kapcsolódik az előzőhöz. 
Az emberi létezés időbeliségéről, az élet végességéről s 
ennek vetületében értelmes vagy értelmetlen, magyaráz-
ható vagy magyarázhatatlan voltáról való meditáció, vívódás 
élménye ez. Amennyiben ez mégis megjelent s kérdező, 
küszködő indítást váltott ki, rendszerint az illető kor vala-
mely erre szokásos eszméjében, közforgalmú válaszában 
nyert elnyugvó kihangzást, feleletet, vagy maradt afféle 
ignoramus et ignorabimus koreszmés kérdésnek. S maradt 
ez utóbbi tudatállapot elviselésének, életre vetülő s alakító 
hatásának mikéntje is ez általánosságban, s ritkán lett 
élményi magja, sugalmazója a versnek. 

Nem arról van tehát, természetesen, szó, hogy ne írtak 
volna sok és jó verset, nem ugyan ily - mondjuk némi 
föllengzéssel: „ontológiai", „metafizikai", „transzcendens", 
„filozófiai" - vívódásút, hanem egyéb vonatkozásút a halál-
ról. A kedves, a szülő, a testvér, a barát, a csodált nagy ember, 
a fiatalon távozott ismerős, a tragikus sorsú vagy katasztrófás 
pusztulású ember elvesztése és sok hasonló tárgytársuk 
gyakran volt ihlető forrás csakúgy, mint a természeti s az 
emberi mulandóság hangulatának párhuzama is. 

A 19. század második fele, harmadik harmada a maga 
természettudományos válaszképességének föltétlen bizton-
ságában, az embert mint a természeti létezők egyetemessé-
gének egyikét fogván fel, kevés lehetőséget nyújtott az itt 
szóban forgó kérdezésnek. Még Aranynál is, aki pedig igen 
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érzékeny volt az európai romantika ilyfajta élményeire is, 
látjuk e típusú szemlélet segítségül vételét. 

Mit remegsz? él bár lekötve, 
szunnyad olykor téli nedve, 
Természetben nincs halál; 
Nyügalom csak mély alélta, 
- Mindig új az ősi példa -
Ami rég volt, most is áll. 

(Kies ősz) 

Vajdánál, Reviczkynél pedig a természet vélt örök harmóniá-
jába visszahelyező sírköltészetes halálszenti mentalitás bie-
dermeieresen finom dekorativitású, zsongító békességígé-
retét találjuk jónéhányszor. 

És azután, utóvégre 
Észrevétlenül, megérve, 
Lehullani önmagától 
A kiszáradt életfáról.. . 

S ismeretlen sírgödörbe' 
Elalunni mindörökre. . . 
S ott egyebet mit sem tenni, 
Csak pihenni, csak pihenni . . . 

(A vaáli erdőben ) 

Bár az utóbbinál, ahogy fogyott ereje s fokozódott betegsé-
ge, ügy nőtt naturális halálirtózata és életvágya. 
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Óh, hányszor hívtam a halált, 
Mihelyt a kedvem búsra vált, 
De most, hogy itt 
Ólálkodik; 
Nem érzek mást, csak borzadályt 

(Számlálgatom) 

A Nyugat költőinél lett nagy témává a meghalás is, a halál 
is, a halál utáni léttelenség is. Talán senkinél oly arányban, 
erővel és mélységben, mint Kosztolányinál. Utolsó köteté-
nek, a Számadásnak, irodalmunk egyik legteltebb verses-
könyvének szinte gerincét alkotja ez a tárgykör, ez a 
kérdéscsoport, ez az élményfajta. S hogy előbb is mennyire 
foglalkoztatta ez a problémavilág, ő maga, nagyapja halálára 
visszatekintve, szinte eszesedő gyermekkorától datálja kez-
detét. 

2. Világirodalmi kitekintés és irodalomtudományi előfejte-
getés helyett ezúttal alighanem tanácsosabb, nagyon vázla-
tosan és takarékosan bár, néhány e kérdéskört illető gondol-
kodástörténeti mozzanatot érinteni. 

Az ember élete biológiai végességének s e végesség 
beteljesülésének, azaz a halál utáni valaminő létezése 
lehetséges vagy lehetetlen voltának kérdésével azok a nagy 
világvallások, amelyeket kimunkált gondolatrendszereknek 
lehet és kell tekintenünk, szinte kivétel nélkül mind foglal-
koznak. S bármily különböző feleleteket adnak is, abban 
többnyire egyek, hogy az ember lényegének felfogott lelket 
ilyen vagy amolyan formában továbblétezőnek tekintik. A 
kereszténység szinte minden változata elfogadja és vallja e 
továbbélés valamily valóságát. 
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Kosztolányi katolikus családból indult s abban nevelke-
dett. Az ő nevelkedése korszakában azt az átlagosan művelt, 
közepes szintű társadalmi réteget, amelybe az ő tanárcsa-
ládja is tartozott, többnyire általános, gyakran szinte teljes 
közömbösség jellemezte a hit bölcseleties kérdései iránt. A 
családok vasárnaponként, ünnepenként misét hallgattak, 
kivált a családok nő- és gyerektagjai; a felnőtt férfiak közül 
többen csak az egyházi év jelesebb ünnepein. A lakásokban 
szinte mindig voltak szentképek és kegytárgyak, s a gyereke-
ket az alapimádságokra már otthon megtanították. Az üdv-
történet bibliai részére s az etika vallási kapcsolódásaira 
pedig az iskolai hittanórán. Az egyházközséghez-közösség-
hez tartozás leginkább úgynevezett rendezvényekben való 
aktív vagy passzív részvételekben nyilvánult meg. Kosztolá-
nyi húga például szorgalmasan segített színdarab- és estély-
rendezésekben a szabadkai katolikus egyletekben. 

így ez a réteg többnyire nem mondta s rendszerint nem is 
érezte magát ateistának, de vallása tanításait életről, halálról, 
halálutániságról nem feszegette, hanem mint öröklött s 
lehetséges magyarázatot, mintegy tudata mélyére süly-
lyesztve őrizte s szorongató lelki helyzetekre, mint elődeitől 
elfogadottat és ezáltal legitimáltat, szinte úgy mondhatnánk, 
tartalékolta. 

Közömbösség e kérdések, főleg pedig a rájuk adott vallási 
válaszok iránt korábban is volt ebben a műveltségi körben 
és ezen a szinten, bárha nem is ily eláltalánosultan. Ám 
ugyanakkor ez korábban jórészt vállalt, hirdetett, sőt, a 
mindent értő racionalitás büszke tudatában gyakran kihívó 
módon nyilvánult meg. S ha nem is mindig ateizmussal 
párosultan, de rendszerint valaminő természettudományos 
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és filozofikus színezetű és alapozású deizmussal vagy 
theizmussal egybeszövődve. 

A századvég, főleg pedig a századelő ama kuszán bonyo-
lódott, aggodalmas előérzete, mely az eljövendő nagy 
kataklizmákat sejtette és sejttette, érzékennyé tette a bölcse-
leti gondolkodást, méginkább a művészetet, s azon belül is 
tán leginkább a lírát, e kérdések s a rájuk adott vallási 
feleletek iránt is, akár elfogadó, akár elutasító módon is ez 
utóbbiakat illetően. 

De a bölcseletben is, kivált annak a költészettel a megis-
merés és a megformálás tekintetében elhatározottan roko-
nuk válfajaiban új, nemritkán centrális hangsúlyt nyert e 
kérdéskör. Mind ezt a rokonulást, mind e kérdéskör térnye-
rését hatékonyan mozdította elő annak a magatartásnak 
egyre szélesebb terjedése, egyre mélyebb begyökeresedé-
se, amely a kanti kriticizmus újabb és újabb válfajai nyomán 
nemcsak az öröklött tézisek és dogmák, hanem a saját 
racionális (vagy racionálisnak vélt) gondolat iránt is folyto-
nos kétkedő bírálatot tette ajánlatossá, sőt, kötelezővé, 
miközben a kutató gondolkodás erőfeszítését magát, külön-
böző válfajaiban, nemcsak hasznosnak, szükségesnek, de 
nélkülözhetetlennek is tartotta, s minden olcsó kvietizmust, 
mint méltatlant, eleve elhárított. Ezt a - jóval Kant után -
agnosztikusnak nevezett magatartást a romantika, főleg a 
német romantika filozofikus költészetében, költészeties 
filozófiájában a jelentős alkotók egész soránál, mint jellem-
zőt láthatjuk. 

A pozitivizmus ellenben többnyire gyáva, tudománytalan, 
haszontalan, sőt, kártékony relativizmusnak fogván föl ezt a 
magatartást, igyekezett kiszorítani, felnőtt, művelt ember-
hez méltatlannak bélyegezni s nevetségessé tenni. Annál is 
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inkább, mivel a maga biofizikájával és fiziko-biológiájával, 
bioszociológiájával és biopszichológiájával mindenre, ami-
ről szerinte gondolkodni lehet és érdemes, (természet-)tu-
dományosan egzakt válaszok birtokában vélt lenni vagy 
jutni. Akár Comte-ra gondolunk, az irány uralmának kezde-
tén, akár Spencer híres, mindenre (majdnem katekizmus-
szerűen) felelő végösszefoglalására az irány beteljesülése 
idején. Ez utóbbi filozófiájának maga készítette rövid (kb. 
700 lapnyi) összefoglalása e tekintetben is egyszerre meg-
mosolyogtató és egyben riasztó öntudatú biztonsággal (és 
meghökkentően lapidáris szűkösséggel) nyújtja válaszait. 
Regényt, társadalombíráló, főleg társadalomoktató (irány-) 
regényt meg színművet is lehetett ennek a mindent bizo-
nyosan tudó felfogásnak a jegyében írni. Az emberi lét végső 
kérdéseivel is küszködő valódi lírát azonban alig-alig. 

Az agnosztikus magatartásnak tőmondatosan is lényegi, 
bár szarkasztikusan egyoldalú és célzatos megfogalmazását 
adta a létezés e kérdéseit illetően Nietzsche. Die .Agnosti-
ker, die Verehrer des Unbekannten und Geheimnisvollen 
an sich, [-] woher nehmen sie das Recht, ein Fragezeichen 
als Gott anzubeten". Majd meg: „Es gibt [für den Agnostiker] 
kein Erkennen: folglich - gibt es einen Gott". 

Aki Kosztolányi teljes életművét, kivált lírai költészetét, 
mindenekelőtt pedig ez utolsó kötetét áttekinti, az agnoszti-
cizmusban való létezés örökké nyugtalanító problémájának 
nyomasztó élményével úgy találja magát szemben, hogy 
éppenséggel nem lehet azt mondani, e kérdőjelek szoron-
gatását ő is nehéz helyzetekre tartalékolt (verbális) isten-
meg túlvilághit és transzcendenciák segítségével oldja föl. 
De azt sem, hogy „humanizáló" patetiko-szentimentális, 
tudományosnak mondott publicisztikus szólamokkal elé-
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gedett volna meg, melyekkel világ- és nemzetboldogító 
ideológiák hívei szokták magukat túltenni, fölülemelni az 
effajta „értelmetlenségeken". 

Két közbevetett megjegyzést tanácsosnak látszik tenni itt. 
Először: amikor Nietzsche azt mondja a valamit is érő 
emberről: „lieber will der Mensch das Nichts wollen, als 
nicht wollen" - akkor ez a „wollen" félig-meddig annak a 
pozitivista biologizmusnak, biopszichologizmusnak ösz-
tönérdek, érdekösztön tanához is kötődik, amelyet ő nem-
éppen kedvelt, annak ellenére, hogy részben maga is 
kapcsolódott hozzá. Másodszor: úgy tűnik nekünk, hogy a 
legújabb kor, mondjuk a Kant utáni kor eszmélkedő s nem 
pusztán ideologizáló, ideológiákat utánimádkozó emberei-
nek jelentős, igen jelentős része így vagy úgy, ilyen vagy 
olyan fokon, élete ebben vagy abban a szakaszában agnoszti-
kus tudatú, lélekállapotú. 

3. Kosztolányi, kivált ebben a szakaszában, azzal a kvietista 
agnoszticizmussal, amelynek megtestesítője tudatában a 
lusta, a cinikus, a léha, az erkölcsi értelműen nihilista tétlen 
tudomásulvételre, cselekvésében pedig érdekösztönei, 
ösztönérdekei vezérlésére hagyatkozik, keményen küzd. E 
kötetének szinte minden jelentős versében az élet végessé-
gével szembesülő létértelem, létérték kérdésének, keresé-
sének valaminő eszmélő-intuíciós élménye rögzül. 

A soha ki nem iktatható szenvedésnek és a testvériesítő 
részvétnek fölemelő ereje a címadó szonettciklusban, a 
cselekvés, a gondolat, az átélés beteijesültsége élményének 
vágya a Harsány kiáltásokban, a bátor, a józan, az illúzió-
mentes, a sztoikus életismereté а На negyvenévesben, az 
áltató álérték s az ámító álértés ironikus elutasítása az Esti 
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Kornél énekében, a hazug, az öncsaló életmítoszok, a 
harsány üdvtanok megvetése a Marcus Aureliusbm, az 
önfeledt természetesség csalóka bűvöletének melancholi-
kus-csúfondáros megjelenítése a Bolognában és így tovább 
a Halotti Beszéd minden egyes sajátélet különértékének 
hódolatán és múlandóságán, г Hajnali részegség egyetemes 
összefüggésbe, univerzális értelembe tartozó sejtelmén át 
az Ének. a semmiről nagyfeszültségű, sztoikus-heroikus 
visszafogottságú szembenézéséig az időbeliségbe zárt 
egyén testi-lelki lényének semmibe hullásával, a léttelenség 
szorongatásával. 

4. Ez utóbbi verset az elmúlt időszakban hivatalosnak 
számító Hét évszázad című antológia korábban következe-
tesen kihagyta, s csak az utóbbi időben (folytonos sürgeté-
sünkre) vette fel. Holott a költő kötete összegzéséül, 
lezárásául, végkövetkeztetéséül szánta, tekintette. így érthe-
tő, hogy nemcsak gondolkodói egyénisége, élet- és létszem-
lélete, szellemi-lelki alakulása tekintetében, hanem alkotás-
módja, alkotói felfogása, közlési modora szemszögéből is 
kikerülhetetlen nagy költeményei közé tartozik. Nem is 
szólva művészi képességének, eszmélői bátorságának arról 
a lenyűgöző fölényű, de előkelő szolidsággal rejtett nyelvi-
poétikai megnyilvánulásáról, amely a gyötrően tragikusát a 
mélyen melancholikusba, a mélyen melancholikusat a 
tartózkodóan személyes meditatívba, a személyes meditatí-
vot pedig a magától értetőt, természetszerűt mondó szen-
tenciózusba játszotta, általánosította át. Úgy azonban, hogye 
szentenciózus alapjellegben mindeniknek megőrizte ér-
zelmi valőrjét s valamennyit együtt kesernyés vigasságú, 
öniróniásan vállalt rezignációba váltotta át. 

1 1 



N É M E T I I G . B É I A 

Ének a semmiről 

Amit ma tartok, azt elejtem, 
Amit ma tudtam, elfelejtem, 
az arcomat kezembe rejtem, 
s elnyúlok az üres sötétben, 
a mélyen-áramló delejben. 

Annál, mi van, a semmi ősebb, 
még énnekem is ismerősebb, 
rossz sem lehet, mivel erősebb 
és tartósabb is, mint az élet, 
mely vérrel ázott és merő seb. 

Szokatlan-új itt ez a köntös, 
pár évre szóló, szűk, de göncös, 
rossz gúnya, melyet a könny öntöz, 
beh otthonos lesz majd a régi, 
a végtelen, a bő, közömbös. 

Én is öröktől ebbe voltam, 
a semmiségre ráomoltan, 
míg nem javultam és romoltam, 
tanulni sem kell, tudjuk ezt rég: 
eltűnni és feküdni holtan. 

Ha félsz, a másvilágba írj át, 
verd a halottak néma sírját 
tudd meg konok nyugalmuk írját, 
de nem felelnek, úgy felelnek, 
bírjuk mi is, ha ők kibírják. 

1 2 



KÖI.TÓI SZÁMADÁSOK 

Pajtás, dalolj hát, mondd' utánam: 
Mi volt a mi bajunk korábban, 
hogy nem jártunk a föld porában? 
Mi fájt szivednek és szivemnek 
Caesar, Napoleon korában? 

A viszonylag ritka jambusi kilencest archaikus fintorú 
vagy ősegyszerűségű teljes vagy ragrímekkel megrakottan 
indítja. S a lehető legegyszerűbb összetételű, azonos vagy 
rokonszerkezetű, ismétlődve egymásra sorakozó, többször 
egymást ellentétező, s így egyszerre hangsúlyos, de egyben 
pátoszt is lefogó kijelentő mondatokkal, melyek szinte 
mindig egy-egy sort, egy-egy lélegzetvételt töltenek ki. S 
amelyek sormetszeteik s a metszetek által határolt ellenté-
teik által igazi, szép, természetes, szólás-közmondás-szem 
beszédtagoltságúak: 

S amint nem engedi, hogy ragrímei és tagolásai személy-
telenül egyhangúvá, művészietlenül mondókássá-klapan-
ciássá váljanak, ugyanúgy kijelentő mondatsorából, köznapi 
szókincséből, gesztustárából, szcenikájából a meglepetés 
erejével ugrik elő egy-egy erős érzelmi töltésű ritka mon-
datfűzés, sajátos szókapcsolat, mozdulatkép, állapotjelölés: 

Amit ma tartok, 11 azt elejtem, 
amit ma tudtam, 11 elfelejtem, 

Annál, mi van 11 a semmi ősebb, 
még énnekem is 11 ismer ősebb, 
rossz sem lehet, mivel 11 er ősebb. 
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s elnyúlok az üres sötétben, 
a mélyen-áramló delejben. 

és tartósabb is, mint az élet, 
mely vérrel ázott és merő seb. 

Ragrímeit pedig szépcsengésű, néha szinte már bursikóz 
játékú, különböző szófajú s különböző mondatrész-szerepű 
sorvégződésekkel váltja föl s a gyöngéden érzelmes, már-
már szecessziós ízű szó- és gesztuskincsbe rusztikus eleme-
ket vegyít, olvaszt: 

Szokatlan-új itt ez a köntös, 
pár évre szóló, szűk, degöncös, 
rossz gúnya, melyet a könny öntöz 

Külön érdemes figyelni arra a vers szentenciózus forma-
jellegét s eredménykijelentő-összefoglaló szerepét-jelenté-
sét illetően, mily nagy részint a nagyon köznapi igei 
állítmányok, s ezeken belül éppen a létigés állítmányok 
száma, s mennyiszer él az általánosításra különösen alkal-
mas magyar nyelvi sajátsággal, a névszói állítmánnyal: 

Annál, mi van, a semmi ősebb, 
még énnekem is ismerősebb, 
rossz sem lehet, mivel erősebb 
és tartósabb is, mint az élet, 
mely vérrel ázott és merő seb. 

Hozzá kell venni ehhez egy fontos, nagyon hangsúlyos 
elemet. Olyat, amelyen rendszerint átsiklik a cifra kifejezé-
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sekre szoktatott-oktatott szem. A vonatkozó és a mutató 
névmás ez, melynek, - köztudott - magában „szótári", 
„fogalmi" jelentése nincs, csak mondatban, szövegösszefüg-
gésben nyer jelentést. Holott itt ez a beszéd magja, erre 
vonatkozik, erre mutat minden fogalmian jelentéses elem. 
Ettől, az ezekkel való kapcsolástól nyernek igazán súlyt. 
,Mnit ma tartok" - így kezdi, s így folytatja „azt elejtem". A 
véle teljesen párhuzamos második mondat: „amit ma 
tudtam, [azt] elfelejtem" - : nemcsak megerősíti, hanem igen 
világosan pontosítja is az előző jelentését, s a beszélő egész 
tudatvilágára vonatkoztatja a két névmást; ez lesz a két 
névmás beszédszerkezet-adta jelentése. Mindezt a második 
verszak csodálatos találatú fölütése teljesen egyértelművé 
teszi azzal, hogy a vonatkozó névmást egybekapcsolja a 
mellékmondatban a létigével; a beszédszerkezetben a leg-
szélesebb jelentésű s beszédszerkezet nélkül a legjelentéste-
lenebb igével: „Annál, mi van, a semmi ősebb". Az „annál, 
mi van" tehát ebben a szerkezetben annyit jelent: minden-
létezőnél ősebb. (Was ,wesent' - mondaná tán a filozófus). 

Végül úgy tesz eleget a nagy művek, ezúttal a nagy versek 
amaz alapkövetelményének, miszerint folyton emelked-
niük kell, egyre telítettebbé és határozottabbá kell lenniök 
mind a nyelvzenei hangzat, mind a szerkezeti jelleg, mind az 
előadásmodor, mind a jelentés- és magatartássugallás tekin-
tetében, hogy mintegy sűrítve megismétli a kijelentő szen-
tenciózusság addigi elemeit. Az ötödik strófában már nem-
csak a közmondások, a szólások, hanem a szabályok, a 
parancsolatok második személye egyesül s fokozza föl 
egymást a magában s a magával küzdő ember magának 
szólásával. Hogy végre, az egyetemesítő többes elsőre váltva 
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kimondja roppant keménységgel és egyszerűséggel maga-
tartása vállaló véghatározatát: 

bírjuk mi is, ha ők kibírják. 

Kosztolányi, ismeretes, nem kedvelte Adyt. Túlságosan 
szónokiasnak, patétikusnak, hangosnak, harsánynak, hirde-
tőnek vélte. Ezt a strófát azonban páratlan tömörségével, 
zsúfolt mondatfaj váltogató, mesteri retorikájával, tagadó-ál-
lító ellentétpárjaival, magas mítoszias szcenikájával s végso-
rának (végvallomásának) elliptikus-hiátusos kapcsolásával, 
kinyilvánító, fogadalmas rácsapásával óhatatlanul a pateti-
kusság veszélye kísérti: 

de nem felelnek, úgy felelnek, 
bírjuk mi is, ha ők kibírják. 

Ám ez a mindentudó vers- és nyelvművész most is 
remekül ellensúlyoz. Az első strófák tiszta rímeit s mondat-
párhuzamait hozza vissza, de immár nem ragrímeit s 
kijelentő formáit, hanem egyiket rafinált szófaj- és mondat-
rész-vegyítéssel, finom archaizálással, a másikat enyhén 
groteszk, csúfondáros, kihívó fölszólítással: 

Ha félsz, a másvilágba írj át, 
verd a halottak néma sírját, 
tudd meg konok nyugalmuk írját 

1 6 



KÖLTŐI SZÁMADÁSOK 

Ám még ezzel sem elégszik meg. Hozzácsatol oldásként, 
búcsűzásként, ellenpontként egy vágáns és szegénylegé-
nyes hangnemű, fanyar vidámságú, álhetvkeségű, mű-
könnyedségű strófakezdetet: 

S egy túlnagyítással, történeti távlatú héroszemlegetéssel, 
messzi közhely-névodavetéssel, ironizált pátoszú, kicsit 
szentimentalizáló, azaz pátoszból visszarántó, szónoki kér-
déses strófazárást: 

Az Ének. a semmiről nem kvietista, erkölcsi nihilizmus 
kifejezője. Kosztolányi nem adta föl a „wollen"-t. Nem adta 
föl, hogy a maga sorsa értelmét, magyarázatát, értékét, 
menetét más határozza meg, avagy ne legyen meghatározva. 
Inkább vállalta, inkább akarta a Nichts-et, mintsem akarás-
ról, az értelem- és magyarázatakarásról való lemondást, az 
üres vagy divatos szólamosságba menekülést. 

Keserű nagy vers ez, ámde mégsem az utolsó szó tőle e 
tekintetben, e kérdéskörben. A Szeptemberi áhítatban újra, 
még egyszer szembenéz vele. J^ Ç] 

Pajtás, dalolj hát, mondd utánam: 
Mi volt a mi bajunk korábban, 
hogy nem jártunk a föld porában? 

Mi fájt szivednek és szivemnek 
Caesar, Napoleon korában? 

[Következő számunkban folytatjuk.] 
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