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KosztolÀnyi Dezsû: Levelek ä NaplÂk
¹sszegyüjt´tte, sajtÂ alÀ rendezte ¢s a jegyzeteket Ár-
ta R¢z PÀl. Az 1933ä34-es naplÂt´red¢ket sajtÂ
alÀ rendezte Kelev¢z çgnes ¢s KovÀcs Ida
Osiris, 1996. 1129 oldal, 1980 Ft

Van ebben a k´tetben k´r¡lbel¡l ezern¢gy-
szÀz lev¢l, K. D. Árta ûket k¡l´nb´zû szem¢-
lyekhez: hÁresekhez, kev¢sb¢ hÁresekhez, is-
meretlenekhez ¢s elfeledettekhez, f¢rfiakhoz
¢s nûkh´z, ´regekhez ¢s fiatalokhoz, magya-
rokhoz, magyarorszÀgi nem magyarokhoz ¢s
k¡lf´ldiekhez; olyanokhoz, akiket szeretett,
¢s olyanokhoz, akiktûl akart valamit, s ez¢rt
a szeretet vagy a jÂindulat jeleit mutatta ne-
kik. Az elsû rÀnk maradt levelet 1901 tava-
szÀn Árta: tizenhat ¢ves gimnazista, egy kisvÀ-
rosi ´nk¢pzûk´r csillaga; hanghordozÀsÀban
m¢g a gyermekkor szeleburdisÀga ¢rzûdik, s
a feltünûen jÂ ÁrÀsk¢szs¢g egyszersmind a
friss elsajÀtÁtottsÀg s¢mÀit is mutatja. Az utol-
sÂt harminc´t ¢vvel k¢sûbb, 1936 nyarÀn kÁn-
lÂdja papÁrra (àelmosÂdott, nehezen olvashatÂ le-
v¢lÊ ä mondja a jegyzet), ekkor ´tvenegy
¢ves, ¢s haldoklik, de m¢g hÂnapokig kell
szenvednie; ¢s akÀr a v¢rÀt´mleszt¢s nyomÀn
tÀmadt bizakodÀsrÂl besz¢l, akÀr a vajas p¢p-
rûl ¢s a hÁg, ihatÂ [olvashatatlan]-rÂl, volta-
k¢pp azt mondja el, hogy az ¢letvÀgy szem-
be´tlûen messzebb nyÃjtÂzkodik, mint amed-
dig az ¢leterû takarÂja ¢r. Az, ami az utolsÂ
nagy versekben kiv¢teles k´ltûi pillanatk¢nt
jelenik meg, az utolsÂ tÁz (vagy egy kicsit
messzebbrûl n¢zve, az utolsÂ szÀzharminc) le-
v¢lben egy lecsupaszodott ¢s a maga mÂdjÀn
Ágy is gazdag ¢let megrendÁtû drÀmÀjÀvÀ Àll
´ssze, sok emberi nagysÀggal ¢s legalÀbb eny-
nyi gyarlÂsÀggal, gyenges¢ggel, k¢sz¡letlen-
s¢ggel (de hÀt ettûl drÀma a drÀma). Csak-
hogy amÁg a nagy k´ltûi pillanatot maga a
k´ltû formÀlja meg, addig ezt a drÀmÀt (a le-

velez¢sbûl kiolvashatÂ mÀs drÀmÀk ¢s reg¢-
nyek mellett) az olvasÂnak kell a levelekbûl
mint aff¢le t´red¢kekbûl rekonstruÀlnia. Azt
hiszem, ez a rekonstrukciÂ az eg¢sz k´tet leg-
t´bbr¢tü, legmesszebbre vivû probl¢mÀja:
t´bbek k´z´tt az¢rt, mert nemcsak olvasÂi,
hanem szerzûi probl¢ma is. Az alÀbbiakban
nagyr¢szt errûl szeretn¢k szÂt ejteni.

Van ezenkÁv¡l a k´tetben k¢t naplÂt´re-
d¢k is, ezekrûl k¢sûbb besz¢lek, akÀrcsak a
k´tetnek k´r¡lbel¡l negyed¢t kitevû kom-
mentÀrr¢szrûl. Egyelûre csak annyit, hogy a
naplÂk szorosan k´tûdnek a levelez¢shez,
ez¢rt felv¢tel¡k a k´tetbe nemcsak indokolt,
hanem szerencs¢s d´nt¢snek is mondhatÂ. A
maga mÂdjÀn mind a kettû, a kamaszkori ¢s
a k¢sei naplÂ is igen ¢rdekes sz´veg, bÀr ¢r-
dekess¢g¡k (¢s eg¢sz jelleg¡k) merûben mÀs-
mÀs term¢szetü, ¢s mindkettej¡k ¢rdekess¢-
ge merûben k¡l´nb´zik a levelez¢s¢tûl. °s
bÀr a naplÂk k´tûdnek a levelez¢shez,
amennyiben azt kieg¢szÁtik, a levelez¢s ter-
m¢szetszerüen nem k´tûdik hozzÀjuk.

Az im¢nt egy kicsit ´nk¢nyesen Ãgy fogal-
maztam, hogy K. D. olyanoknak Ár levelet,
akiket szeret, ¢s olyanoknak, akiktûl akar va-
lamit. Ez legalÀbbis pontosÁtÀsra szorul. K. D.
mindenkitûl mindig akar valamit. M¢g pon-
tosabban: a K. D.-lev¢l Ãgy j´n l¢tre, hogy K.
D. valakitûl akar valamit, illetve valaki akar
valamit tûle, ¢s û ezt vagy akarja, vagy nem,
esetleg akarja is, meg nem is, p¢ldÀul amikor
felk¢rik valamilyen megtisztelû, de fÀradsÀ-
gosnak Ág¢rkezû feladatra.

Na mÀr most. Hogy K. D. akar valamit,
az elvileg tudhatÂ, olyannyira, hogy ez lesz
elm¢lked¢s¡nk egyik axiÂmÀja; de hogy
konkr¢tan mit akar, azt magukbÂl a levelek-
bûl, a benn¡k megfogalmazott mondatokbÂl
az esetek nagy r¢sz¢ben csak k´zvetve lehet
kiderÁteni. Elûfordul, hogy K. D. akar vala-
mit, ¢s azt nyÁltan kimondja, ugyanakkor
m¢g valamit akar, amit nem mond ki, holott
igazÀbÂl ez¢rt Árta a levelet; esetleg egyszerre
akar k¢t egymÀssal ellent¢tes dolgot (p¢ldÀul
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amikor egy nût egyszerre akar meghÂdÁtani
¢s magÀtÂl tÀvol tartani); n¢ha meg Ãgy tesz,
mintha akarna valamit, holott valÂjÀban nyil-
vÀnvalÂan az ellenkezûj¢t akarja; s m¢g bo-
nyolultabbÀ vÀlik a helyzet, ha egyazon sze-
m¢lyhez k¡l´nb´zû idûpontokban vagy k¡-
l´nb´zû szem¢lyekhez egyazon tÀrgyban Árt
leveleket hasonlÁtunk ´ssze.

Ebben a megvilÀgÁtÀsban a korresponden-
cia legegyszerübbnek lÀtszÂ, sût olykor kife-
jezetten sztereotipnak hatÂ darabjai, a p¢nz-
k¢rû levelek is t´bb¢rtelmü f¢nyben tünnek
f´l. Amikor K. D. az ´sszeg nagysÀgÀrÂl ¢s
s¡rgûss¢g¢rûl besz¢l, egyszersmind sajÀt
presztÁzs¢t is k´rvonalazza. Ez irÀnyÃ reflexei
m¢g a halÀl k¡sz´b¢n is kifogÀstalanul mü-
k´dnek. P¢ldak¢nt egy mondatot szeretn¢k
id¢zni az 1313. lev¢lbûl. 1934 legv¢g¢n Ágy Ár
a PrÀgai Magyar HÁrlap szerkesztûj¢nek, aki a
lap katasztrofÀlis helyzete miatt fel¢re akarja
cs´kkenteni K. D. honorÀriumÀt: àHa az ¢n
sokoldalÃ, nagyarÀnyÃ munkÀssÀgomat, mely so-
hasem mÀsodk´zl¢s, hanem egyidejü k´zl¢s, csak
ennyire ¢rt¢kelik, akkor helyesebb, hogyha megsz¡n-
tetj¡k kapcsolatunkat.Ê Elûsz´r is: ¢n. Az ¢n
munkÀssÀgom. Az ¢n sokoldalÃ, nagyarÀnyÃ
munkÀssÀgom. Nem elsûsorban azt ÀllÁtom,
hogy munkÀssÀgom van, ¢s hogy az nagyarÀ-
nyÃ meg sokoldalÃ, enn¢l t´bbet mondok:
ha a fûszerkesztû Ãr az ´ndics¢retnek erre a
sz¢gyenletes fajtÀjÀra k¢nyszerÁt, akkor ´v¢ a
sz¢gyen, s akkor csakugyan meg kell sz¡ntet-
n¡nk kapcsolatunkat; ugyanakkor a fûszer-
kesztû Ãrnak ¢reznie kell, milyen fontos
munkatÀrsat veszÁt bennem, vagyis p¢nz hÁ-
jÀn a presztÁzs fel¢rt¢kel¢s¢re k¢nyszerÁtem.
MÀsodszor: àsohasem mÀsodk´zl¢s, hanem egyide-
jü k´zl¢sÊ, vagyis a K. D.-cikkek mÀr el vannak
adva valamelyik magyarorszÀgi lapnak, vagy-
is mÀsodk´zl¢s; tehÀt nem egyszerüen a mÀ-
sodk´zl¢s tagadÀsa r¢v¢n ismerem el annak
t¢ny¢t, hanem azt akarom kifejezni, hogy
sokoldalÃ ¢s nagyarÀnyÃ munkÀssÀgom, il-
letve nevemnek mint mÀrkÀnak tartÂsan ma-
gas ÀzsiÂja megk¡l´nb´ztetett bÀnÀsmÂdot
k´vetel. Ha ehhez nem ragaszkodn¢k, ez an-
nak a jele volna, hogy ¢n, K. D., szÀmos nem-
zed¢ktÀrsamhoz hasonlÂan, kezdek kimenni
a divatbÂl, holott k¡l´n´sen b¡szke vagyok
rÀ, hogy ezt mostanig elker¡ltem; fûszerkesz-
tû Ãr ezen az ¢rz¢keny pontomon s¢rtett
meg. Ez az egy mondat nemcsak K. D. szÁ-

n¢szi jellegü, feminin gondolkodÀsÀra vilÀgÁt
rÀ, hanem f¢nyt vet a nagymenû ÁrÂ minden-
napi meg¢lhet¢si k¡zdelmeinek kicsinyess¢-
g¢re is, valamint, nem utolsÂsorban, K. D. vi-
szonyÀra a hatÀron tÃli magyarsÀghoz. Pedig
ez egy igen egyszerü lev¢l.

A Tevan¢khoz ¢s Kner¢khez Árt, jÂr¢szt
hasonlÂ tÀrgyÃ pÀrhuzamos lev¢lreg¢ny (an-
nak szükszavÃ ¡zleti jÂzansÀga ¢s helyenk¢n-
ti ridegs¢ge ellen¢re is) enn¢l jÂval bonyolul-
tabb, noha teljesen k¢zzelfoghatÂ dolgokrÂl
van benne szÂ, ¢s noha K. D. ekkortÀjt, a tÁ-
zes ¢vekben m¢g arÀnylag a kezdet¢n jÀrt
imÀzsa ¢pÁt¢s¢nek, amely aztÀn, a hÃszas
¢vek mÀsodik fel¢tûl teljes pompÀjÀban k¢-
szen Àllt. Ezekbûl a levelekbûl az der¡l ki,
hogy K. D. mindenre odafigyel. Az ´sszegek-
re is, de nemcsak azokra, hanem a cÁmlap-
tervre, a papÁr minûs¢g¢re, a betütÁpusra ¢s
a szed¢st¡k´r sz¢less¢g¢re. Fontos neki, hogy
a recenziÂs p¢ldÀnyok idûben ¢s n¢vre szÂ-
lÂan ¢rkezzenek a szerkesztûs¢gekbe, hogy Ãj
k´nyve minden k´nyvkeresked¢sben kapha-
tÂ legyen, hogy lehetûleg a kirakatban Àlljon;
hogy versesk´tet¢nek Ãj kiadÀsa dÁszkiadÀs
legyen, ¢s hogy plakÀtot is nyomjanak hozzÀ
ilyen ¢s ilyen sz´veggel, amelyet (minthogy û
m¢gsem dics¢rheti sajÀt magÀt) valakivel
meg is kell Áratni. Sat´bbi. çlm¢lkodom,
hogy milyen jÂl csinÀlja. °s csak utÂbb gon-
dolkodom el rajta, hogy mi¢rt is ennyire fon-
tos ez neki, mi¢rt ad ennek ilyen gyakran ¢s
ilyen hangsÃlyosan kifejez¢st. Egyr¢szt per-
sze itt is a presztÁzs ki¢pÁt¢s¢rûl van szÂ; mÀs-
r¢szt gondos, pontos ¢s ¡gyes ember ä sût,
ez t´bb annÀl, ez tehets¢g, ez kimagaslÂ te-
hets¢g. Ahogy K. D. k´ltûk¢nt ¢s prÂzaÁrÂ-
k¢nt mindig hozza a formÀjÀt, koncentrÀlt
pillanataiban pedig vilÀgirodalmi nagysÀg,
Ãgy eg¢sz ´nadminisztrÀlÀsÀban, annak ÁrÀ-
sos dokumentumaiban is jelentûs formÀtum
mutatkozik; s ennek is megvannak a maga
koncentrÀlt pillanatai, amelyek sorÀn a tÀrsa-
dalmi ¢rintkez¢s ErÂsza levÀlik ´nmaga tÀr-
gyÀrÂl, az ¢rv¢nyes¡lni ¢s tetszeni vÀgyÀsrÂl,
¢s ´nmagÀt leleplezûen kommentÀlva, igazi
remekmüveket hoz l¢tre ä ezek K. D. ¢let- ¢s
ÁrÀsmüv¢szet¢nek egyarÀnt remekei.

Ezzel azonban egy kicsit elûreszaladtam.
Egyelûre m¢g csak a K. D.-levelekben mutat-
kozÂ akarat (vagy inkÀbb akarÀsok) t´bbr¢-
tüs¢g¢rûl ¢s ellentmondÀsossÀgÀrÂl van szÂ,
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valamint arrÂl, hogy ezt a legegyszerübb le-
velekben is ki lehet mutatni. Vegy¡nk m¢g
egy p¢ldÀt. Van-e egyszerübb lev¢l egy n¢-
hÀny szÂbÂl ÀllÂ sztereotip ¡dv´zletn¢l? Ilyen
az a Babitsnak cÁmzett, a harmincas ¢vekbûl
szÀrmazÂ, mÀsolatban fennmaradt ¡zenet,
amely egy, legfeljebb k¢t sorbÂl Àll: àJÂl sike-
r¡lt Nyugat-est utÀn meleg szeretettel eml¢kez¡nk
rÀtok. ºdv, k¢zcsÂk: KosztolÀnyi DezsûÊ (¢s m¢g
n¢gy alÀÁrÀs, k´zt¡k az à´reg ZsigaÊ MÂriczot
jelenti). A k¢zcsÂk T́ r´k Sophie-ra utal. De
mÀris f´lvetûdik a k¢rd¢s: vajon csakugyan a
àmeleg szeretetÊ Áratta-e a f´nti r´pke monda-
tot? °s vajon ez a Nyugat-est, akÀrmelyik lett
l¢gyen is, ¢ppolyan jÂl siker¡lt-e Babitsnak,
mint KosztolÀnyinak?

Ebben a semmitmondÂ, g¢pies ¡zenetben
(amely tehÀt ä a legt´bb lev¢llel ellent¢tben
ä m¢g csak ÁzelÁtût sem ad K. D. stÁlusÀnak
jellegzetess¢geibûl) megint csak egy nagy t´r-
t¢net sejthetû meg: Babits ¢s K. D. viszonyÀ-
nak (valamint a barÀtok ¢s pÀlyatÀrsak hoz-
zÀjuk füzûdû viszonyai ´sszess¢g¢nek) t´rt¢-
nete. °s nemcsak ez; hanem a Babitshoz Árt
´sszes ezt megelûzû K. D.-lev¢l is felsejlik (k´-
r¡lbel¡l kilencven maradt fenn). Belehallat-
szik ebbe a jellegtelen, sz¡rke mondatba a
fiatalkori levelek hangja, amely nemcsak a
mohÂn t´ltekezû szellem pezsg¢s¢tûl van Àt-
fütve, hanem a rajongÂ vonzalom ¢s a rejtett
ellen¢rz¢s k¡l´n´s kever¢k¢tûl is, nagyrabe-
cs¡l¢stûl, kÁvÀncsisÀgtÂl ¢s (viszonylag nemes)
rivalizÀlÀstÂl; ¢s belehallatszik a k¢sûbbi leve-
lek szükszavÃ, kim¢rt, kÁnos udvariassÀga is.
A leveleket olvasva azt kell hinnem, hogy K.
D. igazÀbÂl sohasem szerette Babitsot; soha-
sem engedhette meg magÀnak, hogy kialku-
dott szerepeit f¢lret¢ve szÂljon hozzÀ. A Ba-
bitshoz Árt kilencven-egyn¢hÀny lev¢lben
egyetlen ûszint¢nek hatÂ mondatot talÀltam.
àSz¡ks¢gem van arra ä mondja az 1047. lev¢l-
ben 1930. januÀr 20-Àn ä, hogy ifjÃkori barÀt-
sÀgunkat megûrizzem s Àtmentsem ebbe a t¢bolyÁtÂ-
an idegen, sivÀr korszakba.Ê

°s m¢g ebben az ûszint¢nek hatÂ mondat-
ban is ¢rzûdik ugyanaz a c¢ltudatossÀg, amely-
lyel K. D. huszon´t ¢vvel korÀbban, akÀr egy
szÁn¢szbûl avanzsÀlt jÀt¢kmester, kiosztotta
(persze t¢vesen) a szerepeket: àZalai, ki most
PÀrisba k¢sz¡l ä Árja Babitsnak a 61. lev¢lben
1905. februÀr 18-Àn ä, û lesz a mi Brandes¡nkÊ
(akirûl megtudjuk a jegyzetbûl, hogy dÀn iro-

dalomt´rt¢n¢sz), àJuhÀsz a k´ltû, ´n az irodalmi
mindenes, ¢n a drÀmaÁrÂ-jel´ltÊ. Nem az az ¢r-
dekes itt, hogy kibûl mi lett aztÀn, vagy hogy
kinek mihez volt tehets¢ge (K. D.-nek a drÀ-
mÀhoz volt a legkev¢sb¢), hanem az, hogy K.
D. tudja: a szerepeket ki kell osztani, ¢s akkor
van nyert ¡gye, ha û veszi k¢zbe a szereposz-
tÀst. Egy m¢g korÀbbi lev¢lben (Nr. 24.) el-
magyarÀzza Babitsnak: à¹n sakkfigura, akitûl
´r´k´s sakkunk vanÊ, vagyis kim¢ri a jÀt¢kteret
¢s az erûvonalakat, majd kiadja a szerepet,
amely term¢szetesen jÂ szerep: ànem nyÀrspol-
gÀri bÀstya, k´nnyed futÂ, hanem elegÀns vez¢r, aki
mindenhovÀ mehet, s Ãgy jÀrkÀl az ¢let sakktÀblÀ-
jÀn, mintha nem is lenne ¡tûfiguraÊ. Majd hir-
telen rÀj´n, hogy ez tulajdonk¢pp marhasÀg,
s megprÂbÀlja egy m¢g nagyobb marhasÀg-
gal helyrebillenteni: à¹n azonban ¡tûfigura, sût
¢rdekes figura is, de semmi esetre sem bÀb.Ê °s ne-
ki van igaza; mert lehet, hogy a metafora za-
varos, de a jÀt¢k szÀlait (ekkoriban Zalai B¢la,
JuhÀsz Gyula, Babits ¢s K. D. k´z´s jÀtszmÀja
zajlik) mintha csakugyan û tartanÀ a kez¢ben.
M¢g arrÂl is felvilÀgosÁtja Babitsot ugyan-
ebben a lev¢lben, hogy àMinden nagy ember-
nek sz¡ks¢ge van kisebb ¢s nagyobb csalÀsraÊ,
CsÀth G¢zÀnak pedig ´nfeledten hozza tudo-
mÀsÀra (Nr. 50.), hogy àA szeretet k¢jence ¢s ku-
rafija vagyokÊ. Az, hogy elfogadja Babitsot
egyenrangÃ k´ltû- ¢s fegyvertÀrsnak, sût n¢l-
k¡l´zhetetlen sz´vets¢gesnek is, m¢g tÀvolrÂl
sem szeretet ä k¡l´n´sen, ha azt K. D. Ágy
fogja fel.

S ha m¢g egy pillantÀst vet¡nk a kezde-
tekre: a szeretet k¢jence ¢s kurafija 1903-
ban, amikor f´lker¡l a budapesti egyetemre,
m¢g csak tizennyolc ¢ves. DiÂbarna szemü,
szûke àcollegan¢jÀtÊ remegû k¢t t¢rde k´z¢ (?!)
ragadva, Shakespeare-t Âhajt vele nemzeni,
¢s: àMindezek f´l´tt azonban egy Bresztovszky ne-
vü collegÀm hatalmas k´lt¢szete hatott meg, akivel
SchilleräGoethe barÀtsÀgot k´t´k majd. Ez ÂriÀsi
ember, nagy k´ltû!Ê (Nr. 9.) Megint csak nem az
a fontos, hogy mivel akar imponÀlni a Sza-
badkÀn ragadt ä ekkor tizenh¢t ¢ves ä CsÀth
G¢zÀnak, ¢s ki az a Bresztovszky, akinek he-
ly¢t r´videsen Babits foglalja majd el; fontos
az, hogy a szÀnd¢k intenzitÀsa ¢s irÀnyultsÀga
(a k´lt¢szet Àltal egyr¢szt kiteljesÁteni, mÀs-
r¢szt meghÂdÁtani ¢s birtokba venni az ¢letet)
mÀr ekkor megvan; a k¢sûbbiek folyamÀn ez
fog variÀlÂdni, Ãjabb ¢s Ãjabb Àrnyalatokkal
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kieg¢sz¡lni, konkr¢t tartalmakkal telÁtûdni.
R¢szben errûl a telÁtûd¢srûl szÂl a levelez¢s
mint eg¢sz.

R¢szben pedig egy ezzel ellent¢tes folya-
matrÂl, az ¢lettartalmak ki¡r¡l¢s¢rûl: a gon-
dok ¢s bajok lassÃ fel¡lkereked¢s¢rûl, az al-
kotÂenergia mindennapi felûrlûd¢s¢rûl (¢s
persze regenerÀlÂdÀsÀrÂl), a ked¢ly ¢s a k¢p-
zelet lassÃ kopÀsÀrÂl, amelyet ä ¢rz¢sem sze-
rint ä nem tud ellensÃlyozni a megÀllapo-
dottsÀg, a tapasztalat gazdagodÀsa. EllensÃ-
lyozni a ki¡r¡l¢st azok a müvek tudjÀk, ame-
lyeket e folyamat provokÀlt; ugyanakkor a le-
velez¢sben az figyelhetû meg, mif¢le viselke-
d¢si strat¢giÀkat dolgozott ki K. D. szem¢lyi-
s¢ge integritÀsÀnak megûrz¢s¢re.

çm a K. D.-levelez¢snek mint eg¢sznek, illet-
ve müeg¢sznek formai jellegü probl¢mÀja ́ sz-
szekapcsolÂdik egy lÀtszÂlag erk´lcsi jellegü
probl¢mÀval, az ûszintes¢g¢vel.

EmlÁtettem mÀr, hogy K. D. Babitscsal
szemben nem ûszinte. Csak az¢rt nem teszem
hozzÀ, hogy ÀltalÀban mÀsokkal szemben sem
az, mert eddig nem volt szÂ sem arrÂl, hogy
ez mibûl ÀllapÁthatÂ meg, sem arrÂl, hogy en-
nek megÀllapÁtÀsa mennyiben visz k´zelebb
K. D. szem¢lyis¢g¢nek, illetve müveinek
megismer¢s¢hez. Az az ÀllÁtÀs, amely szerint
az ÁrÀsos tÀrsadalmi ¢rintkez¢sben K. D. leg-
t´bbsz´r alakoskodik, hogy tÀrsadalmi sze-
repek ¢s nyelvi s¢mÀk m´g¢ rejtûzik, amely
rejtûzk´d¢s nemritkÀn exhibicionizmusba
(m¢ghozzÀ ûszint¢tlen exhibicionizmusba)
csap Àt: ez az ÀllÁtÀs nem volna valÂtlan, de
f¢lrevezetû volna. Egyr¢szt az¢rt volna f¢lre-
vezetû, mert meg- ¢s elÁt¢ln¢ a levelek ÁrÂjÀt,
holott a leveleknek mint ÁrÂi ¢s viselked¢sbeli
teljesÁtm¢nyeknek ¢rt¢kel¢s¢re, fûleg pedig
elemz¢s¢re volna sz¡ks¢g; mÀsr¢szt nem vet
szÀmot azzal, hogy K. D. mondataiban a
nyelvi impulzusok szinte mÀgikus ´nÀllÂsÀg-
gal teremtik meg ´nmaguk valÂsÀgÀt vagy
legalÀbbis referencia-rendszer¡ket, s Ágy er-
k´lcsi megÁt¢l¢s¡k, m¢g ha minûsÁtett ko-
miszsÀgokrÂl vagy aljassÀgokrÂl volna is szÂ
(ilyenek is akadnak az ezern¢gyszÀz lev¢l-
ben), nem vezet tÃl messzire.

Mondok k¢t p¢ldÀt. A 74. lev¢lben Ágy Ár
JuhÀsz GyulÀnak (akit egy¢bk¢nt a kisebb te-
hets¢gnek jÀrÂ megvet¢ssel kezel): àSok-sok
csapÀs: anyagi gondok, csalÀdi eg¢szs¢gtelens¢gek,

vizsgÀlati skrupulusokÊ; magyarÀn, sajnÀltatja
magÀt, s mivel mindezt nem ¢rzi elegendû-
nek, valamivel meg akarja toldani: àaztÀn ez
a fanyar arcÃ ¢s szagÃ ûsz, mely rothadt leveleivel
csak ¢melyÁti a gyomromatÊ. Egy pillantÀs a lev¢l
keltez¢s¢re: 1905. augusztus 31. Hogy ezen
a napon SzabadkÀn nem voltak fanyar arcÃ,
rothadt falevelek, azt biztosra vehetj¡k. Az
id¢zett mondatban viszont vannak; ¢s akÀr a
k´ltûi fikciÂ, akÀr a viselked¢si strat¢gia kel-
l¢kei, el kell fogadnunk ûket hitelesnek. K.
D. a rothadt levelekrûl tud visszakanyarodni
JuhÀszra: àHiÀba, ¢n mÀr nem tudom Ãgy n¢zni
a Term¢szetet, mint ¹n! ä A zsebemben egy revol-
verrel jÀrkÀlok az ¡res erdûben: persze soha sincs
bÀtorsÀgom. Nem is lesz, ha valami csoda nem esik
meg velem. Nevethet eg¢sz bÀtran, de igaz, amit
Árok.Ê MÀrmost a zsebben hordott revolver-
nek k´r¡lbel¡l akkora a valÂszÁnüs¢ge, mint
a rothadÂ faleveleknek augusztusban; K. D.-
nek talÀn nincs is k¡l´n´sebben rossz kedve.
Mintha inkÀbb JuhÀsz melankÂliÀjÀt akarnÀ
parodizÀlni; s a parodisztikus fikciÂ JuhÀsz
¢letrajzÀban fordul valÂsÀgos irÀnyba.

MÀsik p¢ldÀm: a 81. lev¢l CsÀth G¢zÀnak
szÀmol be egy prostituÀltrÂl. àBarÀtom, ¢letem-
ben ilyen szomorÃ mulatsÀgban nem volt r¢szem.
[...] Soha leÀnnyal ily boldog nem voltam. Elme-
s¢lte nekem ¢lett´rt¢net¢t, ¢s sÁrt, ´lelt, csÂkolt en-
gemet. A kedvese meghalt. KaszÁrosnû volt. Azt
mondta ä ilyen kifejez¢seket hasznÀlt ä, most is a
k´rmeivel ÀsnÀ fel a holttest¢t. Te azt mondod,
hazudott? Lehet. De ily igazÀn senki sem besz¢lt
m¢g, s ha nem is mondott ezÃttal igazat, szava a
mÃltra visszahatott, ¢s valÂvÀ vÀlt.Ê (K. D. ki-
emel¢sei.)

Ez az id¢zet nemcsak az¢rt tanulsÀgos,
mert K. D. huszonegy ¢ves fejjel, nyÁltszÁvüen
elûadja (a maga nyelvi eszk´zeivel), hogyan
k¢pzeli a nyelv valÂsÀgteremtû ¢s hitelesÁtû-
erej¢t, amely majd ¢rett prÂzÀjÀnak egyik fû
erûss¢ge, egyszersmind nyelvkritikai attitüd-
j¢nek forrÀsa lesz; nemcsak az¢rt, mert
mindez egy prostituÀlt szem¢ly¢n, a k¢jen ¢s
a kurvasÀgon kereszt¡l id¢zûdik fel (a k¢sei
naplÂt´red¢kre is rÀnyomja b¢lyeg¢t az utca-
lÀnyok nyelvteremtû ereje), hanem az¢rt is,
mert a lÀnyrÂl Árt vers, amelyet K. D. bemÀsol
a lev¢lbe, mindjÀrt szeml¢lteti, miv¢ lesz a va-
lÂsÀgteremtû nyelvi erû, Àtszürve a szervetlen
versformÀn. Ez a forma ezÃttal a szonett, ¢s
csak hÀrom sorÀt id¢zem:

1318 ã Figyelû



Figyelû ã 1319

à°s elzokogta n¢kem ott szeg¢nyke,
Mint halt meg az û gazdag vûleg¢nye,
S û is feh¢r, bÃs lett, mint egy halott.Ê

A lev¢lr¢szlet sorain m¢g Àt¡t a k´zvetlen
megrend¡lts¢g, amelyet nem a lÀny sorsa,
hanem annak nyelvi megformÀlÀsa vÀltott ki;
a verssorokban ez mÀr csak modorossÀg ¢s
k´zhely, egy kis nekrofil felhanggal. A szo-
nettbe ugyanis nem f¢r bele a nyelvi hiteles-
s¢g reflexiÂja; sût kezdû k´ltû eset¢ben a hi-
teless¢get kivÁvÂ nyelvi erû sem mindig. Aki
rÁmk¢nyszerbûl minûs¡l àszeg¢nyk¢nekÊ, az
bÀrmit àelzokoghatÊ: a nyelvi energiÀt (amely
a levelekben nincs lecsapolva) itt marad¢kta-
lanul lek´ti a szonettzÀrlat megvalÂsÁtÀsa.

V¢g¡l is az a k¢rd¢s, hogy a levelek besz¢-
de milyen ¢letanyagot jelenÁt meg; s ez¢rt van
egy harmadik oka is annak, mi¢rt volna f¢l-
revezetû a lev¢lÁrÂ K. D.-t egyszerüen csak
ûszint¢tlennek minûsÁteni. K. D. ugyanis
nemcsak egy-, hanem t´bbf¢lek¢ppen ûszin-
t¢tlen; igen sokf¢le ûszint¢tlens¢ge van; ¢s a
k´tet olvastÀn az a benyomÀsom tÀmadt, hogy
gondolkodÀsmÂdja leghÁvebben az ûszint¢t-
lens¢gein kereszt¡l ismerhetû meg.

Karinthy ¢s K. D. barÀtsÀgÀrÂl sokat lehet
tudni, anekdotÀk ¢s legendÀk keringenek rÂ-
la, s talÀn egyszer majd megsz¡letik az a ma-
gyar Danyiil Harmsz, aki ezeket ´nÀllÂ, teljes
müv¢ fogja formÀlni. Karinthyhoz Árt K. D.-
lev¢l azonban nem maradt fenn; abbÂl a hÀ-
rom lev¢lszerüs¢gbûl, amely a k´tetben sze-
repel, az egyik egy tr¢fÀs versike, a mÀsik ket-
tû Karinthy titkÀrÀhoz, Gr¤tzer JÂzsefhez
van cÁmezve. E k¢t iratban K. D. annak az
ÂhajÀnak ad hangot, szÂ szerint, hogy Ka-
rinthy nyalja ki a segg¢t.

Ha nem ismern¢m kettej¡k barÀtsÀgÀnak
r¢szleteit, akkor is arra gondoln¢k, hogy K.
D. ezt az embert bizonyÀra szerette, s a tr¢fa
mosdatlansÀgÀban sejteni lehet az ´nfeledt,
felszabadult k´z´s nevet¢seket. Amely szere-
tet persze nem akadÀlyozza K. D.-t abban,
hogy barÀtjÀt alkalomadtÀn hÀtba d´fje. Egy
k´z´snek szÀnt kolozsvÀri felolvasÀsra (Nr.
827.) Karinthy tÀvolmaradÀsa miatt nem haj-
landÂ elmenni. Szinte mÀr Àrulkodik, ahogy
mes¢li Kuncz AladÀrnak Karinthy¢k nyaralÀ-
sÀt, majd Ágy fordÁtja a szÂt: àHidd el, hogy le-
mondva a tiszteletdÁjrÂl, minden Àldozat vÀllalÀsÀ-
val gyalog induln¢k el, hogy ¢rdemesnek mutatkoz-

zam az ottani k´z´ns¢gre. De nem tehetem ezt. Ka-
rinthyt vÀrjÀk, aki egyszer mÀr nem utazott el a
felolvasÀsra. Nem engedhetem meg, hogy csalÂdott
szÁnhÀz fogadjon, ¢s a tÀvol maradÂ primadonna
presztÁzs¢t n´velje azzal, hogy ¢n megjelenek n¢lk¡-
le is.Ê Nyers, brutÀlis szavak; rÀadÀsul a ko-
lozsvÀri Ellenz¢k nyilvÀnossÀgra is hozza ûket
egy cikkben, amelynek cÁme Ãgy hangzik,
hogy: A KARINTHY-BOHñZAT öJ FEJEZETE.

Ism¢tlem, Karinthyt szerette K. D., szÁv-
bûl, ûszint¢n.

Adyhoz Árt lev¢l egy maradt fenn, t´bbet
valÂszÁnüleg nem is Árt. Ebben az egy lev¢l-
ben K. D. Ãgy tesz, mintha egy ¢rzelemnek
Âhajtana hangot adni; szÂ szerint azt ÀllÁt-
ja, hogy szereti Adyt. így Ár: àEddig csak irigy-
kedtem a verseire, s bÀmultam ¹nt. Ma szeretem.Ê
Aki azonban figyelmesen olvassa a levelet
(Nr. 113.), r´gt´n rÀj´n, hogy az id¢zett ki-
jelent¢s a manifeszt tartalomnak ¢ppen az el-
lenkezûj¢t fejezi ki. Ha K. D. azt mondja,
hogy szereti Adyt, az azt jelenti, hogy engesz-
telhetetlen¡l gyül´li, s ha azt mondja, hogy
irigykedik a verseire, az azt jelenti, hogy vi-
szolygÀst, mÀr-mÀr testi undort ¢rez vel¡k
szemben.

R¢szletes elemz¢st ¢rdemelne ez a lev¢l s
benne K. D. retorikai strat¢giÀja (hogyan vÀg
vissza a huszonk¢t ¢ves, elsû k´tetes k´ltû egy
olyan ellenf¢l, egyszersmind pÀlyatÀrs bÀntÂ-
nak ¢rzett kritikÀjÀra, aki a legfontosabb el-
lens¢gk¢pet testesÁti meg, ¢s akitûl r¢szben ir-
tÂzik, r¢szben f¢l; hogyan keveredik az em-
beri ¢s k´ltûi m¢ltÂsÀg elegÀns v¢delme marÂ
gÃnnyal ¢s meghunyÀszkodÂ hÁzelg¢ssel; az
alakoskodÂ ´nirÂnia hogyan fordul Àt vallo-
mÀsba, s a vallomÀsban hogyan sejlik f´l a
bosszÃvÀgy); erre most nincs mÂd, ahogyan
K. D.-nek Adyval szembeni ellen¢rz¢s¢rûl,
ennek okairÂl sem lehet itt r¢szletesen besz¢l-
ni. Annak v¢giggondolÀsa is messzire vezet-
ne, mi¢rt ¢s mik¢pp ÀbrÀndozott K. D. a ma-
gyar irodalomnak a NyugattÂl f¡ggetlen, kon-
zervatÁv megÃjulÀsÀrÂl, mik´zben a Nyugat
egyik meghatÀrozÂ szem¢lyis¢ge volt (¢rde-
kes adal¢k ehhez a F¡lep Lajosnak Árt 183.
szÀmÃ lev¢l; egyszersmind legalÀbb olyan kÁ-
nos is, mint K. D.-nek a nemzeti kurzus kez-
det¢n tett politikai megnyilatkozÀsai). EzÃttal
csak arra szerettem volna p¢ldÀt hozni, ho-
gyan ismerhetû fel kimondott ¢s ki nem
mondott szÀnd¢kok fesz¡lts¢ge egy-egy lev¢-
len bel¡l.
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Ebbûl a szempontbÂl igen tanulsÀgosak a
KosztolÀnyi çrpÀdhoz Árt k¢sei levelek is. Az
apa ugyanis a hÃszas ¢vekben ä talÀn ¢ppen
fia sikerein felbuzdulva ä elkezdett bûs¢gesen
verselni, s K. D. kedveskedû lekezel¢s¢ben
(pl. Nr. 901.: à...¢s k¡l´n´sen ´r¡ltem sz¢p, na-
gyon siker¡lt verseidnek, melyek ism¢t hatÀrozott
fejlûd¢srûl tesznek tanÃsÀgot. Egyiket, a t¢li alkony-
rÂl szÂlÂt elk¡ldtem az öj Idûk szerkesztûs¢g¢-
nek...Ê) vilÀgosan ¢rezhetû a r¢m¡lt tanÀcsta-
lansÀg, mit¢vû legyen ezzel a nev¢t viselû
´reg dilettÀnssal (Nr. 862.: àEngedd meg, hogy
irodalmi keresztapÀd legyek. Te annak idej¢n ne-
kem adtÀl nevet, most ¢n adok nekedÊ), akit csa-
lÀdi okokbÂl nem lehet elhessegetni, viszont
aki lehetetlen helyzetbe hozhatja ût. MegprÂ-
bÀlja hÁzelg¢ssel leszerelni az apÀt, fûleg ha
ezÀltal megÃszhatja a versek k´z´ltet¢s¢t.
àNyÀri term¢sed bûs¢ges, ¢s meglepûen jÂ.Ê (Nr.
944., K. D. kiemel¢se.) Ha belegondolunk, ez
nagyon komisz kis mondat. àNekem leginkÀbb
szÁvemhez szÂl az ýSZIKE, ¢s az íRñASZTALOM
egyenesen remekmü, csupa ¢rett humor ¢s gondolat.
A KíNRíMES VIGASZTALçS pedig jÀt¢kos rÁmtech-
nikÀd fejlûd¢s¢rûl tesz tanÃsÀgot.Ê

Nem csoda, hogy az apa halÀlÀrÂl szÂlÂ
beszÀmolÂbÂl (amely KosztolÀnyi çrpÀd
egyik r¢gi koll¢gÀjÀnak, barÀtjÀnak, egyszers-
mind ellens¢g¢nek van cÁmezve, Nr. 951.) ki-
hallatszik a megk´nnyebb¡l¢s. Kicsit olyan ez
a lev¢l, mintha K. D. ifjabbik Pliniusnak idû-
sebbik Plinius halÀlÀrÂl szÂlÂ hÁres tudÂsÁtÀ-
sÀt parodizÀlnÀ (à¹ntudatÀt az utolsÂ percig nem
vesztette el. LÀzas pillanataiban, halÀlos ÀgyÀn is
tanÁtott: harmadfokÃ egyenleteket oldott megÊ), ki-
csit olyan, mintha nem l¢tezû lev¢lminta-
k´nyvnek adnÀ parÂdiÀjÀt. çltalÀban a K. D.-
levelek szerepjÀt¢kai m´g´tt igen gyakran f´l
lehet fedezni a persziflÀlÂ szÀnd¢kot; perszif-
lÀzs eset¢ben pedig v¢gk¢pp nincs ¢rtelme az
ûszintes¢g firtatÀsÀnak.

Joggal gondolhatjuk, hogy a lev¢lÁrÂ, mint-
hogy a lev¢l nem a nyilvÀnossÀgnak szÂl, sza-
badjÀra engedi szem¢lyis¢g¢t, k´zvetlen utat
enged gondolatainak a lev¢lben. Joggal gon-
dolhatjuk az ellenkezûj¢t is: a lev¢lÁrÂ meg-
szilÀrdult nyelvi s¢mÀkhoz igazodik, ¢s k¡-
l´nb´zû tÀrsadalmi elvÀrÀsoknak igyekszik
megfelelni a lev¢lben, ez¢rt a lev¢lbûl inkÀbb
a korszak ¢rintkez¢si kultÃrÀja ismerhetû
meg, mint a lev¢lÁrÂ szem¢lyis¢ge. A modern
sajtÂ megjelen¢s¢ig a levelez¢s szerves r¢sze

volt a k´z¢leti ¢s az irodalmi nyilvÀnossÀg-
nak; a telekommunikÀciÂ eluralkodÀsa, az
¢letritmus felgyorsulÀsa ¢s az ¢rintkez¢si for-
mÀk elszeg¢nyed¢se megfosztotta a levelez¢st
jÂformÀn minden jelentûs¢g¢tûl.

Az a hÀrom ¢s f¢l ¢vtized, amelynek sorÀn
K. D. a leveleit Árja, mÀr bûven tÃl van a le-
velez¢s privatizÀlÂdÀsÀn, de m¢g nem jut el
annak elsorvadÀsÀig. MÀr van telefon, de K.
D. nemzed¢ke m¢g hozzÀ van szokva, hogy
fontosabb ¡gyekben Árni illik a cÁmzettnek,
nem pedig tÀvbesz¢lûn àfelszÂlÁtaniÊ; nem-
csak alkalmi lev¢lvÀltÀsok vannak, hanem
hosszÃ sorozatot kitevû lev¢lreg¢nyek is. A
huszadik szÀzad elsû fel¢ben l¢trej´tt levele-
z¢sek kapkodÂbbak ¢s kitÀrulkozÂbbak a
szÀz, szÀz´tven ¢vvel korÀbbiaknÀl. Nemcsak
a lev¢lÁrÂ mutatkozik meg benn¡k nyÁltab-
ban, hanem a mindenkori cÁmzett is. Sût a
levelek ¢ppen esed¢kes tÀrgya is vÀltozato-
sabban ¢s fesztelenebb¡l mutatkozik meg a
huszadik szÀzad elej¢n, mint azokban a tÀvo-
labbi korszakokban, amikor a lev¢lÁrÂk m¢g
fontosnak Át¢lt¢k, hogy mit ¢s milyen ´ssze-
f¡gg¢sben m¢ltatnak emlÁt¢sre. A fent emlÁ-
tett okok miatt p¢ldÀul Teleki MihÀly levele-
z¢se ´sszem¢rhetetlen Kazinczy¢val, Kazin-
czy¢ pedig ´sszem¢rhetetlen azzal a levele-
z¢ssel, amelyrûl e sorokat Árom. Kiss¢ leegy-
szerüsÁtve Ãgy fogalmazhatn¢k, hogy ¢vszÀ-
zadok perspektÁvÀjÀbÂl n¢zve folyamatosan
cs´kken a levelez¢sek t¢tje, amit a szem¢lyi-
s¢g kitÀrulkozÀsa is csak ideig-ÂrÀig (mond-
juk, a huszadik szÀzad k´zep¢ig) tud ellensÃ-
lyozni. S minden levelez¢sben megfigyelhetû
egy t´bbirÀnyÃ folyamat, amely rohamosan
gyorsul a korszakok elûrehaladtÀval: arra
gondolok, ahogyan a szem¢lyis¢g vÀltozik az
idûben, ¢s az idû vÀltozik a szem¢lyis¢g k´-
r¡l. T́ bbek k´z´tt e folyamat nyomon k´ve-
t¢se teszi K. D. levelez¢s¢t mint eg¢szet meg-
rÀzÂ olvasmÀnnyÀ: a t´r¢svonalak mÀr igen
feltünûek, de m¢g nem teszik sem k¢rd¢ses-
s¢, sem indifferenss¢ a szem¢lyis¢g folyama-
tos egys¢g¢t.

Ebben az ¢rtelemben K. D.-nek m¢g van
¢letrajza (bÀr ez, ellent¢tben mondjuk egy
r¢gi magyar fûÃr ¢let¢nek rajzÀval, idûrûl
idûre visszamenûleg ÀtrajzolÂdik), s ez t´bb¢-
kev¢sb¢ megismerhetû a rÀnk maradt levele-
z¢sbûl; ugyanebben az ¢rtelemben p¢ldÀul
Pilinszkynek mÀr nincs ¢letrajza, s az û leve-
lez¢s¢bûl (amely nemr¢giben szint¢n megje-



lent) az û nem l¢tezû ¢letrajza, illetve az ¢let-
rajztÂl elszakÁtott szem¢lyis¢g mÀr nem iga-
zÀn ismerhetû meg.

De megint elûreszaladtam. Egyelûre m¢g
nem az Àtlevelezett ¢let eg¢sz¢rûl, hanem an-
nak egy-egy kiszakÁtott pillanatÀrÂl, a pillana-
tok lev¢lÁrÂi megformÀlÀsÀrÂl akarok besz¢lni.

F´ntebb azt ÀllÁtottam, hogy K. D. nem
egyf¢lek¢ppen ûszint¢tlen, s ily mÂdon a k¡-
l´nb´zû ûszint¢tlens¢gek ä egymÀs mell¢ ke-
r¡lve ä utÂlag korrigÀlhatjÀk egymÀst. K. D.
gondolkodÀsmÂdja, ¢szjÀrÀsa ¢let¢nek egy-
egy korszakÀban nagyjÀbÂl konstans (ha le-
szÀmÁtjuk erej¢nek, eg¢szs¢g¢nek ¢s ked¢ly¢-
nek gyors vÀltozÀsait), attitüdje viszont
messzemenûen f¡gg a lev¢lÁrÀs k´r¡lm¢nyei-
tûl, fûleg a mindenkori cÁmzettûl. (Erre utal-
tam f´ntebb a cÁmzett àkitÀrulkozÀsÀvalÊ.)

Arra persze nem gondolhat a lev¢lÁrÂ
(amikor csakugyan lev¢lÁrÂ, vagyis a lev¢lÁrÀs
legintenzÁvebb pillanataiban), hogy a sz¢lrÂ-
zsa minden irÀnyÀban sz¢tszÂrÂdÂ levelek
egyszer majd egy k¢ziratgyüjtem¢nyben vagy
egy k´tet lapjain ´sszetalÀlkoznak, s a leve-
lekben megmutatkozÂ attitüd´k kijÀtszhatÂk
lesznek egymÀs ellen. Nem akarok ezen a
ponton elidûzni; ¢ppen csak megemlÁtem azt
az elfogÂdottsÀgot, amely K. D. leplezetlen-
s¢ge, olvasÂval szembeni kiszolgÀltatottsÀga
nyomÀn tÀmad bennem. Levelez¢s¢t olvasva
fokrÂl fokra kortÀrsammÀ ¢s szem¢lyes isme-
rûs´mm¢ vÀlik, holott nem jogosÁtott fel rÀ,
hogy ilyesmit ¢rezzek irÀnta, ¢s csak kÁv¡lrûl
szeml¢lhetem az EZER °V  MöLVA-f¢le vÁziÂt. A
kisebb-nagyobb leleplezûd¢sek lÀttÀn nem
kÀr´r´met vagy kajÀnsÀgot, inkÀbb r¢szv¢tet
¢rzek; Àm e r¢szv¢t ä ¢ppen K. D. szellem¢-
hez hÁven ä az ¢szlel¢s ¢les f¢nye kell hogy
legyen.

Megint mondok n¢hÀny p¢ldÀt.
A 231. lev¢lben Veljko PetroviÔnak Ágy Ár:

à°n magamat r¢gen-r¢gen, miÂta csak ´ntudato-
san n¢zem az ¢letemet ¢s az ¢rz¢seimet, szlÀvnak
¢rzem. [...] Ha elolvassa ÁrÀsaimat, amelyeket a
mai postÀval k¡ldtem el, ¢szreveszi, hogy egy ma-
gyar hangom sincs. [...] Rokonaimat nem a fran-
ciÀk ¢s angolok k´z´tt kerestem, de igenis az oro-
szok, lengyelek s k¢sûbb a csehek k´z´tt, ¢s rÀj´ttem,
hogy ezek¢ a j´vû.Ê (1909-ben Árja ezt.) Tizen-
hÀrom ¢vvel k¢sûbb Tolnai Vilmosnak azt Árja
(Nr. 802.), hogy a magyarsÀgot a magyar
nyelvhez valÂ viszony hatÀrozza meg: àNyu-

godtan hirdethetem ezt ¢n, ki fajmagyar vagyok,
v¢r szerint valÂ rokona annak a KosztolÀnyi
Gy´rgynek, ki MÀtyÀs kirÀly idej¢ben beÁrta nev¢t
latin vers¢vel a magyar irodalom t´rt¢net¢be.Ê Az
1026. szÀmÃ lev¢lben a hÃszas ¢vek v¢g¢n
egy francia ismeretlennek a magyar kultÃra
franciÀs orientÀciÂjÀt bizonyÁtja, s nem mu-
lasztja el megemlÁteni, hogy ûsei m¢g latinul
besz¢lgettek egymÀs k´zt. S m¢g hosszan so-
rolhatnÀm, hÀnyf¢le ä olykor egymÀst kizÀrÂ
ä tulajdonsÀgot vagy attitüd´t tanÃsÁt k¡l´n-
b´zû leveleiben; nem a kam¢leon szÁnvÀltoz-
tatÀsa ez, inkÀbb a feh¢r vÀszon¢, amelyre
mindenf¢le szÁnt lehet vetÁteni. (Gondoljunk
az °DES ANNA zÀrÂjelenet¢re vagy a rejtve
mÀr id¢zett Esti Korn¢l-k´ltem¢ny àKi senki¢
sem, az mindenki¢Ê sorÀra.)

Igen Àm, de mit gondoljunk, amikor elol-
vassuk a 97. ¢s 98. levelet? Babitsnak ezt Árja
1906. nyarÀn: à¹n, ¢des barÀtom, a mi nagy ¢s
nemes fajunknak megtestes¡lt genialitÀsa. Petûfi
unokÀja. Egy k´ly´k-Arany. [...] Elûre, ¢des Mi-
hÀly, V´r´smarty-Babits MihÀly, elûre. A po¢zis
nem a szifiliszes ¢s impotens Ady Endr¢k, az agya-
lÀgyult JuhÀsz GyulÀk ¢s okvetetlenkedû MohÀcsy
Jenûk elûjoga, hanem a k¡zdû ¢s hÁvû emberek¢.Ê
R´gt´n a k´vetkezû lev¢lben (a k´nyvben
ugyanazon a lapon van lenyomtatva), majd-
nem ugyanaznap, Ágy Ár JuhÀsz GyulÀnak:
àKedves JuhÀsz, engedje meg, hogy ûszint¢n gra-
tulÀljak ahhoz a nemes, elûkelû zsurnalisztikai te-
v¢kenys¢ghez, melyet ´n a Szeged ¢s Vid¢ke ha-
sÀbjain kifejt. Minden mondatÀval ¢s betüj¢vel
egyet¢rtek.Ê

Ha meggondoljuk, a zsurnalisztikai tev¢-
kenys¢g megdics¢r¢se azt ¢s csak azt jelenti,
hogy K. D. elvitatja JuhÀsztÂl a k´ltûi tehet-
s¢get; emitt ¢rzûdik a dics¢retbe burkolt
megsemmisÁtû lekezel¢s (JuhÀsz elsû ´ngyil-
kossÀgi kÁs¢rlete utÀn ez k¡l´n´sen szembe-
´tlû, lÀsd a 128. ¢s 132. levelet), amott az el-
ismer¢ssel, egyben hÁzelg¢ssel ÀlcÀzott irigy-
s¢g ¢s f¢lt¢kenys¢g; s a JuhÀszhoz ¢s Babits-
hoz Árt leveleket egybeolvasva egyre erûseb-
ben ¢rzûdik benn¡k K. D. intrikus hajlama
¢s fÀradozÀsa. (Furcsa mÂdon erûsebben ¢s
vilÀgosabban ¢rzûdik ez ebben a k´tetben,
mint a Belia Gy´rgy Àltal az ´tvenes ¢vek v¢-
g¢n kiadott JuhÀszäKosztolÀnyiäBabits-leve-
lez¢sben, amely tehÀt a àkomplettÊ, hÀrom-
oldalÃ lev¢lreg¢nyt adja; csakhogy ott a sze-
replûk alkatbeli ¢s ä JuhÀsz miatt ä formÀ-
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tumbeli k¡l´nbs¢ge megt´ri azt a ritmust,
amely a jelen k´tetben magÀval ragadja az ol-
vasÂt. Egy¢bk¢nt nagy kÀr, hogy a Zalai B¢-
lÀhoz Árt levelek nincsenek meg; ugyanezen
jÀtszmÀnak Ãjabb vet¡let¢t ismerhetn¢nk
meg belûl¡k, nem f¡ggetlen¡l K. D. ¢rlelû-
d¢s¢nek b´lcseleti aspektusaitÂl.)

CsÀth G¢zÀnak azt mondja (Nr. 613.):
àSemmit se n¢zek le annyira, mint a hangulat-iro-
dalmat [...] ezt a k´nnyü cukrÀszkodÀst, ezt az ´r´-
k´s habkever¢st [...] KrÃdy Gyula ¢s Sz¢p Ernû
k¢ptelen elmozdulni innen. Mind a kettû igen te-
hets¢ges ember. De egyikbûl se lesz semmi.Ê Ha va-
laki nem olvasta K. D. KrÃdyrÂl ¢s Sz¢p Er-
nûrûl szÂlÂ kritikÀit, akkor a jegyzetbûl is
megtudhatja, hogy àlelkesen, sût elragadtatÀssal
Ár rÂlukÊ.

Kiss JÂzsefnek àhÀlÀs, fiÃi szeretettelÊ dedi-
kÀlja MçGIA cÁmü k´tet¢t 1912-ben, s ezt egy
k¡l´n lev¢lben (Nr. 345.) meg is indokolja,
viszont JÀsz Dezsûnek azt Árja (Nr. 153.), hogy
àKiss JÂzsef a f´ldkereks¢g ¢s a vilÀgegyetem legar-
cÀtlanabb embereÊ, Babitsot pedig azzal biztatja
(Nr. 193.), hogy Kiss JÂzsef àbeteg, Át¢letgy´nge
´reg ember, s az ¢n kezembûl kell vennie ¢s az ¢n
szÀjambÂl kell hallania, hogy mit kap, s û ä elûre
tudom ä hogy el lesz tûl¡k ragadtatvaÊ.

Term¢szetesen: egy ember n¢zeteiben ¢s
¢rzelmeiben olykor beÀllhatnak fordulatok,
akÀr 180 fokos fordulatok is; e drÀmai for-
dulatokat ¢s a vel¡k jÀrÂ vÁvÂdÀsokat azon-
ban hiÀba keresn¢nk K. D. szem¢lyis¢g¢ben,
annak alakulÀsÀban. MÀsr¢szt viszont okta-
lansÀg volna ût a fenti (vagy a fentiekhez ha-
sonlÂ) p¢ldÀk nyomÀn k´p´nyegforgatÀssal
vÀdolni. Az a benyomÀsom, hogy mindig hisz
abban, illetve mindig abban hisz, amit ¢ppen
leÁr. Az pedig, hogy ¢pp mit Ár le, talÀn a v¢-
letlentûl f¡gg, talÀn az ¢letmozzanatok ¢s a
mondatok nehezen ´sszehangolhatÂ ritmu-
sÀtÂl. BÀrhogy van is, nem az erk´lcsi nor-
mÀk felbomlÀsÀrÂl van itt szÂ (amit egy negy-
ven ¢vvel ezelûtti tanulmÀny prÂbÀlt kimu-
tatni), mert az mÀr megvolt MikszÀthnÀl, sût
mÀr az er¢nyektûl oly vastagon bearanyozott
reformkorban, Kuthy LajosnÀl is megvolt, s
ahhoz nem kell annyi nyelvi-stilisztikai ¢s sze-
repvÀltÀsbeli bravÃr, mint amennyit K. D.
produkÀl; e vÀltÀsokat inkÀbb valamif¢le ter-
m¢szet adta àjellemcsÁnynekÊ lehet tekinteni.
A jellem egyik d¢moni vonÀsa ez, prÂteuszi
vÀltoz¢konysÀg.

Jellemzû, milyen gyorsan ¢s k´ny´rtele-
n¡l lecsap K. D., mihelyt ezt a tulajdonsÀgot
valaki mÀsban, nÀla persze gyeng¢bb sze-
m¢lyben v¢li f´lfedezni. Ez a szem¢ly megint
csak JuhÀsz Gyula, akit K. D. ä kifejezetten
prÂteuszi okokbÂl ä k¢t Ázben fenyÁt meg:
egyszer 1906 elej¢n (Nr. 77.), amikor plÀgi-
ummal vÀdolja JuhÀszt (valÂjÀban az idegesÁ-
ti, s ezt r´gt´n meg is Árja Babitsnak, hogy
JuhÀsz [is] àazok k´z¢ tartozik, kik minden hÃron
tudnak z´r´gniÊ, illetve àcsÃszÀs-mÀszÀssal f´lkÃ-
szott az Adykhoz ¢s Kiss JÂzsefekhezÊ), egyszer pe-
dig 1923 v¢g¢n, amikor JuhÀszt Ady-hamisÁ-
tÀssal vÀdolja. (Igen jellemzû mÂdon mind-
k¢t Ázben Ãgy int¢zi el JuhÀszt, hogy k´zben
szelepet nyit Adyval szembeni gyül´let¢nek
is, amely majd az 1929-es Toll-beli pamflet-
ben fog v¢gk¢pp ä negyedszÀzados ¢rlelûd¢s
utÀn ä kifakadni.) E mÀsodik alkalombÂl Árt
levele (Nr. 835.) igazi mestermüve a zsarolÀs-
nak. Elûsz´r is, nem JuhÀsznak, hanem MÂra
Ferencnek van cÁmezve, vagyis az Àldozat
egyik legjobb barÀtjÀt k¢nyszerÁti a v¢grehaj-
tÂ szerep¢re. MÀsodszor: mesterien ¢s igen
gonoszul keveri a hÁzelg¢st, a fenyeget¢st ¢s
az eg¢rÃttal valÂ kecsegtet¢st. Harmadszor:
eg¢sz egyszerüen igaza van. Kitünû stÁlus-
¢rz¢kkel szimatolta meg a nÀla ¡gyetlenebb
f¢l-PrÂteuszt. Negyedszer: aki mer, az nyer.
çlm¢lkodva olvassuk a lev¢lhez Árt jegyzet-
ben JuhÀsz Gyula MÂrÀhoz Árt vÀlaszÀt: àK¢p-
zeld, KosztolÀnyinak igaza van: ¢n Ártam ezt az
Ady-verset.Ê (Nagyon jÂl tette a k´tet sajtÂ alÀ
rendezûje, hogy itt ¢s m¢g n¢hÀny esetben ä
a hangsÃlyozott helyszüke ellen¢re is ä jegy-
zetben k´zli a vÀlaszt.) àHa nem t¢vedek ä Árja
e lev¢lben K. D. ä ¢s biztosan tudom, hogy nem
t¢vedek...Ê ä ¢s ami bÀmulatra m¢ltÂ, t¢nyleg
nem t¢ved. AztÀn, n¢hÀny ¢vvel k¢sûbb, û
maga is gyÀrt egy Ady-verset; term¢szetesen
tr¢fÀbÂl, Karinthyval k´z´sen, ¢s a szokÀsos
ildomtalansÀgokkal k´rÁtve (Nr. 929. + jegy-
zet). °rz¢sem szerint parÂdia l¢t¢re is sike-
r¡ltebb Ady-utÀnzat, mint JuhÀsz kegyes c¢l-
zatÃ hamisÁtvÀnya.

EmlÁtettem mÀr, hogy e vÀltoz¢konysÀgnak
feminin jellege van. Felvetûdik a k¢rd¢s: va-
jon kev¢sb¢ vÀltoz¢konyak-e K. D. attitüdjei
akkor, amikor hangsÃlyozottan f¢rfias sze-
repben kell mutatkoznia? A szerelmes leve-
lekre gondolok.
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K¢t nû van, akihez K. D. ´sszef¡ggû sze-
relmes lev¢lreg¢nyt Árt: az egyik lev¢lsoroza-
tot fiatal korÀban Árta LÀnyi Hedvignek, aki
ez idû tÀjt serd¡lûkorÃ lÀny volt (Ágy is em-
legeti K. D. a barÀtainak Árt levelekben: àa kis-
lÀny-¡gyÊ), a mÀsikat ¢lete v¢g¢n RadÀkovich
MÀriÀnak. Az egyik: hÀrom ¢v alatt, 1907 ¢s
1910 k´z´tt t´bb mint nyolcvan lev¢l, n¢mi
utÂjÀt¢kkal; a mÀsik: hÀromnegyed ¢v alatt,
1935. augusztus ¢s 1936. Àprilis k´z´tt tizen-
hat lev¢l ¢s egy tÀvirat, utÂjÀt¢k n¢lk¡l.

A K. D. ¢let¢ben legfontosabb szerepet jÀt-
szÂ asszonyhoz, a Harmos IlonÀhoz Árt leve-
lek mÀr csak az egy¡tt t´lt´tt idû hosszÃsÀga
miatt sem Àllnak ´ssze egys¢ges sorozattÀ. Ha
fellapozzuk a cÁmzettek mutatÂjÀt, lÀthatjuk,
hogy û m¢g ott is k¢t k¡l´nb´zû helyen sze-
repel: Harmos Ilona n¢ven huszonegy neki
szÂlÂ lev¢l (vagy annak r¢szlete) maradt fenn,
KosztolÀnyi Dezsûn¢k¢nt k´r¡lbel¡l szÀz´t-
ven levelet kapott. Ha a strukturalista elem-
zûk szokÀsÀt k´vetn¢nk, lev¢lsorozatok sze-
rint legalÀbb hÀrom, de inkÀbb n¢gy IlonÀt
k¢ne elk¡l´nÁten¡nk. Ilona1 (1911ä12-es le-
velek) fiatal, f¡ggetlen szÁn¢sznû, akinek
azonban, l¢v¢n huszonhat-huszonh¢t ¢ves,
legfûbb ideje a f¢rjhez men¢sre gondolnia;
ennek K. D. ellenÀll. Ugyanakkor a vonza-
lom testi ¢s lelki aspektusai, K. D. ¢let¢ben
talÀn elûsz´r, mintha egyensÃlyban volnÀ-
nak. àAz Istenre k¢rlek, kicsit ÀbrÀndÁts ki magad-
bÂlÊ-f¢le kedvesked¢sek mellett (Nr. 295.)
k¢zzelfoghatÂ a program: àBabÀm, szeretlek.
Huj-huj, nem f¢lek tûled. Bel¢drohanok. Csak ad-
dig maradj hozzÀm hü, mÁg le nem utazomÊ, ¢s
m¢g k¢zzelfoghatÂbb: à(Keress egy kis szobÀt...)Ê
A szereposztÀs azonban nem probl¢mamen-
tes: Ilona1 udvarol, K. D. v¢dekezik, t´bbek
k´zt Ãgy, hogy szerepcser¢re biztatja Ilona1-
et: àDe k¢pzeld el kiss¢ f¢rfi-logikÀval a helyzetet.
Egy nû tÀrgyal, vÀr, habozik, egy f¢rfi pedig itt d´g-
lûdik, s fantasztikus verseket Ár rÂlad, mint egy ka-
tona, olyan hatÀrozott ¢s bÀtor veled szemben, te
vesz¢ly.Ê V¢g¡l Ilona1 el¢ri c¢ljÀt, K. D. feles¢-
g¡l veszi, a lev¢lsorozat lezÀrul.

Ilona2 (t´bb mint szÀz lev¢l 1915-bûl) fia-
tal feles¢g ¢s anya, betegeskedik, az orszÀg
k¡l´nb´zû tÀvoli pontjain igyekszik gyÂgyul-
ni ¢s erûs´dni. K. D. otthon marad a csecse-
mûvel, az elv¢gzendû munkÀkkal ¢s a rÀsza-
kadÂ napi gondokkal; nagyr¢szt ezekrûl tu-
dÂsÁt. Levelei r´videk, kapkodÂk ¢s egyre se-
matikusabbak; mintha energiÀja nagy r¢sz¢t

az k´tn¢ le, hogy megûrizze integritÀsÀt az Ãj,
az elûzûn¢l szük´sebb szerepben, ¢s hogy
leplezze t¡relmetlens¢g¢t, sût olykor inge-
r¡lts¢g¢t. 1915 v¢g¢n Ilona2 meggyÂgyul,
hazat¢r, s lezÀrul ez a sorozat is.

Ilona3 a hÃszas ¢vekbûl ¢s a harmincas
¢vek elej¢rûl gy¢ren fennmaradt, K. D.-n¢-
nek Árt levelek cÁmzettje; ezeket a honi hÁres-
s¢g Árja komoly tÀrsasÀgi szerepet jÀtszÂ hit-
ves¢nek t´bbnyire k¡lf´ldrûl; megtudhatjuk,
milyen fogadtatÀsban r¢szes¡lt Thomas
Mann-nÀl vagy GalsworthynÀl. GyanÁthatjuk,
hogy K. D. ebben az idûszakban sokkal t´bb
levelet Árt feles¢g¢nek, mint amennyi fenn-
maradt; a levelek hagyomÀnyozÂdÀsÀrÂl m¢g
lesz szÂ.

Ilona4 a nagybeteg, majd haldoklÂ k´ltû
legfûbb tÀmasza, egyszersmind (a RadÀko-
vich MÀria-¡gy miatt) ellenfele. K. D. nÀla
keres rem¢nyt ¢s vigaszt, sût mened¢ket;
mÀsr¢szt vigasztalja is, majd engesztelni prÂ-
bÀlja; mÁg v¢g¡l az Ilona4-hez Árt levelek be-
letorkollnak az ¢leterû kialvÀsÀba ¢s a mÀr
emlÁtett hÁg, ihatÂ [olvashatatlan]-ba, amely-
nek kapcsÀn mindenfajta szerep¢rtelmez¢s
f´l´sleges. çm ugyanebben az idûszakban az
Ilona4-levelek cÁmzettje, nyilvÀn d¡h- ¢s
idegroham k´zepette, Ágy minûsÁti f¢rj¢t a ve-
t¢lytÀrsnû elûtt (lÀsd az 1362. lev¢l jegyzet¢t):
àaz ¢n halÀltÂl ¢s ´regs¢gtûl ä sajnos joggal ä ret-
tegû, gy´nge jellemü uramÊ, aki ànem tud titkot
tartani, ahhoz nem el¢gg¢ f¢rfiasÊ. Ez azonban
mÀr Àtvezet a RadÀkovich MÀriÀhoz Árt lev¢l-
sorozatba. A Harmos IlonÀhoz Árt levelekrûl
´sszefoglalÂan annyi mondhatÂ, hogy a k¡-
l´nb´zû idûszakok k´zt nincs ÀtjÀrÀs, a cÁm-
zett akÀr n¢gy k¡l´nb´zû szem¢ly is lehetne;
vagyis tehÀt K. D. egyik attitüdj¢bûl nincs Àt-
jÀrÀs a mÀsikba ä hacsak nem a levelez¢snek
mint korpusznak az eg¢sz¢n kereszt¡l.

A LÀnyi Hedvighez Árt levelekben a sze-
repjÀtszÀs probl¢mÀja jÂval egyszerübb, illet-
ve k´zvetlen¡l tetten ¢rhetû benn¡k K. D.
mÀr elemzett prÂteuszi vonÀsa. Mindenek-
elûtt szembe´tlû a k¡l´nbs¢g, sût fesz¡lts¢g a
nyÁltan ¢s a titokban k¡ld´tt levelek ÁrÀsmÂd-
ja k´zt. Az elûbbiek r´videk, udvariasak ¢s
¡resek (¢s ´n´zik az eleinte tizenhÀrom, v¢-
g¡l tizenhat ¢ves cÁmzettet); az utÂbbiakban
aztÀn K. D. kitesz magÀ¢rt. TalÀn nem is any-
nyira a felsû leÀnyiskolai n´vend¢k szem¢lye
foglalkoztatja, mint inkÀbb az a probl¢ma,
mik¢ppen tudnÀ felvonultatni egy bekezd¢-
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sen bel¡l akkori prÂzastÁlusÀnak ´sszes fon-
tosabb kell¢k¢t. Ez m¢g az az idûszak, amikor
rÀ¢bred, hogy nyelvi erûvel vissza lehet hatni
az elbesz¢lt mÃltra (vagy akÀr az elbesz¢lt ä
vagyis a mÃlt r¢sz¢v¢ tett ä j´vûre is); s mint-
ha maga a kislÀny csak ¡r¡gye volna a nyelvi
mÀgiÀnak, amely aztÀn ä mint minden, ami
´nmagÀbÂl tÀplÀlkozik ä fel¢lte a cÁmzett in-
gerlû- ¢s ihletûerej¢t. Mindenesetre a LÀnyi
Hedvighez Árt ´mleng¢sek mellett ¡dÁtûnek
hat a CsÀth G¢zÀhoz int¢zett k¢r¢s: àKotono-
kat is k¡ldj. Mindezek¢rt pedig Àldjon meg az is-
ten.Ê (Nr. 160. Ugyanitt Árja: àLegfeljebb csak
tÀrsasÀgokba jÀrok, nûk k´z¢ ä szobalÀnyok k´z¢.
Minden nû szobalÀny, s a szobalÀny a legnûiesebb
nû. Tomborn¢nÀl pedig van egy praeraffaelita szo-
balÀny, szûke ¢s karcsÃ, aki jelenleg ihletet ad a k´l-
tûi alkotÀshoz.Ê Mindez l¢hasÀgnak hangzik,
fûleg a kotonok emleget¢se mellett; de
ugyanez a gondolat t¢r vissza, majdnem szÂ
szerint, m¢gis milyen humÀnus emelkedett-
s¢ggel az öRIASSZONY szatÁrÀjÀban. S nem
ilyesfajta gondolatra vezethetû-e vissza az
°DES ANNA koncepciÂja is?) Aki enn¢l is lÀt-
vÀnyosabb p¢ldÀra kÁvÀncsi, az olvassa el, mi-
rûl szÀmol be K. D. 1909 mÀjusÀban PÀrizsbÂl
LÀnyi Hedvignek (Nr. 216.), s ugyanekkor
ugyaninn¢t CsÀth G¢zÀnak (Nr. 220.: àLev¢l
çrpinak megmutathatÂ. De nem okvetlen¡l. MÀs-
nak semmi esetreÊ ä az olvasÂ is prÂteuszi vonÀ-
sokat kezd ´lteni, hirtelen ÀtvÀltozik çrpivÀ).

Amilyen vilÀgosan lÀtszik ezekben az ifjÃ-
kori szerelmes tirÀdÀkban az akarat t´bbsz´-
r´s irÀnyultsÀga (Nr. 200.: àazt akarom, hogy
ez a lev¢l, ha kinyitod, ¢gesse meg a kezedet. El
akarom k¡ldeni benne az ¢n eg¢sz Ãj szerelmemet.
[...] Csak attÂl f¢lek, hogy a szavaim eltakarjÀk
elûled az arcomatÊ), ¢ppannyira feltünû a Ra-
dÀkovich MÀriÀhoz Árt levelekben az akarat
irÀnytalan vergûd¢se.

írÀsom elej¢n azt ÀllÁtottam, K. D. min-
denkitûl mindig akar valamit. Most hozzÀte-
szem: talÀn RadÀkovich MÀria az egyetlen je-
lentûs kiv¢tel. Mondhatni persze, hogy K. D.
a szerelm¢t akarja, vagy hogy azt kÁvÀnja tûle,
adjon erût neki, ¢s hosszabbÁtsa meg az ¢le-
t¢t, hiszen a levelekben vannak utalÀsok erre.
Csakhogy mÀs levelekben meg arra vannak
utalÀsok, hogy K. D. ezt a feles¢g¢tûl ¢s csakis
tûle vÀrja, ¢s szerintem ezek az utalÀsok nem
vehetûk komolyan. EgyÀltalÀn, az a benyo-
mÀsom, hogy az utolsÂ n¢hÀny ¢vben az aka-
rat t´bbirÀnyÃsÀgÀt lassacskÀn az akartatÀsok

t´bbirÀnyÃsÀga vÀltja fel. Fennmaradt 1933
ûsz¢rûl egy Spiegel Gyula nevü gyÂgyszer¢sz-
hez Árt lev¢l, amelynek cÁmzettj¢t K. D. arra
k¢ri, hogy egy bizonyos szert t´bb¢ ne szol-
gÀltasson ki neki, m¢g a sajÀt nyomat¢kos k¢-
r¢s¢re se (illetve fûk¢pp arra ne: Nr. 1253.).
BaljÂs jel: t´bbsz´r´s f¡ggûs¢grûl tanÃskodik,
drogf¡ggûs¢grûl ¢s befolyÀsolhatÂsÀgrÂl.

Nem akarom K. D. RadÀkovich MÀria
irÀnti szerelm¢t minûsÁteni, ezt k¡l´nb´zû
elûjelekkel t´bben megtett¢k. Engem a hozzÀ
Árt levelek ¢rdekelnek. Azt veszem ¢szre,
hogy K. D., aki a megelûzû tÁz ¢vben szinte
kizÀrÂlag ¡zleti vagy ¡zemi jellegü r´vid le-
veleket Árt, egyszerre csak megint megprÂbÀl
(an¢lk¡l, hogy ezzel nyilvÀnos ¢letmüv¢t gya-
rapÁtanÀ) valami l¢nyegeset kifejezni magÀ-
bÂl. Az ¢leterûnek ¢s az alkotÂenergiÀnak az
az utolsÂ fellobbanÀsa, ami KosztolÀnyi szÀ-
mÀra megadatott, RadÀkovich MÀria alakja
k´r¡l csapÂdott le ¢s ´lt´tt formÀt. °ppen
ez¢rt ezek a levelek, tÀrgyszerüen bÀrmily ke-
v¢ss¢ ellenûrizhetûk is, egyetlen bekezd¢s¡k-
ben sem besz¢lnek mell¢. Nem tudom, hogy
K. D. t¢nyleg akart volna-e a levelek cÁmzett-
j¢vel Ãj ¢letet kezdeni, hogy szenved¢sei k´-
zepette egyÀltalÀn akart-e ¢lni tovÀbb. Azt tu-
dom, hogy az ¢let teljess¢g¢t e n¢hÀny lev¢l-
ben fogalmazta meg a legnagyobb nyelvi ¢s
¢rzelmi intenzitÀssal; ¢s nem k¢rdezem, hogy
igaz-e, amit az 1361. lev¢l mond (àte vagy ¢n
s ¢n vagyok te, nem f¢rfi ¢s nem nû, nem k¢t k¡l´n
szem¢ly, hanem mÀr egy mind´r´kk¢Ê), mert noha
a kÁv¡lÀllÂ àokosak-ostobÀkÊ egyike vagyok, el-
fogadom, hogy ez az attitüd nem jÀtszhatÂ ki
mÀs attitüd´kkel szemben: àAz okosak-ostobÀk,
azok, akik kÁv¡lrûl lÀtnak benn¡nket, mosolyoghat-
nak ezen, rajongÂknak ¢s ûr¡lteknek is tarthatnak,
de te, MÀriÀm, ugye ¢rzed, hogy ez az igazsÀg?Ê
(Kontrollk¢nt persze nem Àrt megn¢zni, ho-
gyan adja elû ä Vargha BalÀzs JELEK, JELK°-
PEK, JELLEMEK cÁmü k´nyv¢ben ä RadÀkovich
MÀria p¢ldÀul a SZEPTEMBERI çHíTAT kelet-
kez¢si k´r¡lm¢nyeit ¢vtizedekkel a t´rt¢ntek
utÀn.)

R¢szint a kapcsolat k´r¡lm¢nyeivel, r¢-
szint az ¢leterû fellobbanÀsÀnak, majd kialvÀ-
sÀnak hirtelens¢g¢vel magyarÀzhatÂ, hogy
ennek az utolsÂ lev¢lreg¢nynek hiÀnyzik a
kezdete ¢s a befejez¢se. A RadÀkovich MÀri-
Àhoz Árt elsû lev¢lben (Nr. 1352.) kettej¡k sze-
relme ¢s annak eg¢sz felt¢telrendszere el-
d´nt´tt t¢ny, bÀr a sorok k´zt ¢rzûdik m¢g
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n¢mi t¢tovÀzÀs; a legutolsÂ lev¢lben (Nr.
1389) bÀr ijesztûk a leromlottsÀg jelei, az
¢rzelmi tartal¢k m¢g teljes. A leveleket olvas-
va az eg¢sz ismerets¢g K. D. Àtmeneti meg-
fiatalodÀsak¢nt ¢rtelmezhetû; s ez a t¢ny k¡-
l´n´sen megrendÁtûv¢ teszi az akarat irÀny-
talannÀ vÀlÀsÀnak ¢s a testi-lelki leromlÀs-
nak, egyÀltalÀn a meghalÀsnak azt a drÀ-
mÀjÀt, amely az utolsÂ levelekben felsejlik
elûtt¡nk.

A levelek j´nnek-mennek, a cÁmzett ä ha
megkapja ûket egyÀltalÀn ä olykor ´sszet¢pi
vagy elszÂrja, mÀskor megszÀmozza ¢s gon-
dosan elrakja ûket. A leveleket k¡l´nf¢le
szempontok szerint selejtezik vagy cenzÃrÀz-
zÀk a hozzÀtartozÂk ¢s a hozzÀ¢rtûk; a hagya-
t¢kok sz¢tszÂrÂdnak, egy r¢sz¡k mÃzeumba
vagy k´zgyüjtem¢nybe ker¡l, mÀs r¢sz¡k
megsemmis¡l vagy elkallÂdik. A levelek ha-
gyomÀnyozÂdÀsa nem is annyira bizonyta-
lan, mint inkÀbb kiszÀmÁthatatlan.

Ha ÀtszÀmÁtjuk napokra az ¢let¢veket, K.
D. k´r¡lbel¡l tizenkilencezer napot t´lt´tt
ezen a f´ld´n.

Az a hÀrom ¢s f¢l ¢vtized, amÁg K. D. ä
egy¢b fontos dolgok mellett ä lev¢lÁrÀssal is
foglalkozott, nagyjÀbÂl tizenhÀromezer na-
pot tesz ki. Ha felt¢telezz¡k, hogy ez idû so-
rÀn Àtlagosan mÀsnaponk¢nt Árt egy-egy le-
velet (ami t´bb okbÂl is Âvatos becsl¢snek te-
kinthetû), akkor vilÀgosan lÀtszik, hogy a k´-
tetben ´sszegyüj´tt ezern¢gyszÀz lev¢l csak
t´red¢ke, talÀn negyed- vagy ´t´dr¢sze an-
nak, amit K. D. ´sszesen Árhatott. Hogy ez
mennyire jÂ arÀny, az persze nemcsak a le-
velek szÀmÀtÂl, hanem fontossÀguktÂl is
f¡gg. çm ismereteink csak a fennmaradt ¢s
hozzÀf¢rhetû levelekrûl lehetnek. FÀjlalhat-
juk a Zalai B¢lÀhoz Árt levelek hiÀnyÀt, meg-
ÀllapÁthatjuk, hogy a Harmos IlonÀhoz Ártak
jÂ r¢sze nincs meg vagy nem olvashatÂ teljes
terjedelemben, vagy hogy F¡st MilÀnhoz Árt
lev¢lbûl is feltünûen kev¢s van, s azok sem
igazÀn jelentûsek: bÀrhogy van is, a levelez¢st
Ágy, ahogy ebben a k´tetben megjelent, teljes
eg¢sznek kell tekinten¡nk. (Nem t¢rek ki,
¢ppen csak utalok rÀ, hogy szÀmos ä fûleg
fiatalkori ä lev¢l fennmaradt, de most sem
hozzÀf¢rhetû, s hogy n¢hÀny elveszettnek
hitt lev¢l k¢sûbb is elûker¡lhet m¢g.) S hogy
ne csak a sajÀt generÀciÂjÀt emlÁtsem: nem
tudjuk, miket Árhatott JÂzsef AttilÀnak vagy

Illy¢s GyulÀnak; sût valÂszÁnüleg a SzabÂ Lû-
rinchez ¢s a J¢kely ZoltÀnhoz ÁrtakbÂl sem a
legfontosabbak maradtak fenn. Tudjuk vi-
szont, mit ¢s milyen hangon Árt Berda JÂzsef-
nek, s pontosan kider¡l a levelez¢sbûl, mi-
lyen viszonyban volt We´res SÀndorral.

çltalÀban az a benyomÀsom, hogy a leve-
lez¢snek minden idûszakban megvannak a
fûszereplûi (¢s a fontosabb mell¢kszereplûi);
aztÀn Ãjabbak l¢pnek szÁnre, a r¢gebbiek pe-
dig ä ´sszevesz¢s, eltÀvolodÀs vagy halÀleset
miatt ä letünnek onn¢t. Az elsû ¢vekben
CsÀth G¢za a fûszereplû, majd mellette (de
tûle f¡ggetlen¡l) Babits ¢s JuhÀsz. (Figyelem-
re m¢ltÂ, hogy kit mikor kezd tegezni: Babi-
tsot 1907-ben, OsvÀt Ernût 1922-ben.) SzÁnre
l¢p LÀnyi Hedvig, ût felvÀltja Harmos Ilona
(term¢szetesen Ilona1). A tÁzes ¢vek elej¢n jÀ-
runk: intenzÁv ¡zleti levelez¢s indul Tevan
Andorral, akit a tÁzes ¢vek k´zep¢tûl mind-
inkÀbb kiszorÁt Kner Imre. Fontos mell¢ksze-
replûk¢nt lÀtjuk F¡st MilÀnt (àLihegj, MilÀn.
Egy kicsitÊ), mik´zben az 1915-´s ¢vbe valÂ-
sÀggal bezÃdulnak az Ilona2-h´z Árt levelek.
A hÃszas ¢vek elej¢n kezdûdik a nyelv¢szke-
d¢s, pÀrhuzamosan a Rem¢nyi JÂzsefhez Árt
bübÀjos ¢s pofÀtlan pumpolÀsokkal. 1925ä
26-ban hirtelen az apa, KosztolÀnyi çrpÀd
vÀlik fûszereplûv¢, majd megint elût¢rbe l¢p
F¡st MilÀn. A hÃszas ¢vek legv¢g¢tûl j´nnek
a nemzetk´zi kapcsolatok, PEN Klub-¡gyek,
sok idegen (fûleg francia) nyelvü fogalmaz-
vÀny. (K´zben azon is elgondolkodom, hogy:
K. D. a hÃszas ¢vekben Ár egymÀs utÀn n¢gy
kitünû reg¢nyt; majd ez a k¢sztet¢se vÀratla-
nul kilobban. Mintha nem volna t´bb¢ ener-
giÀja nagyobb szabÀsÃ kompozÁciÂhoz. A le-
velek ´rv¢ny¢be tekintve: hogy is van ez?)
1932-tûl Tolnai Vilmos az Ãj fûszereplû, j´n-
nek Ãjult erûvel a nyelv¡gyek; ¢s amikor
k´z´s vÀllalkozÀsuk megvalÂsul, illetve a Tol-
naihoz Árt levelek sora lezÀrul, mÀr k´zel az
utolsÂ idûszak, amelynek leveleirûl f´ntebb
volt szÂ.

LeÁrhatÂ mÀs, enn¢l sarkÁtottabb n¢zû-
pontbÂl is a k´tet. LÀtjuk a levelek olvastÀn
a tehets¢ges, aranyos vid¢ki gimnazistÀt,
amint f´lker¡l az egyetemre, s ott megr¢sze-
g¡l a rÀzÃdulÂ tudÀstÂl, sajÀt tehets¢g¢tûl, az
elûtte ÀllÂ perspektÁvÀtÂl. Habzsol (k´nyvet
¢s ´r´m´ket), bÀnkÂdik, idegeskedik, szen-
veleg is, ¢s intrikÀl. 1907: elsû k´tet; megnûtt
´nbizalom, sok Ãj levelezûpartner (àaz ´nzet-



lens¢grûl azonban eszembe jut a megbÁzatÀsomÊ),
beindul a Nyugat (K. D. viszonya hozzÀ kiss¢
ambivalens). 1910: A SZEG°NY KISGYERMEK
PANASZAI; most mÀr az ´ntudatos, befutott
k´ltû leveleit olvassuk, aki az¢rt m¢g fiatal ¢s
gondtalan (Nr. 409.: àMÀr nem ¢rzem hozzÀm
illûnek, hogy Ãj ¢s legjobb verseim kis f¡zetben je-
lenjenek megÊ); majd egyszerre csak megpil-
lantjuk a csalÀdapÀt, aki egyelûre vidÀmnak,
fiatalosnak ¢s melegszÁvünek lÀtszik (az¢rt a
levelekbûl olyasmi sejlik fel, mintha jÀt¢k-
szernek, m¢ghozzÀ nem is Àrtalmatlan jÀt¢k-
szernek tekinten¢ csecsemûkorÃ fiÀt), ¢s csak
fokozatosan alakul Àt àbÃs f¢rfiÊ-vÀ. AztÀn j´n
a k´z¢leti szem¢lyis¢g, a purista nyelv¢sz, az
infantilis tr¢facsinÀlÂ, az apjÀval szemben fe-
szengû fiÃ, az ´nmenedzselû irodalmÀr, az
elegÀns vilÀgfi, a fiatal tehets¢geket pÀrtolÂ
tekint¢ly, a hazalÀtogatÂ (vagy vid¢ki müso-
rokra leruccanÂ) hÁress¢g, a hiÃsÀgÀban s¢r-
tett ember (elk¢pesztû, hogy miket szÂvÀ
nem tesz: lÀsd p¢ldÀul Nr. 864., 911.). AztÀn
egyszerre csak megpillantjuk a szenvedû, ki-
szolgÀltatott, ´sszeroncsolÂdÂ embert (Nr.
1302.: àSemmit se viszek nektek. FÀradt vagyok.
Csak magamat, ´ssze¢getve. Ha elfogadjÀtok ÁgyÊ),
aki Ãjra meg Ãjra megprÂbÀlkozik a k´nnyed
eleganciÀval; hol rem¢nykedik, hol becsapja
magÀt, hol ¢szbe kap. AztÀn olyan levelek
j´nnek, amelyekben az ujjongÀs m´g¡l kihal-
latszik a jajvesz¢kel¢s; aztÀn olyanok, ame-
lyekben az olvashatatlan szavak ny´sz´rg¢st
¢s h´rg¢st jelentenek.

A levelez¢s olvastÀn lÀtjuk ezt a jelentûs
embert minden magasztos ¢s gyarlÂ Àtalaku-
lÀsa k´zepette; lÀtjuk a maradandÂsÀgot a
vÀltozÀsban.

S v¢g¡l, a levelek lezÀrulÀsa utÀn mintha
a halÀl utÀni tartomÀnybÂl t¢rne vissza (a le-
velek gyors perg¢se utÀn aff¢le lassÁtott felv¢-
telk¢nt) k¢t ¢letmozzanat, k´vetkezik egy
naplÂt´red¢k a k´ltû kamaszkorÀbÂl ¢s egy
mÀsik naplÂszerü sz´veg 1933ä34-bûl.

A k¢t naplÂt´red¢kben ÃgyszÂlvÀn semmi
k´z´s nincs, hacsak az nem, hogy mindkettû
t´red¢k. Nemcsak a szÂ sz´veghagyomÀnyo-
zÀsi ¢rtelm¢ben t´red¢kek, hanem abban az
¢rtelemben is, hogy bÀr mindkettû elmond
eseteket, mindkettûben vannak t´rt¢netekre
utalÀsok, egyikbûl sem rajzolÂdik ki egy
eg¢sz t´rt¢net (ahogy p¢ldÀul CsÀth G¢za ä

terjedelm¢ben nem sokkal nagyobb ä naplÂ-
ja kiad valami eff¢l¢t).

A K. D-levelez¢snek mint egys¢ges, eg¢sz
t´rt¢netnek ÂriÀsi t¢tje van (k´zhelyszerüen
Ãgy lehetne ´sszefoglalni, hogy semmi nem
ÃszhatÂ meg, ¢s minden¢rt meg kell fizetni),
a naplÂt´red¢keknek nincs ´nÀllÂ t¢tj¡k. Az
egyikben egy szeretetre m¢ltÂ, nagyon tehet-
s¢ges, nagyon intelligens, kiss¢ ´nzû fiÃ fel-
jegyz¢sei olvashatÂk. Sok ¢rdekess¢g, jÂ meg-
figyel¢sek a bÀcskai h¢tk´znapokbÂl. Sok frÀ-
zis, amelyek ma mÀr finomaknak, izgalma-
saknak ¢s lelem¢nyeseknek hatnak. OlvasÀs
k´zben hol A SZEG°NY KISGYERMEK PANASZAI,
hol az ARANYSçRKçNY jut eszembe; kedvem
tÀmad, hogy Ãjraolvassam ûket. MegkapÂ-
nak ¢rzem a bontakozÂ ambÁciÂkat ¢s az ´n-
kifejez¢s vÀgyÀt, annak ´sszes naivsÀgÀval
egy¡tt; a vallomÀst az anyanyelvrûl (1901.
III. 1.), amely elûlegzi az ¢rett k´ltû hasonlÂ
tÀrgyÃ vallomÀsait. A t´m¢rdek nyelvi klis¢t
mintha nemcsak az idûbeli tÀvolsÀg, hanem
a tollat fogÂ tizen´t-tizenhat ¢ves fiÃ k¡l´n-
leges ¢rz¢kenys¢ge is finomÁtanÀ; s helyen-
k¢nt (àEgy orosz primadonnÀt hallottam ¢nekelni.
Feje akkora volt, mint a gombostü hegye, tagjait ne-
h¢z selyem takarta, feh¢r csipke volt minden¡ttÊ)
mintha mÀr a k¢sûbbi K. D. hangja hallatsza-
na. M¢gis, a levelek utÀn az a benyomÀsom,
mintha ez a sz´veg Àllna az idûben; mintha
a t´red¢k lapjain felsejlû d¢l-alf´ldi vilÀg,
benne a naplÂÁrÂ fiÃval, tûl¡nk f¡ggetlen¡l
m¢g most is ¢ln¢ a maga csodÀlatosan k´z-
napi ¢let¢t. Ahhoz, hogy az idû ker¢kvÀgÀsÀt
¢rz¢kelni tudjam, vissza kell lapoznom a ko-
rai levelekhez.

A k¢sei naplÂt´red¢k jÂval dinamikusabb-
nak lÀtszik: elegyes, mozaikszerüs¢g¢ben iz-
galmas sz´veg. Mintha K. D. fej¢ben porce-
lÀnbolt zÃzÂdott volna ´ssze, s û belapÀtolta
volna az ´sszes t´rmel¢ket egy f¡zetbe. A ha-
sonlat persze nem pontos, hiszen a sz´veg
csupa kezdem¢ny, csupa t´rt¢net-, vers- ¢s
gondolatcsÁra; de mint sz´veg m¢gsem a
szerves¡l¢s, a ki¢p¡l¢s irÀnyÀba mutat, m¢gis
t´rmel¢khalmaznak ¢rzûdik. NyilvÀn a d¢-
monikus motÁvumok miatt is Ágy van ez; de
talÀn az¢rt is, mert K. D. egyetlen Àltalam is-
mert ÁrÀsÀban sem adja ki magÀt annyira,
mint ¢ppen itt. Nem mintha gyÂnna vagy ki-
tÀrulkozna, ¢pp ellenkezûleg: itt m¢g a meg-
formÀlÀssal sem bÁbelûdik. Nincs kÁm¢letle-
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nebb ´nmegnyilatkozÀs, mint a munkaf¡ze-
tek odavetett, vÀzlatos pûres¢ge.

Vannak itt ´tletek ¢s motÁvumok, amelye-
ket K. D.-nek m¢g volt ideje ¢s ereje kidol-
gozni; ezeket ´ssze lehet hasonlÁtani a v¢g-
eredm¢nnyel. Sok minden megtudhatÂ Ágy
az alkotÂi folyamatrÂl. A kezdem¢nyek ¢s csÁ-
rÀk nagyobb r¢sze azonban ¡res lehetûs¢g
maradt, ha Ãgy tetszik, a sz¢tfoszlÂ ¢let meg-
annyi lenyomata. A k¢sei naplÂt´red¢k dina-
mizmusa ez¢rt lÀtszÂlagos: ha valahol, itt az-
tÀn v¢gk¢pp mozdulatlannÀ dermedt az idû;
ezt a sz´vegmorzsal¢kok k´z¢ dermedt idût
a k¢sei levelek segÁts¢g¢vel sem lehet kimoz-
dÁtani. R¢szben talÀn v¢letlen, de a kompo-
zÁciÂ szempontjÀbÂl szerencs¢s v¢letlen, hogy
ezzel a sz´veggel ¢r v¢get a k´tet K. D. Àltal
Árt, illetve K. D. mondataibÂl ¢s bekezd¢sei-
bûl ´sszeÀllÁtott r¢sze.

Nem teljesen egy¢rtelmü k¢rd¢s, hogy
mennyiben K. D. a k´tet szerzûje. A k´tet hÀ-
romnegyed r¢sz¢ben szereplû mondatokat ¢s
bekezd¢seket û Árta ugyan, de a gyüjt¢s ¢s a
szerkeszt¢s munkÀja nem az û nev¢hez füzû-
dik. A jegyzetapparÀtus elej¢n f¢l oldalt tesz
ki ama szem¢lyek n¢vsora, akik K. D.-levele-
ket tettek k´zz¢. Mindezek egybegyüjt¢se,
idûbeli elrendez¢se ¢s kommentÀlÀsa is ¢rt¢-
kes munka lett volna; de ezen tÃlmenûen
t´bb szÀz lev¢l (k´zt¡k sok nagyon fontos!) itt
jelenik meg elûsz´r. S nem egyszerüen itt vÀ-
lik elûsz´r ´sszegyüjtve hozzÀf¢rhetûv¢ a
fennmaradt ezern¢gyszÀz K. D.-lev¢l (meg a
k¢t naplÂt´red¢k), hanem ez a k´tet ä sze-
m¢ly szerint pedig sajtÂ alÀ rendezûje, R¢z
PÀl ä kanonizÀlta is a K. D.-levelez¢st. A le-
velek nem egyszerüen Ãj megvilÀgÁtÀsba he-
lyezik K. D. müveit (¢n ezzel a szemponttal
ÁrÀsomban nem is t´rûdtem k¡l´n´sebben,
bÀr fontosnak tartom), hanem szerves ¢s l¢-
nyeges r¢sz¢v¢ vÀlnak az ¢letmünek.

A levelez¢snek viszont szerves r¢sze a
kommentÀr. A kommentÀr lelkiismeretes,
pontos ¢s t´m´r. Amit a levelek meg¢rt¢s¢-
hez tudni kell, azt megmondja. Ha valami
nem tudhatÂ vagy nem talÀlhatÂ meg, azt is
megmondja (jelezve a k¢sûbb esetleg bet´lt-
hetû ¡res helyet). R¢z PÀl azonban enn¢l t´b-
bet is tesz: egy kicsit vezeti is az olvasÂt. Sze-
r¢nyen ¢s elegÀnsan csinÀlja, soha nem l¢p
elût¢rbe; de nem mulasztja el a jegyzetekben

elhelyezni azokat az eml¢keztetûket, amelyek
sz¡ks¢g eset¢n megvilÀgÁtjÀk a lev¢l hÀtter¢t
vagy belsû ´sszef¡gg¢seit. Ha kell, a lev¢l k¡l-
alakjÀra, ha kell, a sorok k´zt elejtett c¢lzÀ-
sokra utal; ha kell, felid¢z, ha kell, szÂ szerint
id¢z. ElszÀnt ¢rdeklûdûknek sok-sok aprÂ Ãt-
mutatÀst ad; a jegyzetapparÀtus akÀr Koszto-
lÀnyi-kalauzk¢nt is hasznÀlhatÂ. HangsÃlyo-
zom, hogy mindezt igen r´viden ¢s t´m´ren
teszi. SajnÀlom is egy kicsit, hogy û, aki olyan
sokat tud a NyugatrÂl ¢s k¡l´n´sen Koszto-
lÀnyirÂl, nem kapott ´t-hat Ávvel t´bb terje-
delmet a jegyzetekre; ugyanakkor azt is lÀ-
tom, hogy a k´tet jelen formÀjÀban ¢ppen
innen van azon a hatÀron, ami elvÀlasztja a
k¢zbe vehetû k´nyveket az asztalra helye-
zendûktûl.

A levelez¢s kanonizÀciÂja egyszersmind azt is
megmutatja, mennyiben tekinthetû az ¢let-
mü r¢sz¢nek az ¢let, a meg¢lt ¢let maga. K.
D. eset¢ben azt lÀtjuk, hogy a meg¢lt ¢letrûl,
annak folyamatossÀgÀban ¢s legalÀbb egy bi-
zonyos vet¡let¢ben, leveleinek sorozata ta-
nÃskodik. Azt is lÀtjuk azonban, hogy e do-
kumentumok emberi hiteless¢g¢re leginkÀbb
a nyelvi megformÀltsÀg felûl lehet rÀk¢rdez-
ni. MÀr-mÀr k´zhelynek hangzik ez, holott ez
a magÀtÂl ¢rtetûdû beemelûd¢s a legÃjabb
magyar ÁrÂk eset¢ben elk¢pzelhetetlen volna.
Az ÁrÂk az utÂbbi n¢hÀny ¢vtizedben rejtûz-
k´dû sz´rnyekk¢, EsterhÀzy kifejez¢s¢vel àka-
csacsûrü emlûs´kk¢Ê vÀltak. Az ¢let mint szÀraz
babh¡vely vetûdik f¢lre, s a müvek, a kifejtett
babszemek egymÀs hegy¢n-hÀtÀn hevernek.
K. D. levelez¢se nemcsak az ¢letet ¢s a jellem
alakulÀsÀt, nemcsak az ¢letmü hÀtter¢t doku-
mentÀlja, hanem azt a t´rt¢nelmi ¢s kultÃr-
t´rt¢neti pillanatot is, amikor mÀr mindenna-
pi, egy¢ni vÀlasztÀs, hogy az ¢let mif¢le k´-
z´ss¢gnek mennyiben r¢sze, de a fikciÂknak
csak utÂlag, csak visszamenûleg rendezûdû
halmazÀban m¢g megvan a maga reÀlis helye.

(P. S.: A szÁnes tintÀk a 25. levelet ÀrasztjÀk
el 1904 ûsz¢n; term¢szetesen ezt is Babits
kapja. A szÁnes tintÀk tengerr¢ folynak ´ssze,
amelyen ac¢ltollakbÂl ´sszeeszkÀbÀlt hajÂcs-
ka ÃszkÀl; mi t´bb, a tollszÀrbÂl k¢sz¡lt Àrbo-
cokra àÂriÀsi feh¢r Áv papirosok vannak kifeszÁt-
veÊ. Evezz, evezz az ¢let tenger¢n, de ki ne
k´ss a bÀnat sziget¢n.)

MÀrton LÀszlÂ
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