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Kosztolányi Dezső.* 
Irta: KERECSENYI DEZSŐ. 

Úsztam. 
Az elmúló folyón örök barázdát 
húztam . . . 

(A bús térfi panaszai.) 

Kosztolányi Dezső írói pályája pontosan egybeesett azzal 
az irodalmi „harmincéves háború"-val, melyre a jubiláló Nyu-
gat nemrégen annyi jogos elégedettséggel és büszkeséggel vissza-
pillantott. Ö ie ott volt a táborverésnél, nevét mindvégig címlap-
ján hordozta a folyóirat. Mégis ez a név, noha mindig az első 
sorokban szerepelt, a legkevesebbszer volt a rohamra indulás 
bátorítója vagy a másik oldalról jött támadás célpontja. Ez a név 
akkor, midőn oly folyóiraton állt, mely a régi megtartására 
nagyobb gonddal figyelő ízlés előtt nem egyszer ismeretlen és 
veszélyesnek mutatkozó irányok felé nyitott utakat, ott csil-
logott egyik, a gondolkodás és az ízlés polgári egyensúlyát őrző 
napilapunk krónika-rovatában és a legelterjedtebb magyar csa-
ládi hetilap színi kritikái alatt; a legutóbbi években pedig a jelen-
való irodalmi gyakorlat nevében is helyeslő és szentesítő bélyeg-
gel látta el azt a mozgalmat, melyet nálunk mindig a legegye-
temesebb érdeklődés szokott kísérni; a nyelvművelést és nyelv-
tisztítást. 

Mi volt ez az írói élet? Előttünk lejátszódó igazolása vas-
erejű törvénynek, mely kérlelhetetlenül megköveteli, hogy a szel-
lemnek, bármilyen különcnek tetsző egyedülvalóságból lendítse 
is el magát, útja csak egy lehet: vissza a közösség mindent egy 
szintre simító hatalmába? Ö is olyan feldobott kő volt, mely nem-
csak a sors erejének engedelmeskedőn, hanem ösztönös és tuda-
tos vágyódással is hullt a földre, melyből vétetett? Ha pedig 
mindezt elfogadjuk, tudjuk-e magában a költői életműben követni 
ezt a szükségszerű változást, alakulást vagy fejlődést? 

Első verskötetének címe „Négy fal között": hangsúlyozottan 
kényes különállás, a mindennaptól mentesség. Az utolsóé „Szám-
adás": erkölcsi reláció-tudat és egyetemes embersors vállalása. 
Ügy látszik tehát, könnyű e fejlődést végigkísérni. Maga a költő 
adta meg az alkalmat erre, midőn akár a közelgő elmúlás meg-

* Az író művehifik jegyzékét 1. folyóiratunk 193li. évf. 238. lapján. 
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sejtése, akár befejezett ötven évnyi emberélet visszapillantásra 
eugallása összegyűjtötte alkotásaiból azt, ami leginkább a pil-
lanatból fakadt, de talán éppen ezért a legörökkévalóbb is: a 
verseket. Szinte muzeális rendezettségben állnak előttünk versei 
s csábítják az emlékezőt a változás vonalainak meghúzására. 

Az első versekben (Négy fal között. 1907.) azt kérdezte ön-
magától és arra próbált felelni, hogy melyik a számára legmél-
tóbb és a hozzá legillőbb költői attitűd. Több lehetőség között 
válogathatott, hiszen a különösképpen lírai jellegű irodalmi újí-
tás idején már nem egy nagy lírikus kortárs hangja csengett 
a fülébe. Válogatott is a századvég hagyományozta, szinte obli-
gát ernyedtség, a „kihűlt lámpa, tört cserép" önsiratása, a fátyo-
los mult és jelen pillanatokra való bámulat, az édes-bús elmeren-
gée, a nagyvárosi chanson érzelmessége között. Neki is volt kez-
detben egy-két polgárt rettentő szólama („Nyílthomlokú bűn . . . 
erényt pirító, tisztakező gonosz..."), pillanatnyi megállása az idő-
szerű és örök magyar sors rejtélyei fölött, szimbolizmusa hatott 
ós hatásokat fogadott be. De bárhova nyúlt a fiatal költő, biz-
tosan szólalt meg kezében a kifejező hangszer, a nyelv, bár egy-
előre még minden feltűnőbb különösség nélkül. Az eleve meg-
határozott sokféleség mellett azonban nem kötötte le magát. Any-
nyiban hű maradt a kortársakhoz, hogy ő is a magányt válasz-
totta. Nem Ady lázadó és mártír elkülönülését, még kevésbbé 
a. fiatal Babits „soha meg nem elégedés"-ének romantikus ízü 
elvágyódását, hanem a szuverén szemléletét: 

fin beim ülök, н léjfbe bámulok, 
száz kép toloiiK föl, én vaityok urok, 
e g y szent íryönyör szelíd iitembe hintáz. 

Incselkedik velem kéj, félelem, 
uztán lehunyom szótlanul szemem 
s lelkembe játszik tündéri színház. 

Ebben a teremtő szemléletben kapaszkodott meg a fiatal 
Kosztolányi és ezzel rögtön a tetőre is ért. Három következő 
verskötete (A szegény kisgyermek panaszai. 1910-, Őszi koncert. 
1912., Kártya. 1912.) volt a magaslaton való megállapodás és szét-
tekintés. A „tündéri színház" függönye egyetlen mozdulatra szét-
nyílt, a szemlélet játéka megkezdődött. Vékony epikum pókháló-
szálára függesztgette fel gyermekkorának emlékeit, majd a maga-
választotta költői életforma szimbolikus pillanatképeit. Emléke-
zés és színészies fikció az, ami tartalomként jelentkezett: 
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Tiiesökcirpelés egy régi ajtón, 

de kézzelfogható valóság volt már maga a hang, melyet végérvé-
nyesen megtalált. A költő ölemében érezte magát, a világ hatal-
mába került, anélkül, hogy küzdenie kellett volna: 

Ha egyet nézek, elfakul a fény 
és ferdül a nap, mint a hold karéja. 
Ha kettőt nézek, hullik a levél 
és föltámad az, aki rég nem él. 
Ha hármat nézek, az erdőn keresztül 
szél száll és kiszakad a köd 
és a v i lág fázlódva összerezdül. 

Szavai, kedves jelzői és rímtalálmányai, melyeknek mind-
végig szerelmese volt, már légkört teremtettek maguk kőér. Olyan 
légkört, mely nélkülözhetetlen védőréteg volt a világ ellenében. 
A fiatal költő így kikerülte a jelen minden csapdáját, hiszen 
a lázadó és az elvágyódó ítéletet mond, a szemlélő soha. Amit 
ő bámult felrántott szemöldökkel és kíváncsi ráncokkal a hom-
lokán, nem volt с világ, hanem az emlékezésen átszűrt, fátyo-
lozott, költői impresszió-valóság. 

Nemsokára ugyanezzel a mozdulattal átnyúlt az elbeszélés 
területére (Bolondok, 1911, Beteg lelkek, 1912, Béla a buta, Tinta, 
1916). Üj próbatétel volt ez is, egyben pedig szabadabb játék-
tere a szemléletnek. Lírájának témái jelentek meg először az 
elbeszélő köntösben. Szinte látni véli az ember a költő kacéran 
kérdő gesztusát; hogyan hat ebben az új foglalatban az egyszer 
már kifejtett és csiszolt drágakő? Az ábrázolás gyönyöre huza-
mosabban simogathatott, formálhatott alakokat és helyzeteket, 
elmélyedve nem az igazi mélységekben, hanem csak a felületi 
redőkben, a pórusokban, hajolva a rajzban, kecses túlzásokra és 
a meglepetést kínáló groteszkre. Az új próbatétel még írói több-
lettel is járt. 

A biztosnak megépített lírai színpad a háború előtti évek-
ben kezdett el alatta ingadozni (Mágia, 1912): 

Úgy félek, hogy ezt a homályos, ódon 
vén bánatot egy éjjel elveszítem 
s véle együtt életem s a szívein . . . 

A „comedia poeticá"-ban egyszer mégis csak ki kellett mon-
dani, hogy a benyomások színpadán ágáló emlékeken és fik-
ciókon túl az a néző a leglényegesebb, akinek tekintetétől e sze-
replők élete és mozgása függ. 

Tükörszobában járok. S száz alakban 
másolja halvány képemet a fény. 
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Üjabb elhatároló kört vont maga köré, mintegy levonta lírai 
magatartásának végső következményét: 

Csak Én! Csak Én! A végte len egy fin! 
Kié a szirtben szunnyadó szobor-más? 
Arcom kacag belőle: hű — de oly más. 
Kié a•/. árnyék a falon? — Enyém. 

A vers-tématika meg is maradt ebben az individuális kör-
ben (Mák, 1916, Kenyér és bor, 1920). A kör azonban csak lát-
szólag volt ilyen szűk. Egyre többet vett fel a líra hagyomá-
nyos anyagából. A tiszta és független emlékezés játéka helyébe 
az emlék utáni sóvárgás, a „furcsa", a „boszorkányos" és a „külö-
nös" helyzet-fikciók helyébe konkrét irányok keresése lépett. 
A „szeszélyes futamok"-at felváltogatták közérthető szavak halál-
ról, nőről, családról, nemzetről és emberiségről. A háborús évek 
és az utánuk következő idők egyetemes szenvedése között „test-
véreim" megszólítással az a pátosz, melyet eddig csak ama „külö-
nös" lírai pillanatok számára tartogatott, kísérletezett közönségre 
tekintő költői kiáltvány-hanggal, „háborús fohász"-szal, a „ma-
gyor romokon" felhangzó „sikoly"-lyal, „szentbeszéd"-del, még 
átkozódással is. A sajátosan Kosztolányi-jambusok között még 
a magyar ritmus is helyet kapott. 

Igazában mintha epikus időszak nyílt volna meg életében. 
Ismét visszanyúlt „A szegény kisgyermek panaszaidban egyszer 
már megtalált kerethez, 

. . életem édes regényét hogy üzzem-fűzzem tovább. 

Témái teljesen ember-közeibe kerültek (A bús férfi pana-
szai, 1924). A prózában formáló kezébe vette a legnépszerűbb 
műfajt, a regényt. Az egyik még csak amplifikált novella (A rossz 
orvos, 1921), de a másik már történeti regény (Nero, a véres költő, 
1922), a következők pedig a magyar vidék kicsi és nagy tragé-
diáiról szólnak (Pacsirta, 1924, Az aranysárkány, 1925) s az utolsó 
egy divattá táguló lélekelemzési mód híveinek adott irodalmi 
példát (Édes Anna, 1926). Verse és prózája egyidőre egybefolyni 
is látszott a szabad versre való áttérésével (Meztelenül, 1928), 
mintha itt meg a formai korszerűségnek engedett volna. Szavai 
és mondatai keményedtek s látható humanitás-nosztalgia emel-
kedett ki belőlük. Siető polgárok hírlapjának egyik sarkába írta 
szellemes rajzolatait, természetet megszólaltató miniatűr-prózáját 
és verspárait, szatirikus és érzelmes alak-ábrázolásait (Alakok, 
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3928, Bölcsőtől a koporsóig-, 1931, Zsivajgó természet, 1931). Novel-
láival (Esti Kornél, 1934, Tengerszem, 1936) egyik legolvasottabb 
írónkká vált. Hadakozóan állt ki a még mindig vitatott nagy-
ságú és hagyományú költő-társ, Ady Endre költészete ellen s 
belenyúlt a közízlés darázsfészkébe. Cikkezett és vitázott apos-
tolkodva nyelvünk tisztaságáért és magyarságáért. Vallomást 
tett a nemzeti közösségbe való tartozás kötelező ereje mellett. 
És mikor a végső felé közeledett (Számadás, 1935), amikor a 
korábbi kacérkodó jóslatok valósággá váltak, mikor valóban 
„vér hörgött a trombitán", mélységes megrendüléssel hajolt meg 
a csillagos ég, az „ismeretlen Űr" előtt, akinek itt a földön ven-
dége volt. 

Ez volna a „fejlődés" útja, ha tartalmak és műfajok sorát 
így végigjárjuk. í gy is hihet látni őt, és olvasói közül is bizo-
nyára sokan így látták. Mégis, ha műveit újralapozzuk, bizony-
talankodni kezdünk a rajz hitelében. Ez az egyenes vonal nem 
volt-e más, mint biológiai folyamat lenyomata? Természetes hig-
gadása az ifjrinak férfivá, családapává, nemzet-taggá és a halál 
közelében megrendült hívővé? 

Élete utolsó éveiben, midőn nem egy kényszerű vagy önként 
keresett alkalom nyílott számára, hogy önmaga időbeli helyze-
tét meghatározza, mindig régi önmagával való azonosságát hang-
súlyozta, Legszívesebben az „ellenzék" pózában rögzítette magát 
„Annak idején.. . ellenzék voltam. Egy hazafiaskodó szólamokat 
hangoztató közönség azt követelte, hogy valljak szint.. . Most 
újra ellenzék vagyok. Egy másik közösség, mely éppoly türel-
metlen, de számban sokkal nagyobb, azt követeli, hogy mindenki, 
aki tollat forgat, az emberiség egyelőre homályos, fölöttébb hatá-
rozatlan ügyét szolgálja s csak arra esküdjék fel (Nyugat, 1933. 
I. 5. 1.). Nyelvművelő vitáiban is hivatkozott arra, hogy ő már 
messze korábbi években is követelte a nyelvtisztítást. Gyakran 
emlegette ily állandó alapként a költészet „öncé!úságá"-t, a „ki-
fejezés rejtelmes gyönyörűségé"-t (Nyugat 1930. I. 4. 1.) Sorait 
valóban idézték már az irodalmi függetlenség mámorosai, a köl-
tői szabadság hitvallói, de a kötöttség szigorú követői is. Nem 
hitt abban, hogy leírt szavak embert és világot megválthatnak, 
do ugyanakkor csak egyetlen magas életformát ismert, az íróét. 
Vallott, sírt és szónokolt szegények, kínzott magyarság, romló 
emberiség, szenvedő és haldokló önmaga ügyében, de vallomá-
sába és pátoszába mindig belecsendült egy-egy sor, néha csak 
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egy rím (a Kosztolányi-rím!), amely mind ennek az ellenkezőjét 
is mondta. Esti Kornélját kell idéznünk: „Boldog volt, hogy más-
nak nézték, mint ami, . . . s tovább játszhatta szerepét, kiszaba-
dulva abból a börtönből, amelybe születésétől fogva bezárták... 
Ö nem rablógyilkosságokról, bankcsalásokról, letartóztatásokról 
írt újságcikkeket, hanem önmagáról és embertársairól olyan tör-
téneteket, amelyek talán nem is történtek meg, csak megtörtén-
hetnek, verseket, regényeket, szóval a szorosabb írói mesterséget 
gyakorolta." (63. és 113. 1.) 

A szorosabb írói mesterség. Ezt élte, ezt akarta megvalósí-
tani. Minden szó, mellyel életútját vonallá szilárdítani akarjuk: 
fejlődés, szabadság, erkölcs, hit, életszeretet ée halálfélelem, még 
maga az ellenmondás szó is, melyet talán a leggyakrabban lehetne 
rásütni, tartalmatlanná válik vele kapcsolatban. Csak egy nem: 
a forma. Mert a „szorosabb írói mesterség", mióta az irodalom 
önállósági harcát vívja az életben és nem egyszer az élettel szem-
ben, azóta mindig itt kapaszkodik meg. „Ügy érzem — írta Kosz-
tolányi — hogy az író titkos cinkosa a homályos és névtelen 
természetnek, amely nem nyilatkozik, nem ad intervjút, csak 
megnyilatkozik." Ami költészetében megszólalt, mindig e perfek-
eió formai véglegességében jelentkezett. Emberségének teljes 
morális erejét arra fordította, hogy a költőnek szinte renaissance-
értelmű szerepét kézzelfoghatóan illusztrálja olyan korban, mely 
az eszmék és a vélekedések hinárjában vergődött. Benyomásokra 
állandóan kész szelleme я ,,resz - re figyelt, mert itt legkevésbbé 
zavarhatták az „egész"-re vonatkozó próféciák hangos szavai. Az 
„elvakult és csodálatosan alacsony század"-ban (Nyugat 1933. T. 
M. 6. 1.) élt, de ítéletét róla nem kifejezte, nem is menekült el 
belőle, hanem műremekeléssel tiltakozott ellene. E magatartás 
nem lehetett mesterkéltség nélküli. Játszani, alakítani kellett a sze-
repet, mely a hétköznap ügyeinek sem állítását, sem tagadását 
nem hirdette. 

Ott is, ahol legközelebb hittük a ma szellemi közügyeihez a 
nyelvtisztítás kérdésében, ezt a költői magánügyet szolgálta. Küz-
dött az idegen szó és fordulat helyébe teendő magyarért, mert 
gyönyörködni akart abban a sajátságos átmeneti állapotban, 
„amíg reá (az új szóra) az a fénykör fonódik, mely a pontosan 
kicövekelt, fogalmi jelentésen kívül bizonyos nemes tétovaságot 
és elmosódottságot is ad neki, a kedélynek azt a sugárzó mozgé-
konyságát, a beleképzeléseknek és hozzágondolásoknak azt a de-
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rengő rugalmasságát, a különféle emlékeknek azt a gyöngén 
világító sejtelmes ködét, mely a szavaknak voltaképen lelke." 
(Nyugat, 1933. I. 510. 1.) Szerette volna átélni, XX. századi 
Kazinczyként, egy új nyelvújítás örömeit, folyamattá alakítani 
az állandóságot s ebben ringani önfeledten és kíváncsian. 

Mégis volt igen életszerű rendeltetése. A költő princípiumát, 
melyet gyakran egynek veszünk egyszer a prófétáéval, máskor a 
politikuséval és a mulattatóéval, intő emlékeztetéssel elénk állí-
totta. Tanulták és még ezután is tanulni fogják tőle a szó, a 
forma és a beszéd zenéjének önmagáért való szeretetét. Műfordí-
tásaival nemzedékének Szász Károlya volt: az vijabb magyar 
ízlés számára meghódította a világirodalom líráját és több más 
remekét. 

Nem volt népszerű, de népszerűtlen sem. A magyar közön-
séggel való kapcsolata olyanformának mutatkozott, mint ahogyan 
Esti Kornélja állt szemben egyik novellájában egy bolgár kalauz-
zal. Esti Kornél csak két szót tud bolgárul, az igen-t és a nem-et. 
A bolgár kalauz kiönti előtte szívét, elmondja panaszait, taná-
csait kéri, s Esti Kornél egész hosszú „beszélgetés"-t tud folytatni 
о hol kétkedően, hol helyeslően, hol biztatóan, hol lesujtóan ki-
mondott két szóval. A közönséghez egyidőben állt közel, meg tőle 
távol is. Verseiből, prózájából nem tudunk egyértelmű, életirá-
nyító szentenciákat kiolvasni: nem lesz sohasem egyetemesen 
nevelő. De a felfedezés örömével nyitják fel majd mindig köny-
veit a forma és a stílus meglepetéseket kereső Ínyencei. 

írókortársai között talán ő az egyetlen, aki a legritkábban 
keresett ősöket a magyar irodalmi múltban. Nem volt szüksége 
sem támaszra, sem biztatásra. Mégis, ha helyét keressük, a sokízű 
és -értelmű Csokonai költészete csillan meg a társító emléke-
zés előtt-


