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A „ S Z É P " M O R Á L J A 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ REGÉNYEI 

„Én tudom, mint a kisgyerek 
csak az boldog, ki játszhat. 
Én sok játékot ismerek, 
hisz a valóság elpereg 
és megmarad a látszat." 

József Attila 

Elutas í to t ta a tö rvényeke t , mer t ú g y érezte, megcsonk í t -
ják a v i l ágo t . N e m szerette az egzakt e lvontságokra ap rózo t t 
igazságot, m e r t mu landó k o r o k imperátor i , ura lkodói ö n k é -
nyének t o r z visszfényét lát ta benne: törvényesí te t t hazugsá-
got . M e g v e t e t t e a m e r e v erkölcsiséggel, ítélkezéssel m e g f e -
nyítet t m indennapos valóságot , a létet m e g r a b l ó létezést. 
Szenvedélyesen szerette a szavakat, me lyek tökéletlen t ö k é -
letességükben magát az ember t h o r d o z z á k ; legigazabban 
jelentéstelenül — hangsorkén t , m e g t o r p a n ó dal lamként . 
Egye t len egységet csodált , az örökkévalóval , a lényeggel 
ér intkező pil lanat t ragikus idilljét, fö lemelő mu landóság -ha r -
móniá já t . Csodálatos és megfe j the te t len v o l t számára a te l -
jesnek, ö r ö k n e k és a vele szembekerül t parányinak , k i ik ta -
tódónak együttélése, a p i l lanat valósága, m e l y b e n a rész n e m -
csak ö n m a g a elmúlása, h a n e m a teljesség ho rdozó ja is. Ezé r t 
o ldódhat a Hajnali részegség kábult áhí tata, elfélszegedő b í -
zása a megfe j t é s békéjévé, az önmegvál tás büszkeségévé, m e l y 
mégis b á t o r vállalni a kitaszítottságot. A „ n a g y ismeret len 
Ú r " m a g a a lét, mely „ v e n d é g é v é " fogad t a a tünékeny léte-
zést mega jándékozva e g y pillanattal az időbő l . 

* 
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Az áttávolított „én" 

Kosztolányit két hajlandóság vezeti el a regényhez. E g y -
részt a kiválasztott, megoldást , megfejtést követelő p r o b -
lematika igényli természete szerint az epikus formát , 
másrészt egy belső törekvés, ösztönző akarat : az objektív, 
tárgyilagos önszemlélés lehetősége, mely talán az egyre 
késő oldozás forrása lehet. Lírai élményét, látását persze n e m 
tagadhatja m e g soha, de alakít, igazít rajta a másfajta szemlé-
let koreográfiájában. Számára a műfajok megannyi álarcot 
jelentenek, maszkjaikban rendre ugyanaz az élmény jelenik 
meg, de mind ig más-más szerkezetben, új megvilágításban, 
eltérő hangszerelésben. A lírai élményen belül is számtalan 
variáns, változat képzelhető el, és akiben erős a törekvés, 
hogy világának minden arculatát megmutassa, beérkezik a 
forma faggatásának, a fo rmáva l történő alkotói viaskodásnak 
művészi izgalmába, mely éppen ezért sohasem öncélú játsza-
dozásra inspirál, hanem feltáró, megfej tő funkciója van: esz-
köze és módszere lesz az alkotói önmegismerésnek. 

Kosztolányi formaművészete nem üres szóbabrálás, j á t -
szadozás a szavakkal, hanem nyíltan vállalt p rogram. Az al-
katnak ez a vibráló, képlékeny, rugalmas „külső" szintje, 
mely látszólag csak egyfajta l 'art pour l 'art érdeklődés-igény-
nek, sokszor játékos, a lehetőségben magafeledten bóklászó 
törekvésnek a tükrözője, valójában szervesen hozzáidomul a 
belső , ,én"-hez, a meghatározó élménymaghoz, melynek 
világrajzoló módszerét alkotja . Tartalom, látás és módszer 
a formában egymást belülről tükrözi, az egyik a másiknak 
nemcsak feltétele, hanem választásra kényszerítő lehetősége is. 

A lírikus epikájában az , ,én" , a mindig szubjektív lírai alkat 
egy önmaga számára is szemlélhető, külső, áttávolított s ík-
ban jelenik m e g ; az epikához szegődő lírikus ezért óriási 
küzdelmet vív magával, hiszen énjének és a hozzászegődött, 
részévé n ő t t világnak egységén kell valahogyan rést feszítenie 
az objektivitásnak. Vonzó, izgalmas kísérlet ez, melynek j u -
talma egy apró senkiföldje, ahonnan egyformán látás nyílik 
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mindkét tartományra: az énére és a világéra is. Számvetés és 
önmegfejtés, így egyszerre: menekülés és révbeérés valami lát-
szatra semlegesben, kívülesőben, az áttávolított, de meg nem ta-
gadott objektív „én"-ben. Kosztolányi bátran vállalkozik erre a 
lépésre, mintha előre tudná, hogy az önmagával vívott harc 
csak bővíti azt a kört, melynek sugara amúgyis végtelen. 

Az önzés ösztöne. Szándék és látens érdek. 
A rossz orvos (1921.) 

Első regény-e egy házasság drámája, de a mű túlnő a téma 
közvetlen lehetőségein, sőt, igazán fontosnak azt érezzük benne, 
ami az apró tragédia hátországát, magát a világot festi 
meg. Vilma és István amolyan józan kispolgári életet kezde-
nek, templomi esküvővel, zongorás, tapétás, cselédes lakással, 
elhervadó lendülettel, hamar kiábránduló bízással. A napok 
szürkévé, az esték unalmasakká, hosszadalmasakká, északia-
san réveteggé válnak, mindent megül az enerváltság és élet-
képtelenség porvilága. Ki más lehetne ennek a megavasodott 
mámornak boldogságcsinálója, mint Gyula, a régi megye-
bálok híres előtáncosa? Vilma opcrcttes harmónia-igénye, 
úgy tűnik, ezzel a bonvivánöleléssel végre beérkezik valami-
lyen igazi rózsaszín-idillbe, és István nem is próbál ellenszegül-
ni, maga már régen külön utakon jár. Egyetlen akadály ma-
rad csak, gyermekük, akinek sorsát nehezebb megfelezni, 
mint a száműzött boldogság közös éveinek terhét. Tépelő-
dővé, kínlódóvá válik a tervezgetés, a kötelességízű szülői 
szeretet perlekedik a szabadulásvággyal, és késik a megoldás. 
A regény minden sorában, félszavában felizzik a türelmetlen-
ség indulata, magában bolygó feszültsége, mely nem találja 
útját a levezetődésnek. Az elégületlenség, viaskodó egyhely-
ben topogás felőrli az idegeket, megrendíti az ítélkezést, el-
zsibbasztja az éberséget, száműzi az önfegyelmet. Amikor a 
kisfiúk megbetegszik, ez a lebegő lélekállapot, ez az annyiban 
nem tudatos szétszórtság, amennyiben tudatosan állandósítja 
.egy belső érdek, a tragédia forrása lesz. 
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És egyszercsak fölébred a lelkiismeret, belép életükbe a 
szorongás, a múlt lidérces emléke, lázálmos megidéződése. 
Vilma és István örökre magukban hordozzák a vádat, nem 
mentheti meg őket senki és semmi, mert csak önmaguk előtt 
bűnösök. A regény sokat emlegetett freudista indíttatása 
nem a „másoló" lelekábrázolásban, a kísérőszövegszerű elem-
ző interpretációban bontakozik ki, hanem a folyamat írói 
ábrázolásában, melyben egymásba kapcsolódnak, egymást 
okolják, igazolják az elemek, a sorjázó mozzanatok. Németh 
Lászlónak igaza volt, amikor megbírálta ezt a kisregényt, 
mert lélekábrázolása valóban nem tökéletes, de nagy érdeme, 
hogy nem esik bele a „másoló" lélekfestés hibájába, nem ala-
csonyítja a cselekményt puszta kísérőszöveggé, szemléltető 
szituációsorrá. Kísérlet ez a mű, első próbálkozás, melyben 
mégis megtalálható a későbbi remekművek világának számos 
eleme. Kosztolányi úgyszólván csak az apróságokra figyel, 
minden mondatot, szituációtöredéket olyan pontosan, 
sokoldalúan kidolgoz, megmintáz, hogy bármelyikből 
vers is születhetne; regénye így számtalan mikroműalkotás 
foglalata egyszersmind. Már ebből az első munkából kiderül, 
hogy vérbeli regényíró forgatja, rendezgeti ezeket a minia-
túrákat, mert nem szabdalják szakaszossá a művet, hanem az 
egész részeként is tökéletesek tudnak lenni, anélkül, hogy el-
veszítenék azt a fényüket, ami kiszakítottságukban is teljessé 
sugározza őket. 

Vilma és István ösztönösen engedelmeskedik a belső köve-
telésnek, mely az eseményeket a szakadék felé tereli; a tudat-
alatti, a látens érdek mindent irányít a háttérből. A házaspár 
önmaga áldozata lesz, a lelkiismeret évek múltán ébredő fi-
gyelmeztetése megtalálja az események titkos rugóit, a vélet-
lenben tükrözi a szükségszerűt, az önkénytelenben megmu-
tatja a szándékosat. A regénynek inkább az a hibája, hogy 
egymáshoz ötvöződő elemei olykor híján vannak annak az 
összevonó és válogató vonzásnak, amit a lélektani szükség-
zersűségnek kellene bennük megteremtenie. 

N e m érezzük azt, hogy ami itt megtörtént, az csak így 
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történhetett, bár azt sem vonhatjuk kétségbe, hogy így is 
történhetett: valamikor, valakivel. Ez a megszorítás kicsit 
megcsonkítja a mű hatóképességét, több benne a kuriózum, 
mint a megrendítő valóságosság; a későbbi sikerek megen-
gedik, hogy ironikusan fogalmazzunk: itt még több a próba, 
mint a szerencse. 

Ezért érezzük a tartalmi mondanivalót is egy kicsit sugal-
mazottnak, valamelyest előregyártottnak. Az akarat, az ösz-
tön utat tör magának erkölcsön, belátáson, kötelességen ke-
resztül is. Persze a külső, a társadalmi ítélkezésben a 
házaspár ártatlan, hiszen mindent megtett, ami csak tőle tel-
lett. Ez az erkölcs, ez az igazság éppen azért hazug, mert 
ennyire forgatható, ennyire idomítható és magyarázható. A bel-
ső felelősség erkölcse, az individuális erkölcs, mely független a 
társadalmi ítélkezéstől és normától, a valódi lényeggel, az egye-
düli igazzal érintkezik, ezért olyan vergődő annak az útja, aki 
ehhez a szubjektív mércéhez tud csak kötődni. Kosztolányi már 
A rossz orvosban megkezdi harcát a társadalmi erkölcsiség fel-
tételes biztonságrendje és hitelessége ellen. Úgy érvel, hogy 
megmutatja az egyetlen abszolút alapot, mely szerinte magja 
lehet a törvénynek és ítélkezésnek, feltárja az én világát. És 
az szinte megfejthetetlen, kifürkészhetetlen, indokaiban, 
indítékaiban kuszán sokhangú, összetett. Hogyan lehetne ak-
kor igazságosan, objektív pártatlansággal egy általános tör-
vény jármába terelni azt, ami csak önmagában teljes, de még 
önmaga számára is ismeretlen? 

A világ — esztétikum 

A világban ezért minden relatív, ami az emberi közösség-
hez, a társadalmi ítélkezéshez kötött, a világ csak mint ma-
gábanvaló egész szemlélhető, melynek „törvényei" ha van-
nak is, fölöslegesek. Az ember valódi küldetése a szemlélő 
befogadás, a lét titkának nem a megfejtése, hanem a hordozása, 
büszke tulajdonlása, önálló kifejezése. A szépség célja az, hogy 
az emberben tükrözze önmagát, a mindenség az emberben az 
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ember által ismerhet önnön gazdagságára. Az esztétikum von-
zásában megnövő élet ennek a paradox énistenülés-tudatnak 
állandó lelkiállapota, szubjektív teljessége. Az élet élése a leg-
felsőbb szinten, az istenek magasában, ahonnan más a 
mélye a mélynek és más a közelsége a múlásnak. Kosztolá-
nyit ezért foglalkoztatja a világ esztétikai megfejtése, mely 
a létet a maga eleve-adottságában akarja befogadni és meg-
örökíteni leszámolva minden zsarnok-emberi indulat világ-
megváltó gőgjével, ami mindig a törékeny, a költői én és 
ezáltal az emberiség ellen irányul. Szembetűnő ennek az él-
ménynek és ars poeticának a kétarcúsága. Ugyanis két fon-
tos konklúziónak forrása egyszerre. A szemlélet, a módszer 
szintjén az imperesszionista látást sugározza, tartalmában 
pedig egészen közel kerül az egzisztencialista életérzéshez, 
mely Kosztolányi művészetében már-már teljesen kibonta-
kozik, anélkül, hogy ez benne tudatossá válna. 

Az esztétikum vonzásában. A művészet regénye. 
Nero, a véres költő (1922.) 

Az esztétikum, a szépség ebben a rendszerben a világ egyet-
len valódi lényegeként szerepel, aki érintkezni tud vele, an-
nak helyzete egyénies, élete különrendű, magasabb minőségű 
élet. A szép vonzásában megnövő élet a művész kiváltsága, 
aki magányos ura, kormányzója teremtett mindenségének, a 
legmagasabb rendű érték birtokosa, mert hivatását a tökéle-
tesség sugárkörében éli és cpíti; anyaga, témája maga a művé 
örökíthető univerzum. Közelében minden esetlegessé válik, 
másodrangúvá sorvad. Hatalmak, birodalmak, korok és vilá-
gok azért foszlanak semmivé, mert születésük forrása végül 
is mindig valamilyen egyszeri, egyedi, mulandó érdek és erő, 
a művészet ezzel szemben állandóan az általánossal, az abszo-
lúttal érintkezik, és így felülkerekedik az elmúláson. A Nero 
a művészet regénye, a művészet varázsvilágának mítosza, 
a művészi küldetés isteni rangjának hirdetője, a hétköznapi-
nak, az irigy, féltékeny kisszerűségnek kiszolgáltatott kiváló-



558 Belohorszky Pál 

ság megválthatatlan küzdelmének, győzelmes elbukásának 
drámája. 

Féktelen, örvénylő, pusztító dráma ez. Akit egyszer a „rög-
eszme" hatalmába kerít , egy új mindenségbe lép át, és többé 
nem menekülhet. Az már a démon kegyetlensége, szeszélye, 
hogy nemcsak az avatottakat vonja bűvkörébe, hanem néha 
azokat is, akikben lázasan ég a teremtés vágya, de nincs meg 
a képessége. A mardosó hiánytudat, a szépség vágya és meg-
hódításának képtelensége torz ösztönöket szabadíthat föl; 
a tudat borzongató mélyvilága egyszercsak fenyegetően ki-
tárul, hogy elnyelje ezt az ellenszenves, dölyfös és intrikus 
mindenséget. A szörnyeteg a szépség áldozata; n e m bruta-
litás, talán csak önvédelem, ha megpróbálja ezt a viszonyla-
tot megfordítani, s ha kínok közt is, de megkísérli, hogy a 
szépséget áldozza föl sértettsége szégyenének és tehetetlen-
sége dühének profán oltárán. Ehhez nagy földi hatalomra 
van szükség, így lesz a szépség cézára helyett Néróból , a 
vágyakozó dilettánsból véres, földi imperátor. 

A pillanat örökkévalóság ! Lírai világteremtés. 
Britannic us. 

Britannicus alakja egy szimbólumot bont ki, világa jelzés-
szerű, légies, áttetsző, mint egy karcsú költői kép. Nincs va-
lódi léte, fölismerhető emberarca; egyetlen gesztus, egyetlen 
mindent kifejező harmonikus mondat és mozdulat ő, bűvölő 
hang, rabul ejtő, ismételhetetlen dallam, mágikus ha ta lom; 
önkéntelen médiuma egy torz szeánsznak, melynek tobzó-
dását, gyűlölködő közelségét észre sem veszi. Halkszavú, 
szerény, szinte nőies és indokolatlanul hű. Apját, aki kitagadta, 
megalázta, megszégyenítette, engesztelhetetlen fájdalommal 
gyászolja; nem ismer a szeretetben kölcsönösséget, és ezért 
nem tud a bosszúról sem. A zsarnokságtól megriad, visszahú-
zódik előle, mint valamilyen megriasztott, világról, emberek-
ről mit sem sejtő, apró élőlény. Engedelmeskedni akar a rá-
támadó álnokságnak, képtelen a harcra, mert nincs tudomása 
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az alantasról, a rosszról. Élete időn kívüli lét, egyetlen teljes, 
megbonthatatlan pillanat örökkévalósága, néma igézete. Bri-
tannicus világa a lelki szépség szimbóluma és a művészetnek, 
a szemlélő és megszerkesztő csodálatnak áldozott élet áhíta-
tát, isteni békéjét árasztja magából. Dalai rövidek, t ova fu -
tok, mint a pillanat, melynek jelenléte is inkább emlék már, 
mint valóság. Egyszerűség, nyíltság, tisztaság, áhítat. Koszto-
lányi ember- és művészeszménye. Magáról nem tudó, saját 
értékét nem is ismerő, a valódit mindig ösztönösen megsejtő, 
önmagából megfejtő és tudattalanul hordozó alkat ez, maga 
a megtestesült esztétikum, mely kihívja a hatalomvágy és 
az akarnok individualizmus gőgjét, rátarti önbecsülését. 

A megváltatlanság közönye. A negatív önmegvalósítás : 
individuális bosszú. Nero. 

Nero a regény elején ártatlan, a világról mit sem tudó 
ifjú, aki „érzéketlen a hatalom iránt, inkább könyvekkel f o g -
lalkozik." Mostohaapjával, Claudiusszal beszélget, aki számára 
vonzó, különös világot nyit meg — a tudásét. Csodálja a 
férfiben a tudóst, és nem veszi észre benne a császárt. És akkor 
megjelenik Agrippina. Majd vizet hoz Claudiusnak. A csá-
szár pár perc múlva halott. És Nerot ú j néven szólítják. 
„Császár". Föl kellene lázadnia, valahogyan szembe kellene 
szegülnie, de körötte minden és mindenki megőrzi nyuga l -
mát, nyomasztóan bontatlan mindenütt a rend, és ő kényte -
len szólás nélkül tovább lépni, mintha valamilyen törvény, 
valami megfoghatatlan külső (vagy mégis belső?) akarat 
kényszerítené. Mire föleszmél a kábulatból, már bűntárs és 
bűnös vol t ; elmondta a gyászbeszédet Claudius sírja fölöt t , 
elfogadta a hatalmat és egyszerre azonos lett mindazzal, ami-
től eddig ösztönösen, tudattalan bizonyossággal iszonyodott . 
A világ bezárult körötte, senki sem nyúj that vigasztalást és 
enyhülést, Octavia belső idegenséggel riad tőle, Seneca h ű -
vös nyugalma, szórakozott fölénye nem rejti el a közönyt . 
Nero iszonyatosan szenved, b iza lmasabban , mint Hamlet , 
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mert a dán királyfi mindvégig mindenen kívül maradt, ezért 
láthatott hozzá azonnal a megtorlás előkészítéséhez, ezért le-
hetett szabad az eskü rabságában is. De Nero nem állhat bosz-
szút, nem szervezkedhet, nem esküdhet senkinek és senkiért, 
mert elsőnek maga ellen kellene esküdnie, hiszen az istenjog-
gal felruházó szó elhangzása után mindenért csak ő a felelős, 
mindennek ő a forrása és végoka. Már gyűlöli a szót, gyűlöli 
önmagát, környezetét, birodalmát, az egész világot, mely 
összeesküdött ellene és hűségét, tisztaságát föláldozta alantas 
és kifürkészhetetlen érdekeiért. 

Nero kétségbeesik. Fölborul körötte a rend, nem talál 
többé megnyugvást, menekvést. És akkor egy éjszaka meg-
hallja a dalt. Áttetsző, éteri tisztaságú zene közledik feléje, 
és ő önfeledten adja át magát az ismeretlen hatalomnak, mely 
maga a várva-várt béke és enyhülés. Nero megismeri a dalt, 
és rabja, álmodozó napszámosa lesz; rajong, mintha sziré-
nek énekét hallotta volna meg. Száműz mindenkit a közel-
ségéből, sóvárogja a magányt, az oldozó, ünneplő egyedül-
létet, mert a dalt is benne ismerte meg. 

A dal a művészet szimbóluma, a nosztalgiát és facsaró 
belső elégületlenséget szülő szépségidézésnek jelképe. Nero 
szorongató űrt érez magában ezután, valami hívja, űzi a vi-
lágosság, a megfejtés, újraélés felé: szeretné végleg átsajátí-
tani, világába oltani azt, amit váratlanul megismert és fölfe-
dezett. Egy nap írni kezd. Mámorosan, megrészegült lendü-
lettel, világmegváltó öntudattal, visszanyert emberi méltó-
sággal és erényességgel. Megváltozik minden benne és kö -
rötte, a valóság új arcát mutatja, az eddig ismeretlent, a má-
morosat, az irreálisát, a színeset, az álomszerűt. A megbokro-
sodott erő átáramlik a testbe, mely száguldani, rohanni akar, 
hogy szétfuthasson a világban az öröm, az alkotó révület 
parttalan szabadsága, kezdődő tébolya. 

A részeg örömöt fölváltja az első ingatag bízású hétköz-
nap. Nero szeretne megbizonyosodni, sóvárogja a bíráló sza-
vakat, a választ, az ítéletet és ösztönösen félt tőle; túl nagy a 
gazdagság, melynek birtol^ását el kell döntenie. Nem akar 
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veszíteni, mert nem is tudna. A dal a szakadékból vezette 
ki, egy elveszített világ helyett ajándékozta meg az ezerszer 
gazdagabbal ; ha most alul marad, örökre elveszett, és nagyobb 
szenvedés vár rá, mint amilyentől megmenekült . Ne ro tudja, 
hogy nem szabad veszítenie, és ezért azt is tudnia kell, mit 
tesz majd, ha mégis veszít. És ettől a pillanattól az, aminek 
a történelem ismeri: zsarnok. Mert mindenképpen győznie 
kell. De ezért az elhatalmasodó tudatért éppúgy nem vonható 
felelősségre, mint azért, hogy császár lett. 

Üldözni kezdi Senecát a verseivel, hallani akarja a bizta-
tást, az igazolást, a megváltó, megnemesítő elismerést, de a 
bölcs hallgat a szavak mögött , és hallgatása megvető. Nero 
birkózik, győzködik önmagával, de a tagadás, a bizonyosság 
ördöge ott bújkál érvei mögött , szétfújja bízása ingatag épít-
ményeit, mint a kártyavárakat. Fölfedezi Britannicusban a 
valódi művészt, az igazit, a költőt. Most őt próbálná meghó-
dítani, az ő lépéseinek lesz kísérő árnyéka, mert a kiválóság 
démoni vonzás, mely legyőzhetetlen és áthódíthatatlan. N e r o 
megpróbál egyezkedni, szabadulni akar a kínzó megsejtés-
től, úgy érzi, a költő megmentheti . D e Britannicus tartózkodó 
szerénysége még a Senecáénál is ridegebb ítéletet rejt, és a 
császár csalhatatlan ösztönnel érzi meg az újabb, most már 
mindent eldöntő vereséget. Meggyűlöli Britannicust, mert 
általa lesz teljes magányossága, meggyűlöli magát a művé-
szetet is, mely végképp megfosztotta önmagától, de ezt nem 
vallja be magának soha, görcsösen ragaszkodik ahhoz, ami-
nek hazug voltáról immár kétszeresen meggyőződött . Ne ro 
nem mer újra kétségbeesni, már gyáva a szembenézésre, és 
ezért át kell szerkesztenie a világot, zsarnok akarattal a maga 
gyűlölt és szenvedő képére kell formálnia, mert élni akar, 
és csak úgy élhet, ha hű marad ahhoz, amivel Agrippina tette 
sorsát eljegyezte. 

Ne ro ezután csak egyetlen torz akarattal azonos, az élet 
zsarnoki, megtébolyodott akarásával, mely a megcsaltak és 
kirekesztettek vad sértettségével követeli a bosszút, az enyhü-
lés és megnyugvás békítő életterét. Britannicus és N e r o így 
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kerül antagonisztikus viszonyba egymással. Egyiküknek pusz-
tulnia kell, és nem kétséges, hogy a viaskodásban melyik fél 
marad alul. De Britannicus veresége és Nero győzelme sem 
teljes. Britannicus életéért cserébe elnyeri szelleme örökké-
valóságát, Nero látszatra megnyeri az életet, hogy a szépből 
kirekesztettek gyűlöletével, mániákus féltékenységével pusz-
títson el maga körül minden értéket. Britannicus meggyil-
koltatása után nincs megállás, a kiválóság közönyére a zsar-
nokság közönye a válasz; iszonyú harc kezdődik itt, mely-
nek forrása egy végzetes véletlen volt: Nero öntudatlan rész-
vétele Agrippina gyilkosságában. 

Lassan kibontakozik a nietzschei képlet. „Meghalt az 
Isten", és ezért minden érték viszonylagos, az ember szabad-
sága korlátlan. A császár számára a „meghalt az Isten" akkor lesz 
kihívó valósággá, amikor egyszercsak részesévé válik egy 
bűnnek, mely ellen, ha teheti, tiltakozik. Az első kétségbe-
esést fölváltotta egy delíriumos pillanat enyhülése, mely még 
nagyobb csalódásba, még nagyobb világidegenségbe taszí-
totta később. Nero csak a hatalom tobzódásába menekülhet, 
csak a parttalanná élt akarat féktelen kiáradásában találhat 
enyhülésre. Megrészegedik a bizonyosságtól: a művészet, ez 
a sóvárgott, tébolyodottan kívánt csodavilág is megvásárol-
ható, a hatalom mindent képes megoldani, elrendezni. ítél-
kezése itt veszíti el objektivitását, itt fut bele a valódi önkényes-
ségbe. Amíg Britannicust nem ölette meg, még élt benne egy 
valóságos mérce, igény, melynek kínzó követelésétől a gyil-
kosság egyszer és mindenkorra felszabadítja. Most már nem 
tudja kívülről nézni önmagát, nem ismer külső normákat, 
mértéket; tobzódó individualizmusa teljessé épül, alakja ezért 
válik oly groteszkké, ezért képes végigjátszani a szereplések, 
föllépések otromba komédiáját, ezért nem veszi észre a meg-
vásárolt taps mögöt t a vásári gúnyt és röhejt. 

Nero nem tud lemondani a művészetről, nem tudja ki-
iktatni életéből a szereplés, a föllépés, az önmegvalósítás iz-
galmát, nem tudja megtagadni a dalt, mely nemcsak meg-
csalja, hanem mindújra nevetségessé is teszi. A költők babér-
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koszorújára vágyik, és végül még a csörgősipkáért is odaadja 
a diadémot. Kosztolányi Schopenhauerra emlékeztető alap-
tételének igazolása ez a példázat: a legfőbb intellektualitás a 
művészet, a világ esztétikum. 

Nero elkezd játszani egy szerepet, ugyanúgy, mint Hamlet 
О is azonossá válik ezzel a kezdetben külső program-
mal, a maszk ránő arcára, nem szabadulhat többé tőle. 
Mindennél és mindenkinél jobban sóvárogja az elismerést, 
melyet mégsem kaphat meg senkitol. Pusztító ösztönét ép-
pen az ebből fakadó bizonytalanság, belső nyugatlanság sza-
badítja el, lassan meggyilkoltat mindenkit, akit magánál ki-
válóbbnak érez. Senecát, Lucanust nemcsak gúnyos bírálatu-
kért gyűlöli, hanem kiválóságukért, tehetségükért is. Agrippi-
nának azért kell meghalnia, mert uralkodónak, imperátornak 
tekintélyesebb és méltóbb, mint fia. Poppaea sugalmazója, 
ördögi szervezője volt a legszörnyűbb bűn elkövetésének; 
szépsége, csábító kacérsága kihívó gazdagság, mely nem akar 
és nem is tud Nero előtt meghódolni. 

A császár következetesen végigvezet egy hamis gondolatme-
netet. Ezért kell beérkeznie a végső kétségbeesésbe, ezért kell 
szerepével, álarcával, csörgősipkájával teljesen magára ma-
radnia. Alakja Goethe bűvészinasát idézi. A megmámoroso-
dott akarat, mely nincs birtokában a bűvölés hatalmának, de 
sóvárogja azt, vágyakozásában meggondolatlanul cselekszik és 
tettével féktelen energiákat szabadít fel, de azok fölébe kere-
kednek, irányítani és uralni kezdik sorsát. Nero elsősorban ál-
dozat és csak másodsorban zsarnok, gonosztevő. Alakja 
ezért nem egyértelműen visszataszító, már csak azért sem 
lehet az, mert a regényben, melynek legfőbb mondandója a 
művészet mindenen diadalmaskodó erejének hirdetése, nem 
lehet egyértelműen gyűlöletes az a világ, amelyik ezt az erőt 
szolgálni akarva tört darabokra. 

A hatalom akarásának torz énistenülése talmi dicső-
ség, melynek hitelét dacosan cáfolja egy még érintetlen 
belső ösztön, a valóságérzék szunnyadó maradéka. Nero 
titkon leszámol az álommal. Lelke rejtekében tudja, hogy nem 
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lesz sohasem művész. Ezután nem marad semmi számára a 
világban ; az üresség, a céltalanság nihiljébe zuhan. A megsem-
misülés előtti pillanatban visszatér a kísértés, mintha újra hal-
laná a dalt, mely megtébolyította. Utolsó szavai: „ N a g y 
művész", az elmúlás küszöbén még egyszer lopva megérin-
tik a kegyetlen hatalmat, melynek vakító sugárkörében szét-
hamvadt az uralkodói dísz és méltóság. 

A zárókép már megváltás és engesztelés. Ecloge, aki maga 
a személytelen szeretet, a földi megváltás szimbóluma, ami-
kor a halott császár nyelve alá dugja a rozsdás obulust, ítél-
kezik a maga és az emberiség nevében: 

„hogy Charon, az alvilági hajós átvigye őt azon a vízen, mely 
felejtést ad mindenre, lemossa a lázat és görcsöt, mely itt fönn 
gyötör bennünket és aztán egyenlővé tesz mindnyájunkat." 

Szkepszis és irónia. A kívülálló attitűdje. Seneca. 

Seneca maga a kifiirkészhetetlenség és megismerhetetlen-
ség. Világa teljes önmagában és ez a teljesség száműzi a kö -
zösséget, melynek nem vágyik dicséretére, elismerésére; az 
egész birtokában nincs szükség külső igazolásra. Lelki arisz-
tokratizmusa a meghódított igaznak épít elefántcsonttornyot, 
melyből a mindentudás prófétai gőgjével és az élethez, a meg-
ismert valósághoz ragaszkodó esendő emberséggel tekint a vi-
lágra. Ember i és isteni harmonikus ötvözete, egysége ez az alkat, 
nem tudni róla, hogy az itt-lévőhöz vagy a létentúlihoz tar-
tozik-e inkább. Csak kétarcú igazat ismer, tehát nem ismer 
igazat, csak viszonylatokat, kapcsolatokat, szembehelyezkedő, 
egymást föltételező és egymás semmisítő érdekeket, indu-
latokat. A világ relativitása a világ közönyössége. Ahol nem 
tud egy igazság fölülkerekedni, ahol minden érvvel szembe-
állítható egy másik érv, ot t elbuknak az eszmék, megkérdője-
leződik a küldetés és a feladatvállalás hitele, érvénye. Az 
irónia fájdalmas, nosztalgikus fintora hátországában tudja a 
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őrzi a lelek szabadságaként, világidegen, önformáló aktivi-
tásaként. Gondolatmenete nagyon közel vezet az egziszten-
cialista filozófiához. A mélyén ot t él már a legplasztikusabban 
Camus Szisziiphoszáhan k ibontakozó tétel: a kudarcperspek-
tíva csak objektíve határoz az élet céljáról, de a fennmaradó 
másik döntés fontosabb, és az a szubjektív szemléleté. Seneca 
szkepszise kimondja , hogy a világban jó és rossz különbsége 
relatív, és ezzel annyit m o n d , hogy objektívnek nevezett, 
általános normáknak engedelmeskedőn az ember nem tud-
hatja, jót vagy rosszat cselekszik-e. Ezzel szemben mindig tud-
nia kell, hogy a saját külön rendszerében, lelke szuverén egye-
temességében mi a jó és mi a rossz, így, ami objekt íve el nem 
dönthető, az szubjektíve min tegy önmagától adódik. Ezért ' 
válik a pesszimizmus a dac heroizmusává, így lesz a bukásban 
való sztoikus megnyugvás a belső győzelem forrása. N e m 
szabad, hogy megtévesszen bennünket a senecai magatartás. 
N e csak a maszkot lássuk rajta, amely valóban mozdulatlan, 
mint ahogy a cselekvő mozdulatlanság kifejezője a sziszii-
phoszi szakadatlan sziklagörgetés is, hanem figyeljük az ar-
cot mögötte , mely legszebb gazdagságát a búcsú pillanatá-
ban mutatja. 

Amikor megjelennek a centuriók, „Seneca hatalmasan meg-
riad." Ez a riadtság nem igazi félelem, oka n e m a gyávaság: 
annak nagyságrendjét mutatja, amitől nemsokára örökre meg-
válni kénytelen. A következő pillanatban arca már mozdu-
latlan; ami mögöt te zajlik, ne lássa senki. Belül egyre ele-
settebb, egyre riadtabb és száműzöttebb, lassan teljessé épül 
megválthatatlan magánya; néznie kell a kádba fodrozódó vé-
rét, és várnia a titkot, a sejtelmeset, melyre mos t megérkez-
het a válasz. Az utolsó levegő hang nélkül hagyja el száját, 
a víz felszínén szétpattanó buborék a semmi csendjét szólal-
tatja meg. A titok egy jelzésben megfejti önmagát . 

Seneca szkepszise és iróniája egyáltalán nem életidegensé-
géből fakad; attitűdje nem olyan értelemben a kívülállóé, 
mintha valódi elefántcsonttoronyból akarná végigszemlélni 
az életet. Ellenkezőleg. A regény imént elemzett részlete 
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— Thomas Mann külön megdicsérte — éppen azt bizonyítja, 
hogy Seneca magatartása a menekvés módszere és taktikája volt. 
Az álarc, a maszk az énőrzés egyik lehetősége. És a heroikus 
emberi győzelemé, magányos diadalé. Még Nero maszkja is 
az önmegőrzésé, csak éppen egy groteszkbe hajló, mániákussá 
fokozódó ragaszkodásé elsősorban. De nem tragikomikusé! 
Mert Nero alakját többször érezzük tragikusnak, de komikus-
nak soha, ellentétben környezetével, amelyik egyrészt riasztó-
torznak, másrészt komikusnak, nevetégesnek érzi figuráját. 
A távolságteremtő epikai ábrázolásnak nagy győzelme, hogy 
az olvasói és ennek élőzményeként a szerzői állásfoglalás ilyen 
nagy különbséget egyensúlyozni képes. Ha nem lenne az a 
tömeg, amelyik Nero t csak őrültnek, bolondnak és röhögni-
valónak tartja, akkor az olvasó maga érezné helyettük komi-
kusnak alakját. D e a tömeg részvétlensége, kegyetlen-
sége oly erős, hogy meg kell nőnie annak is, amit az írói 
ábrázolás ellene áramoltat. 

Britannicus, Seneca, Nero 

Három én, há rom ellentétes világ, mely egy teljesség, egy 
nagy egész megépítője, hordozója lesz. Britannicus a magában-
való szépnek, a tudattalan, tünékeny fogalminak megtestesítője; 
igézet ideál, lénye maga a jelenségek felszínén átderengő kanti 
sejtelem. Seneca „földi" művész, olyan ember, akinek min-
den tenyérnyi földdarabért, létezéscentiért meg kell küzde-
nie; játszania, alakoskodnia kell azért, hogy alkothasson, él-
hessen. Az igazi harcot ebben a drámában Seneca és Nero 
vívja. Britannicus valahogy kívül marad mindenen, ő a „szép", 
a mindenütt jelenvaló és igazán sehol tetten nem érhető esz-
tétikum; az ilyen lélek küldetése az, hogy sugarával vezesse 
a tekintetet. N e r o egy kicsit az egész torzzá váló világ és 
ugyanakkor maga az érték felé gyarlósággal törő, félresiklott, 
az istenek vagy a sors szeszélye által kínokra ítélt, megsemmi-
sülésre kárhoztatott ember. Vele a szépség már játszhat, mert 
képes befogadni, ha újrateremtéséhez nincs is eszköztára. Tra-

6* 
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.gediája; szenvedése riaszté: tükorképetá SenedœWak.:©ki íoha-
íbm bocsáthatnak :meg.:qgyitiásiiak, és- sohasem: érthetik m e g 
egiymást,, mér t egymási álial x l n e k *is ezért -fegymás i k a b kell, 

•hagy:'elmúljaííák, M , . . . ( 

izzu&imsrn.éütíí ad ^згэюта ЯЭФМ, :ijœ> .'-езрг.-Нжпб и 
, Idotlenseç es uwaltnisaç. A miveszet mitosz'a 

l^ijÂiiTioaïgsiï :гк;: vJP ЖатвгоЯэ ШТ5оЯхгк§£\ Sbosoaot 
-«aKoszíplányi-törtár^lmi 'fegótiye nemcsak allegória, hanfcín 

sőt elsősorban:szimbólum,: és .csak .annyiban 
Amennyiben.a példát.kibontó' történet szükségszerű-

vejbdcçsefiié»-.példázattá is válik. -A. szimbólum: legbelsőbb : tet-
айфг&ШЬеъ': tertozik, • hogy. általánosít,. valamit j akár szub-
üS2teii«ftlt»á tehet, "új rendszert, ú j világegyetemet alkot.. Az 
-i d ö c ö g j kô Wgelvontabbifogalmainknak, szüksgészerűen meg-
-köíMtí í j ft-.v/feonybg legteljesebb általánosítást. Az idő-^szim-
-bé íwa tóaga - j í » időtlenség, s z i d ő szimbóluma pedig- a tör-
i ^ e k m d U t ö c t ó t d x n i regény ezért-időtlenít, szimbolizál, álta-
lánosít, megpróbálja egy misztikus: varázslatban:-átjáratni .a 
lényeggel a világot. Mítoszt teremt. Kosztolányi ebben a 
regényben a művészet mítoszát írta meg, a művészet vonzá-
sába kerülő én küzdelmének, nosztalgikus vergődésének, vá-
{»yajg^;.-. kiszolgáltatottságának és az avatottak isteni- gazdag-

-öágöídb-nagy, ;embsííi seposzáto A művészet harcban áll az 
.«^?3VÍlággaJ^ésr .^nn^ 'a / W c n a t : c s a k egyik, bár legfőbb és 
[fegállü&déibb ijelefctkeîiék.ia iközvetlen társadalmi környezettel 
-XÍEPtJbgigászi .küzdelemé- Baudelaire . Albatroszának emberi-
-iôçoiikœseeçvedôe.isi 'a ' . szépbôl kitaszított, de a szép szolgá-
l t á b a Jbüidctéséb sóvárgó. rú tnak:nagy harca önmaga ellen, 
rjçsûid-.miiwl á lművészet légiójának;- visszfénye a. személyes lét 

Ьtcasabaim hemm, ä v b i / godßbv игзииитЬЕ .лу':. 
-S2á s t totegycelő .iset« haxfc,! mrateszép 'jés'«6t-sem;;egycnlőek 
JWí.CTtékiddKai^Kosztoláxiyijnándcáat a .szép 'oldaláróbfej t ki, 
itiz. §sététikuin őrzésére aatts A: szÉpett puszt í tani ikacó; önmagá-
tól âkâï.skabadtilnij iasmaga^rïitsàgàt-Tprôbàlja ezálcatli levetni. 
4gy^2tútiTÍs;[á;s233pet-íéjtirki .antinómikusan, m e r t éppem-a 
^Kpségrimèghodi tbata tbni î Vonzásában) :hínyegül:.. alantassá, 
-tQrgzáiiA.'Saépség ezért nuncfennek .a..végső lényege, az egyet-
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düli arche; • abszolút vértékméiíő, .rocrt minden 'őt. Éükrözi: 
vagy az egyesülésben, vagy a szembeszegülésben. A szépség 
hordozója, megfejtője, korokra, világokra építeni tudó ős-
ereje a művészeti JSszköze л valódi mcgistertûlésnek^œ&elniù-
lás fölötti^gyozelem emberi ësélye, naindennék:.-vÉgsőaerede|&' 
— küldetés; .életcél. Mágikus, lételem;: melynek hatalma: csàki 
a--f ényéhez.anérhető :. tátbolyniig ja. a. v i lágot ; i i o g y a h ihódít-' 
ható: meg ez az jérő,. hogyan szelídíthető. /az:, ember eszközévé^ 
megnövő. hatalmasságává?: Kosz to lány id közeledés'-.módját" 
keresi. Áhítat és alázat .a/szép megtalálásának-£szközc2/S^í 
tannicus: világa a példa. Nèndban megvan^az: emberi. Eqöngáslí 
a- szenvedély,- az a: lázasság, : ami csak: a: szép birtokosaié. ) B d 
nincsen benne áhítat és Lalazati-uiincsar bEnne t meg a:'belsői 
tisztaságnak cf, a ké t tartalma,- ami mag^ ; a t e h e t s é g . ' á i i 

k x í o u ' i g w n « X $cn«vœùb .xdgilh* £ ЬпЫ гхаоо 
.ivivoKC .îogvvt..' X isis: IvbTsiLmoya .ivèîsExdlin ,si>.oz>it 

„Meghalt az Isten'. Nietzsche és Kosztolányi 
- j . íbílösí X aíiiilt -Atnci-htrrih So'jit sx ix,n;xv ya&r&iaэ!1э 

Utaltimk má r arra, hogy a ;,Meghalt az Isten", mi te i tb- í 
indulás, benne van Nero rendszerében-.-Nietzsche gondolata: 
ott van ennek a műnek a burka alatt, belülről szervezi, irá-t 
nyitja látásmódját és érvelését: Az isten nélküli emberiségénél-
tatlan a törvényteremtésre, hiszen amikor megteremtette Is-
ten alakját, ösztönösen kétségbevöntalsaját önálló jogát 'és . 
képességet az objektív törvényalkotásra. Most pedig mintegy 
magát cáfolóan mégis el akarná végezni- azt; amire szerinte; 
is csak emberfölött i minőség lehetne képes? Az isten nélküli-! 
világban az éri teljesen kiszolgáltatott, nemcsak- az: embertár-: 
saknak, hanem mindenekelőtt , önmagának, a maga ösztönéi, 
nek, rejtett akaratának, tilalmas^ szándékának, az. önös érdek,T 
vágy csábító hatalmának. Az esztétikum felé való közeledés: 
megváltója lehet a nietszehei 4zsarnoktörvény vi lágrendjét 
nek, a szépséget kell segítségül hívmV.végső összeomlás előtte 
N e m véletlen, hogy Thomas Mannak a g y i r a tetszett 
.Vero;: Szinte az övé is lehetne* de mégis Kosztolányié m a r a d j 
ezért remekmű. : >. яэЬэхааИэз! i ÎÔ3£g£m lov i j gib 
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A „szép" nosztalgiája. Az elrejtőzés heroizmusa. 
Pacsirta ( 1924.) 

A regény színtere egy különállóságba kövesedett, ódon kis-
világ, apró mindenség, ahol szűkösek a távlatok, egyszerűb-
bek a formák, de a tartalom, mely bennük megmutat ja ar-
cát, túlnő az egyszerűségen hordozva a teljeset. Vajkayék vidé-
kies, árnyboltos kúriája egyszerű örömök, talán mosolyogni 
való lehetőségek előtt húzza be a redőnyöket , de a boldog-
ság nem olyan válogatós a tárgyban, mely előhívja, inkább 
függ attól, aki a tárgyáért nyúl. És Vajkayéknak ezt a m o z d u -
latát állítja meg állandóan egy belső tiltás, melyről nem szól-
nak, említeni sem merik, mégis ott lebeg körülöttük, m e g b ú -
jik minden apróságban, befészkeli magát a zegzugos házba, 
onnan meg kinő a világba, rászivárog a sárszegi utcákra, 
arcokra. Fullasztóvá, nyomasztóvá teszi a levegőt, tétovává, 
fürkészővé, gyanakvóvá alakítja a járást. Megidegenednek, 
ellenségessé válnak az arcok, támadásnak tűnik a szólítás, jel-
teljesnek a hallgatás. Valamilyen ismeretlen külső akarat, még 
nem tudni, jó-e, rossz-e, váratlanul léket hasít ezen az egyre 
feszülőbb jégburkon, és az áldozatok ösztönös parancsnak en-
gedelmeskedőn törnek előre a fény felé. 

Pacsirta elutazása után egyszerre megváltozik köröt tük az 
élet, Sárszeg, a világ. Előtűnnek a régi ismerősök, megjelen-
nek az elfeledett vagy eltagadott arcok, minden mozgalmassá, 
újszerűvé, ismeretlenül vonzóvá, teljessé bontakozik. Vaj -
kayék aprózva közelednek a fényhez, minden szándékosság, 
minden eleve-elgondoltság, tervezés nélkül. Az egész úgy 
kezdődik, hogy el kell menniük a vendéglőbe ebédelni, mer t 
Pacsirta nélkül gazdátlan a ház, árva a konyha. Arról igazán 
nem tehetnek, hogy az étteremben ott székel a kis sárszegi 
kompánia, szellemi elit, a „Párducok" társasága. Ennek a 
baráti körnek valamikor Vajkay is tagja volt , aztán valahogy 
lemorzsolódott. Most félszegen, de egyre erősebb ö römmel 
közeledik hozzájuk, tartózkodása csak addig lép vissza, amed-
dig távol tartja magától a kellemetlen kérdést, mely a hosszú 
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visszavonultság okát feszegetné. Az is egészen véletlenszerű, 
hogy feleségének annyira megtetszik Zanyi, a sárszegi szín-
ház hősszerelmese, különben is, igazán elmehetnek egyszer 
színházba, nincs abban semmi rossz, pláne ingyenesen, sőt, 
illetlenség is lenne visszautasítani a színigazgató invitálását, 
amit még a jegyekkel is megspékelt. Vajkayék így sodród-
nak egyre mélyebbre valami megállíthatatlan örvénylésnek 
engedelmesen, és közben mind jobban elhatalmasodik ben-
nük a hitehagyott aszkéta szorongása, amit akkor érez, ha a 
koplalás ciberéje után beleharap egy elhullajtott kenyérda-
rabba. Akkor döbbennek rá, hogy sorsuk valamikor meg-
válthatatlanná fordulhatott, amikor hirtelen megbizonyo-
sodnak: számukra az a paradicsom, ami másnak unalmas 
hétköznap és megszokás. Ekkor kezdődik iszonyú harcuk, 
ebben a fölismerésben bontakozik ki az az út, amit már meg-
tettek, és az is, mely még előttük maradt. Az eltitkolt, a le-
tagadott világ egyetlen pillanat megingásában újjászülethe-
tett, és most ott szélesedik a múlt és jövő határmezsgyéjén, 
borzalmassá duzzasztva a jelent. 

Pacsirta megválthatatlansága az ő elítéltségük, lányuk rút -
sága az ő rútságuk is. A két szülő szembetalálja magát a m e g -
huny ászkodás végzetével: aminek gyávák voltak a kimondá-
sára, azt egy sorsfordulat önkénye most ellenkezést n e m tű-
rően préseli ki belőlük. Gyűlölik lányukat, mert gyűlölik az 
elzárkózást, gyűlölik a muszájból csinált erényt. Gyűlölik a 
hűséget, a családot, a megszokások tompa ritmusát, a törvényt, 
az egész társadalmat, mely szigorú belső hierarchiájával töb-
bet tapos, mint épít. Egy véletlen, egy tragikus fordulat — az, 
hogy Pacsirta csúnyának született — örökre megfosztotta 
őket annak a lehetőségétől, hogy valaha is beilleszkedjenek, a 
maguk normáinak boldogságát éljék. Ugyanilyen véletlen 
zúzza össze Nero világát is, és utána ugyanígy próbál ő is 
torzsalkodni, acsarkodni a befogadtatásért, amit nem érhet el 
mégsem soha. Pacsirta rútsága, Nero tehetetlensége a pár-
viadalban a ,,szép"-pel, Vajkayék kényszerű rezisztenciája egy 
szempontból közös. Mindannyian kitaszítottak a „szép" egy-



'.Beioh-ofizkyr I'M 

azstotókranalóí; áehetős%éből?g^2niiridtarQáaiii < ártatkaaivl 
aa îs^-j^esîïMrikusahk Svále tb^amégzctmck 
t a b ^ ë r â o î ô k i o l & s a r a à a D ç i m m â f a i ^ â i k 

.BROTéntJiimjodœiiel^icszjôlâtaiiiîdft 
kától íbéíeíjeéöli^iSÓJíátgáa. i fioMogságárzcsükoiragijsosíiAtíblt 
t î n t e s kegxlegy<ml'ia''^il%;&qagB(ílyákl9S^í^í^ű(t ^osztását 
ЙоМЙЫеите^ bíztajj^ííjílligoín in;r.Í£v síddavlbrri эг/дэ jJi.ii 
-nsd jJiboEßrnbjciiJs níddoj_ brtixn nsdxöjl гэ ,пэгэшЬЬэ§пэ 
в яН .sarj io:iJ.i, 11&Ч№ёШтГуа^Ыт 330Y§£d'j3ir{ s jliin 

-fibio/nDjl :io7Ícikidb '(§э qfiißdabd rtbi; a p i s d b z îb lqo i 

н№.'kapcsolata ladfoehdiznniissaA abbam,-'lanmti а idcgtiiztálHiáu 
äiMflid : iki J Csak. : abban . kräietbiafiffeiadkeeleniiws) г.геюеМксгКн-
uáit'viAbgyanr z\)<ríiá\(_ ábogyanikrin œidja-:a;tétrtltx;jA^crfcôl^ari 
k^zjpDB/tiraiiszülőkj alakja, iinjéiloak.jőc^gzdtA'jm^'JöJoldsbiá'» 
baltá lermcv hiszén ,;доикй c j^efol jáopdáiiyuk. jelenléte, 'ófete 
azr'eltúzájjái. (Mcni.'.gysMcrO£=éílIB{ic$ÍEtaj-^set^éii'^ tíaLjtplű 
m с gsrB bad u bi ak,' mindeai mndbc jöhetnie:.?. псЕшгек aàg<mi>4 
dolati megbizonyosodását, magsd: fcrjtettiîorvezgetésc tç i ; я з в 
táni tíógeszhie i,-,prábá3^atását"filfeszíioláníjiíí:vaiáfhanrHZjalíra-
t^a i reud i s t a r saemëseL 'dem^ 
ülőí-szemelyes vérdek хпагдайг gyilkos- omçkkéd ibk tec te lnd 
mcgváltódást; iöliétentődést, szabad idást;. kcwrcelr/Kacsrnta, Í № 
laUiiilMHyikxro szegülhet sájíöiberizzÜ'laltóűáreftórifgésOT 
beiíiÜííktefí) .akaÉattal?j,figytesdíca£SQrs,j m'áfeD&^a.íácsádaliíii 
ötiká-vAa szembAtírüb azjajryagj 

ac,:£csiiy'.-a,lét. kö'recelésé'kel, i'béklyózzá • annak i isáahaibágá^fe« 
kezi a ibbraie tomboló; dioiniszbszi /erqtl korlátozza - aqrv/i lág 
eszrátikáiíj befogadását, kié&et&égétxAiszép^á^yfl?,jjikárqsaki 
Neíottájl!, эНаг dühetné, t. yisszakgjveteliie Ь a • természet jlfankasffif« 
vényéi. És: nem .• вУЬа»Ц1:дщЦёг|йЫе>г.1 hahMajkaçrék йщшпя 
delkeimltark -й^щдатэгк" nisászái hataliiMvalütsH эзгго êssùs 
к Vajkayckat u e m elégíti kksanagukoá f t á t t ^őszakjeHkidtsi 
gy®zolmç,oaz aszke tik us :etik a i /: ß a gysá grend; . ÎÎ nmdo га ш ю р а н 
n^tnak; mshangsúlyozásáhah jíiKoífytélájiyi-' iiyiJtaAt freiklbtay 
szembeni; rNémeth : • bászlraVah s. akinek : i hetaikaS jtafídakpq nfese 



p ^ o S f i g i g s l M t a * 

fáííolálfeoítíátíí; í^jiiíféljiüástQtjÖfóg 
iflfcgí-a^adá^jA Réfisirto 
ameddig, Freud terminusával, az elfojtás meg^ftbfitííiÉsjJÍMigH 
kereste. 

megszülető • ш л п п ш ^ ajkayéJt nem azért fogadják • 
{айкуЙкаЬ, aherfeàraègtagàl^àk: au^bzöK^alitkábáb 
rdsferacszlátóliptó&íáatabaífeá^toi^BBni ЙВФ^ВОЬОЙЭЯИ шМ 
együtt) ÍÉápsáik 

együttes rçbsàgûkbapîî^Hâûènfcazé^ 
hogy) jnáziI-késődújbái kezdemlLTvaJaroi lötfokse/cnkgsBŐátnés 
abiesfcetït^xLânyuk. -viskzatirésekor. látszik a üegtásztábbaanjЬсЙей 
Eajon^sajr^cltídókitó- .iitBibö jimpzdubta;. tót, r^radáyeLljnág 
kinyúhbz*»áöt.i'íál4-"Jí%yblfegaliá>bíB> érinthesse'az^íaniit ráán 
hrixíokelni képtcipk zösöd ,ô)£rljKon£kïl£ v j p ЯэшэШгпэхг 
-ííVajkayskt'lemondásában; mmdvtëgjig;ljatt>hzaniœè uoKia,j;dà 
a' .nositalgjkui ; tóépsógságj» És, szcpség&atásL Kösziolányt -сЬя 
btolibofnüvébehj^caiíhagy) imcstenei azbellartfmrrtiozasmk.jA 
szülők ;kiléjaése:^azii,életbebkil^pés;;Pàesïrlia л szaunáid й г п В с 
fùeïmyir&I tíBaitétcs icz"ja iéîP.ôt Ii Pacsirta ' a i idegen. ^огаауея 
zetíbenomegbizonytosodik а ш о к amit-otthon ésákjsejtétt,\rnerti 
r-e jitageiîtékAelôititCL ! Világossá ! válik, szám ara i Isz, is^ ' h o g y 1 ssnkie 
nek. ísíncsnszüksége iä^asöl^äz.- ' embereknek irikáhfe ' terhükre 
vaní rNejm^esií-ba^zá, niei tmcé; nincs. cxej<c::kimondbhi,< hogyt 
képükben'.alszéjmeki, a /hbmalónikusnafeсvan/ terhérep. mbrtt кйя 
zöttei.cscaz- кйпЬвгек• között jèsak. ßfacal dogalè n i таспзгбкаргнЫ 
kTt^j;AÍ:slzán]rűzöttságii;fl[rtótatófpítteág;.©kái: :hoinlalyri>aritja, 
es, Р ^ & й А а ш Ь ш и ^ й Ь а Л з ! lehró-a^Jmd^^zátBszfaitBá лгхг 
A. : regény! -dszmcig5gBhmrrrejttóej ШшЬ а i гсяйлсйкаи 'Sziépségku^i 
túszának 'jpágylatjdtimágátjcaÍTfölfedezett íV,iutjv ellfentnkiiidáH 
soöjgaklagsagátioíEboszioláHyibMbhÉn'a, taEskdahmirme^eifyebeni 
el^^rbai i i jamambftóáHihanraga 
ségl^nvo^'jezi^nekciàz-jKfe 

m e r m i g ő j ^ e í a r i k a l i á j a p ' e n g ^ t e l h ^ ^ bo ldogi 



574 Belohorszky Pál 

ságvágya. A tragédia mögöt t mindig ott van az eszme, és a 
Pacsirta ban ez most az esztétikai életforma választásának tra-
gikus lehetetlenségét mutatja, a szépért ágaskodó akarat kor -
látait, melynek vad mozdulatai hol a sorsba, hol a társada-
lomba ütköznek. 

A „válaszfalak" áthatolhatatlansága. A nemzedékek. 
A menekülő hűség. Aranysárkány. (192?.) 

Egy-egy emberi alkat, típus mindig más és más uralkodó 
lelki tartalom sajátszerű megjelenése, variációja. A személyes 
„ é n " magyarázhatatlan egyediség, az önmagát vizsgáló indi-
viduum absztrakciója önmagáról. Szükségszerű, hogy az ilyen 
tartalmú alapvetésből kibontakozó rendszerben élesen expo-
nálódjon a nemzedékek harcának kérdése. A nemzedékek 
meghatározott alkatsorokat, jellem-kombinációkat jelente-
nek. Mindig összetartja őket valamilyen közös érdek és a 
szemléletnek egy általánosítható, közös alapelve; az emberi 
élet adott korszakának jellemző normája és a benne meg-
növő törekvésigény. Az akarat tobzódó szabadsága oda ve-
zet, hogy az előrehaladást n e m egy konstruktív fejlődéselv 
vezérli, hanem a véletlennek kiszolgáltatott szituációk önké-
nyessége. Az indulatok, szándékok esetleges találkozásaiból 
megszerkesztődő pillanatnyi erőtér, a szituáció az egyetlen 
objektíven elemezhető énen-kívüli valóságdarab. A többi ki-
ismerhetetlen kuszaság, a tobzódó erők teremtette káosz; 
riasztó, idegen objektivitás. A valóság úgy váltogatja arcait 
mint ahogyan egy szorongató álomban is a legeltérőbb tar-
talmú történések kapcsolódnak fenyegető eseménysorrá. 

A nemzedékek harca így egyik formája lesz a társadalom egé-
szét mozgató zsarnoktörvény jelentkezésének. Mindig az 
éppen felülkerekedő individuális akarat győzedelmeskedik 
függetlenül a vezérlő szándék erkölcsi értékétől, objektív mi-
nőségétől, mely ebben a kifordított rendszerben még csak nem 
is körvonalazható, valójában n e m is létezik. Ennek a társa-
dalom - és valóságképnek belső erőterében egy-egy megha-
tározott szituáció lesz a fő mozgatóelem. Eltérő arcú, minő-
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ségű lényegek találkoznak benne, és össze kell csapniuk, meg 
kell mérkőzniük egymással. Az engesztelődés, megbékélés 
középútja nem létezik, valakinek győznie, valakinek buknia 
kell. 

Az Aranysárkány két világa a mesteri indításban találkozik 
először. Az első fejezet a diákoké, a tavaszünneplő színes 
sokaságé, mely a riasztó „nyolc ó ra" közelségében az álom-
tól lopott órákkal kóstolgatja a közelgő szabadságot, az első 
forróságával már üzenő nyarat. Ugyanerre a reggelre ébred-
tek a „felnőttek", a tanárok is, akiknek kimért, pontos lép-
tei elárulják a tanárosan tudákos beszélgetés fontoskodó dia-
lógusai nélkül is, hogy számukra a tavasz érkezése csak szürke 
meteorológiai tény, melynek nincs semmilyen lelki újdonsága, 
varázsa. És ekkor váratlan fordulat következik. A verőfé-
nyes tavaszi égre fölkúszik egy pompás csodaszörny, az arany-
sárkány, melynek zsinórját valahol hangos csoport zajossága 
szorongatja, vezeti, futtatja. A diákok legújabb ötlete nem egy-
szerű trükk, n e m tréfa, nem is játék talán. Olyan váratlan, 
cél nélküli cselekedet, melynek mégis titkos szándéka, külde-
tése van, anélkül, hogy elkövetői tudnának róla, és ezért a 
megvalósulás pillanatában hirtelen túlnő önmagán, megmu-
tatja teljes jelenlétében azt, amire eddig senki sem gondol-
hatott . 

Mert ez a szélen, fényen, vizsgadrukkon és fegyelmen győ-
zelmes aranysárkány most maga az ifjúság, maga az erejére, 
hatalmára öntudatlan ráébredő „kegyetlen" fiatalság, mely-
nek szépsége és hatalma ez a kegyetlenség; azért kúszhat oly 
magasra általa. És a tanárok unalmas csoportjából kiválik 
egy megdöbbent, a csodán félszegen ámulni kezdő arc, Nóvák 
tanár úr tekintete. Mintha megsejtené a csodát a „szörnyben", 
mintha megmérné benne az ellenfelet, mintha lemondana 
a győzelemről, majd visszalopakodna mégis önmagához, 
mintha boldog lenne és boldogságában vadul megriadna; 
már-már szólna, már-már egyesülne, de visszatartja egy ösz-
tön, valami furcsa kétely, számvető akarat, s tétován megáll, 
hallgat, és érzi, többé már nem az, aki vol t . 
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g^ik&'iirilág'.íá]ött:mcLst:otticnszikiaz: Aranysárkányt 
nél^/í-wisizónak,t riasztónak, lórznakv-büszkéaek;:- kegyetlen^ 
ítéldós' hívalkodóiwk : sz imbólumaként .Hogy mit;féjeácjihscsí 
pompás csodaszörny, nem tudja egyik fél sem. De a t a r d a i 
nüt tyüi i ly X (jelképet megépítette, Jinagukban hordozzák^-és 
ezéit»rt>'qL;beírmük a sejtelem; a tudattalan iiîiegfejtés-valóit 
ságBrilis.3.£ ir;>db;s3zbs6aí "íio jíovn., biszin £ vbrn ,эд£гЫог 
őáKosiáb^i í i l í . világa a kívülállók számára' egyszerű,;:'Szeliä,c 
tiszta és titokzatos,-mert 'csÈJa világ'a magányé; Pontossága,: 
Krodszetœrete,.T"szorgal«ia,4:ielkiismeTeteSsége legendás hitű,: 
peífig с i tem :több kitartóan végigélt : szerepnél, ' melyneki lelki 
hátországa;^ kisegyensúlycízatkmiság, : szorongó nyagtibrtság, 
,,wárakozá5"iiEelesége;elveszítése táán;az^aszké2is&& "élt -hőség: 
féüfövehe/. bcime. a nyugtalanság;;; a/, "várás >'állandó i lelki—' 
állapotát,» mely : fokozatosan, -énje. ismeretlenségévé - bon cakó-
яош-'А. kínossá szerkesztett külső rend mögött a burjánzó, 
forrongó; eredeti alakját .nem találó "kiszolgáltatottság bújik 
ш о ф м ) a világ vizsgálódása; de nem a belső: párbeszédekkel 
faggatózó-valódi én elől. .. • 

A A:'szerepjátszás, ha tudatos, az individuumot^ a rejtőzködő' 
magányt állandósággal kiszolgáltatja önmagának Ennek : a 
kínzó tudatpróbának engesztelője liehet a szubjektív kisvilág 
teremtett, álmodott biztonsága; az elhúzódás szigetének pa-
rányi, de mégis birtokolt földdatabjat az otthon. Nóvák An-
talkrsvilága a vadregényes villa, melynek sok fala, Ódon bú-' 
torzata, süppedő kertje hallgatagon őrzi a múlásban a múltat. 
Nem véletlen, hanem lélektanid szükségszerűség, hogy a hit-
ves :falon függő, néma képe az évek lassú vonulásában össze-
épült i-ég.y másik, egy élő, egy mind vonzóbb arccal — a 
Hildáéval. Nóvák Antal magának sem: vallja; be ezt a válto-
zást, az emlék' szövevényes .metamorfózisait nem elemzi"; : 
olyan titok ez, melynek csak leplezett tudata boldogít. 
: 'Amikor.'hazatér, a házat birtokba veszi a. csend, melyben 

íHügkezdik pillanatéletükct a tárgyak hangjai. Hilda számára: 
nyojtnasztó; ez a moccanásokkal; egy másik, iegy.mind. idege-" 
nebb ember lélegzésével és tárgyar zörejeivel üzeßö-,-jeh adó -
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-ftémasÁg^Í íxnely Г széthinti ; 2 . lakasbmi:1 ÉS JÍ délekbé«/ a. h a t ó t o t 
. üésséíhcimájyti- Ha: Hilda-: á t f u t : s c k m : zegzugosságám,<óa2 ház 
és udvara az elvarázsolt kastélyok".vonzásával i telítődik',>rlia 
édesapja méri i meg-fái tó pillantással.portáján a reiwîetprríiHtha 

. temetőket t .aiyfloar meg^előt tünk; . sehol cgyilhing, sseljffl&jggy 
-даосЬзп&Ьгэлэ-гэхг a&yío nésэ ,:::;;i;j:a.i'bnoríiíx s bagiite 
-et nfidlîsEoôsa îarnlfibfst s a s aaa ,ni i&mA Akvo'A .ainbSs 

- - - wWfcsgH ш & с к ш щ к м ш к ^ т щ г f * ^ 1 

ab .эсйзиы и о ш Ь а э щ пэпэгэзадэг!эз{ ,шшяяml га .là ri 
-T.rApja szémárarffilda: n e m - t ö b b egy: jó h ismert , sokat szácli-
- tot tgycmiekarctiái ,s mert. agycrmekarca szinte cgy.ar a'nyáéí-
-val,:behneáltala él az egyiké «s. általa élèt л másiké. Aà'ï apa elő-
-ször a-hűség;3najd:a magányosságban zsarnokivá: riö.w:én-:öi33-
. tön .vonzásában őrzi ezt az-:arc©t?.önmaga, a valóságjVa vmlá^ 
-tiltakozásával;:szembeszállón. , :Nem. ismerheti ; senki, múl ta t 
-szólongató hangjait* legtitkosabb:-vágyait, aggotlalinas vöri-
.zalmát; melytől ,maga is riad: De ez 2c vágykozás; ott -feszeng 
látszatra közömbös mondataiban,;: elf elszegődő' mozdulatai-
ban, nézésében,/meiy n e m tudja elválasztani a gyermektől a 

-hitvest, a külsőtől a-, belső társat. : ; 
Hiida mindebbőb semmit sem lát, csak annak . poklát, éli 

-át, amit: az-emléknek áldozott: apai otthon áttételes valóiága 
-eléje t á n .A. kamaszok kegyetlen Életrevalóságával tör m a g i -
nak réseket , börtöne, falán; és a betörő fények mezőin jócskán 

-k i rugaszkodika világba. N ó v á k Antal számára lánya egyre 
-kiismerhe.tctienebbé válik, és:a .'fokozódó' idegenség megsok-
szorozza a : vonzást, mely tiltásokat és tilalmakat áttö'rőn ára-d 

-Hildából feléjeí Amikor, rajtakapja Tibort menekülése köz -
ben, szinte valódi vetélytársként néz vele, a tanítvánnyal; f a r -
kasszemet. Ket tő jük közül ta lán ő retten meg jobban:•meny-
nyire üresek, gépiesek azok,a mondatok, melyeket;a „peda-

-gógus" mond ki száján. A" kertet a tavasz, :a hirtelensé'ggel 
megsokasodó új pompájá :és: a benne viaskodó indulatokrtöl-

-tik meg'riasztóan hatalmas feszültséggel, melyben ott lappang 
-a pusztító. v ihan iA fiú pedig :mintha megértené tanárát, ú g y 
tűnik, hallgat azuki tő:szóra, megtisztul, a megbocsátásban, 
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mégsem valódi engesztelődés ez, inkább első, diákosan fél-
szeg és ezért romantikusan pátoszossá növő próbája a hűségnek, 
adott szónak, „férfierénynek". 

Hilda feszült párbeszéde apjával meg-megérinti a titkot, 
faggatja a sejtelmest és ezáltal hevesen követeli a lehetetlent, 
sürgeti a kimondhatatlant, ezért kell olyan szerencsétlenül vég-
ződnie. Nóvák Antal itt, ebben a fájdalmas szócsatában ta-
lálkozik először a teljes magánnyal, mely kínzóbb a nemlét-
nél. És menekülni, kétségbeesetten menekülni szeretne, de 
félszegsége, a lelkét kietlenné sorvasztó hiányállapot lehetet-
lenné teszi a szabadulást. Az eddig mozdulatlan, csak a hi t-
ves emlékarcát mutató lány most megbokrosodott, idomító-
jára támadó állat, egyetlen forrongó sértettség, riadtság, gyű-
lölet. A „szép", amit olyan kitartóan, légies közvetlenséggel 
őrzött az emékidéző, tiszta arc, már elveszítette karcsú vona-
lait, mely hozzászínesedett a kerthez, a lakás múltmágiájá-
hoz, és nem maradt belőle semmi, csak tiltakozó harag és a 
megbántottság vádló könnyei. 

És attól fogva, mintha megtébolyodott volna a világ. A 
diákok ellenségesekké válnak, a kollégák egyre elviselhetetle-
nebbek, az ismerősök intimitások kitárt ajtóin ki-be sétálgató 
alaktalan tömeggé nőttek, mindenütt támadó tekintetek, ke-
gyetlenségtől feszesre szűkülő arcok. A világ áttekinthetet-
len, megismerhetetlen káosszá bomlott, Nóvák Antal úgy 
érzi, hogy bármely pillanatban megtámadhatják, megszé-
gyeníthetik, kifoszthatják. Mert a leszámolás iszonyú párbe-
szédje óta nem hihet otthona maradék biztonságában sem, 
nem nyújthat engesztelést a kuszaságával most tüntető leány-
szoba. A hitves arcképe a falon azóta újra négy rideg léccel 
kihasított, tiltakozó múltszelet, nem-létezés, maga a közeledő 
semmi, a kiiktatódás elbénító csendje. 

A lakás most már az ő számára is kripta, szörnyű magány-
verem — része Sárszegnek, küszöbe a megsemmisülésnek. 
Hilda szökése már olyan tőrdöfés, melynek sebét csak látja, de 

>~ külön nem érzi az áldozat; az összeszövetkezett aljasság tá-
madása, Í diákok merénylete pedig csupán külső valóságosulása, 
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bizonyítéka annak, ami a lélekben már tiszta felismerés. N ó -
vák Antal nem képes megacélosodni a csapások kényszerű 
átélésében, nem tud küldetést formálni az elkerülhetetlennek, 
a démoni szükségszerűségnek meghódolni kénytelen kiszol-
gáltatottságból. Egy könyörtelen gépezetben ide-oda csapódó 
dermedt létezésként tartja fönn magát, ameddig él benne a 
reménynek egy botló sugara. Öngyilkossága önmegváltás, 
annak megistenítő tudata, paradox szabadságállapota nélkül, 
így csak végső mozdulata a vágyakozásban és ámokfu tó re-
ménykedésben erejét vesztett akaratnak, mely utolsó lobba-
násával már csak önmaga megsemmisítésére képes. 

És a „boldogok", a győztesek? N e m , ebben a regényben 
nincsenek győztesek és nincsenek boldogok. Csak tovább élők 
vannak. Hilda és Tibor megavasodott mámora valami kiáb-
rándítóan üres kispolgári harmóniában téblábol, ezért olyan 
nagy esemény Huszár Bandinak, az egykori „harmadiknak" 
érkezése, aki feltehetően nem ismétli meg egyhamar a lá to-
gatást. Mindenütt kiábrándultság, enerváltság, talajvesztett-
ség. Az elmúlás győzelmes jelenléte a létezőben, megmara -
dottban. 

A sejtelmesnek, a tudatalattinak, ösztönlényegűnek regé-
nye nem véletlenül végződik a spiritiszta szeánsz borzongató 
jelenetével. A világ kegyetlensége talán nem több, min t az 
idő groteszk játéka, mely úgy szervezi, építi a történéseket, 
hogy azok valódi háttere, a lélek csak később mutatkozhasson 
meg, akkor, amikor már hiába érkezne a segítség. Hilda m ú l t -
faggatása szomorú kálvária, a megbánás „síri áldozata", k ö -
nyörgés a megbocsátásért az árnyakhoz, hangokhoz, t á rgy-
villanásokhoz, magához a közönyös, részvétlen mindenség-
hez, melyben múlt, jelen és jövő végképp összefolyik, lebegő 
semmivé lazul. 

Esztétikai individualizmus. Az áldozat-küldetés 
etikuma 

A „szép"-ért széppé élt élet eszménye vezeti Nóvák Antal t 
is. A magányosságba zárkózó kertet, az elkülönülésben v o n -
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«шМа.tínnteJátóópîiœj tőáiödiib stítttafi 11 еяпа ,stópségtííűíít&i®íkJ-
cfiítjj.rpltotit Üftfaeáb B&Ejahn œnq3efesïir*BSzie} ntóbg^'á 

űfb11 ctiíiэrittíiged-ïwd£s iriiicnœdékertïïfediibi Számárán rcáJifc^iloiv-
•dyezbf, rrulmrlátjía ibb?Liralg?yfa ^szigetinxsíckvaízi sa istabjdbtiv 
színi} с 1: yCÍ iÉgédoe к; i 'лйяря^кц ikxírnsthiáM áihpiiíőiágk; J, elted yilek 
mindem! tfkt^híétárraa qa SEuadékayk ívjínása; .viasza, kefcniáHyoi^ 

sxcrémy, ntagttán^gtttaferraagáíba.-
.teuüutó cRjíplbzcg^ Ьяйвегх» !váügga4?tíirtíj ÜBDtei^'jfla ettüfac^ 
íranokítírb rtaüáiöozikj íDte ;zs гцьок ta IL; abwégszá 11 о t<a awádek azÉ, 
-eUfabsiemíesMi ^aranidoló/rniiiiiknt;ibc]ül,rai\XHgct3dábwií óvott 
mozduladMipa^ábií'jütközik. :meg uçgyirriiàsfajta"íszánüékkáli, 
ctó^újgánnyselíííiaelyi-.iárlbböioaíí й ф ш п létágadöhyiniár-síhár 
íiohilétHzőnjek , -sàiggjçiôhi aáásiki : rsndből.il a&i oíbjektivri 
•bröliiakadLA bezór l^óJa i i i^áa^ i^ i f id iSfs^sa ié i íSö i . érkezik 
fcrldcaztxsztéíifcíi. [tíidividúálizmas; illapqtáljaj :4nenß a ímeiibkfe-
Téí:.vilMga;i-iiaí.csab;legjyi rcgjőbaríjris/1dé. fcltdtlenülrikbakarja 
-élői Itdjhatahjkágosií^badsága korlátbn.ságát.'iEri'a sziïbadsagj^y 
-áldozatott; í ibels&sttövetségegikfeyetídnií.: .-Társat, Ь r t i ^adásban, 
-aziiöngMtósbaid'^'ébremálhioídásbairJ Az щ biizkmybs s^kégió" 
nem más, mint a merengés életterét alakjával megnyütóoés 
-betöltőt jrriísikjtszQmély,') akirőiiafciaínúgy hbmaiydkba: vésző 
èragMœkialbtteljiraen .visszavçradnfekcr.'g'jv lünohoíév шоп э'/п 
s , Navák 'Mntal szándiíaicsak'agyetle^íilyéki/tüköHeíülctjlé-i-
;Cezik;;jcsak'jHi]dajcjehet: annak eszköze,,r;hpg$»jái olansztnmdens 
wisBidtlósí: с élmcti^ébeú Kdsszáriyerje az: ..elvesztett : hitvest Ä 
•áüdja f;bii^átra^itcljességr«itétikáirffiüziójárialc.-; AoMségp az 
-ő'riés emlékfrosztalgiája; mintegy. Hilda iáltab :közvetítődik r;á 
-mólttfeléjríóbj^zi áflénytígített társ, közolségébfen.' engesztelődik 
-a;test)kfflai>lottiágaídsr A lány ébiedő-aiíézonyosságá,! Érettsége 
irqb iíitulkodó ! jmözdplátai, önkon télen ! kapérsága: як lapát .fcöt-
rülveszi a „test" légkörével, melyben enyhül,. bldódik !ari férfi 
szorongása., A .gesztusok,, lopva fölfedezett rokon vonások, a 
nasonlo lényt ovezo hangulat erosza ez, bűntelen, tudat-
talan ragaszkodás, tétova mámor a szépség igézetében. 
?! .NAvábvAbítáb-mindadeigtesabíég^v ге^Ъетг iöhhijbájábál is 
-mindenkinek r "MsioigáltaBCOtt̂ ri sizeóehcsétlén h sorsú, ; magiban 



A „szép" morálja 581 

a tragédia lehetőségét hordozó ember, amíg nagy dialógusa 
Hildával le nem zajlott. Ezután életében egy csapásra minden 
megváltozik — visszafordíthatatlanul, örökre. A magány las-
sanként bezáruló csapdájában, az idegenségérzés állapottá 
erősödő tudatában fokozatosan rá kell döbbennie, hogy ő, 
aki áldozatot kérlelt, majd követelt volna, most tragikus szük-
ségszerűséggel önmaga vált azzá. Az emlékőrzés, a parttalan 
hűség élete így találkozik először másarcú önmagával. Most, 
amikor szakítania kellene a múlttal , az emlékkel, mely ki-
fosztotta, megszégyenítette, még teremtett magánya min-
denségéből is kiforgatta. A kisvilág ösztönösen idomulni, 
igazodni tudó taglejtései hiába kapdosnak az álmok foszlányai 
után, körötte minden szertefoszlik, elemekre hasad, és a ki-
üresedő teret nincs, ami betöltse, csak a szépség vámpír ja kí-
sért tovább benne. A téboly partjára érkező boldogságűző 
ösztön megkezdi groteszk ámokfutását, szürrealista küzdel-
mé t a lángba borul t képzelet fantomjaival, melynek végállo-
mása a kétségbeesés, az öngyilkosság negatív, de ezúttal tra-
gikusan egyetlen megoldása. 

Az értékesség, lelki kiválóság maga a világidegenség, hang-
zik felénk a tétel, mert a világ mindig egy-egy közösséget 
jelent az individuum számára és éppen közösségeiben meghó-
díthatatlan, kegyetlen, mintha részvétlenségével magát az 
anyagi mindenséget utánozná. Hilda, Tibor, Liszner külön-
külön, egyénenként talán nem is rosszak, és mégis egy nagy, 
nyomasztó, ellenséges közösséggé egyesülnek társaikkal N ó -
vák Antal alvajáró igazoláskereséseinek vízióiban. A minő-
ségnek szembe kell néznie örök kiszolgáltatottságával, és hé-
roszi, emberfölötti erőre van ahhoz szüksége, hogy megvéd-
hesse erényeit a támadó világrend vad önzésével, az anyag 
„egoizmusával" szemben. Az esztétikai individualitás így 
fantomizálja szellem és anyag, gondolat és valóság el lentmondá-
sait; az már dualisztikus alapvetéséből következik, h o g y nem-
csak képtelen föloldani a tragikus szituációkat, hanem egye-
nesen teremti is azokat. 

6 Irodalomtörténet 
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A szimbólum megfejtése. „Aranysárkány" 

Az aranysárkány az ifjúság szimbóluma, a végtelennel, az 
egekkel kacérkodó fiatalság-láznak, mindent-t ipró indulat-
nak, féktelen szabadság-akaratnak a jelképe. „Szép" , mert 
fénylő, csillogó, dús a ragyogásban; és riasztó, mer t sárkány-
testű, ezért lelkében is azonosnak kell lennie a mesék szörnyével. 
A pusztítás és a pompa, az akarat és a fény kétarcú démona. 
Csodálni való, magával ragadó, úsztatja a tekintetet, és mégis 
gyűlöletes, mer t jelzése, parancsoló istene az elmúlásnak, a 
kényszerű, megválthatatlan kiiktatódásnak. Az idő szörnye-
tege ott fenn, a közömbös tér delelőjén. És mégsem tudhatni 
játék-e, valóság-e inkább? 

Kétszer jelenik meg a regényben. Először, amikor az érett-
ségit váró fiatalok tobzódó tavaszünneplése fölkúsztatja a 
derült ég magasába ; másodszor, amikor egy tompafényű szo-
bában két, emlékek közt bóklászó, kiábrándult „öregdiák" 
fölidézi, mint a messzetűnt nap tovasuhanó díszletét. 

A „szép" és a társadalom. Az egyszerűség mítosza. 
A „szép" nosztalgiája és a közöny. Az érték 

individualizmusa. Édes Anna. (1926.) 

Az urak önkényességének, a nagyváros lelketlenségének ki-
szolgáltatott cselédsors ábrázolásának Bródy Dadája, Er-
zsébet dajkája óta irodalmunkban megvolt már a hagyománya. 
Egyik legtartalmasabb területe lett a századvégen fokozódó 
társadalombírálatnak és a benne megbújó, tovább mutató 
lehetőség átáramlott századunk irodalmába, mely ennek a té-
mának szimbolikus magját is megtalálta. Móricz életművé-
nek számos darabja, — közülük alapképletében az Árvácska 
а leginkább „kosztolányis" —, József Attila lírája, Gelléri 
Andor Endre kisprózája bontja ki ezt a szimbólumot megte-
remtve benne egy sors mítoszát. (A példák vég nélkül sorol-
hatók, csak a legjellemzőbbeket ragadtuk ki.) 
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Kosztolányi életművébe nemcsak véletlenül szövődött bele 
ez a téma. (Németh László említi, hogy Kosztolányi talál 
fiókjában egy cselédkönyvet, és mindjár t regény lesz belőle.) 
Az Édes Anna szigorú vádemelés egy világ ellen, mely önmagát 
számolta föl, egy „értékrend" ellen, mely hamis, torz etikát 
hirdetett. Cáfolhatatlan bizonyítéka ez a mű annak, hogy 
írója milyen távol volt az úgynevezett „úri világtól", milyen 
bíráló, megvető távolságból szemlélte azt. 

Vizyék világa ellenséges már Anna megérkezése előtt is, 
mint ahogy undor í tó Ficsor visszaalázatoskodó „belátása", 
megtérése is. Mindkét rossz szövetkezett és árult, tessék jöhet 
az új éra, mondja keserű gúnnyal Kosztolányi. Anna tragédi-
áját is ez a szövetkezés okozza, mer t Ficsornak valamilyen 
gesztussal ki kell fejeznie újraéledt hűségét, bizonyítania kell 
ragaszkodását, ugyanakkor valahogyan mégiscsak elégtételt 
kell szolgáltatnia a sötét, zavaros közelmúltért. Vizyné cse-
lédgondja nagyszerű alkalom a szolgálattevésre, és Ficsor va-
lóságos hadjáratot indít Annáért, mer t látja, segítsége a leg-
jobbkor jönne. A házmester rettenetesen fél „föl támadt" 
gazdáitól, az újra uralkodó „uraktól ." Anna záloga lesz egy 
hitvány árulásnak, élő áruja a borzasztó üzletnek, melynek 
megkötői a filiszterség álarcában végül szinte valódi rabszolga-
kereskedőkké válnak. 

Ebbe az egymásnak betyárbecsülettel elkötelezett, ijesztően 
rideg és számító világba érkezik Édes Anna, akinek már a 
neve is csupa félszegség, tartózkodás, áhítat. Anna nem is-
meri az embereket, nem lát gondolataikba; csak arcokat, edé-
nyeket, szennyeseket és padlókat, ablakokat, konyhákat is-
mer, amiket vikszelni, tisztítani, ragyogtatni kell. Az embe-
rek, a másarcú mindenség világából csak a gyerekeket ismeri, 
akiknek meséket, imákat mondhat, és akikkel szabad játszania. 
Alakjában van valami az érintetlen lelkek félszeg dacosságából, 
tartózkodó merevségéből, mindenhonnan váratlan támadást 
sejtő rebbenékenységéből, ideges túlfűtöttségéből. 

Öntudatlan ösztönösséggel használ fel mindent, h o g y belső 
szabadságát megőrizhesse, magánya az egyetlen tulajdona, el 

6* 
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nem zálogosítható értéke, és mintha valami sajátos büszkeség-
féle is lenne abban, ahogyan sápadt, szolgálatkész arca mögött 
féltett kincsét biztos helyen tudja. Vizyék lakásába lépve 
alaktalan szorongás keríti hatalmába, futni, menekülni sze-
retne innen; gyűlöletesek számára az ormótlan, terpeszkedő 
bútorok, és riasztó a szobák, a konyha szaga; ennek a dölyfös 
otthonnak minden ingere, a légköre. Ficsor megretten, hogy 
fölsül jelöltjével, és ezzel végképp elveszíti a békülés reményét, 
ezért kénytelen megmutatni valódi arcát, az erőszakosat, 
ellentmondást nem tűrőt. Anna megtorpan, mert képtelen 
a határozott döntésre, alkatának lényege éppen a lebegő bi-
zonytalanság, a megérzésekre, lappangó sejtésekre könnyen 
irányát vesztő gondolkodás, az ingerek jelzéseire mindjárt 
riadozó ösztönösség. 

Az igazság csak homályos előérzet, tétova sejtelem benne, 
valamilyen testén-lelkén átrohanó ingerültség, formátlan, 
émelyítően heves tudatgyűrűzés. N e m tud érvelni, vitatkozni 
sem lenne képes, mert nincsenek hozzá közvetíthető gondolatai, 
„értelmes" szavai. Csak ösztöne van; gondolata, mielőtt meg-
fogalmazódna, már vérkeringésébe szövődött, és ott feszeng, 
tüntet zsigereiben, teste egészében. Föl is tűnik a háziaknak a 
daccal szelíd ajkak titokzára, babrálják, bíbelődnek vele, de 
meg nem nyithatják soha. Anna pedig valahogy megtalálja 
a maga békéjét ebben a gondosan visszahúzódó, egyelőre bán-
tatlan különzártságban. Dolgos keze alatt ég a munka, nem 
is lehet másként, számára olyan a mindennapos sivár robot, 
mint a lélegzés: az élet adottsága. A „levegőváltozásul a 
mosónőnek ott a padlás" vérlázító tűrésében él, mely már-
már békéje a léleknek; látszatra úgy tűnhet, többet nemcsak 
kérni, elgondolni sem tudna. 

A világ Anna számára Vizyék lakásával, a kiglancolt úri 
otthonnal azonosul, és az kiismerhetetlen, fenyegető, rossz-
indulatú, már a rendjével is félelmet keltő, amiről pedig ő 
maga gondoskodik. Ezért tiltja meg egy óvó, belső parancs, 
hogy szóba elegyedjék vele — elég az is, ha tekintetével érinti 
felületeit, átcsodálkozza és átrettegi benne a máslényegűt, a 
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megfejthetetlent. Ennek az önmardosó szorongatottságnak kell 
legyen egy rejteke, ahol végre levetheti a menekülés „ é g e t ő " 
álarcát, mely mögöt t fuldoklik a magányosság és eltéved a 
szabadulás reménye. A konyha egyik szegletében húzódik 
meg az ő estékben megébredő otthona, melynek nyugtató , 
altató fénye a tűzfalon kigyúló magányos láng villódzása. A 
csend, a szólíthatatlanság lopva teremtett ot thon-melegébe 
bekérezkedik „alvótársnak" a másik száműzött, a kis állat. 
Ok ketten egy egész világ, melynek öntudatlan elve maga 
a „szép", a szegények, az egyszerűek, az önszáműző tiszták 
öröksége a számukra idegen törvények szerint mozgó léte-
zésben. 

Az állandó menekülésben, biztonságkeresésben mégis fö l -
kísért a város olykor titokkal csalogató élete, az ismeretlen, a 
megfoghatatlan, a különös nosztalgiája, aminek a neve az 
emberek világában: boldogság. „Alom-leány" Anna is, „ egy 
fojtott sikoly", mint Ady feláldozott Margitja, aki „ájulva 
hullt egy durva szó miat t" . D e ez a durva szó hozzá tragikus 
módon nem egy fölcserélhetetlen azonnal megfejthető értelmű 
hangsor alakjában érkezik, hanem egy gesztusban, melynek 
valódi jelentését elrejti a szituáció. Anna valamennyire m e g -
szokta már taszító, új környezetét, és most, amikor először 
marad gazdái nélkül a lakásban, előhozakodik belőle a rab 
állat ösztöne, hogy végre bejárja ketrecét. De Jancsi úr is 
valami ilyesmit érez, ahogy átvillan rajta, most övé a lakás, 
miért is ne venné birtokába teljesen, minden tartozékával 
együtt?! Mer t a könnyelmű úrfi számára Anna még csak n e m 
is kaland. Puszta adottság, a lakás egyik darabja, élő tárgya, 
amihez az újdonsült tulajdonost úgy csalogatja egy kíváncsi 
ösztön, mint valami lezárt fiókhoz, melynek kulcsát a vélet-
len keze ügyébe vetette. 

Jancsi emlékében mind varázsosabb színeket ölt a lakás 
utolsó képe, előszobájában a cselédlánnyal, aki „pepitaruhá-
jában, mezítláb, kissé szétvetett combokkal" a vasalódeszka 
fölött hajladozva mintha őt várná, az ő „birtokos", paran-
csoló mozdulatát, mellyel most végre meghempergethet i a 
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szavak nélkül elutasító, dacos ajkak büszke tiltását, kihívó fö -
lényét. Ez a kép maga a burjánzó izgatottság, a mardosni, 
émelyegni kezdő kívánás. A pepitaruha kavargó, kontrasz-
tos színélménye részeggé bódítja a nézést, a mezítlábas lány-
alak érzékisége, öntudatlan kacérsága, a szétvetett combok 
ingerlő képe hív, szólít, parancsol. 

A testi vágy lassan átszerkeszti a lelket, uralkodni, irányí-
tani és fantáziálni kezd benne, kapcsolatokat, fu tó asszociá-
ciókat hív elő, és ezáltal unszol, biztat, követel . Jancsi lázál-
mos várakozása is fölidéz egy múltbeli eseményt. Utazott 
valahová, és a vonatfülkében megpillantott egy riasztó arcú 
nőt, akiről mégsem tudta levenni a szemét. A perverzió ha-
tárán alighanem túljutó vágyakozása, megbolydul t indulata 
odáig fokozódot t , hogy le akart volna szállni, követni sze-
rette volna a visszataszító és mégis izgató útitársat. Később 
elfelejtette az egészet. 

A két szituáció képletében szinte teljesen azonos. Anna 
sem tetszik neki, de egy megfejthetetlen, laza hangulat, a 
hirtelen eszmélő felismerés izgalma, a helyzet adottságának 
ingerlő lehetősége fölborít ja belső egyensúlyát, átadja énjét 
a vadul előtörő tudatalattinak, a szabadon kiáramló állatias-
nak, ösztönösnek. Amikor ideges, puha lépteivel kö -
zeledni kezd Anna fekhelyéhez, a lányban is fölébred a sej-
telmesnek, a váratlannak könnyebben engedő ösztönösség, 
boldog, mer t a hívás izgató, és sodró hevességgel szakítja ki 
a hosszan tartó egyhangúság dermesztő nyugalmából, sor-
vadó békéjéből. Majd egy pillanatra átrebben még rajta a 
tiltakozás tétova szándéka, megfeszül ajkán a csend zára, hogy 
aztán egy ősi, ragadozó mozdulattal föltépje a befogadás 
asszonyakarata. 

Anna föleszmélése az első révületből egy tragikus születés 
kezdete; m e g kell érkeznie abba a világba, melyet eddig 
csak bútorok, ajtók-ablakok, melegedő vacsorák és föléje 
trécselő, szolgálatváró arcok övszevisszaságának látott. Most 
föl kell ébrednie, látnia kell, ha akar, ha nem. És azóta mintha 
állandóan ot t lebegne fölötte az a „fényes és ocsmány mosoly", 



A „szép" morálja 587 

ami Jancsi láthatatlan arcát vonta gunyoros maszkokba azon 
a kísértő éjszakán. Anna menekülni szeretne, a riadt állatok 
kétségbeesésével futna ki ebből a városból, futna, futna, amed-
dig csak teheti, de mindenütt bezárulnak a kapuk körötte, 
és hiába érzi, hogy valahol meg kellene pihennie, nem talál 
sehol menedékre. Az eddig ismeretlen úri sokaság most káosza 
a faggatózó arcoknak, kíváncsi mondatoknak, a testébe ha-
sító tekinteteknek, melyekből számonkérhetetlen egykedvű-
séggel támad rá az értetlenség, a közöny. 

Az estély parfümpárás, nyomasztó zajosságában ott táncol, 
incseleg, kacérkodik és bájolog a gyűlöletes embersokaság, 
melynek Jancsi úr torz központja, szinte jelképe. Anna vad 
menekülésvágya, acsarkodó otthontalansága most már le-
mond az utakról, melyek kivezetnek innen, hisztérikusan rá-
feszül a falakra, hogy fölszakítsa börtönüket. Lázadás ez, a 
kizsigerelt idegek bosszúja a kínzó tudatosságon, rendjét vesz-
tett szembeszegülés, mely nem képes többé számvetésre: 
mozgásait már a kétségbeesés szervezi. Amikor Jancsi úr bele-
csókol Moviszterné vállába, Annában már egy fékezhetetlen, 
tovább vissza nem parancsolható ösztön eltökéltsége, lázas 
tudathomálya a leszámolás. A nagy mulatság romjai fölött 
újra megcsapja az az undorító szag és végigborzong testén 
az a riadás, ami az első pillanatban, megérkezésekor hatalma-
sodott el rajta, és ezután nem kétséges, hogy ki lesz áldozata. 
Vizyné, a cselédidomító, akin most az úrfi helyett is bosszút 
állhat, hiszen egyformák ők mindannyian, azonos a negédes-
ségük, az a megjátszott jótékonyságuk, mely valami szörny-
ként ráindázódik az ellenállni, védekezni már nem tudó, ké-
sőn eszmélő áldozatra, és kiforgatja magából, ízekre szaggatja 
maradék akaraterejét is, hogy korlátlanul uralkodhasson fe-
lette. 

A szituáció Kosztolányinál ugyanúgy, mint Dosztojev-
szkijnél, önálló birodalom, melynek saját mozgása, szigorú, 
megbonthatatlan belső logikája van. Vizynét meg akarta 
ölni Anna, Vizyt nem, de vele is végeznie kell, ha egyszer a 
szituáció önmozgása úgy parancsolja. Anna öl másodszor is, 
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akárcsak Raszkolnyikov. S h o g y miért, arra nincs, mert nem 
is lehet válasza. Két erő űzi, hajszolja a végkifejlet felé, két, 
egymást vezérlő, ölelkező akarat : a „szép" vágya, magas 
nosztalgiája és a szabadság, önmcgőrzés ősi, természetből fa-
kadó ösztöne. Az egyik megépíti Anna vonzó világát a maga 
szelíd különállóságában, a másik a szövevényes utat mutatja, 
melyen a tartózkodás elhúzódó magánya rákényszerül a ki-
törésre. 

Gyilkossága olyan, mint a Kárász Nellié. A kifosztott, meg-
hódoltatott minőség lázadó szembeszegülése, démoni vála-
sza a társadalom kíméletlenségére, zsarnoktörvényére, mely 
erkölcsössé nemesítené az alantasat és önérdekűt. Kosztolányi 
társadalombírálata ebben a művében a leghevesebb, és ez ki-
emelt helyet biztosít az Édes Annának a regények sorában. 
N e m pusztán a két világháború közötti, ellenforradalmi Ma-
gyarország egyedi társadalmának kritikájáról van itt szó, ha-
nem ennél is többről, általánosabbról. Ami az Édes Annában 
konkrét jelentés, közvetlen bírálat, vádemelés, az mind alle-
gorikus kifejtése csak a szimbólumnak, mely fogalma tarto-
mányával túlnő a korok egyedi meghatározottságain, hogy 
fölmagasodjon az időtlenséghez. Távolibb jelentése és leg-
főbb alkotói szándéka szerint a szépség időtlen mítoszának 
új ábrázolása ez a történet is, mely a puritán, öntudatlan 
tökéletességet emelte magához ideálnak és tragikus hősnek. 

A „szép" médiumai és az erkölcsiség 

Ha a világ n e m lehet képes időtálló erkölcsiség létrehozá-
sára, ha nincs objektív moralitás, csak önkényes korok van-
nak, melyek szeszélye bármit fölkaphat, igazolhat, akkor az 
erkölcsi tisztaság mégis létező, elpusztíthatatlan minősége 
csak a szubjektív személyesség kiváltsága lehet. Kosztolányi 
szenvedélyesen tagadja az objektív, társadalmi erkölcs lét-
jogosultságát — természetesen n e m hétköznapi értelemben, 
nem az átlagmorál szintjén, hanem elvontan, filozofikus hang-
súllyal. Az erkölcs ugyanakkor maga az általános, aminek a 
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meghaladására tett kísérlet egyben az erkölcs felfüggesztését 
is eredményezi. Az ellentmondás föloldhatatlan. Koszto-
lányi maga is pontosan látja ezt, és jól mutat ja gondolkodói 
nagyságrendjét már a puszta tény is, hogy nem próbálkozik 
meg a lényeget ügyesen körbejáró logikai játszadozással, nem 
épít tetszetős konstrukciókat a semmiből. 

Az erkölcsiség igényéről nem tud lemondani, de a társa-
dalmi formákkal, uralmi rendszerekkel könnyen behelyet-
tesíthető általánosságból sem kér. Nincs más választása ennyi 
f inom megrögzöttség, kereső aggályosság mellett, mint hogy 
a jól megértet t ellentmondásra építse rendszerét, magára a 
lehetetlenre, ész-ellenesre, az abszurdra. Olyan erkölcsiséget 
teremt, melyben megszűnik a reális kapcsolat, elvontabb szó-
val, a közvetítés egyén és társadalom, én és világ között. Az 
ő erkölcse n e m törvények rendszere, normák deklarációja, 
hanem szabad, merengő szubjektivitás: alkat és szemlélet. 
Maga a lemeztelenített lélek, mely az abszurdot nem tudja 
se föloldani, se elfogadni, és mégis képes szánalmas vergődé-
sében a legnehezebbre: a kitartásra, a szomorú dacosság sze-
líd, de megingathatatlan fölényére, aminek tudatháttere a 
büszkeség. 

Hol az a szubsztancia, melynek szolgálatából ilyen távoli, 
idegen fogalommá száműződik a győzelemvágy, az érdek, 
s ennyire elmosódik benne az anyag akaratossága, szinte ki-
szűrődik belőle a zsarnok lételv, hogy nyomában ne maradjon 
más csak szemlélődés, áhítat? Kant mondata adja kezünkbe a 
kulcsfogalmat: „A szép az, ami érdek nélkül tetszik". Ez a 
gondolat egy nagy esztétikai rendszer alapköve, és mégsem 
idegen test Kosztolányi élményében sem, valami ilyesmire 
gondolt ő is, amikor a h o m o aestheticus áttetsző lényébe 
rejtve szépség-erkölcsét tiltakozni kezdett az érdeketika, a 
nyers erő morálja ellen. 

Mert a szépség a gyengéké, a kiszolgáltatottaké, a védtelen 
tisztáké. Britannicusé, Pacsirtáé, Nóvák Antalé és Édes Annáé. 
A szépség az egyetlen minőség, melyből nem „hiányzik" a 
mindent megrontó, lealjasító érdek hangsúlya, hanem egysze-
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rűen összeegyeztethetetlen vele, mert lényegeik ant inómiku-
san szembenállnak. Az érdeketika, a megtévesztő, hamis morál 
a jelenségvilág erkölcse csak, a magakellctő látszaté, és egye-
dül a szépség az, ami ezen a nihilt érintő felületen áttör, hogy 
a „várakozóknak" egy magasabb elv létezéséről hozzon üze-
netet. 

Ok , a még így is bízók, a rideg reáltól riadók a „szép" 
ösztönös önkéntesei, Édes Anná-i, akiket néha magához emel, 
máskor a semmi szakadékához taszít ez a saját értékét nem is 
sejtő szolgálattevés. Médium-lét az övék, mert öntudatlanul 
adják át, ami belőlük a világra árad; a lényeg és a látszat 
közt úgy közvetítenek, hogy közben észre sem veszik, mi -
lyen rokon velük a hatalom, mely lassan fölemészti őket. 
A szépség sohasem kíméli követeit. Kegyetlen, következetes 
démon. Meghódítani csak az áldozattevéssel lehet, és csak az 
igazi áldozat, aki életével fizet. 

Kosztolányi rendszerében a kiélezett helyzetek valósága az 
elvesztett hit facsaró úttalanságában már a közöny relativitás-
elméletével kacérkodik, amikor egyszerre mindent átszer-
vez a megtalált alap, a „szép" központivá emelkedő fogalmi-
sága, a magából szubsztanciát teremtő esztétikum. Valami 
cselre gyanakszunk, agyafúrt mesterkedésre : hogyan lehet-
séges ez? Vagy a nihil, és akkor következő lépésként mutas-
son zöld utat a h o m o immorálisnak, vagy a szépség igézete, 
de abban oldódjanak föl végre a kínzó ellentmondások! Lé-
tezik még egy lehetőség, és Kosztolányi rendszere öntörvé-
nyének engedelmesen azt választja. N e m a megoldást, hanem 
együtt a két alternatívát, magát a képletet. Az abszurd énhasadását. 

Amikor hősei sorsát elemezzük, szembeötlik, hogy a döntő 
kérdést mindig megválaszolatlanul hagyja. Mert ebben a gon-
dolatmenetben úgy logikus, ha nem lehet eldönteni, vajon 
mi lehetett a mindannyiuknál bekövetkező tragédia közös 
oka? Az ő szolgálatuk mértéket vesztő megszállottsága vagy 
a világrend inkább, melyben a megcsúfolt szépség csak mint 
a szentek élete, a kiválasztottak márt i r iuma találhat alakmá-
sára? 


