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„A földig letapodtattam, rontattam, ne kiáltson az én vérem méltó-
ságodnak tekéntetére, se ne hervadjon véremmel fejedelmi méltóságod-
nak ékessége" - írja a „keserves rabszolga", Gálfi János. 

Zrínyi ott marad maga a kardjával, aztán már kardja sem lesz, 
tudjuk, az ország egyetlen, dúlt rengeteg erdő, s nem egy kato-
nát, egy menekülés lehetőségét, egy nagy koncepciót pusztít el 
a vadkan azon a bizonyos vadászaton, a keserves rabszolga is 
hiába esdekel, Báthori Zsigmond szótárából hiányzik az irga-
lom. A Levelestárat ismerni kell, tanulmányozni, s megjegyez-
ni máig előremutató jelzései kardiogrammját. Nemcsak gyö-
nyörűség: kötelesség és feladat. (Magvető, 1981.) 

SZABÓ MAGDA 

GONDOLATOK KOSZTOLÁNYIRÓL 

KISS FERENC: AZ ÉRETT KOSZTOLÁNYI CÍMŰ 
MŰVE ÜRÜGYÉN 

Jelentős, nagy erudícióval megírt irodalomtörténeti mű Kiss 
Ferenc Kosztolányi-monográfiája. Gazdagabbá teszi arról az 
olykor még ma is rejtélyes jelenségvilágról való ismereteinket, 
amelyet Kosztolányi nevével jelölünk. A szerző „köztes" 
munkának tekinti könyvét. Fő célja volt „a súlypontok ki-
jelölése s a mai kultúra arculatára is kiható művek elemzése, 
értékelése". Mindez a jövendő Kosztolányi-kép teljesebb törté-
neti, elemző feldolgozása érdekében. E szándékából az is nyil-
vánvaló, hogy müvével nem érzi megoldottnak a még ma is 
számos kérdőjelet felrakó Kosztolányi-problémát. Rokon-
szenves törekvése, hogy nem formál igényt végleges megoldás-
ra, hanem eredményeit a további gondolkodás és ítéletalkotás 
számára ajánlja fel, veti kritikai mérce alá. 

A szerző elemzéseit, szöveginterpretációit az 1918-19-es 
forradalmak után létrejött müvekkel kezdi. 1919 ugyanis az 
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akkor már halott Ady és Kaffka Margit kivételével szinte 
valamennyi jelentős költő és író számára fordulatot, vagy 
legalábbis új pályaszakaszt jelentett. Ezért maradnak el az 
1910-beli A szegény kisgyermek panaszai kivételével az előz-
mények. Erről az irodalmunkban egyedülálló remeklésről 
Németh László 1929-ben nem nagy túlzással úgy nyilatkozott, 
hogy ez a kötet „Kosztolányi korai, de soha meg nem haladt 
verseskönyve". Érzékletes tömörséggel ír erről a könyvről Kiss 
Ferenc s példásan is arra nézve, hogy tudományos igényű 
szöveg is lehet érdekes, jó olvasmány. S ez valódi erény. A 
szegény kisgyermek panaszai szerep-lírájáról a történeti előz-
mények bemutatása után így ír: 

„Az arcképegyesítésből eredő lírai különösség, az idegen jelmezben 
való otthonos mozgás, a sajátos akcentus érdekessége, az originális mo-
tívumok jelenléte a szerep-líra minden változatában fontos hatóelem, 
de legtermékenyebben ez a lehetőség is akkor érvényesül, ha a felvett 
szerepben az egyéniség legfontosabb hajlamai juthatnak szóhoz, ha a 
szerep önvallomás és önszemlélet, feloldás és éber figyelem dialektiká-
jának terepe; ha élvezheti és szemlélheti is általa önmagát a költő, ha 
személyiség és proteuszi hajlamok egybejátszásának alkalma a vers. A 
szerep-líra legszebb példái Arany Bolond Istók')íXó\ Ady kuruc versein 
át Weöres Sándor Psychéjéig, ilyenek. Közöttük is különleges hely illeti 
Kosztolányi híres ciklusát, A szegény kisgyermek panaszait. Szerencsés 
és termékeny szerep, mely benne megvalósul" 

Ezzel a gondolatmenettel Kiss egy alapvető Kosztolányi 
tulajdonság természetére tapintott rá, bár a kifejezést nem 
használja, a lírai képlékenységre. Már Kaffka Margit arról írt a 
legelső Kosztolányi kötetről, a Négy fal közöttröX elmélkedve, 
hogy annak költője nemcsak a nagy érzők, de „az érzéssel 
mesterkedni is szépen tudók" közül való. S a monográfia írója 
kifejti azt is, hogy Ady híres minősítése Kosztolányiról, hogy 
ti. „irodalmi író", „az eredetiségre annyira kényes korban nem 
számított dicséretnek". De van Kosztolányinak költői szem-
lélete és az általa képviselt esztétikai nézetek ismert tarto-
mányain túl egy originális ihletforrása, sőt forrásvidéke. S 
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ebből a gondolati-hangulati ihletvilágból kisoijázó költe-
mények szinte a Hajnali részegségig, a Szeptemberi áhítatig, 
tehát legmagasabb minőségű remekműveiig egy a szerző által a 
részletek iránti érzékenységgel s mégis összefogottan elemzett 
eredeti, már-már végzetszerű, majdnem rögeszmés látásmód-
hoz, egy rendkívüli erejű belső realitáshoz vezetnek. Kiss 
Kosztolányi „sajátos hajlamának" nevezi ezt a végzetes szel-
lemi erőt, e bűvölő hatalmat. A költő 1904-ben íija Babits-
nak: * 

„Megéreztem a múlt hatalmát, titokzatos vonzóerejét. . . most 
mélységesen érzem az élet családi kályhájának m e l e g é t . . . az ember 
sorsa az ember jelleme; de hol van az ember sorsa: a múltban! Léptünk 
minden gyökérszála oda kapaszkodik, nevelésünk onnan kaptuk, elsó' 
benyomásainkat onnan szereztük. Gondolatok és hangulatok bánta-
nak. Mindig arról álmodok, hogy gyermek vagyok, s oly érzelmeket 
érzek ilyenkor, amelyeket kifejezni sohasem tudok, de mindig vigaszt 
merítek belőlük. Félő tisztelettel meredek mindenre, ami otthonról jő; 
ez szent - gondolom magamban, hisz a semmiségek, melyek már el-
múltak, a múlt igénytelen tárgyai és eseményei alkottak engem, ők az 
én isteneim." 

Igaz, hogy mint Proustnál, Kosztolányinál is leggazdagabb 
forrás a gyerekkor és a tárgyak. S ide sorolható még 
Hofmannsthal meg Rilke is. Egy egész hatástörténet kere-
kedhet ebből az olykor modorrá merevedő múltidézésből. Ez 
azonban Kosztolányinál minden, Illyéssel szólva „lenn alapkő 
és fenn tető", olyan zárt polgári világ, amelyben generációkon 
át tündöklenek és porosodnak a túlélő tárgyak, illatukat 
vesztett dobozkák, elsárgult levelek, porcelán figurák, szét-
foszló dallamok. S ez az, amiben állandó a Kosztolányi költé-
szete. A polgári múlt idézésében. Az elmúlás kihívásában. 
Ehhez keres esztétikai magyarázatot, ehhez a homo aestheticus 
ideológiáját, ez emelője és gátja költészetének. S pályájának 
kibicsaklásai is ehhez a gyökérproblémához utalnak vissza. A 
szó teljes és mély értelmében polgár volt, mint sokan mások az 
irodalomban, körülötte és utána. De a magyar középosztály-
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beli intelligencia legjobb kiadása. Részese volt — Czine Mihály 
szavával — „a Nyugat polgári irodalomteremtő csodájának". 
„Bűvös köréből" nem tudott s nem is akart kitörni. Polgár volt 
s a mának szóló üzenete egy visszavonhatatlanul elsüllyedt 
világ megőrizni talán nem méltatlan néhány emlékét idézi 
vissza. 

Ne essék tévedés! Nem menthetők s foltot hagynak pályá-
ján az ellenforradalmi hirhedt Pardon rovat írásai, az 1929-beli 
Ady-pamflet má már mosolyt fakasztó melléfogásai. De ezek 
az olykor groteszk hadonászások is más fénytörésűek lesznek, 
ha a költőnek a Kiss által meggyőzően elemzett magányára 
gondolunk. S e magány sötétjében gyúltak ki a múlt, a gyerek-
kor, az ifjúság, a részvét fényei. 

Nézetei — mint a szerző fejtegeti —, a korabeli értelmi-
ségével mutatnak azonosságot s ez így természetes, hiszen a 
szerkesztő, a közíró Kosztolányi „sohasem volt olyan szuve-
rén, hogy a kor uralkodó áramlataival szembe tudott volna 
szegülni". Tegyük hozzá: alkata s elkülönülő természete, világ-
látása sem tették lehetővé ezt számára. Világosan fogalmaz s 
téves nézeteket korrigál a szerző. A szentek, forradalmárok, 
lángelmék virtusa távol állt Kosztolányitól, akit — Esti Kornél 
a bizonyság rá — „tehetségének természete se képesített titáni 
küzdelemre. A megélni igyekvő, dolgaiba merült kisember 
etoszát képviselte ő rendkívüli tehetséggel, kivételes szinten. 
Életrevaló, termékeny emberség ez, lehetőségei az irodalomban 
is nagyok, amíg megmarad önmaga keretei között, de kudarc 
és romlás forrása lehet, demoralizálhat, ha életbevágó közös-
ségi ügyekben önmaga normáit igyekszik törvénnyé emelni." 
Amikor erre törekedett, veszélyt hozott magára, eltévedt. Meg-
ítélésében - helyesen - mindig nagy szerepet játszott a forra-
dalmak idején tanúsított ingatag magatartása, sjelenkori kritikai 
állásfoglalásainkban is döntő súllyal esett latba ez a magatartás. 

Ezeket a tényeket a szerző természetesen tudja és meg-
kísérli „belső logikájuk" felderítését. Az őszirózsás forradalom-
mal Kiss szerint azonosult Kosztolányi, de ez kivételes azo-
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nosulás volt. A forradalmi tömeg, maga a forradalom lelke-
sítette, persze tele ellentmondásokkal. De tegyük hozzá, még 
ez az ellentmondásos lelkesedés is a pillanat szülötte volt, 
amelynek történelmi ereje bizonyára őt is megérintette. 
Szeretett szerepelni. A népszerűség iránti vágy életének, tevé-
kenységének egyik mozgatója. Mindig mindenben a legjobb 
akart lenni. Modernségben a legmodernebb, rímelésben a leg-
technikásabb, a nihilben a légnihilistább, de mindenekelőtt a 
legnépszerűbb akart lenni. Szinte tragikus, hogy több minden-
ben volt nála jobb a kortársak között. Nyomasztó lehetett 
olykor Ady, Babits vagy Karinthy árnyéka. Ez is a portréjához 
tartozik. Kiss kifejti, hogy az ellenforradalom éveiben 

„az í r á s . . . kockázatos cselekvéssé súlyosult, s a Paxdon-beli heccelő-
déseivel ő maga is részesévé lett az általános elvadulásnak. Látja, hogy 
minden sora emberek érzékenységét sebezte fel, tisztességbe hasított, 
sorsok alakulását befolyásolta . . . Borzadva látja, hogy az ember rej-
telmes ösztönei, a lélek alvilági indulatai elszabadultan, állami pártfo-
gással tobzódnak." 

Mindezek intenzív átélése és kései felismerése után szinte 
válaszul a kor szennyes indulataira s önbírálatként egyaránt a 
regények következtek. Nincs módunk részletesen írni Kiss 
Ferenc elmélyült, érzékeny, stilárisan is nagy igénnyel ki-
munkált regényinterpretációiról, gondolkodó és gondolatokat 
létrehívó elemzéseiről. Azzal a fejtegetésével azonban, amely 
szerint az Aranysárkány gyengébb lenne a másik három 
regénynél, nem tudunk egyetérteni. Az „epikai váz gyenge-
ségeit" ugyanis ebben a regényben nem érezzük. A magányos 
Nóvák tanár sorsa tragikusan végződött, s való igaz, hogy a 
regény a társadalmi, az emberi kiúttalanság, áz élet, a remé-
nyek, a nagy szándékok elhanyatlása mellett szavaz. De ez a 
szemlélet az író életérzésének fundamentális tényezője. A 
krimiszerűség negatív minősítését sem tudjuk hitelesnek el-
fogadni. Hiszen Nóvák öngyilkossága szánandóan szomorú 
győzelem, zsákutcába torkolló kiegyezés a végül is felül-
kerekedő megaláztatás felett s a tanár helyzetéből és jellemé-

9 Irodalomtörténet 1982/2 
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bői következik. Sőt, sajátos módon, éppen az Aranysárkány 
mutatja fel lazább szerkezete ellenére vagy éppen azáltal az író 
legkimunkáltabb társadalomképét. Valóban, itt minden 
reménytelen, a romlás felé mutató. Két forrása van ennek: a 
társadalom állapota, s az író szemlélete. „Én nem gyönyör-
ködöm az emberben" mondja Hamlet egykori, besúgóvá 
züllött tanulótársainak. Nos, s ez érvényes az Aranysárkányra s 
a többi regényre egyaránt, Kosztolányi szerette az embert, 
részvéttel volt sorsa iránt, de nem tudott gyönyörködni benne. 
Ez a legfőbb oka annak, hogy lélektanilag kimunkált, mes-
terien megjelenített alakjai, bravúros cselekménybonyolítása 
ellenére ezek a regények lehangolok, sorsok megoldására nem, 
csak részvétkeltésre alkalmasak. Ebben az értelemben az 
Aranysárkány sem alábbvaló társainál. 

Kiss Ferenc A bús férfi panaszairól megállapítja, hogy 
Kosztolányi költői ihletének legtermékenyebb árama a 
„mámoros ámulás". E megállapításban sok az igazság, de nem-
csak a mámoros ámulás, hanem a lírai mondandó tudatos 
formálása, a rejtőzködésre is alkalmas költőiség is része ihlet-
világának. Benne van ebben Kosztolányi játékra mindig kész 
intellektusa is, állandó készenléte a szerepjátszásra. Kiss több-
ször visszatér munkájában a költőnek a Pardon-cikkek által 
jogosan bekövetkezett emberi és írói hitelvesztésére. A Ki-
sérem a fiam. . . elemzése a Bús férfi panaszaiból érzé-
kenyen mutatja, mit jelentett a Pardon miatt megszorított, sőt 
kiszorított költő ihletében a családba húzódás, a belső kör 
leszűkített világa, s hogyan öltözik lírába a drámai történés, a 
védő, anyamelegből kiszakadó élet veszély tudata. 

„így jön létre a Szabó Ló'rincen át Pilinszkyig követhető' modern 
költészet lehetőségeit példázó vers, mely az ember állati hajlamainak 
intenzív tudatában is őrizni képes az emberi méltóság ideálját, az aré-
nában is az éden álmát. S egyben azt is, hogy a szabadabb, kényezte-
tó'bb időkben kialakult ihlettípusok miként akklimatizálódnak a kímé-
letlenebb közegben." 
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De A bús férfi panaszai előremutat a Hajnali részegség, a 
Szeptemberi áhítat nagy lírai áradásainak irányába is. A szerző 
csiszolt szavaival szólva „a hangos zeneiség, a röppenésszerű len-
dületekkel szökellő ritmus, az önfeledt, mámoros kérdések, me-
lyek a varázslat sejtelmességének hangsúlyozásával is vonzásá-
nak erejét, a lenyűgözöttség teljét érzékeltetik". A bús férfi 
panaszai a költő Kosztolányi realitásérzékét is igyekszik vissza-
adni, mert a versekben kifejezett ítéleteiben — mint Kiss ki-
válóan úja — a Pacsirta és az Aranysárkány kíméletlen élességét 
érvényesíti. 

Jelentős szava van a szerzőnek az újságíró Kosztolányiról is. 
A költő valóban bravúros újságíró volt, mestere a szónak s az 
olvasó nevelésének. Bóka László „harmatfriss" prózának érezte 
az újságíró Kosztolányi írásait, akinek „minden mondanivalója 
mögött ott remeg a kérdés, amit csak az é r e z , . . . aki az életre 
kérdez". Nem közvetlenül, de az emberi kiszolgáltatottság és 
esendőség művészi ábrázolataiban a Horthy-társadalom 
viszonyainak egyfajta bírálata is benne rejlik kis írásaiban. 
Portréi, például a híres Alakok, az embersors lényegét érintő 
írói esettanulmányokká válnak, kis remekekké varázsos tolla 
nyomán. S hasonló bravúr a Zsivajgó természet is. amelynek 
darabjaiban az elmúlás bénító tudata látszólag jelentéktelen 
formációkban, az ábrázolás tárgyában jelenik meg. Megfog-
hatatlan, rejtelmes, halálos játék az élettel. De ezt a rejtélyt, 
amelynek csak „dísze és bogiára" a stílus elegáns köntöse, Kiss 
Ferenc sem tudta megoldani. A Boldog, szomorú dal világa sok 
kísérlet ellenére igazában máig megfejtetlen. 

Az esztéta Kosztolányiról külön fejezetben ír a szerző. Élet 
és irodalom egy volt a költő számára. Ám ennek az íratlan 
esztétikának, amely korántsem csak az övé, hanem nyugatos 
pályatársaié is, bizonyára vannak törvényei, ha egzakt formá-
ban nem foglalhatók is össze. Kosztolányit nem érdekelte, 
van-e különbség a képzelet alkotta világ és az objektív valóság 
viszonyában s melyik a kettő közül a meghatározó, ő a valóság 
vonzásában élt és írt, de nem a realizmus igényével. „Sohasem 

9* 
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lehet szabadulni a valóságtól, az szolgáltatja . . . a legvadabb 
ingert, a legősibb varázst, a legtúlvilágibb ihletet" írja az 
Ábécében. Kosztolányi, mint a szerző mondja, az „életrangú 
mű" szolgálatára rendelte tehetségét. Ám ha ezeket a gondola-
tokat tovább gondoljuk, arra az eredményre jutunk, hogy a mű-
alkotásnak az ösztönöst a tudatossal vegyítő költői-írói gyakor-
lata nem Kosztolányi Dezső magántulajdona. Benne él az a 
Nyugat első kísérletező nemzedékének nem egy jelentős mű-
vészében. Más kérdés és igaz észrevétel, hogy Kosztolányi 
agnoszticizmusa állandóan ott munkál ars poeticájában is. A 
mű mint maga az élet, megismerhetetlen. Véletlenek sorozata 
lesz művé. Ám cáfolata ennek — Kiss biztos kézzel mutat rá — 
Kosztolányi műveinek acélos szerkezete, mérnöki koncepciója. 
A költő világosságot akart annak ellenére, hogy akik a szim-
bolizmus esztétikáján nőttek fel, szinte kivétel nélkül mind 
megfejthetetlen csodának tartották a verset. A költő „fellázadt 
a megfoghatatlanság dogmája ellen és neki is látott a meg-
közelítés kísérletének. A versértés módszerét pszichofizikainak 
nevezte, s műelemzéseinek »természettudományos1« igényével 
a megismerés napjaink felé mutató elvét képviselte." Elgondol-
koztató, s némi fenntartással elfogadható megállapítás ez. 
Ehhez járul még a szervesség eszménye mint döntő kritérium. 
Az írót idézzük: „Egy művészi alkotásban minden szükség-
szerűen a helyén van, akár az égbolton a csillagok, a szavak 
változhatatlan csillagászati törvényeknek engedelmeskedve 
keringenek és tündökölnek." Alig volt még korszaka iro-
dalmunknak, amelyben annyi szó esett volna az írás mű-
vészetéről, törvényeiről és spontán megnyilatkozási változatai-
ról, mint a Nyugat első nemzedékének virágzása idején, de még 
a két világháború között is. A legtöbb kérdés a tartalom és a 
forma problematikája körül burjánzott. Természetesen nem 
lehet állítani, hogy a kettő összefüggését Kosztolányi a mate-
rialista dialektika szellemében értelmezte volna. Az ő esztéti-
kája mint Kiss Ferenc írja, — „őrzi az eredet, a szimbolista-
impresszionista szemlélet jegyeit". Kosztolányi elismeri azon-



Az oktatás műhelyéből 381 

ban, hogy az ábrázolt alakok és a történet „a gondolat felől is 
előhívhatók", sőt ő maga is ezt a módszert tartja korszerűnek, 
így alkotott ő is. Ám a mondandó, a tartalom formateremtő 
ereje mégsem jut eléggé egyértelműen kifejezésre. Pedig tudja, 
hogy ez a művé létei igazi, egyetlen útja. 

A Kosztolányitól többször, büszkén és elkülönítően 
említett homo aestheticus problémakörét Kiss Ferenc fő-
képpen az ^síi-novellák vizsgálatánál érinti. „A tételesen szó-
hoz jutó viszonylagosság, az a meggyőződés, hogy minden 
attól függ, milyen szempontból nézzük, az élet céltalanságának 
tudata, az emberszemlélet szomorú kétkedései az Esti-
novellákban is jelen vannak." Az író ezeket az írásokat no-
velláknak, más novelláit elbeszélésnek nevezte. Érezte volna 
mint Kiss Ferenc gondolja az £sí/-novellák más minőségét, 
netán gyengébb művészi színvonalát? Aligha. Ezek a novellák 
mások, de nem kisebbrendűek az elbeszéléseknél. Az Esti-
történetek éppen szubjektivizmusuk okán egy írói létforma 
foglalatai és fantáziatartományuk személyes hitele aligha lehet 
vita tárgya. Lehet, hogy az író által elbeszéléseknek nevezett 
írásokban a történet kerekebb, kimódoltabb, míg ezekben 
éppen a szubjektív elem a főszereplő. Maga az író, aki a 
fonákja felől is a lényeget vélte látni. Egy szuverén művész 
elvitathatatlan joga ez. Sőt az ^síi-novellák „humán" hori-
zontja sokszor tágabb, beláthatóbb, mint más elbeszéléseké. 
Éppen, mert az író személyes jelenléte hitelesebb ezekben. 
Meglehet, a formálás olykor nyersebb, a mintavétel érde-
sebb, de az egész együtt mégis egyéni, összetéveszthetetlen. 
Ide hangzik ki végül a szerző idézett megfigyelése is: 

„Az öntanúsítás novellái minden kreativitásukkal együtt lényegük 
szerint az önéletrajz fejezetei. A pálya csomópontjait tükrözik, azokat 
az elhatározó jelentó'ségű élettájakat, amelyekben a személyiség lénye-
ge, író és világ kapcsolata legteljesebben ölthet alakot Egy prózaíróra 
nézve nem feltétlen dicséret az önéletrajzi jelleg hangsúlyozása, de 
ezúttal egy költő prózájával állunk szemben, s egy olyan irodalom kép-
viselőjével, melyben épp az önéletrajz jegyében írott próza vitte a leg-
többre." 
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Egyébként az ísíZ-novellák művészi minőségét mi sem mu-
tatja jobban, mint az a tény, hogy elemzésükkel Kiss Ferenc a 
monográfia igen értékes és emlékezetes lapjait írta meg. Kiss az 
^'síi-novellák életrajzi burkát éppen olyan erudícióval fejti fel, 
mint amilyennek kimutatja ezekben a Kosztolányi-mimikri 
változékonyságát akár a tragikumig ívelőn, s az író „megfog-
hatatlanságát" mindvégig igazolja, ábrázolni, kifejezni tudva a 
jelentésszintek gazdag árnyalatait, állandó és többrétű jelképes-
ségét. Önéletrajz ez a novella-koszorú a tárgyi, a reális világba 
emelve. Kosztolányi számos írói remeklésének egyike, s Esti 
alakjában - ez a szerző finom intuíciója - „a Számadás 
költőjének az anyag természete és a humor intenciója szerint 
stilizált előképe". 

Kosztolányi költészetének összefoglalója a Számadás című 
kötet 1935-ből. Kiss Ferenc e kötet létrejöttében az Ady-ügy-
nek tulajdonít nagy szerepet. A költő súlyos betegségének 
előjelei 1933 nyarán mutatkoztak először. 

„A betegség és a Meztelenül megjelenése (1929) között egyetlen 
esemény van, amelynek szerepe elhatározó jelentó'ségű: az Ady-pör. 
Egyetlen okból eredeztetni ily nagymérvű emelkedést aligha volna jo-
gos. A Számadás szempontjából nem is maga a vita, hanem következ-
ményei a fontosak. Kosztolányit ez a vita késztette számadásra. Szem-
léletének legfó'bb tartalmait e vita sotán mozgósította és ötvözte hatá-
rozott, só't kihívó rendszerré, s önmaga lényegének dacos vállalása ettó'l 
kezdve nyomul költészetének előterébe. Az Ady-pör tehát nem az élet-
rajz jelentős eseményeinek egyike, hanem gyűjtőpont, melybe sok felől 
futnak össze a motívumok." 

Kiss körültekintően dokumentálva mutatja be azt a zsákut-
cát, amelyben a büszke polgár benne rekedt s elveivel és maga-
tartásával magában is maradt. Hiszen az Ady-pamfletben is ő a 
főszereplő, félreértések, képzelt és valódi bántások ködlovagja. 
Végérvényesen a magány páncélját öltötte magára. Kiss szelle-
mesen fordítja vissza Kosztolányira az írónak Freudról mon-
dott szavait, amelyek szerint Freud ,élettani bábként látja 
mindünk". 
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„Némi leegyszerűsítéssel a prózaíró Kosztolányiról is elmondható, 
hogy lélektani bábként látta mindünk. Csak magát nem. Magát soha. Ö 
mindig a nagyrahivatott élő ember jelképeként nyilatkozott. »Vagyok 
aki vagyok. És nem alkuszom!« vágta ellenfelei szemébe az Ady-pör 
során. De ennek az önérzetnek nála mindig a líra volt az elsőrendű és 
közvetlen műfaja." 

A szerző lényegeset tudott közölni velünk arról, amiről 
művében a legtöbb szó esik: Kosztolányi lírájának természe-
téről. A költő kivételesen érzékeny egyéniség volt, igaz. És 
reakcióiban önkényes, nemegyszer ellenszenvesen önző is. 
Híres nihilizmusáról is van új megfigyelése a monográfia író-
jának. A semmi-élmény sokoldalú bemutatása \itán Kiss így 
összegez: ,,Mindebben mégsem az a lényeges, hogy az érett 
Kosztolányi semmi-élménye szerves képződmény, hanem az, 
hogy ebben a defenzív változatában is rejlenek felfelé lendítő 
indítékok." A semmi, mint felhajtóerő, mint a lírát megújító 
költői tartalék! Ez a megfigyelés és a belőle származó követ-
keztetés új eredmény a Kosztolányi-kutatásban. Mint ahogy 
új az a magatartás-változat is, amit az „öntanúsítás" kezde-
tének nevez a szerző, s a Marcus Aurelius című költemény 
árnyalt elemzésével, mint a „semmi élmények termékenyebb 
változatát" értelmezi. 

A költő belső, tudati színpadán lejátszódó események vezet-
nek el magyarságképéhez is. Kiss az Életre-halálra című vers 
meggondolkodtató értelmezésével magyarázza az életmű egyik 
neuralgikus pontját, Kosztolányi viszonyát magyar voltához. 
Fejtegetéseivel lényegében egyet lehet érteni. Igaz, a költő 
megmaradt gyermek és ifjúkora eszményeinél, családi hagyo-
mányainál s politikai tájékozottsága gyakran felszínes vagy 
éppen hiányos volt. Ha egybevetjük mindezt kortársai néze-
teivel, ha távol állott is mindenfajta forradalmiságtól, sőt 
retrográd elemek is belevegyültek nézeteibe, magyarságképét a 
polgár mivoltára mindig kényes költő e nézetekhez mért jelen-
tősége szerint kell megítélni, bár ennek a magyarságeszmény-
nek időszerűtlenségéhez már a költő saját korában sem fér-
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hetett szó. Magyarságélményének megítélésében nem lehet 
csak a puszta, motiválatlan elutasítás álláspontjára helyez-
kedni. A nyilvánvalóan letűnő úri, polgári világot lehetett 
gyűlölni, pusztulását nap mint nap kívánni, de a Kosztolányinál 
az osztályáról kialakult kép nem minősülhet bűnnek vagy 
merő álomvilágban élésnek. Móricznál tisztábban kevesen 
látták az úri múri tragikumát, de mert benne élt, némi rokon-
szenvet a halálos ágya mellett sem tagadott meg tőle. A népi 
írók cezúrája szellemi életünkben valóban polarizáló erejű volt, 
de amit polarizált, abban is rejlett valami érték. Kosztolányi 
Dezső egyénisége törvényei szerint volt magyar poéta s ezt is 
visszhangozza talán az Életre-halálra. 

Keserűség és önérzet szövik át a Számadás legtöbb s leg-
jelentősebb darabját. Ezért helyénvaló Sőtér Istvánnak az a 
véleménye, hogy a költő „életművének második szakasza nem 
egyéb, mint az elsőnek a visszaéneklése, palinódiája". Ez az 
utolsó költeményekbe összegyűlő keserűség lett „fájdalmas, 
dacos" vállalással tüntető különállássá, ez siklott át a sebzett 
önérzet lobogó szavaiba. Híres versei közül részletesebben csak 
a Halotti beszédit térünk ki. A halál-szomszédság tudata 
állandó ihlete Kosztolányinak s a Számadás szinte minden 
jelentős versében ott van. A Halotti beszédben mégis egy 
ember halála okán nyilatkozik meg. A halálfélelem a költő 
egész életét végigkísérte. Az Osvát-emlékbeszédben maga fogal-
mazott így: „Nincs teremtmény, bármily jelentéktelen is, aki 
ne válnék jelentőssé végső perceiben." 

A Halotti beszéd értelmezését megelőzően Kiss a motívum-
felismerés erejével idézi fel az Osvát Ernő a halottas ágyon 
című költeményt. Ennek mesteri elemzésével sikerült a szerző-
nek a Kosztolányi-rejtély mélyére eljutnia, s ezáltal szöveg-
értelmezése a Kosztolányival foglalkozó szakirodalomban a 
legjelentősebbek egyikévé vált, kiemelkedő interpretációvá. 
Érzékeny megfigyelése a szerzőnek, hogy a Halotti beszédben 
„az operanyitányok technikája érvényesül, a mű vezér-
motívumainak a különböző hangszereken való megszólaltatása, 
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az alapmondandó előrehallatása. A Halotti beszédben eseményt 
idéz Kosztolányi, valóban távol a nála gyakori morbiditás 
minden változatától, „egy összeomlás nagy jelentőségű mozza-
natait". Ő, aki a világot mindig kiszámíthatatlan meglepe-
téseket rejtő zűrzavarként élte át, utolsó remekléseiben 
{Hajnali részegség, Szeptemberi áhítat) a létezés értelmét 
keresve „a végső megoldás páratlan teljességét" akarta. Ezért 
jutott el a „Csillagközi létezés" rejtélyéig, a „Vendégség" értel-
mezéséig. összeomló életében - s ez Kiss Ferenc lényeget értő 
gondolata — szinte mámoros eufóriában, pazar pompájú szavak 
zuhogásában röpíti még egyszer ünnepi magasba ifjúsága 
zászlóit. Valóban az önmagának adott „kegyelmi pillanatnak" 
vagyunk tanúi utolsó verseinek olvasásakor. 

Kiss Ferenc monográfiája irodalomtörténetírásunk számot-
tevő eredménye. Nem utolsósorban azért, mert „rehabilitálja" 
Kosztolányit. A költő s nem egy pályatársa művének valódi 
értékeit ugyanis megingatta, mert alámosta a felszabadulást 
követő több mint egy évtized nemegyszer dogmává merevített 
irodalompolitikai gyakorlata, az úgynevezett polgári irodalom-
ra kimondott halálos ítélete. Ma már történelmi és irodalom-
történeti tény, hogy ez a halálos ítélet halhatatlanokat sújtott, 
olyanokat, akik nem csak részei századunk irodalmának, 
hanem magas irodalomtörténeti mértékkel mérve is klasszi-
kusaink sorába tartoznak. Közöttük van Kosztolányi Dezső is. 
(Akadémiai Kiadó, 1979.) 
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