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KIRÁLY ISTVÁN: KOSZTOLÁNYI. VITA 
ÉS VALLOMÁS 

A könyv alcíme műfajának, közelítésmódjának jelzéséül 
szolgál. Király István nem egyszerűen Kosztolányiról szóló 
tanulmányait gyűjtötte egybe — részben az évforduló ösz-
tönzésére — , hanem kétfrontos vitát is kezdeményezett: 
egyrészt saját, Lukács György elutasító gesztusait tovább-
örökítő régebbi magatartásával, másrészt azonban azzal a 
létszemlélettel is, amelyik Kosztolányi életművét azért ide-
alizálja, mert benne a személyes sors és az egyedi ember 
nagyszerű tragikumának legmagasabbrendű kifejezésmódját 
látja. Nem mintha Király István tagadná a személyes lét, a 
végső kérdésekkel szemben való magányos állásfoglalás 
gesztusának természetes voltát. A halállal például kinek-ki-
nek magának kell számot vetnie, úgy, ahogy azt Kosztolányi 
is tette nagy verseiben. Nem is ezzel van vitája a szerzőnek. 
Még csak nem is azzal a ténnyel, hogy válságos, értéknivel-
láló korokban felértékelődik a szubjektum szerepe, s az a 
művészi magatartás, mely ezt a szubjektumot állítja ábrázo-
lásának középpontjába. Ezt a tényt elfogadva mégis egy má-
sik, lehetséges emberi állásfoglalásra teszi a hangsúlyt, mely 
nem választja el egymástól az értéket és a valóságot, hanem 
ellenkezően : ez utóbbiban igyekszik megteremteni az ember-
hez méltó közösségi lét feltételeit. 

A „vallomás" szóval a könyv műfaját nevezi meg Király 
István. Tanulmányfüzére ugyanis esszé, mert benne „az em-
beri lélek önkeresése" valósul meg, „nemcsak egy írón s 
annak művein, de egyben saját életemen gondolkodom el 
Kosztolányi-élményemmel újra szembenézve" — írja a szerző 
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a bevezető műfajelemző fejezetben. Részben meghaladja 
Király István esszéfüzére a műfaj huszadik századi magyar 
hagyományát, melynek gyökerei sokfelé nyúlnak-ágaznak : 
a Bloomsbury-kör polgárpukkasztó műfajából épp úgy meg-
termékenyülve, mint a francia regény időszemléletéből; a 
stílus áttetsző szépségét, eleganciáját épp úgy mértéknek 
tartva, mint a személyes önvallomás pátoszának olykor for-
mabontó hevületét. Míg azonban az ötvenes években az esszé 
végérvényesen meghaladott műfajnak látszott, hiszen — 
legalábbis magyar változatában — a világkép bizonytalan-
sága fejeződött ki benne, az emberi tájékozódás és ideálkere-
sés gesztusa, melyet oly nyomatékosan hangsúlyozott az 
esszéíró Németh László épp úgy, mint Cs. Szabó László s 
vele a „hétfőiek", e gyűjteményében Király István bebizo-
nyítja, hogy az elkötelezetten marxista irodalomtudomány 
sem mondhat le róla, mert alkalmas arra, hogy belerejtse az 
emberi létről szerzett tudását és az azzal kapcsolatos állás-
foglalását. Ha nem is szemléletformáló tényezőként, de min-
taként ott rejlik ebben a gesztusban a pályája kezdetén esszé-
ket író Lukács György ösztönző példája, mert ha kirekesztő 
gesztusaival vitázik is Király István, azt egy pillanatra sem 
állítja, hogy fenntartásai az adott történeti-politikai helyzet-
ben ne lettek volna jogosultak, sőt, egy hermeneutikus kör-
ben azt is bizonyítja, hogy szükségszerűek voltak, mert ben-
nük nyilatkozott meg a legmagasabb szinten a társadalom-
és szemléletátalakítás patetikus lendülete, újat akarása. 

Az esszé megközelítésmódját idézi Király István, amikor 
egy generáció hajdani Kosztolányi-élményére hivatkozik 
kiindulási pontul, s az esszéíró lendületével és szellemes vitá-
zó kedvével idézi vissza ennek az élménynek akkor legszél-
sőségesebb kivetülését, Szabó Árpád azóta is sokat emlege-
tett Kosztolányi-tanulmányát, a Valóságban megjelent Pol-
gári költészet, népi költészet című pamfletjét, amely a Kosz-
tolányit különben aligha kedvelő Lukács Györgyöt is óvásra 
késztette (Régi és új legendák ellen). „Amilyen élesen tilta-
kozunk a Kosztolányi-legenda ellen — írta a többi között 
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— , olyan élesen kell szembefordulni minden olyan felfogás-
sal, mely a Pardon-rovatból akarja 'levezetni' Kosztolányi 
egész életművét és írói egyéniségét." 

Tévedés volna azonban mindenestől esszéfüzérnek nevez-
nünk Király István könyvét. Jóllehet az Ady-könyveiből is 
ismert előzékenységgel nevezi meg azokat a műveket, köny-
veket és tanulmányokat, melyeknek adatai t és meglátásait 
felhasználta, valójában mindenütt továbbfejleszti és átértel-
mezi ezeket, s részben hatalmas, olykor csak jelzett filológiai 
apparátus birtokában, részben példamutatóan gazdag mű-
elemző fejezetek beiktatásával elegyíti az esszéírás és az iro-
dalomtudomány módszereit. Könyve ilyesformán, ha nem is 
minden részletre kiterjeszkedő, de a fejlődés, az írói szem-
lélet alakulásának legfőbb csomópontjait részletesen anali-
záló monográfiává kerekedik, melynek legjobb fejezetei az 
eddigi Kosztolányi-irodalom kiemelkedő darabjai. A követ-
kezőkben, a teljesség megközelítő igénye nélkül, Király 
István elemzéseinek néhány olyan pontjára irányítanánk a 
figyelmet, melyek jelentékenyen gazdagíthatják Kosztolá-
nyiról eddig kialakított ismereteinket. 

Kosztolányi pályájának egyik nagyon fontos állomása a 
„legkedvesebb könyveként" emlegetett A szegény kisgyer-
mek panaszai. Király István igen alaposan elemzi a ciklust, 
s alapérzésének azt érzi, hogy „kettős elidegenedettség"-et 
szólaltat meg benne a költő : egyrészt a személyiség és a tár-
sadalom ellentétét, másrészt a modern, polgári nagyváros 
elidegenítő hatása elleni tiltakozást. Vitathatatlan, hogy ezek 
az alapérzések is jellemzik e verseket, melyek köré Király 
István igen gazdag analóg művészi jelenségek sorát rajzolja 
föl, s kiváló érzékkel mutatja meg az egyes költemények 
strukturálódásában a költői szándék jelenlétét. A gyermek-
szerep vállalása és átélése persze nemcsak az elidegenedettség 
szerepvállalására nyújtott alkalmat Kosztolányinak, s nyil-
ván nemcsak a Király István által idézett schnitzleri megfo-
galmazás, „a szenilitás átmoszférája" megjelenítésére adott 
lehetőséget. Ő nagyon is komolyan gondolta azt, amit Pósa 
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Lajost köszöntő cikkében leírt: „ . . . a modern nemzedék 
úgy hordja szívében gyermekemlékeit, mint valami nehéz-
nehéz kincset. Megvádolnak bennünket, hogy rosszak va-
gyunk, istentelenek, hogy nincs morálunk. De egy nemzedék 
se élt ilyen szűzen, a gyermekkora emlékei szerint." A gyer-
mekkorhoz való visszatérésében a védettség iránt érzett nosz-
talgiája is felsejlik, az elmúlt időknek az a „fanatizmusa", 
melyről 1904-ben írt Babitsnak, s amelyről találóan írta 
Németh László, hogy „a felület kiabáló jelentéktelensége 
mögött az örök mozgató erők halk állandóságát keresi". 
Király István hiteles kategóriája szerint Kosztolányi „fenye-
getettség-érzésének" kifejeződése a ciklus. Az is, de talán 
nem elhanyagolható tényezője a szimbolizmus szemlélet-
módjának jelenléte sem, a tárgyakkal való egyesülésnek, a 
„dolgok lelke" felismerésének az a képessége, melyet Charles 
Morice így fogalmazott meg már a múlt század végén : „A 
szimbólum lelkünk egyesülése azokkal a tárgyakkal, ame-
lyek fölkeltették érzéseinket, olyan fikció, amely téren és időn 
túlra visz bennünket". 

„ . . . A válság megélése, a biztonságvesztés" Király István 
sugallata szerint a következő lényeges fordulópontja Kosz-
tolányi életútjának. A kultúrkritikai pesszimizmus jegyében 
élte át az értelem és a ráció háborús vereségét, az érzelmek 
áthangolódását. Belejátszott ebbe az a trianoni veszteségeit 
sokszorosan átérző nemzettudata is, mely 1914-ben még — 
mint Király István írja — a háborús „mámor" eufóriás álla-
potába hajszolta a költőt. (Tegyük hozzá, a kor nagy írói 
közül nemcsak őt. Amint Dér Zoltán figyelmeztetett rá, 
Kosztolányinak sok olyan kiadatlan cikke van, amely jelzi, 
hogy elsők között ábrándult ki az első világháborúból). A 
húszas évek elején valóban „labirintus"-ba került, melyből ki 
akart törni. Az őszinte megvallás lehetőségét ismerte-e föl a 
regény-műfajban, vagy „a megszűnt teljesség" életállapotá-
nak tudatosulása keltette fel benne a regényírás szükségessé-
gének érzését? Egyetérthetünk Király Istvánnal, amikor ár-
nyaltan így válaszol e kérdésre : „Az epikát a maga személy-
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telensége és polifon jellege folytán alkalmasabbnak érezte az 
egykori művészi tudat az útkeresés a válságérzet, a tragédia-
sejtetés kifejezésére". Ezt a felismerését viszi végig Koszto-
lányi nagy regényeinek elemzésében. A Néró, a véres költő 
(csak örülhetünk, hogy Király Istvánnak sikerült végre visz-
szaállítania a véreskezű császár Kosztolányi által használt 
írásmódját az általam némiképp szenvelgőnek érzett Nero 
helyett) „maradéktalan maisága" épp oly fontos tényezője 
ennek az elemzés-sornak, mint Király Istvánnak az a felis-
merése, hogy a mű regénytipológiai vonatkozásban „anti-
fejlődésregény", benne „a felvilágosodás korának (. . .) re-
gényformája élt tovább, csak épp visszavéve.. .". Kitű-
nőek a Pacsirta szerkezeti motívumait megvilágító részek, s 
a tárgyát meglelő részvét érzésének elemzése. Valóban a rész-
vét érzését fokozza a regény utolsó jelenete is, Pacsirtának 
azok a gondolatai, melyeket az ágya fölött függő pietà sugall. 

A Kosztolányival foglalkozó szakirodalom komoly mu-
lasztása, hogy eddig érdeménél kevesebb figyelmet fordított 
az Aranysárkányra. Ennek a regénynek méltatása Király 
István könyvének egyik fontos része. Rögtön szembetűnik 
az egyik alfejezet címében a mi világunkra utaló „párbeszéd" 
szó. Nemcsak az Aranysárkány megfejtésében van jelentősége. 
Érzésünk szerint Király István egész Kosztolányi-könyve 
hatalmas párbeszéd, különböző érvek és ellenérvek gondos 
méltatása, figyelembevétele, a jó párbeszéd szellemében a 
szerzőével ellentétes érvek higgadt mérlegelése. Hilda és Tibor 
„párbeszéde", valóban „süketek" eszmecseréje, amelyben 
érvek és ellenérvek sohasem találkozhatnak, csak a végtelen-
ben, mint a párhuzamos egyenesek. Maga a könyv azonban 
a szerencsés és gyümölcsöző párbeszéd példáját adja nyitott-
ságával, kritikára és önkritikára való készségével. 

Az Édes Anna egyik kulcsmondatának mondja Király 
István is Moviszter doktor Kosztolányi kultúrkritikai pesz-
szimizmusáról árulkodó szavait : „Egyetlen ideát sem szabad 
megvalósítani. Akkor vége. Csak maradjon fönn a felhők 
között. Úgy hat és úgy él". „Az a meggyőződés tükröződött 
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benne — írja a szerző —, hogy éppen úgy, mint az abszolút 
esztétikum ; az abszolút etikum is az életen kívül létezhet csu-
pán. „Nem éppen ezért nevezném Kosztolányi világképét 
„következetesen nihilistá"-nak. Király Istvánnal ellentétben 
ugyanis erősen kérdésesnek érzem, valóban létezhetik-e az 
életben az abszolút etikum és esztétikum. Érdemes elgondol-
kodni azon is, vajon az Édes Annában csak a végletes élet-
idegenséggel szembeállított „erkölcsi érzékenység" formájá-
ban megnyilatkozó „közvetett társadalomkritika" jelenti-e 
a pozitívumot, s nem foghatjuk-e fel a részvétet aktívnak, 
abban az értelemben, ahogy azt Balassa Péter javasolja 
Kosztolányi és a szegénység című tanulmányában. 

Király Istvánhoz a részvét írója áll a legközelebb. Erről 
tanúskodik néhány szép verselemzése, melyek közül kiemel-
kedik a Halotti Beszéd sok szempontból történő átvilágítása. 
E versnek alapérzése, s egyben megoldást sugalló eszménye 
valóban a részvét érzülete. Ugyanakkor nem mellőzhető 
eleme az a köznapiság sem, amely Király István emelkedett 
versmagyarázatában mintha nem nyerné el kellő funkcióját. 
Itt olyan szemléleti eleméről van szó a költőnek, ami jófor-
mán a húszas évek kezdetétől egész életművét áthatja. A 
regényírását is, hiszen Thomka Beáta jó szemmel vette észre, 
hogy „a szemlélet bonyolultabbá válásával egyenes arányban 
halad prózája a formai és nyelvi redukció felé". Ennek a 
megállapításnak érvényét a versek egy csoportjában is iga-
zolni lehet. S ennek a megállapításnak nem mond ellent az 
sem, hogy ugyanezekben a költeményekben nagyszerű kife-
jezést nyert a „vendéglét-tudat", amelyet a Hajnali részegség 
kitűnő elemzése során méltat Király István. Lehet, hogy az 
érzés lényege egybehangzóit Kosztolányi egyik Schopen-
hauerről írt cikkének szavaival — nála különben is gyakori 
jelenség, hogy a versben megírtakat előbb prózában fogal-
mazta m e g - , e tudatnak azonban sokkal messzebbre nyúló 
forrásait is föltételezhetjük. 

A Hajnali részegség Kosztolányi egyik emelkedett verse, 
de még ebben is meglebben az a játékosság, melyet — talán 

12 It 86/4 
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némiképp Király Istvánnal ellentétben — Esti Kornél alap-
tulajdonságának is látunk. Kosztolányi játékosságában van-
nak a „vendéglét"-re vonatkoztatható elemek, hiszen a játék 
révén állítja meg az időt, mely fenyegető múlásával a halálra 
emlékezteti. A fájdalom a halálra figyelmeztet, az öröm az 
örökkévalóságot idézi, írta Nietzsche, s e játék révén Kosz-
tolányi is olyan saját időt tudott teremteni, amelyben nem 
hatott a halálos idő. 

Filológiai szempontból Király István könyve a Kosztolá-
nyi—Ady polémia végkifejletét, a revíziót tárgyaló részletben 
a legeredetibb. Szinte minden jellemző szellemi törekvését fel-
göngyölíti e korszaknak, s különösen megragadó az a portré, 
melyet a 7o//ról rajzol. Gondosan, nyitottan veszi számba az 
összes lehetséges véleményeket, közöttük a Kosztolányi meg-
győződésével egybehangzóakat is. Állásfoglalását sejteti a 
végkövetkeztetéseit tartalmazó alfejezet címe: „A vita kulcs-
kérdése: a nembeliségtudat optimizmusa és az énizoláltság 
pesszimizmusa". Kétségtelen, ott rejlik ebben a szándékosan 
igazságtalan számvetésben Kosztolányinak a politikától tar-
tózkodó állásfoglalása, mely egyre inkább politika-ellenes-
séggé szilárdult benne. Van azonban e revíziót hirdető írás-
nak néhány olyan mozzanata, mely továbbra is megérdemli 
figyelmünket, s ma is meggondolkodtathat. Nyilván a kri-
tika szabadságának eszménye is vezette, amikor Adyt gyen-
geségeiben igyekezett tetten érni (ő ne tudta volna, melyek 
kiemelkedő remekei?). Amikor arról értekezett, hogy az „a 
divat, amely Ady személye körül tombolt, immár elvált mun-
káitól, független tőlük . . .", voltaképp ma is érvényesen fi-
gyelmeztet arra, hogy az alkotó személyisége nem lehet 
menlevele a műalkotás gyengeségeinek, az ítélet biztonságát 
nem felhőzheti el a mesterségesen keltett legenda. Megütkö-
zött ebben a bírálatban, pontosabban pamfletben a történet-
filozófiai optimizmus a pesszimizmussal. De szemére vethet-
jük-e Kosztolányinak, hogy nemzedéke és a saját negatív 
irányba mutató történelmi tapasztalatainak birtokában kétel-
kedett a messiások eljövetelében és szavahihetőségében? Jó 
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lett volna, s jó volna, ha „egy költő a jelenkor reklámparkjai, 
kormányrendszerei közepette mindaddig követeli verseiben 
az általános, egyenlő, községekre is kiterjedő, titkos válasz-
tójogot, a hadikölcsönök valorizációját, a munkáskórháza-
kat és napközi otthonokat, míg azokat meg is adják". Sajnos 
a költészetnek nincs ilyen hatalma, s nem is a költészet fela-
data, hogy közvetlen érvénnyel befolyásolja a politikai szféra 
döntéseit. Ady hihetett ebben. A világháborút megélt, esz-
ményeinek megcsúfolását látó, szeretteitől országhatár által 
elválasztott Kosztolányi aligha. 

Király István könyvének, magatartásának egyik nagy ér-
téke, hogy makacsul őrzi a „távlatremény" felemelő tudatát. 
Kosztolányinak is voltak távlatai, azokat a költészetben 
kereste és a művészet által, a tiszta érzések által vélte megva-
lósíthatóknak. Nem egészen érzem meggyőzőnek a könyv 
sugallatát, mely szerint „az én viszonylatában érezte csupán 
fontosnak az erkölcs kérdéseit". Amikor a Pardon-rovat cik-
keit írta, bizonyára így volt. De amikor a Literatura 1932-
ben, vitát nyitva a nyelvtisztítókkal szemben, Kosztolányit 
támadta, sőt őt Pardon-beli szerepére is emlékeztette, akkor 
Kosztolányi már messze meghaladta az énközpontú szemlé-
letet, hiszen aki oly emelkedetten és annyi pátosszal tudta 
megszabni a magyar nyelv helyét a földgolyón, az közösségi 
igénnyel gondolkodott. Vajon a társadalmi és egyéni morál 
merev szétválasztásaként kell értékelnünk e szavait: „Egy 
költő jellemessége csak abban állhat, hogy mindazt, mi ke-
csegteti, alárendeli annak az egyetlen célnak, hogy hiányta-
lanul, gáttalanul fejezze ki magát." ? A taktikázással, a meg-
győződések elvtelen váltogatásával szemben való állásfog-
lalása a látványos pálfordulások korában nem volt-e, nem 
lehetett-e az egyetemes irodalom tisztaságának érdekében 
tett, általánosan is érvényes mozdulata? 

A Kosztolányiról írt „vallomás" mindenképpen megra-
gadja az olvasót őszinteségével és nyitottságával, „vita"-része 
pedig, nyilván Király István intencióinak szellemében is, to-
vábbi eszmecserére sarkall. Olyan emberi és irodalmi kérdé-
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sek kerülnek terítékre, melyek nem egyszerűen egy költő, 
nagy költő, személyiségével és életművével kapcsolatosak, 
hanem általában a művészetek szerepével is, s nem is csak 
Kosztolányi „vendéglétében", hanem ma is. Ez a korszerű 
gondolkodás, korhoz szóló mondanivaló Király István min-
den művének vonzó és fontos jellemzője. Ezúttal is arra kész-
tet, hogy ne csak irodalmi kérdésekről gondolkodjunk, ha-
nem az élet által felvetett nehézségekkel is nézzünk szembe, 
s meggyőződésünk szerint válasszuk ki a megoldásukhoz leg-
inkább hozzásegítő alternatívát. E feladat-felvetéssel alig-
hanem Kosztolányi is egyetértene. (Szépirodalmi könyv-
kiadó, 1985.) 

RÓNAY LÁSZLÓ 

EÖTVÖS JÓZSEF: „NEVELJÜNK P O L G Á R O K A T . . ." 
EÖTVÖS JÓZSEF LEVELE DESSEWFFY JÓZSEFHEZ. 
BEMUTATJA: F E N Y Ő ISTVÁN. MADÁCH IMRE: 
„ . . . ÍRTAM EGY KÖLTEMÉNYT . . ." BEMUTATJA: 

KERÉNYI F E R E N C 

A Petőfi Irodalmi Múzeum hasonmás kiadvány sorozata ismét 
két fontos, sok szempontból reveláló értékű kötettel gyarapodott. 
A Fenyő István által bemutatott és kommentált Eötvös-levél világot 
vet a fiatal Eötvös korai tájékozódására, egyúttal egész nemzedékére, 
melyhez elsősorban Szalay László tartozott. A másik, meglehetősen 
hányatott sorsú kézirat pedig alkalmat adott Kerényi Ferencnek, 
hogy megkíséreljen rekonstruálni egy olyan folyamatot, mely telje-
sen ismeretlen volt az irodalomtörténet számára: Az ember tragédiájá-
nak kialakulási folyamatát, genezisét. 

A z Eötvös-levélről Fenyőnek mindenekelőtt azt kellett megálla-
pítania, hogy kihez szól, s ez sikerült is neki meggyőző filológiai-
életrajzi érvek alapján. A levél címzettje Dessewffy József gróf, 
Kazinczy barátja, a Felső Magyar-Országi Minerva szerkesztője, a 
Széchenyi Hiteljét bíráló Taglalat szerzője. Fenyő mélyreható és ár-
nyalt képet rajzol Dessewffyről, Széchenyi és Bajza ellenfeléről, ki-


