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DALMA HUNYADI B R U N A U E R - S T E P H E N 
BRUNAUER: DEZSŐ KOSZTOLÁNYI 

Igen tiszteletreméltó a cél, amit az angol nyelvű monográfia két 
magyar származású szerzője maga elé tűzött: pályaképet kívánnak 
adni, minél érzékletesebben bemutatandó Kosztolányi emberi alka-
tát is, majd műnemenként és műfajonként végighaladva tárgyalni 
az életművet — nemcsak az epikus, lírai és drámai műveket, de a 
fordítói és újságírói tevékenységet is. Feladatukat nehezítette, hogy 
a legtöbb elemzett műnek nincs angol nyelvű fordítása — vagy a 
létezőt valamilyen okból nem tartották megfelelőnek — , s így alkal-
mankint saját műfordításokat kellett készíteniük. 

A vállalkozás nagyszabású — talán túlságosan is az. Sikeresnek 
már nem nevezhető, több okból. 

Sokat elárul önmagában az is, ha a könyv beosztását és arányait 
közelebbről megnézzük. 20 lapnyi vázlatos életrajz után következik 
kb. 70 oldalnyi terjedelemben az egész lírai mű áttekintése, majd 
4 lap a darabíró Kosztolányiról. Ezt követi kb. 100 oldalon a teljes 
novellatermés és az összes regény tárgyalása. Végezetül 30 oldal a 
publicista/esszéista, valamint a műfordító Kosztolányiról. Óhatat-
lanul az a benyomásunk támad — és a monográfia figyelmes olvasása 
tovább erősíti ezt —, hogy a szerzők elsődleges célja: semmi ne 
maradjon ki, de nagyjából ugyanolyan arányban essék szó minden-
ről. Ez a lekerekítő szemlélet, mely nemcsak a kiemeléstől és a sú-
lyozástól tartózkodik, akár saját ízlése szerint, műfajok és művek 
javára vagy rovására, odáig fut ki, hogy az életművön belül is ta-
gadja a fejlődés, változás jelenlétét: 

„ . . . nem érthetünk egyet Szabóval és Szauderral abban, hogy 
Kosztolányi A bús férfi panaszaival vált volna művészből nagy 
költővé. Kosztolányi nagy költő volt, ahogyan Ady látta, kezdettől 
fogva." (69.) 
(A prózaíróról:) „Még egy párhuzam vonható a költészetével: 
lehetetlen fejlődést kimutatni. A 23 éves szerző csaknem ugyanolyan 
jó novellákat publikált, mint az 50 éves." (102). 

A monográfiából való idézeteket saját fordításomba adom meg: 
B. J. 

Az értékítéletek — az elfogultak különösen — természetesen ve-
szélyt hordoznak magukban: egy tudományos igényű műnek objek-
tivitásra kell törekednie. D e ez a könyv az ellenkező végletet kép-
viseli: olyannyira irtózik mindenfajta minősítéstől, hogy számára 
csakis a zseniális — és egyöntetűen zseniális — Kosztolányi létezik. 
Ez azzal a szomorú következménnyel jár, hogy az egymás után sor-
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jázó, egyformán földicsért művek tömegéből a még Kosztolányi 
mértékéhez képest is nagyszabásúak és rendhagyók nem tűnnek ki, be-
olvadnak és elszürkülnek, a szórványosan mégis előforduló negatív 
értékítéletek pedig többnyire indokolatlanok. 

Eme szemléleti probléma előrebocsátása után a recenzens szá-
mára a legésszerűbb, ha végighalad a monográfia fejezetein, és így 
teszi meg észrevételeit. A pályakép fölvázolásával kapcsolatban csak 
annyi kifogásunk lehet, hogy esetenként túl közvetlen megfelelel-
tetéseket tesznek a szerzők élettények és művek között, valamint 
hogy — híven az idealizált képhez — meglehetősen röviden intézik el 
Kosztolányi Pardon-rovatbéli működését, illetve Adyhoz való vi-
szonyát. 

A líra áttekintését jóval több vád érheti. A minősítések, értékítéle-
tek hiányáról, egysíkúságáról már szó esett. A másik, vele azonos 
súlyú probléma módszertani jellegű. A tárgyalás módja a következő: 
a szerzők kötetenként vagy ciklusonként haladva „elmesélik" a köl-
temények vélt tartalmát, tehát egyszerűen „átfordítják" a verset 
prózába. Ez az esetek legnagyobb részében helyettesíti az elemző 
értelmezést. A csoportosítás, a típusok létrehozásának kísérlete alap-
vetően tematikus vagy pszichologizáló. így szerepelhet a „családi 
vers" vagy „szerelmes vers" nem igazán meggyőző kategóriája, vagy 
az a zavarbaejtő jelenség, hogy a müvek osztályozásának egyik alapja 
a hangulatuk lesz: ti. az, hogy vidámak-e, vagy szomorúak. Minden-
féle poétikai és stilisztikai szempont hiányzik, hatásokról nem esik 
szó, arról sem, hogy milyen háttérbe, hagyományba illeszkedik ez a 
líra, vagy mit tagad. Teljes a zavar az irányzatok megnevezése terén 
— bár el kell ismernünk, hogy Kosztolányi költészetét különösen 
nehéz bármilyen megnyugtató és leegyszerűsítő címkével ellátni, épp 
ezért nem föltétlen kell erre törekedni — , az impresszionizmus, szim-
bolizmus, de főleg a realizmus fogalma minden magyarázat és ala-
pozás nélkül fordul elő. 

A másik konzekvensen gyakorolt eljárás, mely az egész monográ-
fián végigvonul, de a műnern természeténél fogva a líra tárgyalása-
kor a legzavaróbb: az életrajzi események és a mű bántóan direkt 
egybemosása, egymásra vonatkoztatása. Még a hangsúlyozott magán-
líránál is disszonánsán hat, de más esetekben egyenesen megbocsát-
hatatlan a fiktív költői én és Kosztolányi rövidre zárt azonosítása: 

„ A vers címe félrevezető, mivel nem Esti éneke; inkább Kosztolányi 
szól benne Estihez, elmondja, hogyan és mit daloljon." (az Esti 
Kornél éneke c. versről — 80.) 
„Kosztolányi maga a halott, a szertartás felette zajlik, az ő teme-
tésén. A halott ugyanakkor mindenki, bárki." (a Halotti beszéd e\em-
zéséből — 85.) 
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A differenciálás teljes hiánya miatt, a kontextusból kiszakított 
idézeteket összekötő prózai „tartalomösszefoglalók" alapján az olva-
sónak semmilyen képe nem alakulhat ki a lírikus Kosztolányiról, s ez 
talán a kései versek esetében a legfájdalmasabb. 

Helyenként a fölhasznált irodalom megállapításait is kissé nagy-
vonalúan kezeli a monográfia. Tanulságos e szempontból Ady neve-
zetes bírálata a Négy fal között c. kötetről, melyet a szerzők már a 
bevezetőben némi túlzással „lelkesnek" neveztek, és később idézik, 
de oly módon, hogy a szövegből épp azokat a részleteket hagyják ki, 
melyekből A d y fenntartásait, alkati idegenkedését, dicséretének két-
élűségét érezhetnénk ki. (S amelyeket Kosztolányi is a legbántóbb-
nak, legfájdalmasabbnak tartott.) Idézve: „. . Ő művész, ő költő, 
ő író." (138.) A folytatás már elmarad: „. . . ő irodalmi író. Beval-
lom, hogy az én számból nem éppen dicséret ez ma, amikor egyre 
biztosabban kezdem gyűlölni az irodalmat." (Ady Endre publicisz-
tikai írásai 2. Bp. 1977. 525— 526.) 

A könyv módszere az epikus művek tárgyalásakor sem változik. 
A kiindulás itt is az elmesélhető történet; ehhez kapcsolódik a rövid 
kommentár vagy még az sem. A stíluskategóriák újfent megalapo-
zatlanok, sőt meghökkentőek néhol: a jó művek közül azok a leg-
jobbak, amelyek eleget tesznek valamilyen homályos értelemben vett 
realisztikus ábrázolás követelményeinek, mint pl. a Pacsirta. A kezdő 
novellistánál, részben Baráth Ferenc 1938-as monográfiáját idézve,, 
romantikáról és realizmusról esik szó; a Neró, a véres költő pedig 
önálló, a szerzők által alkotott kategóriát kap: a „romantikus ex-
presszionizmusét" (137.). 

A novellák áttétesebebb, metaforikus, nehezebben fölfejthető je-
lentése ezzel a módszerrel elsikkad. így teljes kudarc A rossz orvos 
elemzése, ahol a szöveg természetesen ellenáll a tartalomfölmondás-
nak. A külső eseménysor, a fölszíni jelentés kizárólagos figyelembe 
vétele tehet nyilván arról is, hogy a Fürdés c. novellát egyértelműen 
rossznak ítélik a szerzők. Magyarázatuk szerint Suhajda nem gyű-
löli a fiát még tudat alatt sem, csupán kötelességtudó apaként sar-
kallná jobb Teljesítményre — így a tragikus fordulat indokolatlan. 
Megdöbbentő, hogy a lélektan s különösen a freudizmus ily mér-
tékig figyelmen kívül hagyható egy monográfiában, melynek Kosz-
tolányi a tárgya. A jó értelemben vett pszichológiai megközelítés 
hiánya az Esti Kornél-történetek taglalásában is erősen érezhető. 
Itt az értelmezés alapja egy kétes értékű szembeállítás a „jó" Kosz-
tolányi és a „rossz" Esti között: az érvelés a továbbiakban azt bi-
zonygatja, hogy Esti nem is olyan sátáni alak. 

„Mindkét befejezés abszurd. Sem Kosztolányi, sem Esti nem tudna 
megütni egy özvegyet, vagy belökni egy fiatalembert a folyóba, 
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ugyanúgy, mint ahogyan képtelenek lennének nevetni egy beteg 
emberen . . . Éppen ezért — mert nem meggyőzőek — Kosztolányi 
leggyengébb novellái közé kell sorolnunk őket." (az Esti Kornél 13. 
és 16. fejezetéről; 183.) 

Túl a szembeállítás leegyszerűsítő voltán és a direkt megfeleltetésen 
író és hőse között, hiányzik egy döntő szempont: az irónia és az 
ironikus ábrázolás vizsgálata, mely alapvető értékszemléleti kérdé-
sekre adhat választ. E szempont érvényesítése nélkül a Kosztolányi-
értelmezések eleve kudarcra ítéltek. 

A négy regény közül a Néró, a véres költő és az Aranysárkány 
tárgyalása korrektnek nevezhető, a másik két regény rosszabbul járt. 
Nyilván nem véletlenül ; a Pacsirta és az Édes Anna esetében megint 
az emberi tudat különböző rétegeinek működésében, az értékeknek 
egymáshoz mért viszonylagosságában, magában a regénystruktúrá-
ban rejlik a közelítőleges megfejtés kulcsa, s így a külső eseménysor-
ban — csakis ebben — nem található. így lehetséges, hogy a Pacsir-
tát e monográfia alapján három, egymást mélységesen szerető ember 
történeteként kellene olvasnunk, ahol is Vajkayból részegségében 
nem a rég elfojtott tudás tör fel, hanem a megbánás: „A lelkiismeret 
bántja azért a sok örömért, melyben a szeretett lánya távollétében 
része volt." (143.) És nyilván a fönti okokra vezethető vissza, hogy 
az Édes Annát „eltúlzott jellemei", az indokolatlan kettős gyilkosság 
és a lélektani motívum hiánya miatt az író leggyengébb regényeként 
minősíti a könyv, de súlyos ítéletét nem támasztja alá meggyőző és 
alapos érvelés. 

Az egyszerű élményközvetítés — legyen bár az élmény mégoly 
átütő — nem helyettesítheti az értelmezést; sem a kritikátlan dicséret 
az e lemző megértést, s különösen tudományos igényű mű esetében 
nem. Csak azt sajnálhatjuk mélységesen, mekkora lehetőséget sza-
lasztott el a monográfia két szerzője. Egy példátlanul sokszínű, gaz-
dag és izgalmas életmű veszítette el minden érdekességét e vállalko-
zás során — egy olyan életmű, amely pedig méltán tarthatna számot 
az angol nyelvű olvasók érdeklődésére is. (München, 1983.) 

BARABÁS J U D I T 

TANULMÁNYKÖTET RADNÓTI MIKLÓSRÓL 

Érdemes lenne egyszer komolyan elgondolkodni azon, miért bá-
nik a magyar irodalomtörténet-írás mostohagyerekként Radnóti Mik-
lóssal. Nem is a róla szóló írások mennyiségével lehet baj, inkább a 


