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cél, a folyóirat első nemzedékének alkotói köré védőbástyát vont. 
Az 1920-as években, amikor a lap fönnmaradása az egyetemes ma-
gyar irodalom érdekeit jelentette, szintén az írók védelme, érzékeny-
ségük intézményes óvása lett számára a legfőbb feladat. A stabilizáló-
dás és az újra konszolidálódás után azonban a „kertész-szerep" módo-
sult. A tehetségek konfrontációja, az író tábor kiszélesítése vált fon-
tossá. Osvát ennek megfelelően változtatta magatartását. Az első 
közlések okozta eufóriát az írások elfektetésével, a szerzők szellemi 
tréningjével, feladatok megfogalmazásával és számonkérésével vál-
totta föl. Az írókat „nevelte", hogy a publikumot befolyásolhassa. 

Fráter Zoltán a „kertész-szerep" és a szerkesztői lét lehetőségeit, 
határait, diadalait és kudarcait rendkívül árnyaltan mutatta be. Osvát 
halálba vezető útját is sokoldalúan indokolja. Határozottan fölmu-
tatja az 1925 után induló fiatalok fokozatosan erősödő fanyalgását 
a Nyugattal szemben. Részletesen tárgyalja Osvát személyes életének 
tragédiáját: lánya betegségét, vele párhuzamosan az apa halálra 
készülődését. Inkább csak jelzésekben, de úgy igen, utal arra is, hogy 
az elveit a korhoz igazítani kevéssé kívánó, az avantgárddal szem-
ben például elutasító magatartást tanúsító Osvát maga személyesen 
is vesztett vonzerejéből. Emberi sorsa a lap időszakos erőtlenedése, a 
nagyobb formátumú és a lap szerkesztésében egyre inkább részt venni 
kívánó Babitscsal szemben a szerkesztői presztízs viszonylagos csö-
kenése együttesen vezetett el ahhoz, hogy (Kassák verséből véve a 
szavakat) „szörnyű bánatokkal és egy darabka ólommal a szívében" 
Osvát Ernő eltávozzék a földi világból. 

* 

Az Osvát Ernő a kortársak között és az Osvát Ernő élete és halála 
— folytatva a Lackó Miklós tanulmányányával kezdett sort — bizo-
nyára újból ráirányítja a figyelmet a Nyugat szerkesztőjére, de az őt 
körülvevő világra, s egyáltalán arra a szellemi környezetre is, mely-
ben rajban röppentek föl a tehetségek, ahogy egyik írásában Babits 
jellemezte ezt a kort. 

SIPOS LAJOS 

RÓNAY LÁSZLÓ: 
„KI VOLT EZ A VARÁZSLÓ?" 

Rónay László „montázs-könyve" — alcíme és tartalma szerint: 
Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében — azon 
túl, hogy a nagyközönségnek szóló értékes kalauz, a Kosztolányival 
„főhivatásúan" nem foglalkozó irodalmár „céh-tagok" számára is 
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lelkiismeretébresztő munka. Vajon ki-ki tudja-é eléggé, hogy „Ki volt 
ez a varázsló?" A mintegy kétszázhatvan könyvlapnyi válasz értéke 
túlmutat önmagán. Továbbgondolásra késztet. így a krónikási felada-
ton túl, a magam részéről ennek a késztetésnek a hatásáról szintén 
szeretnék — ha töredékesen is — számot adni. 

* 

A gyermekkor és a kora ifjúság történetei is a majdani költő portré-
ját árnyalják. így Rónay — a homo aestheticus Kosztolányit felra-
gyogtató — szép esszéje után, az adatok, adalékok önértékénél jelen-
tésesebb értelmet kap a virágvasárnapi születés, a kisgyerek követe-
lése, hogy nagyapja adja kezébe a holdat, vagy a haláltól riadó 
kisfiú bemutatása. Aztán a gyerekkor szerelmei, első versei — így 
a Vers Szondának —, és naplókezdése tizenöt évesen — ahogy 
Kosztolányi Dezsőné férjéről szóló könyvében mindezt elénktárja. 
Majd Rónay László — a szemelvényeket rendre könyvvé szövő — 
összekötő szövege nyomán eljutunk a nyolcadik gimnazista Koszto-
lányi — Dér Zoltán megírta — gimnáziumi kicsapatásához; hogy a 
drámai fordulat után Juhász Géza tollából értesüljünk a szülőváros, 
az édes mostohaanya és Budapest, a mostoha édesanya — a költő 
lelkében mindvégig nyomot hagyó — kettősségéről. Hogy a helyszín-
váltás során — s ez már elsődleges irodalomtörténeti-történelmi kró-
nika — , Kosztolányi saját érzékletes előadásában ismerjük meg 
Négyesv professzor magyar stílusgyakorlatainak izzó hangulatát, sok-
ban előremutató színképét, amint azt professzoráról írott nekrológjá-
ban (Új Idők, 1933. január 22.) bemutatta. Mint ahogy tanulságos 
az első alapos önleleplezése, Babitshoz írott, 1904. november 20-i 
levele is, amelyben már ott tudhatjuk azt az életérzést és ars poeticát 
jelentő múltba kapaszkodást, amely nélkül létre nem jöhetett volna 
— egyebek közt — sem A szegény kisgyermek panaszai, s em A bús 

férfi panaszai múltba révedése; „mert ami elmúlt, az csodásan kísért 
az én dalomba még . . ." Hogy aztán a sikeres, Nietzsche-rajongó 
költő-újságíró Kosztolányi — Rónay bemutatta — izgalmas portréja 
megismerésével érkezzünk el az első kötet megjelenéséhez. 

* 

A Négy fal között fogadtatását illetően kétségtelenül időben is a leg-
messzehangzóbb bírálat az Adyé volt, amely Kosztolányit — joggal 
mondja Rónay László a költőről korábban írott kismonográfiájában 
— , az 1928-as Ady-revízióig kísérhette. D e most a kötetben újraol-
vasva az Ady írta kritika egészét, az ironikus felhangoknál eresebb-
nek tűnt az ifjabb pályatársnak szóló elismerés, s ekként feltételezhető : 
talán ha bárki mástól kap Kosztolányi ehhez hasonló kritikát, még 
boldoggá is teheti. De hogy attól a költőtől kapta, akit úgy látott, 
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ahogy a Babitsnak szóló, 1906. február 19-i levelében lefestette, ezt 
nem tudta elviselni. 

A művek, kritikák, s az életrajz, mint a könyvben mindig, áthatják 
egymást. így a már messze nyilvános költői indulás nyomán felfény-
lik előttünk egy békebeli, lázas ifjúság. Látjuk a Rómában hírül vett 
szerelmi csalódás szenvedőjét, a kávéházban szivarozó, szesz nélkül 
is lobogó bohémet, amint a képek Rónay tollrajzából Illés Endre — a 
színikritikus Kosztolányiról szóló — esszéjébe váltanak át. S mindeh-
hez — túl az életrajzon, így házasságkötése felesége által megírt 
történetén —, újra és újra hozzátartoznak a művek. Ekként A sze-
gény kisgyermek panaszai; Karinthynak a ciklusról írott, mély bele-
élőkészséget tanúsító esszéje; s a Modern költök elé írott Kosztolányi-
vallomás a műfordításról. 

* 

Szinte drámai, amint Rónay esszéjéből elénk lép az 1919 körüli 
Kosztolányi. Akit nem politikai meggyőződése, hanem az elesett, 
szegény emberekkel való együttérzés hoz közel egy időre a kommün-
höz, s akit azonosuláshiánya és érzelmi ingatagsága távolít majd él 
tőle. Mindez persze nem elégséges alap az Új Nemzedékben vitt 
szerepének megértéséhez. Amely szerepvállalás legfőbb, úgyszólván 
kizárólagos okát — s ennyiben hadd egészítsük ki a könyvben foglal-
takat — , ő maga mondta el Fenyő Miksának. Azért tette, amit tett, 
mert félt. S ha ehhez felidézzük a Rónay bemutatta korábbi hipö-
hondert; az érzelmeiben oly labilis embert; s beleképzeljük 1919— 
1920 ellenforradalmi Magyarországának — a forradalmak idején 
bármi szerepet vállalók számára éppen nem veszélytelen — világába, 
bizony összeáll a kép. 

Katartikus azonban a költő írói munkájával létrehozott, őt a 
mélypontról elmozdító számvetésének — a könyvből kitetsző — 
története. Bohuniczky Szefi emlékezése bemutatja a két átmeneti 
partner, Szabó Dezső és Kosztolányi (Neró és Britannicus, Seneca) 
kibékíthetetlen alkati ellentétét; hogy aztán Kosztolányiné könyvéből 
megismerjük a költő lelki konszolidációjának folyamatát, a Pesti 
Hírlapnál töltött munkás korszakot. És nem csekély élvezet újra-
olvasni Thomas Mann levelét, amely a Neró 1924-es, német kiadásá-
nak bevezetőjéül szolgált. Vagy Alszeghy Zsolt ama fejtegetését, 
amely a Rilke-örökséget mutatja be A bús férfi panaszaiban, s amely 
az Irodalomtörténet 1925. évfolyamában jelent meg. Mint ahogy'ta-
nulságos az a konzervatív beállítottságú, árnyalt és mély elemzés az 
Aranysárkányról, amelyet Dóczy Jenőtől idéz a könyv (Napkelet, 
1926. П.). S Alszeghy és Dóczy kritikája egyszersmind felveti a kér-
dést: mi tette lehetővé Kosztolányi — legtöbb nyugatos társánál 
lényegesen könnyebb — konzervatív befogadását? 
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Azért mégis saját szellemi hazájában, a modern magyar irodalom 
kortárs és kései apostolai igehirdetéseiben él elevenen a Kosztolányi-
mű. így Rónay György nagyszerű Pacsirta-elemzésében, amely a 
modern lélektan és a keresztény etosz kettősségében mutatja fel a 
regény alapkérdéseit; vagy Nagy Endre „Bevezető conférance"-ában, 
amelyet a Nyugat Kosztolányi-estjén mondott. A z Édes Anna pedig 
végképp vízválasztót jelentett közte és a konzervatívok között , 
úgyannyira, hogy még az emigráció is megenyhült iránta. 

* 

S elkövetkeznek a költő számadásai. így, többes számban. A költői 
egyéniség szélsőséges védelme (Ady-pamflett), a sztoikus klasszicista 
szemlélet nagyszerű megjelenítése (Marcus Aurelius),s ami már a 
„koldus imperátor"-ról szóló versben is benne rejlik; az örök magyar 
azonosulás fenséges felmutatása (Életre-halálra). Mindehhez pedig, 
akár Esti Kornél-hoz is, megannyi újabb és újabb életrajzi adalékot 
kapunk. 

Estihez azért a legfontosabb adalékot Kosztolányitól idézi Rónay 
László. „A költőt nem a valóságban kell keresni és nem is a műveiben, 
hanem valahol a kettő között. Trágya neki a valóság, de nem a tár-
gya." (Három arckép) Hogy aztán Rónay György esszéjéből, a Bol-
dog-szomorú dal kettőssége révén értsük meg a KosztoIányi-Esti-tár-
sulást. S amit mindehhez Rónay László hozzáad, nem kevésbé jelen-
tős. így a Babits—Kosztolányi ellentét újbóli megvilágítását Esti 
Kornél tükrében, amelyhez annyit tennénk hozzá: lehet, hogy Kosz-
tolányi nem Babits Esti Kornélról készült kritikája miatt írta meg 
Esti Kornél énekéi, ám hogy e műve, úgyis, mint ars poeticája, ama 
babitsi, „mélybeszálló" esztétika ellenében született, amit az egykori 
közeli költőbarát már az Atlantiszban megfogalmazott, az e vers és 
Esti Kornél éneke ellentétes értelmű búvár-metaforájából is kétségtelen. 
S ha kézbe vesszük Rónay jóvoltából most újra a homo aestheticus 
vallomását (Magamról), minden lényeges ottani megnyilatkozásban 
látnunk kell e két ember — Babits Kosztolányiról írott nekrológ-
esszéjében is hangsúlyozott — összetartozását (a magyarnyelv ügye; 
a mű, mint egyetlen érv; az elefántcsonttorony piedesztálra emelése; 
pártok, jobb- és baloldali kategóriák elutasítása és egyebek tükré-
ben); de látnunk kell azt a fényévekkel mérhető távolságot is, amit e 
két pálya csillagrendszere között be kell járnunk. 

* 

Az utolsó évek felelevenítése — érthetően — a legdrámaibb. Kosz-
tolányiné visszaemlékezése az első műtétre egyben megadja egy kései 
Kosztolányi-vers, a Kivégzés keletkezéstörténetét, ha erre nem is talá-
lunk a szövegében utalást. És még két izgalmas verskeletkezés-törté-
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net, amint Tolnai Gábornak a könyvben idézett szép visszaemléke-
zéséből ez kitetszik; a Szellemidézés a New York kávéházban és az 
Ének a fiatalokról genezise; noha az utóbbi inkább csak rávetül az 
egykori ifjú bölcsész lélekállapotára. 

A művek persze amúgy is újra és újra áthatják az élet történéseit. 
A Számadás szonettjeiről a könyv Király István cikkét idézi; a 
Februári ódái és a többi szenvedés-verseket meg a megváltó Hajnali 
részegséget a szerző avatott elemzései, értékelései hozzák elénk; 
Összegyűjtött költeményeitől Halász Gábor nagy esszéjét olvashat-
juk, a Tengerszem novelláiról pedig Ottlik Gézáét. A költő utolsó 
szerelmének — Lengyel Balázs összeállította — krónikája kapcsán 
fjedig a kötet egyik legszebb írása, Devecseri Gábor érzékeny elem-
zése olvasható a Szeptemberi áhitattóX. És megrázó a végkifejlet 
drámája, Ascher Oszkár — Kosztolányi-feljegyzésekkel kísért — Nyu-
gat-beli beszámolója a betegség végső szakaszáról és a költő halálá-
ról. Még haldoklásában sem hagyta el őt a költő, a művészlélek. 

* 

Rónay László „montázs-könyve" egyetlen lényeges hiányérzetet 
kelt újra és újra az olvasóban. Mikor leginkább felcsigázza az érdek-
lődést saját esszészövegének erejével — könyve műfajának engedve 
— , rendre átadja a szót másoknak. Ám e könyve mögött — egyéb 
idevágó tanulmányairól most nem is szólva — ott áll Kosztolányiról 
szóló, évtizede megjelent becses kismonográfiája. Ezt és mostani 
művét együtt ajánlhatjuk a költőt mélyebben megismerni kívánó 
szakmai és a „céhen kívüli" irodalombarát közönség figyelmébe. 

MELCZER TIBOR 

A REJTŐZŐ KOSZTOLÁNYI 
(ESSZÉK, T A N U L M Á N Y O K ) 

A Mész Lászlóné szerkesztésében megjelent kötetben elsősorban 
a Kosztolányi-évforduló alkalmával született esszékből és tanulmá-
nyokból olvashatunk jól válogatott gyűjteményt. Szerepel benne a 
magyar esszé legszebb hagyományait idéző írás (Sőtér István címadó 
műve), az író megközelítésének új útjait jelző tanulmány (Németh 
G. Béla tollából), Kosztolányi regénypoétkájának és -szemléletének 
kiváló elemzése (Szegedy-Maszák Mihály jóvoltából , aki A véres 
költő, a Pacsirta és az Aranysárkány világát tekinti át), izgalmas „be-
vezetés" novellisztikájába (Lengyel Balázs műve), analízis az író és 


