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(KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ÉDES ANNA) 

Ha Kosztolányi egymást időrendben szorosan követő öt 
regénye egy analízissor egy-egy állomásának tekinthető, fel-
merül a kérdés: szintézissé lesz-e mindez az utolsó regény-
ben ? Az Édes Annát a szakirodalom egy része valóban szinté-
zisregénynek tartja, mi több, olyan csúcsteljesítménynek, 
amelyhez képest a korábbi regények szinte csak előkészület-
nek hatnak.1 Mások ezzel szemben tagadják, hogy az utolsó 
regény az író létről és világról alkotott szemléletének általá-
nos érvényű összefoglalása volna, s nemcsak a mű írói világ-
képet szintetizáló jellegét vitatják, hanem művészi értékét is.2 

Az Édes Anna a megírása óta eltelt hat évtizedben min-
denesetre az író legellentmondásosabban értékelt, legszélső-
ségesebben értelmezett művének bizonyult. Értékelése úgy-
szólván a Kosztolányi-értékelések mutatója, éppúgy kiszol-
gáltatva lévén a történelem éppen adott fázisának, mint az 
író sok vitát kiváltó ideológiai megnyilatkozásai. Már 
1926-ban, a megjelenés évében is politikai állásfoglalást 
láttak benne, amelyet pártállástól függően lelkes ovációval 
vagy gyanakvó fenntartással fogadtak. A Kosztolányi és az 
emigráció közötti fagyos viszonyt oldotta, amíg a kurzus és az 
író közti labilis szövetséget még bizonytalanabbá tette.3 A 
regény értelmezése körüli ellentmondások és nehézségek 
egyrészt ma is változatlanul abból adódnak, hogy politikai-

* Egy Kosztolányi regényeiről szóló nagyobb munka részlete. 
1 Németh G. Béla: A románcostól a tragikusig. In: Küllő és kerék. 

Magvető, Bp. 1981. 216., 220. 
г Sôtér István: Gyűrűk. Szépirodalmi, Bp. 1980. Kosztolányi Dezső. 
3 Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Akadémiai, Bp. 1979. 267. 
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szociológiai, lélektani vagy valamely egyéb szempontból 
fogadják-e be a művet, másrészt abból, hogy úgy tűnik: az 
író a tárgyválasztás kedvéért lemondott a par excellence regé-
nyi megformálási elvről, s visszakanyarodott a Neróban 
kikísérletezett műfaji formához, a példázathoz. De míg a 
Nero jelképesen, történelmi áttétellel idézi az imént letűnt 
viharos időszak eseményeit és megpróbáltatásait, az Édes 
Annában az aktuális téma minden áttétel nélkül, a maga pőre 
mivoltában jelenik meg, mintha a politizálástól viszolygó 
művész csakis azért tett volna erőszakot regényírói gondol-
kodásán, mert Édes Anna tettében és sorsában az adott 
történelmi-társadalmi szituáció lényegét érezte nemcsak el-
mondhatónak, hanem sürgetően elmondandónak is. 

A szociologikus-politikus beállítottságú értelmezések kéz-
zelfogható érve az az egyenesen a cselekmény középpontjába 
helyezett ú r - cseléd-kapcsolat, amely a kommün bukása utáni 
időszakban különösen problematikusnak látszik, s amely a 
cseléd gyilkos tettével bomlik fel. Egyesek emiatt nem egy-
szerűen szociális, hanem már-már osztályharcos regénynek 
kiáltják ki az Édes Annát, a regény egyik — erős fenntartás-
sal és iróniával ábrázolt — szereplőjéhez hasonlóan össze-
kapcsolva a gyilkosságot a történelmi-politikai helyzettel, 
közvetlen ok-okozati kapcsolatot tételezve fel köztük.4 Má-
sok viszont nemcsak ezt az összefüggést tagadják, hanem a 
konfliktus szociális természetét is,5 hasonlóan az íróhoz, aki 
kijelenti, hogy „nincs szociális következtetés, csak emberség 
van",6 válaszul a baloldal elismerő, de szerinte értetlen kriti-

4 Heller Ágnes: Az erkölcsi normák felbomlása. Bp. 1957. 59.; 
Juhász Ferencné: Kosztolányi Dezső bátorsága. Kritika 1970/5. 

6 Németh G. Béla: i. m. 217. 
6 „Mennyire érthetetlenül állhatok az emberek köztudatában én, 

ha annyi munkásságom után még ezt kell fejtegetnem, és egyik 
támadóm többek között azt is szememre lobbantja, hogy az Édes 
Anna című regényből, amelyben leginkább kifejtettem politikai meg-
győződésemet is „nem mertem levonni a szociális következtetéseket". 
Hiszen ennek minden sora éppen azt hangoztatja, hogy nincsen 
szociális következtetés, csak emberség van, csak jóság van, csak 
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kájára, ugyanakkor messzemenő összhangban saját filozó-
fiájával, amely szerint az emberiség szenvedésének oka nem 
abban keresendő, hogy az egyik ember vagy az egyik osztály 
elnyomja és kizsákmányolja a másikat, amint azt a kom-
munizmus ideológusai állítják, hanem inkább abban, hogy 
az ember szabad lénynek született, s még ha nyomor jut is 
neki osztályrészül, a szabadsághoz és boldogsághoz való 
elemi jogától senki sem foszthatja meg büntetlenül. Az író 
véleménye, persze, csak egy a sok közül, és semmiféle kitün-
tetett hely nem illeti meg a műre vonatkozó ítéletek szöve-
vényében, mindazonáltal az elemzés során látni fogjuk, hogy 
azok, akik a regényben a szociális problematikát véletlen 
keretnek tekintik, közelebb járnak a valósághoz, mint akik 
ebben látják a mű mondanivalójának lényegét. 

Nem kevés azon elemzők száma sem, akik a korábbiak-
hoz hasonlóan, e regényben is, a freudizmus egy sajátos 
típusát vélik felfedezni, hiszen a halmozódó feszültség itt is 
egy váratlan, sorsdöntő cselekvésben robban. Valóban, 
Kosztolányi a 10 —20-as években Európa-szerte uralkodó-
nak számító lélektani regény sablonjait mind az öt regényébe 
beépíti, s a cselekményt látszólag minden esetben a bevált 
séma szerint irányítja. A freudi képlet alkalmazását bizonyí-
tani próbáló elemzőket a gyilkosság bekövetkezésének módja 
mégis zavarba hozza, mert a lélekben zajló változásokat 
követni nem tudván, a végső tettet meglepő, irracionális for-
dulatnak érzik. A tett indokoltságára vagy indokolatlansá-
gára vonatkozó régi vita lényegében eldőlt,7 de jellemző, 
hogy a tett indokoltságát vallók nem magából a műből veszik 

egyéni szeretet van, és a gyilkosságnál is nagyobb bűn, ha valaki 
fennhéjázó, amiért egy kés se elég megtorlás, és a legnagyobb erény 
a lényegbeható figyelmes tisztaszívűség, (?) mert többet, gyökere-
sebbet (?) úgy sem tehetünk itt a földön." Kosztolányi jegyzete az 
Ady-vitához. A kérdőjelek a szöveg gondozójától és sajtó alá ren-
dezőjétől, Réz Páltól származnak. Lásd Egy ég alatt. Szépirodalmi, 
Bp. 1977. 626. 

' Ez Kiss Ferenc érdeme, i. m. 282— 283. 
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érveiket, hanem tulajdon élettapasztalatuk alapján minősítik 
elviselhetetlennek azt a már-már valószínűtlen fizikai és 
pszichikai túlterhelést, amely önmagában is indokolttá teszi 
a végső tettet. Azaz, amíg az egyik tábor az okmagyarázat 
szándékos megtagadásában írói szubjektivitást lát, és nem 
fogadja el hitelesnek lélektani szempontból a bekövetkezett 
eseményt,8 a másik tábor csak érzi, de nem egészen érti a 
hős reakciójának szükségességét, és érvelés helyett meggyő-
zéssel akarja elhitetni a tett megokoltságát.9 Minthogy a mű-
ben jelenlevő poétikai jelzések mindkét fél figyelmét elkerü-
lik, természetesen azt sem veszik észre, hogy a főszereplő 
nem a hagyományos lélektani ábrázolás segítségével megfor-
mált jellem, s a gyilkosság bekövetkezése nem annyira a 
lélektani hitelességet, mint inkább az élet igazának érvénye-
sülését van hivatva szolgálni. Más szóval, az Édes Anna cse-
lekménybonyolítása valójában nem a hagyományos szociális-
lélektani regénytípus szabványaihoz illeszkedik. A személyi-
ségtranszformáció, amely Nérótól Vajkayékon át Novákig 
a cselekmény szervező elve volt, itt is fő konstrukciós elvként 
működik, azzal a különbséggel, hogy itt a változás folya-
mata olyan rétegekben zajlik, ahol az a hagyományos lélek-
rajzi módszerrel nyomon követhetetlen, ezért az erre utaló 
jelzések egy más, irodalmunkban addig kevésbé használatos 
jelrendszer segítségével történnek. 

Az előkészítés funkciója a szerkezetben 

A cselekmény kezdetének időpontja, mint a Kosztolányi-
regényekben általában, itt is pontosan meghatározott: 1919. 
július 31. délután öt óra. Ekkor emelkedik a levegőbe Kun 

8 Heller: i. m. 64., illetve Németh László: Készülődés. Bp. 1941. 
II. 319. 

9 Bóka László : Vázlatok egy arcképhez. In : Arcképvázlatok és ta-
nulmányok. Bp. 1962. 415—416., valamint Bálint György: A toronyőr 
visszapillant. Bp. 1961. I. к. 710. 
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Béla repülőgépe, hogy elszöktesse az országból a proletárve-
zért, aki zserbósüteményektől kidagadozó zsebekkel és lopott 
műkincsektől roskadozó karokkal hagyja el a várost, csú-
fondáros búcsút intve az utána bámészkodó krisztinai pol-
gároknak. Az átlagpolgár mentalitásához stilizált elbeszélői 
hang száraz, tényközlő modorban számol be az események-
ről a szemtanú hiteles pozícióját imitálva, sőt kétségtelen 
bizonyítékot szolgáltatva az események „éppen így történt"-
jére — egy aranylánc a repülőgépről egyenest a Vérmező 
közepére hull, egy tisztes, szavahihető polgártárs, egy nevén 
nevezett derék adófizető lába elé —, miközben valójában a 
legendák és pletykaszerű szóbeszédek keletkezésének ter-
mészetrajzát szemlélteti. A bevezető ellenállhatatlan humora 
ebből az ellentmondásos beállításból fakad. 

Az ellentmondásos helyzet teszi humorossá azt az egy 
órával később, egy polgári lakás előszobájában a történelmi 
zűrzavar és bizonytalanság perceiben zajló párbeszédet, ame-
lyet az éppen megbukott vörös hatalom volt híve és a restau-
rációra készülő régi rendszer képviselője folytat egymással. 
S miközben a „méltóságos úr" és az „elvtárs" az erőviszonyok 
tényleges állását egymástól kipuhatolni szándékozván igazi 
„világtörténelmi udvariassággal" társalog egymással, berob-
ban a méltóságos asszony, és a legfrissebb értesülések birto-
kában készül kipenderíteni az „elvtársat" a lakásból. Az azon-
ban egy ügyes húzással leszereli a méltóságos asszony ellene 
irányuló indulatait — cselédlányt ajánl. A hatás lenyűgöző: 

„Vizyné azt hitte, hogy a füle cseng, hogy nem jól értette. Rátekin-
tett a házmesterre, mély, titkolhatatlan érdeklődéssel. Szeme föl-
ragyogott. Nagyobb örömet akkor sem érezhetett volna, ha egy 
gyémánt nyakéket ígérnek neki." 

A premisszákat tartalmazó bevezetés tulajdonképpen csak 
ennyi. A legendás cselédlány — egyelőre még csak a házmes-
ter információi révén — bevonul Vizyné életébe, hogy telje-
sen betöltse képzeletét, és a rá való várakozás legyen pillanat-
nyilag élete egyetlen tartalma. 
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Ficsor ajánlatától Anna személyes megjelenéséig két hét -
Vizyné számára egy örökkévalóság — telik el, s ezalatt a 
városban s az egész országban „olyan események következ-
tek be, amelyek mindent fölborítottak. Budapestet megszáll-
ták". De nem a nagyhatalmak, ahogy azt Vizy és miniszté-
riumi barátai kívánták és jósolták, hanem románok masí-
roztak a főváros utcáin, fülsiketítő trombitalármával, feszítve 
vadonatúj egyenruháikban. A látvány rémmesébe illő : 

„Ezt sera a magyarok, sem a románok nem bírták volna elképzelni 
soha, legvadabb lázálmaikban sem. Meglepőbve pillantottak egy-
másra, csodálkozva azon, hogy mi is történt. . . 

A magyarok látták ablakaikból, hogy már román autók cikáznak 
az utcákon, de nem hitték el. Maguk a románok sem hitték el mind-
járt." 

Noha ezek az események s a megelőző történelmi időszak 
most lavinaként lezúduló következményei az ország egész 
közvéleményét megrázták, a két leendő főhős életére sem-
miféle hatással sem voltak. Annáról ez idő tájt nem sokat 
tudunk, de bizonyosra vehetjük, hogy mindezek őt napi mun-
kavégzésében aligha zavarták meg. Vizyné pedig észre sem 
vette a világot maga körül. Míg férje már másnap új külsőt 
öltött és hozzákezdett a minisztériumi munka újjászervezésé-
hez, ő, a cselédvárás lázában égve, legfeljebb a lépcsőházba 
kukkantott ki időnként, s oda is csak azért, hogy újabb s 
újabb információkat szerezzen a cselédlányról a házmester-
től. 

Bár Anna személyesen csak a hatodik fejezetben jelenik 
meg, az események szervező elve tulajdonképpen már a 
második fejezettől az ő személye köré fonódik. Mellékesen 
megismerjük Vizyné élettörténetének cselekményidő előtti 
epizódjait, a cselédekkel való kálváriájából következtethe-
tünk komplexusára is, ami indokolja azt az abnormisan fel-
fokozott várakozást, amellyel Anna érkezését lesi, megis-
merkedünk a nehézségekkel, amelyeket a lány „megszerzése" 
jelent, de az elbeszélés valójában az Anna személyével kap-
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csolatos, fokról fokra bővülő előkészítések sorozatából áll 
egészen addig a pillanatig, amíg ténylegesen meg nem jelenik 
a színen. Annára a Ficsor-házaspár készíti elő Vizynét és az 
olvasót, az ő odavetett megjegyzéseikből bontakozik ki egy 
vonzó és eszményi cselédlány alakja. A várakozás feszültsé-
gét az elbeszélő egy pszichikailag hiteles, Vizyné patologikus 
személyiségére jellemző epizóddal érzékelteti : elmegy, hogy 
legalább távolról meglesse a lányt és a benne élő fantomkép 
eleven alakot öltsön. 

Az író szerkesztési rendszere az általánostól a konkrét felé 
halad. Előbb megtudjuk, hogy — Vizyné eddigi tapaszta-
lataiból leszűrt vélekedésével ellentétben — mégis létezik 
az ideális cseléd, majd megismerjük azokat a feltételeket, 
amelyek közé hamarosan kerülnie kell — köztük Vizyné 
személyiségét —, majd a lány fantomképét, és amikor 
már minden elő van készítve ahhoz, hogy aki köré a mítoszt 
fonták, testi mivoltában a szemünk előtt is megjelenjék, is-
meretlen alak lép elénk, nem az, akit Vizyné látott s akire 
felkészült. 

Az előkészítések sorozata a két főhős találkozásával ér 
véget. De egy utolsó fokozat még ide is be van építve. Au-
gusztus 14-én, egy „forró és fényes", „csodálatos nyári nap" 
délelőttjén a már-már reményvesztett Vizyné váratlanul ko-
pogtatást hall az ajtaján. Ezután percekig lázasan készülő-
dik,10 majd amikor „fojtott hangon" kiadja az engedélyt a 
belépésre, Ficsor jelenik meg az ajtóban — egyedül. 

„Utána — két másodpercig, három másodpercig, négy másod-
percig — senki. 

— Nos? — mondta, s már azt hitte, hogy ismét becsapták. 
— Itt van — nyugtatta a házmester —, itt van. És ekkor belépett 

a lány is." 

10 Izgatottsága a randevúra készülődő szerelmes lelkiállapotát 
idézi. Találóan írja erről Kiss Ferenc: „. . . a fogadásra úgy készül 
Vizyné, mint egy jelenésre. S mikor Anna végre megérkezik, a mél-
tóságos asszony majdnem elszédül az izgalomtól. Úgy éli át a talál-
kozást, mint egy életbetöltő, furcsa, döbbenetes és boldog eseményt." 
I. m. 284. 
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Idő és tér mint a személyiségábrázolás eszköze 

Anna megjelenésével a feszültség fokozását és a késlelte-
tést szolgáló lassú elbeszélői tempó felgyorsul, az elbeszélés 
üteme feszesebbé válik. A két főhős ábrázolása első látásra 
a lélektani regény konvenciói szerint megy végbe. Vizynéről 
a találkozás pillanatáig már kiderült, hogy hisztériás különc, 
megszállottja a cselédkérdésnek. Ez éppen elegendő annak 
sejtetéséhez, hogy az új cselédlánnyal való kapcsolata pszi-
chológiai szempontból deviáns lesz. A találkozás lefolyása 
megerősíti ezt a sejtést. 

A két főszereplő ugyanazon személyiségkategória két el-
lentétes típusát képviseli. Vizyné számára az agresszivitás 
természetes, miként az is, hogy Anna engedni fog az agresz-
sziónak és aláveti magát annak a terrornak, amit vele szem-
ben az első perctől alkalmaz. A kettejük közti kapcsolat a 
későbbiek során sajátos, farkas — bárány viszonnyá fajul, 
amelynek a két személyiség tulajdonságain kívül külsődleges 
meghatározói is vannak. 

Láttuk, milyen különleges történelmi szituációban ment 
végbe ez a találkozás, de azt is, hogy erről sem Anna, sem 
Vizyné nem vett tudomást. A történelem közvetve mégis 
beleszólt életükbe, amennyiben az újbóli politikai fordulattól 
megriadt Ficsor, bőrét mentendő, kényszerítette ki ezt a 
találkozást. A három szereplő idő- és térfelhasználása mintha 
csak véletlenül keresztezné egymást. Anna esetében például 
az idő különböző oldalakról torlódott össze. Édesanyja meg-
halt, mostohája elüldözte a háztól, a családi és szociális 
katasztrófa bekövetkezte után egyéni életidején kívül sem-
mije sem maradt. Ennek az egyéni életidőnek valóban egyéni 
felhasználására azonban az adott történelmi-társadalmi 
helyzetben nincs semmiféle lehetőség. Rabszolgamunkára 
kényszerül, azaz — mint hajdan a római rabszolga — testé-
vel-lelkével-személyiségével szolgál kosztért-kvártélyért és 
elvileg bérért, de utóbbira Anna nem tart igényt. Egyéni 
életidejét — egyetlen tulajdonát — pesti gazdái ily módon 
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örökös munkaidővé változtatják, amellyel voltaképp saját 
életidejüket hosszabbítják meg, s felháborító eljárásuk a cse-
léddel szemben nemhogy bűnnek számítana, de valósággal 
jótétemény számba megy az adott társadalmi közegben. A 
jótevő szerepében tetszeleg Anna előtt az egyetlen pesti ro-
kon, Ficsor is, de Vizyné is, akik Annát különböző indíté-
kokból és különböző célokra fel-, illetve kihasználják. Az ő 
életükben is most futott össze az idő. Fordult a kocka, és 
Ficsor bajba került. De itt az alkalom, hogy kimásszon 
belőle, és egy életre lekötelezze kenyéradó gazdáit. Vizyné 
számára is most jött el az alkalom, hogy élete legfőbb gond-
ját, a cselédkérdést egyszer és mindenkorra megoldja. Csa-
ládi élete sivár, gyermeke korábban meghalt, minden felgyü-
lemlett indulatát és keserűségét a cselédeken éli ki, akik ezt 
rosszul és rövid ideig tűrik. Ő pedig türelmetlenségében fel-
mond utolsó cselédjének, és az elhamarkodott döntéstől 
megriadván úgy érzi, egész életét a bizonytalanságnak tette 
ki. Az új lány megszerzését most már egyenesen létkérdésnek 
tekinti. 

Az idő koncentrálódásának egybeesése a három szereplő 
életében tehát csak látszólag a véletlen műve, mert e véletle-
nek mögött az akkori Budapest életét általánosságban is 
meghatározó történelmi-politikai viszonyok törvényszerűsé-
gei húzódnak meg, s ez a közös mozzanat a három szereplő 
életútjában. A különböző szereplők idő- és térfelhasználása 
közti kommunikációt mégsem a véletlenek, hanem e vélet-
lenek formájában megjelenő törvényszerűségek szabályoz-
zák anélkül, hogy ezt maguk a hősök felismernék. 

Míg Vizyné személyiségét már az előkészítés során teljesen 
megismerjük, Anna személyisége a cselekmény menete 
közben valamelyest feltárul, de titokzatosságát tulajdonkép-
pen végig megőrzi. Első színre lépésekor csak külső leírást 
kapunk róla — részint a cselédkönyv adataiból, részint 
Vizyné benyomásaiból — és egy igen sajátos pszichológiai 
jellemzést, amely nem a hagyományos módszerrel, mond-
juk az arc, a tekintet részletekbe menő ábrázolásával, ha-
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nem hős és környezet érintkezésének elemzésével valósul 
meg. Az aktív térértelmezés e regényben a főhős megrajzolá-
sának egyik legfontosabb eszköze lesz. A helyszín elbeszélői 
leírására már az előző fejezetekben sor került, de most ez a 
már ismert tér új oldalról, a hősnek a környezetre való reagá-
lásából tárul fel. A tér, akárcsak a korábbi regényekben itt 
is interieur-jellegű, a cselekmény szinte kizárólag e lakás 
szobabelsőiben zajlik, és ez a perspektíva olyannyira leszű-
kíti a teret, hogy az valódi börtönnek hat, összhangban a 
hős rab helyzetével. (A színtér börtönszerűségére a későbbiek 
során kifejezett utalás történik, amikor a már igazi börtönben 
levő hős összehasonlítja egymással a két lakhelyet, és celláját 
érzi nemcsak tágasabbnak, kényelmesebbnek, de szinte derű-
sebbnek is a cselédszobaként használt konyhánál. Az össze-
hasonlítás tanulsága jelképes : a tett Anna számára minden-
féle értelemben a szabadulást hozza el.) 

Az ismételt térábrázolás tehát most új szemszögből, Anna 
tudatába helyezkedve jön létre. Annának természetesen 
nincs átfogó térképzete, csak érzetei és benyomásai vannak, 
amelyek az elviselhetetlenségig kellemetlenek. Először is a 
gyomrát felkavaró „kimondhatatlan büdösség", amelyről nem 
tudta, honnan ered, „csak azt tudta, hogy nem bírja ki, csak 
azt tudta, hogy már az első pillanatban ki akart szaladni, 
és ha egészséges ösztönére hallgat, akkor köszönés és isten-
hozzád nélkül elrohan, menekül". A zongorából kiáradó 
kámforszagtól ájulás környékezi. Ugyanakkor a lakás beren-
dezése lenyűgözi: „káprázva, szédelegve nézegette", „úgy tet-
szett, elvarázsolt kastélyba került". A fényűző szobabelsők 
éppoly idegenül hatnak rá, mint az ő „birodalma", a sivár 
konyha, amelyben az első éjszaka úgy érezte, mintha az ágya 
is fölfordult volna, vagy az irdatlan tűzfal, az emelet, a falon 
gyulladozó tüzes négyszögek és a titokzatos zongoraszó. De 
nemcsak az ő számára tűnt félelmesen idegennek ez a kör-
nyezet, ő is annak tűnt benne. A későbbiekre nézve sokat 
jelentő, hogy Vizyné az első éjszaka bezárja a hálószobába 
nyíló ajtókat, amit azelőtt soha, egyetlen gyűlölt cselédje 
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jelenléte miatt sem tett meg. Az idegenség érzése kezdetben 
tehát kölcsönös, de míg Vizyné bizalmatlansága Anna iránt 
hamarosan megszűnik, Anna minden nap „jobban és jobban 
irtózott", bár maga sem tudta, mitől. Büszke volt rá, hogy 
gazdái előkelőek, hogy a környék legszebb háza az övék, 
de ha vásárlásból hazajövet „messziről megpillantotta az 
Attila utca 238. számú házat, összeborzongott". „Egyszerűen 
nem bírta megszokni." 

A tér aktivitása és önálló élete az Édes Annában jelentő-
sebb szerepet játszik a pszichológiai ábrázolásban, mint a 
korábbi regényekben, hiszen itt a környezet nyilvánvalóan 
kihat a hős személyiségére. Az író nem egyszerű jellemzésre 
használja fel a hősnek a térhez való viszonyát, hanem maga 
a tér indít el aktív beavatkozásával bizonyos változásokat a 
hősben. Ezek apróságokban jutnak kifejezésre. Abban pél-
dául, hogy minden szokatlan dolog különös rémületet kelt 
benne. Nemcsak a kámforszag vagy a Kornél név, hanem a 
„bútorok is valami névtelen rémülettel töltötték meg". Bor-
zongott attól, hogy a kályha nem zöld, hanem fehér, „a 
szalon fala viszont zöld és nem fehér, az asztal nem gömbö-
lyű, hanem hatszögletes és alacsony, az egyik ajtó befelé 
nyílt, a másik kifelé". Annát ez az ijesztően szokatlan és ide-
gen közeg körülfogja, deformálja, és tárgytalan borzongása 
nem más, mint differenciálatlan térélményének egységes kife-
jeződése. 

A szeretetvágy csapdája 

Kosztolányi rendkívül nehéz, majdnem megoldhatatlan 
feladatra vállalkozott, amikor a motivációsor középpontjába 
egy majdnem öntudatlan, végletesen beszűkült világú, köz-
lésre úgyszólván képtelen személy textusát11 helyezte. Erre az 

11 A hős textusán szavain és tettein kívül gesztusait, mimikáját 
és minden egyéb fiziológiai megnyilvánulását értem. Lásd erről bő-
vebben Kovács Árpád.: Roman Dosztojevszkovo. Tankönyvkiadó, 
Bp. 1985. 
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öntudatlanságra azonban a szüzsé szempontjából okvetlenül 
szükség volt, hiszen enélkül lehetetlen lett volna a konfliktus 
robbanásának ilyen arányú késleltetése és váratlan hatás 
keltése. Mintha az elgondolt szüzsé megvalósítása érdekében 
Kosztolányi az egzisztenciális determinációkon túl a bioló-
giai meghatározottságokat is segédeszközül hívta volna. 
Ilyen segédeszközzel, persze, a Pacsirtában is élt, de ott a 
csúnyaság nem állította olyan nehézségek elé, mint itt Anna 
— a vizsgálóbíró szavait idézve — „együgyűséggel határos 
műveletlensége". 

Anna együgyűsége vitatéma a szakirodalomban. Általában 
tagadják, és a cselekmény egyes részleteivel próbálják iga-
zolni „ép emberségét",12 hallgatólagosan feltételezve ép értel-
mét. Ezek a részletek azonban csupán Anna érzelmi életének 
normális volta mellett szólnak, s azt bizonyítják, hogy lát-
szólagos igénytelensége mögött valódi boldogságkereső szen-
vedély rejlik. Korlátai között is pontosan felismeri elemi 
igényeit, érzékeli azok hiányát, és ha ideiglenesen el is 
nyomja magában kielégítésüket, nem mond le róluk végleg. 
Érzi, hogy az emberi légkör melegsége hiányzik neki leg-
jobban és a szeretet: 

„Legjobban hiányoztak talán mégis a gyermekek, akik eleven já-
tékszerei, kedves, kis pajtásai voltak. Hiszen eddig úgy szerezte ke-
nyerét, hogy velük játszadozott. Dajkálni szeretett volna itt is vala-
kit, versikéket mondani. De mit tehetett ezekkel a komoly felnőt-
tekkel, akik külön, zárt életükkel jöttek-mentek körülötte?" 

Történetbonyolító elemmé éppen e szeretetéhség miatt vál-
hat Vizyné félig még kamasz unokaöccse, Jancsi úrfi, aki 
Annával ellentétben nem érzelmi, hanem biológiai szükség-
letei kielégítése céljából tűri el, hogy átmeneti vendégeske-
dése idején néhány napig Anna szeretetének tárgya legyen. 
Sokat elemezték e kapcsolatot mint döntő indítékot Anna 
tettében, természetét azonban sajátos szempontból közelí-
tették meg. A kapcsolat keletkezésében és megszűnésében 

11 Németh G. Béla: i. m. 217. 
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társadalmi problémát láttak, holott a következmények 
ugyanolyanok, mint bármely más elhagyott szerelmes eseté-
ben. Jancsi és Anna kapcsolatában a szociális felfogás az 
idegenség átmeneti megszűnését, a falak leomlását látja, 
majd e kapcsolat Jancsi részéről történő felszámolásában az 
úr—cseléd-távolság helyreállítását. Ebből vonja le azt a 
következtetést, hogy Jancsi Annával szemben nem a férfi, 
hanem az úr közönyével vétkezik.13 

Az Édes Anna irodalmi előzményeiként és rokonaiként az 
író cselédekkel kapcsolatos publicisztikai írásait,14 Bródy 
Dadáját, Kassák Marika, énekelj!, esetleg Csehov Aludni 
szeretnék című műveit szokták említeni. De ebbe a sorba 
tartozik Tolsztoj Feltámadása, is, amelynek előtörténetében 
az if jú Nyehljudov és a Katyusa Maszlova között szövődő 
szerelem, annak beteljesülése és a rá következő hirtelen elvá-
lás távolról emlékeztet Jancsi és Anna kapcsolatának törté-
netére. Jancsi részéről a vonzalom őszinteségét, bizonyos 
érzelmek meglétét nem lehet tagadni, hiszen négy napig való-
sággal lázban ég, és a beteljesülést követően visszafelé is 
végigjárja a szerelem „iskoláját" a testi kapcsolattól a gyen-
géd udvarlásig. Míg azonban Nyehljudov és Katyusa közé a 
bontakozó szerelem időszakában valóban a társadalmi 
különbségek emelnek válaszfalat, Jancsi érzelmeinek kihűlé-
sében Anna társadalmi helyzete csak közvetett szerepet ját-
szik. Jancsi mint nőből ábrándul ki Annából, olyannyira, 
hogy mélységesen szégyenli ezt a viszonyt, szeretné azonnal 
elfelejteni. Az elegáns luxusnőkről ábrándozó Jancsi négy 
nap után, mintegy bódulatból ébredve, elviselhetetlennek érzi 
a munkától csapzott és lompos, kérges kezű cselédlányt, 
„rá se tudott többé tekinteni, testileg szenvedett, ha benyi-

13 Kőszeg Ferenc: A csendtől а kiáltásig. Utószó. In: Nero, a véres 
költő. Édes Anna. Szépirodalmi, Bp. 1974. 534. (A regényből e kia-
dás alapján idéztem.) Kiss Ferenc ezzel szemben hangsúlyozza: „A 
szerelem nem osztályérzület". I. m. 279. 

11 Együtt, mindig együtt; Hattyú. Szépirodalmi, Bp. 1972. 241 — 
242., illetve Egy pohár víz. Füst. Szépirodalmi, Bp. 1970. 537. 
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tott hozzá", „menekült tőle". Nem értette önmagát: „Ezt 
szerette volna, lehetséges, hogy ezt valaha szerette ?" Viszoly-
gott a lány közelségétől, szóba sem állt vele, és amikor Anna 
terhessége miatt a segítségét kérte, „összeborzongott attól, 
hogy így tárgyal ezzel, ilyen csúnya közösségben". Már csak 
mint valami kellemetlen tárgyra gondol Annára, önmagában 
„ez"-ként emlegeti. 

Anna viszont egyre szerelmesebb, és nem érti Jancsi fagyos 
viselkedését. Minden éjszaka és minden nappal várta, leg-
alább egy jó szót remélt tőle, s mert hiába, szenvedett: 

„Mert ha nem is gondolt arra, ami volt, érezte, hogy az, ami volt, 
már nincsen, mint az állat, mely múlton és jövőn kívül az örök je-
lenben él, mint az a kutya, amely nem kap enni, s nem tudja, hogy 
mi bántja, és mégis odavánszorog az üres ételes táljához, körül-
szaglássza, s miután látja, hogy semmit se lát, csüggedten a vacka 
felé kullog, vissza-visszasandítva." 

Annát Jancsi, ha csak néhány napra is, boldoggá tette, és 
éppen a boldogság megtapasztalása változtatta e boldog álla-
pot múltán a korábbi hiányérzetet kínzó gyötrelemmé. De 
semmi sem szól amellett, hogy Jancsi viselkedését az úr 
kegyetlenségével vagy közönyével magyarázzuk. Annától 
való elfordulása a férfié: Anna nem egyszerűen cselédi, 
hanem női mivoltában szenvedi el a megaláztatást, mert 
Jancsi magatartása nem a cselédnek szól, hanem a hozzá 
méltatlan női partnernek. Annáról nemcsak Jancsi gondol-
kodik úgy, mint egy tárgyról, az elbeszélői szó is ambivalens 
vele szemben : az idézett részben érzelmeit a kutyáéhoz hason-
lítja. Mert Anna bármennyire finom jelenség, külső szépsége, 
alkalmazkodókészsége, veleszületett tapintata ellenére van 
lényében valami emberalatti. Nemcsak intellektuális szín-
vonalát, érzelmi reakcióit is primitívnek láttatja az elbeszélő, 
s ezzel — ha akaratlanul is — igazolja Jancsi magatartását. 
Jancsi önző és aljas módon bánik Annával, de csak mint 
férfi, nem mint úr. Viselkedésének oka pedig nem Anna 
cselédi mivolta elsősorban, hanem személyisége: némasága, 
gesztus szintű kifejezésmódja, a gondolkodásra való képes-
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ség hiánya, érzelmeinek ábrázolt természete egy meglehető-
sen primitív szintű, de emberi értékekre orientált életmódra 
és életérzékelésre látszanak utalni. 

A nyelvi ábrázolás határai 

A tökéletes cselédlány, aki némán, tiltakozás nélkül telje-
síti gazdái parancsait, váratlanul fellázad ellenük és megöli 
őket. Ezt a látszólag egyszerűen áttekinthető történetet 
mintha az író szándékosan burkolná homályba, hogy a 
hagyományos cselekménybonyolító eljárást összeötvözhesse 
az akkor elterjedt lélektani módszerrel, mely utóbbi érvényre 
jutását a hatáskeltés pszichológiai eszközeinek — késleltetés-
sel és fokozással előkészített váratlan fordulatok — gyakori 
alkalmazásában fedezhetjük fel. A regényben azonban — 
mint korábban mondtam — nem annyira a cselekménybonyo-
lító és lélektani eljárás keveredik egymással, hanem inkább 
a hagyományos lélekábrázolás és a jelentést teremtő szöveg 
eszményei ütköznek össze. Ezt bizonyítja, hogy a tisztán 
epikus leírás, és a szcenizáló, dialógusokra épülő kétféle 
szöveg mellett jelen van, sőt, egyre inkább túlsúlyra kerül 
egy harmadik, a főszereplő gesztusokkal és fiziológiai elvál-
tozásokkal kifejeződő textusa, amely mintegy a hős belső 
beszédjét van hivatva helyettesíteni. Az újszerű ábrázolás 
szorosan összefügg Kosztolányi nyelvszemléletével. 

A jelentést irodalmi művekben a szöveg teremti, ezért a 
szövegnek minden esetben nyelvileg kell tartalmaznia azt 
a kódot, melynek segítségével megfejthetővé válik. Ugyan-
akkor a szüzsés motiváció alapelemei nem feltétlenül nyelvi 
jelentések, hiszen a szüzsé poétikailag valamiféle jelentéssel 
bíró szegmentumokra tagolása nem feltétlenül nyelvi-logikai 
alapon történik. Lássunk erre egy példát! 

Anna megjelenésétől első megszólalásáig aránylag hosszú 
idő telik el, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy színre-
lépésekor máris beszédhelyzetbe kerül. Anna és Vizyné első 



16 H ima Gabriella 

beszélgetése azonban különös párbeszéd, hiszen a két fősze-
replő „tolmács" útján érintkezik. A „tolmács" természetesen 
Ficsor, aki Vizyné kérdéseire Anna helyett válaszol, sőt, azt 
is megmagyarázza; miért nem a lány beszél: „szégyenli 
magát — mondja. — Nagyon szégyenlős." Anna részéről az 
a „könnyed és szomorú" vállvonás az egyetlen személyes 
válasz, amelyet Vizyné lázadásként értelmez, de Ficsor ismét 
kimagyarázza: „nem úgy értette". Ficsor nemcsak Anna 
gesztusait „fordítja le" Vizynének, hanem Vizyné szavait is 
Annának, akár egy értelmi fogyatékos vagy egy nagyothalló 
személynek, vagy mint egy kisgyermeknek, akinek minden 
egyes szót tagoltan el kell ismételni, hogy megértse. Anna 
akkor szólal meg először, amikor Ficsor magára hagyja, de 
egy-egy szónál akkor sem mond többet. Annál kifejezőbbek 
gesztusai, amelyeket viszont — az egy vállvonás kivételével 
— Vizyné észre sem vesz. 

Nyelv és gondolkodás viszonya Kosztolányit erősen fog-
lalkoztatta mind nyelvészeti-irodalmi tanulmányaiban, mind 
szépírói gyakorlatában, s a következtetés, melyre jutott, 
döntő hatással volt prózaepikai jelrendszerének alakulására. 
A szakirodalom felveti azt a problémát, hogy ha Kosztolányi 
hajlott nyelv és gondolkodás azonosítására, akkor nem foly-
tathatta tovább a mélylélektan szellemében való jellemábrá-
zolást, melynek előfeltétele a gondolat, sőt, az intellektuális 
szintre el nem jutó indulatok és emóciók elsődlegességének 
elismerése a nyelvvel szemben.15 E vélemény szerint nyelv és 
gondolkodás azonosítása vezetett el a lélektani regénnyel 
való végleges szakításhoz és eredményezett a későbbiekben 
egy, a hagyományos elbeszélői mű jelrendszerét gyökeresen 
átalakító, problematikus műfajú művet. Anélkül, hogy e fel-
fogás részletesebb kritikai ismertetésére itt vállalkoznék, csu-
pán annyit kívánok megjegyezni, hogy a lélektani és az új 
regényeszmény konfrontációjára és bizonyos mérvű egymás 

16 Szegedy-Maszák Mihály : „ A regény, amint írja önmagát". Tan-
könyvkiadó, Bp. 1980. 104. 
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mellett létezésére a Pacsirta tói kezdve látunk példát, az Édes 
Anna személyiségrajza pedig már döntően az új regényesz-
mény előírásai szerint épül fel. 

Kosztolányi nyelv és gondolkodás viszonyáról kialakított 
szemlélete közel áll a kortárs Vigotszkijéhoz, aki — szintén 
már a húszas években — felveti, hogy „a gondolat a szóban 
nem kifejezést nyer, hanem végbemegy". Vigotszkij a gyer-
mek beszédfejlődését a szocializálódás és a vele ellentétes 
irányú, de párhuzamosan zajló individualizálódás tenden-
ciáinak figyelembevételével kísérelvén meg nyomon követni, 
eljut a „szocializált külső beszéd" és az „individuális belső 
beszéd" teljes funkcionális és strukturális szétválasztásá-
hoz.16 A nyelvet nem a közlés eszközének, hanem a tudat 
létezési formájának tekintő Kosztolányi17 ugyancsak a húszas 
években kísérli meg elvi felismerését regényírói gyakorlatá-
ban is érvényesíteni. A Pacsirta cselekményének döntő ese-
ményei a főszereplők, elsősorban az apa belső monológjának 
ábrázolása révén bontakoztak ki, de a külső történésekben 
különben gazdag Aranysárkányban is a főhős belső beszédje 
került a konfliktus lezajlása után az ábrázolás előterébe, és 

16 Vigotszkij szerint a belső beszéd, lévén nem közlésre szánt 
beszéd, kommunikációra alkalmatlan. Strukturális sajátosságai közé 
tartozik az értelem fölénye a jelentéssel szemben, az állítmányi jelleg, 
a fázis oldal redukciója, a beszéd idiomatikus jellege. Gondolkodás és 
beszéd. Akadémiai, Bp. 1971. 365., 377—385. 

17 Szegedy-Maszák Mihály szerint Kosztolányi már a húszas évek-
ben közeledett nyelv és gondolkodás azonosításához, a nyelvet nem 
a közlés eszközének, hanem a tudat létezési formájának tekintette. 
I. m. 104. Én az írónak egy későbbi megnyilatkozását idézem: 
„Azok, akik a nyelvet pusztán gyakorlati eszköznek tekintik, mely-
nek célja az, hogy környezetünkkel megértessük magunkat, végzetes 
tévedésben leiedzenek. Kívülről szemlélnek egy működést, mely 
belső. Egyszerűnek tartanak olyasmit, mely bonyolult és szövevé-
nyes . . . megállapítják, hogy a nyelv a közlés szerszáma és g é p e - : . ^ 
De nem számolt valamivel. Azzal, hogy élő szervezeten észle)<e eze-
ket a je lenségeket . . . A nyelv az ember vallomása." A lélekjbffszéde. ' \ 
Gép és csoda. PH 1933. április 30. In: Nyelv és lélek. Szépirodalmi, 
Bp. 1971. 2 1 5 - 2 1 6 . S = 
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a tragikus végkifejlet e belső monológ közvetítésével vilá-
gosodott meg. Az Édes Annában a végső tettet Kosztolányi 
valójában kétfelől — az áldozat és az elkövető oldaláról is — 
motiválja, de a csak a hagyományos jelrendszerek befogadá-
sára felkészült olvasók mindössze az elsőt tudják érzékelni. 
Igaz, hogy a gyilkosságot kizárólag erről az oldaláról nézve 
is kielégítően megokoltnak tartják.18 A másik motivációsort 
— a Kosztolányit önkényességgel vádolókhoz hasonlóan — 
azért nem képesek észrevenni, mert a főszereplő „néma": 
képtelen a valósághoz és az önmagához való intellektuális 
viszonyra, képtelen a reflexióra. 

A gyilkosság megokolása az elkövető felől kizárólag annak 
belső beszédjére épül, de mivel a hős „néma", ez a beszéd 
nem beszédszerű, azaz nem a hős gondolatait közli a szavak 
nyelvén, hanem indulatainak születését mutatja be a szava-
kat egyenértékű módon helyettesítő gesztusok, pantomi-
mikus jelzések és a tágabb értelemben vett testi-fiziológiai el-
változások segítségével. A továbbiakban annak az írói bra-
vúrnak a bemutatására teszek kísérletet, amely ebből a pasz-
szív és „néma" szereplőből a csodával határos módon cse-
lekvő hőst varázsol, és a beletörődéstől a lázadásig vezető 
pszichikai folyamatot a hősben egy sajátos jelrendszer hasz-
nálatával ábrázolja. 

A testi „elszólások" informatív értéke 

A szakirodalomban találkozunk olyan véleménnyel is, 
amely szerint a gyilkosság bekövetkezése nem lélektani rej-
tély, pszichológiai oknyomozással már csak azért is megfejt-
hetetlen, mert a hősnek az eseményekre nem pszichikai, csak 
vegetatív testi reakciói vannak (pirulás, sápadás, émelygés, 
remegés stb.), ennélfogva a müvet — a korábbi Kosztolányi-
regényekkel ellentétben — nem annyira pszichológiai, mint 

18 Bóka László: i. m., illetve Kőszeg Ferenc: i. m. 529. 
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inkább „fiziológiai regénynek" lehetne nevezni.19 Az előző 
fejezetben utaltam rá, hogy a sokak által váratlannak és rej-
télyesnek minősített végső tett motivációját a szüzsé tartal-
mazza, de a poétikai jelzések általában és túlnyomórészt 
nem a megszokott — tehát nem nyelvi — úton történnek. 
Ez annyit jelent, hogy a hős személyiségstruktúrájában bekö-
vetkező átalakulás a hős sorsában törést kiváltó események 
szempontjából megalapozott, még ha egyedül az elbeszélő 
beszédszerű információit figyelembe véve nyomon követhe-
tetlen is. Ez a sokoldalúan determinált személyiség biológiai 
meghatározottságából - intellektuális korlátozottságából — 
adódik, amely viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy a vál-
lára nehezedő, egyre nehezebben viselhető terhek a külső 
szemlélő számára mintegy láthatatlanul halmozódhassanak, 
s a szótlan engedelmesség beletörődésnek tűnjék. Míg a gyil-
kosság Anna szempontjából nemcsak várható, de az egyetlen 
racionális válasz erre a mértéktelen túlterhelésre, a külső 
megfigyelőben valóban a váratlanság és az irracionalitás be-
nyomását keltheti. E kettős hatás elérése céljából az író 
oppozíciós elvet érvényesít a személyiségábrázolásban. A lát-
szólag némán tűrő, alázatos hős gépies viselkedésének ellent-
mondanak azok a hirtelen testmozgások — arcszín-, test-
helyzet- és tekintetváltozások —, amelyeken keresztül a 
már-már automatikus gépezetként működő lény „fogyaté-
kosságai", „hibái", azaz emberi vonásai — pszichikai és 
fizikai állhatatosságának végső határai — nyilatkoznak meg. 

Hogy a Vizy-ház első alkalommal milyen reakciókat vál-
tott ki Annából, arról már volt szó. Az ott felsorolt fiziológiai 
változások — tágabb értelemben vett gesztusok — a cselek-
mény során egyre nagyobb gyakorisággal térnek vissza, 
bővülnek, s mivel az őket kiváltó feltételek nemhogy enyhül-
nének, hanem inkább egyre szorongatóbbá és reménytele-
nebbé válnak, ezek nemcsak ismétlődnek, hanem állandó-
sulnak, s a személyiségben bekövetkező transzformáció mor-

19 Kőszeg: i. m. 527. 
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fogenezisének első és legfontosabb szimptómái lesznek. 
Ezek a jelzések tehát nem az alakról adott leírás plaszticitását 
szolgálják, hanem ellenkezőleg, azt hivatottak cáfolni. Míg 
a külső jellemzés Annát egyre tökéletesebben működő gép-
ként mutatja be, az ismétlődő és szaporodó testi „elszólá-
sok" ellentmondanak ennek a leírásnak, és a lélek szféráiban 
zajló láthatatlan folyamatokról nyújtanak olyan információt, 
amely az elbeszélői tevékenység számára ábrázolhatatlan. 
Ezek a felfeltörő, visszafojthatatlan gesztusok mint önvé-
delmi reakciók a hős pszichológiai tűrőképességének leg-
végső határait jelzik. 

Az első szignálokra már Anna színrelépésekor sor került. A 
menekülési ösztön felhívását mégsem követi komoly mene-
külési kísérlet, a kellemetlen ingerekre a hős bezárkózással 
válaszol. A külső és belső szabadság diszharmóniáját Anna 
egyfelől a munkába, másfelől a magányba meneküléssel pró-
bálja oldani. A munkavégzés egyfajta narkotikumot jelent 
számára, a magány pedig az önvédelem járható útjának 
tűnik, ameddig a külvilággal személyes kontaktusba nem 
kerül. A Jancsival való kapcsolat valóban döntő, hiszen 
védelmi pozícióját ebben adja fel, és ettől kezdve számára és 
körülötte minden megváltozik. A pszichikus zavar tünetei 
is ekkor mutatkoznak rajta először. Hallucinációi és víziói 
első ízben még csak a Jancsitól kapott tablettától vannak, 
de felgyógyulását követően egyre furcsábban viselkedik: 
énekel munka közben, amit korábban sohasem tett, lefekvés 
előtt „karjait lóbálva" ide-oda járkált a lakásban, ki a 
folyosóra, „onnan vissza, benyitott a szobába, szalonba", 
mint aki valamit keres, de „nem tudta, hogy mit keres, azt 
se tudta, hogy mi van vele". A munkától most érez először 
fáradtságot, sőt, nemcsak fáradtságot, „hanem valami részeg 
kimerültséget". „Megfásult, elzsibbadt benne valami", s az 
azelőtt örökké tevékeny lány „bódultan, üres kézzel" álldo-
gál, ha rászólnak, összerezzen. Még a külseje is megválto-
zik: „megcsúnyuit. Hullott a haja. Egyre több gubanc ma-
radt a vasfésűben. Nem szeretett emberek előtt mutatkozni." 
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Ebben a helyzetben bukkan fel Báthory úr — az egyetlen 
reálisnak látszó menekülési esély Anna számára. Annának e 
döntésszituációban megnyilvánuló döntésképtelensége, be-
folyásolhatósága lehet az a tényező, ami „némasága" mel-
lett az együgyűség látszatába keveri őt. Anna a saját sorsá-
ról, arról, hogy férjhez menjen-e vagy sem, mindig aszerint 
határoz, hogy alkalmi beszélgetőpartnere milyen tanácsot 
ad neki. Ezért is beszéli le olyan könnyűszerrel, semmiféle 
erőszakot sem alkalmazva Báthory úrról Vizyné. Hogy 
együgyűség-e ez részéről vagy inkább arról van szó, hogy 
a kéményseprő mester mégsem igazi alternatíva számára? 
Inkább az utóbbi, hiszen érzelmek nem szólnak e házasság 
mellett, és amit Vizyné mond — „ingyen cseléd" lenne ott 
is — tulajdonképpen igaz. A férjhez menés nem Anna sorsán, 
csak társadalmi presztízsén változtatna, de ez Annát nem 
érdekli : az ő személyes boldogságához vajmi kevés köze van 
annak, hogy feleségnek vagy cselédnek nevezik. 

A menekülés útja ezzel bezárult előtte, és átalakulása is 
befejeződött: „érdekességéből napról napra vesztett. Any-
nyira belesimult a ház rendjébe, hogy eltűnt, észre sem vet-
ték, nem is beszéltek róla sehol. Mint a legtöbb cseléd, ő is 
utánozni kezdte asszonyát." 

Ezután nemcsak a ház és a környék, de még az elbeszélő 
érdeklődése is elfordul Annától, Jancsi szálán folytatja to-
vább a történetmondást, amely szál utóbb teljességgel epizo-
disztikusnak bizonyul: nincs semmi kapcsolata a későbbi 
eseményekkel, de arra alkalmas, hogy az olvasó figyelmét is 
elterelje Annáról. Szinte elhiteti velünk Anna beletörődését 
sorsába: körülötte már semmi érdekes nem történhet, hiszen 
olyan lett valóban, amilyennek gazdái kívánták, hogy legyen. 

Annát ezután már csak a gyilkosság előestéjén, a Vizy 
államtitkári kinevezése alkalmából rendezett fogadáson lát-
juk viszont, érdektelen mellékszereplőként, szégyellnivaló 
„hamupipőként" a háttérben. Örökös pepita ruhájában és 
klaffogó cipőjében a vendégek előtt sem mutatkozhat, a 
konyhába, a tűzhely mellé száműzve hallgatja azokat a híre-
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ket, amelyeket a szobalánynak öltözött kölcsöncselédek 
hordanak ki a szalonból a tálcákkal együtt. Megtudja, hogy 
odabent Jancsi a szép Moviszternének udvarol, majd a saját 
szemével is látja a szalonból a fürdőszobáig táncoló úrfit, 
amint „magához szorította párját, belecsókolt a nyakába". 
Ekkor a doktorné búgó kacagása hallatszott. 

A korábbi pszichikus zavarra utaló tünetek hirtelen ismét 
jelentkeznek: 
„Anna, aki az előszobában ácsorgott a tűzhely lángjától piros füllel, 
meghallotta ezt. Odatekintett. Vissza akart futni a konyhába, de 
nekiment a falnak. A lámpák valami kancsal fénnyel föllobogtak." 

A gyilkosságot megelőző percekben megsűrűsödnek a za-
varra utaló jelzések. A céltalan motozás, ide-odabotorkálás, 
ki-beszaladgálás, mohó ételhabzsolás után még egy utolsó, 
de bizonytalan és irreális menekülési kísérlet következik: 
„ A z előszoba ajtajára borult, mintha ki akarna innen menni vala-
hová. De mást gondolt, hangosan a fürdőszobába futott, onnan a 
sárga tapétaajtón a hálóba." 

A zavart lelkiállapotot ezúttal is Jancsi személye váltja ki, 
akárcsak a korábban elemzetteket. Az első gyanús jelek no-
vemberben mutatkoztak, a gyilkosság áprilisban történt. Az 
időbeli széthúzást Anna háttérbe szorításával és a Jancsira 
való kitérővel valósította meg az elbeszélés, amely kétségkí-
vül a belenyugvás, a rend, a lelki konszolidáció látszatát 
akarta kelteni, és ezért nem foglalkozott a közbeeső öt 
hónap alatt Annával. Az ezen időszakban jelentkező tüne-
teket utólag, már csak a tárgyalás alatti tanúvallomásokból 
rekonstruálja. Ezekből derül ki, hogy Anna a benne hal-
mozódó feszültséget mindvégig jelezte a maga módján, csak 
ekkor — a gyilkosság előtt — még senki nem tulajdonított 
ezeknek jelentőséget: céltalan őgyelgése Jancsi régi lakhelye 
előtt, riadt futása, sikongó menekülése, reszketése akkor 
még az egyébként kifogástalanul működő gépezet jelenték-
telen hibáinak tűntek. 

* 
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Míg a szakirodalom általában csak Vizyné felől magya-
rázza meg a gyilkosság szükségszerűségét, itt arra tettem 
kísérletet, hogy Anna felől nézve rekonstruáljam a kizárólag 
gesztusokból és vegetatív testi jelzésekből álló motivációsort. 
Ezek a jelzések mint belső közvetítések közvetlenül ábrázol-
ják a külső impulzusoktól a tettig vezető átmenetet, más-
részt, a hős gondolatainak és indulatainak beszéd előtti stá-
diumát tükrözvén, a belső beszéd funkcióját töltik be a 
szerkezetben. De mivel a hős „öntudatlansága" következ-
tében ezek a gondolatok és indulatok a szó szintű tudatosu-
lásig nem jutnak el, a gesztusokon és az egyéb nyelvi vagy 
nem nyelvi jeleken alapuló ábrázolásmód — mint láttuk — 
vagy a motiválatlanság vádját vagy az ellentmondásos értel-
mezések sokaságát hívta létre. 

Kosztolányi ábrázolásmódja azért rendhagyó, mert a 
középpontban álló hős textusa preverbális. A prózai művek 
általában a külső és belső beszéd közti átmenetet teszik a 
megismerés tárgyává, mert pszichikailag vagy intellektuálisan 
ebben ragadható meg az a folyamat, amely a külső ese-
ménysor által kiváltott impulzusoktól a felismerésig és az 
azt követő cselekvésig vezet. Anna esetében a hagyományos 
ábrázolásmód azért nem járható út, mert az ő gondolkodás-
és beszédfejlődésében nem ment végbe a differenciálódás a 
„belső" és a „külső beszéd" között. Ami őt sokszor az ér-
telmi fogyatékosság gyanújába keveri, valójában nem más, 
mint gondolkodás- és beszédfejlődésének megrekedése egy 
viszonylag korai, gyermeki fokon. Külső, dialogikus be-
szédre nem vált képessé, ennélfogva individuális tapaszta-
latait nem tudja közölni. Az a dialogikus beszéd, amit 
Vigotszkij terminológiájával „külső beszédnek", köznapi 
szóhasználattal pedig tulajdonképpeni beszédnek nevezünk, 
nála teljesen hiányzik. Annára szinte kizárólag ez az egocent-
rikus belső beszéd jellemző,20 ezt használja kommunikatív 
célzattal is, holott kommunikációra ez teljesen alkalmatlan. 

20 Vö. 16. jegyzet 
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Amikor például Jancsival közölni szeretné terhességét, 
makogásából a férfi egyetlen szót ért: „szégyen". S amikor 
a nyomozók faggatják tettének okáról, szintén csak egyetlen 
szót tud kinyögni : „én". De a cselekmény egésze során sem 
tudja egyetlen személlyel sem megértetni magát. Elszige-
teltségének ez a közlésképtelenség is okozója lehet. Beszédje 
mélyen összefügg ontológiai státusával: nincsenek reflexiói, 
csak reflexei vannak, indulata sem szóban, hanem tettben 
robban. Anna gyilkossága ebből a szempontból nézve nem 
is más, mint rejtőzködő szavának, titkos jelbeszédének kül-
sővé tétele, „szocializálása", amelynek révén valóban sikerül 
kommunikatív kapcsolatba lépnie a külvilággal. Anna saját 
individuális tapasztalatainak értelmét nem a szavak, hanem 
közvetlenül a cselekvés nyelvére fordítja le. 

A tett konzekvenciái a regény világában 

Anna gyilkossága tehát, ha előre teljes bizonyossággal nem 
látható is, a külső ingerekre adott válaszreakcióiból sejthető, 
és az elkövetés után szinte természetes, magyarázat nélkül 
is azonnal érthető, sőt, egy verbális magyarázat tulajdon-
képpen lehetetlen volna.21 Erre céloz a bíró, amikor rezig-
náltán lemond az ok felderítéséről : 
У 

„Az elnök sejtette, hogy itt lehet valami, egy titok, melyet közülük 
senki sem tud, talán maga a vádlott sem . . . Tudta, hogy egy tettet 
nem lehet megmagyarázni se egy okkal, se többel, hanem minden 
tett mögött ott az egész ember, a teljes életével, melyet az igazság-
szolgáltatás nem fejthet föl ." 

A bíró — a mentőtanúként fellépő Moviszterhez hasonlóan 
— nem rendelkezik Anna élettapasztalatainak összességével, 
csak a „produktumot" ismeri. Szkepszise nemcsak az írónak 
a megismerésre vonatkozó szkepsziséből fakad, hanem egy 
alapvetően igaz felismerésből: egy eleven személyiség nem 

21 Vö. Bálint György esszéje, i. m. 
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értékelhető pusztán a tettén keresztül, csakis teljes élete — 
individuális tevékenységének egésze — által. 

Anna szerencsétlen és szánalomra méltó áldozatból végül 
is gyilkossága révén magasodik tragikus hőssé. Az ő tra-
gikuma egyértelműen tettvállalásában ragadható meg, mi-
ként az írói attitűd is e tragikus mozzanat fényében rajzoló-
dik ki. Az Edes Anna tanulsága egyetemesebb, ugyanakkor 
keményebb is, mint a könnyes-szentimentális cselédtörté-
neteké: a tökéletesen védtelen és kiszolgáltatott, egyéni élet-
idejétől is megfosztott ember utolsó lehetősége nem a sztoiciz-
mus - mint a korábbi Kosztolányi-hősök vélték —, hanem 
a harc, mert még a legkilátástalanabb harc is a tragikum 
élményével ajándékozhatja meg a küzdelemre a győzelem 
esélye nélkül is vállalkozót. 

Anna személyiségének pátoszát éppen öntudatlan lázadása 
teremti meg. Ösztönösen tiltakozik személyisége feladása 
ellen, s a cselekmény során fellépő félelmi effektusai, amelyek 
reménytelen sorsa miatti kétségbeeséséből fakadnak, egy-
fajta önvédelmi funkciót töltenek be. Hallucinációi és víziói 
a személyiségét fenyegető veszély pszichikus következmé-
nyei. Anna érzi, hogy „ellene megy ki a játék", és védekezni 
próbál. Az ő számára a védekezés az önmegvalósítás egyetlen 
módja. A bezárkózás mint taktika egészen addig beválik, 
míg a Jancsival való kapcsolat rést nem üt rajta. Mégsem 
Jancsi az ellenség, ő csak — mint boldogságának és gyöt-
relmeinek okozója - megtapasztaltatja vele azt a távolsá-
got, ami az ő világa és gazdái világa között van. 

A gyilkosság Anna számára végső soron önmegőrző tett: 
ha megtorlás is, nem szociális bosszú, nem a kizsákmányolt 
és elnyomott véres leszámolása kizsákmányolójával és el-
nyomójával. Annából az emberi értékek, az értelmes élet, a 
boldogság utáni elfojtott vágy tör fel, és megnyomorított 
életéért, kilátástalan sorsáért vesz elégtételt azon, aki sze-
rencsétlenségét érzése szerint előidézte. Anna természetesen 
nem láthat távolabb, és nem ismerheti fel azokat a társa-
dalmi törvényeket, amelyek az úr—cseléd-viszonyt lehe-
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tővé tették. Ezért Vizy meggyilkolását nem lehet bosszúja 
részeként tekinteni és ugyanazokkal a motívumokkal ma-
gyarázni, mint Vizyné megölését, hiszen Anna nem érzékeli, 
hogy a helyzetét előidéző történelmi valóságot éppen Vizy 
testesítené meg.22 Az ő megölése véletlen, ugyanolyan jel-
legű, mint a Bűn és bűnhődésben Raszkolnyikov részéről az 
uzsorásasszony húgának meggyilkolása. 

Kosztolányi mégsem a gyilkossággal zárja a regényt. A 
gyilkosság és a tárgyalás közt eltelő mintegy fél évnyi idő-
szak eseményeit sűrítve, majd a tárgyalást részletezőbben 
elbeszélve még egy epilogikus zárást is illeszt a történethez, 
amelyben arra figyelmeztet, hogy nem állt szándékában Anna 
tettének és sorsának tanulságát a szűkebb, regénybeli kör-
nyezettel, a krisztinabeli polgárokkal megértetni. Nem is 
tehette volna, hiszen e réteg számára a történetnek egy-
szerűen nincs tanulsága, vagy ha van, semmi esetre sem 
ugyanaz, amit akár az író, akár az olvasó levont. Szó nincs 
itt tragédiai katarzisról, ismét egyedül a nyárspolgár marad 
diadalmasan a porondon, akit ebben a regényben Drumá-
nak hívnak, s aki nemcsak Anna, hanem megalkotója, Kosz-
tolányi fölött is törvényt ül. Annának pedig még az emléke 
is elmerül a feledés süllyesztőjében : 

„Egy asszony állt meg egyszer az Attila utcai ház előtt, s így szólt 
az urához: 

— Itt lakott. Nem emlékszel rá? Olyan magas leány volt, erős, 
fekete szemű, nagy kezekkel. 

— Csúnya volt — mondta a férfi. 
— Elég szép volt — szólt az asszony. — Szép volt. Amikor a 

románok itt táboroztak, egy román katona volt a szeretője. 
így homályosodott el az emléke. Most már senki se tudta róla, 

hogy kicsoda volt. Egészen elfelejtették. 
És ha nem élt volna a mária-nosztrai női fegyintézetben, hanem 

ott pihent volna valahol a Dunántúl balatonfőkajári temető akácai 
alatt, akkor se semmisülhetett volna meg jobban." 

" Kőszeg Ferenc: i. m. 535. 
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Az Édes Anna műfaja nem véletlenül regény s nem tragé-
dia, mert a hétköznapi életet életet ábrázoló regény, miként 
maga ez a hétköznapi élet is, az emberi lélekkel ellentétben, 
nem kedveli a nagy megrendüléseket, mert nem hisz e meg-
rendülések megtisztító erejében. 

Történelemszemlélet 

Noha 1919, a háború, a forradalmak, a terror és a kon-
szolidáció eseményei Kosztolányi valamennyi regényébe bele-
játszanak, közvetlen háttérként csak a Nero és az Édes Anna 
világában jelennek meg. A Apróéban csak áttételesen, az 
ókori történelem közismert viszonyainak és figuráinak álar-
cában, az Édes Anna, az író egyetlen budapesti regénye23azon-
ban 1919 tragédiáját első látásra közvetlenül, minden áttétel 
nélkül, mint a kortárs és szemtanú tapasztalatát dolgozza fel. 
A benne érvényesülő történelemszemlélet mégis több közös 
vonást mutat a Neróé\al. Ott bebizonyosodott, hogy a tör-
ténelmi személyiség — önnön hitével ellentétben — nem 
mozgatója, csupán objektuma a történelmi folyamatnak ne-
vezett mechanizmusnak. Történelem és egyén viszonya az 
Édes Annában más oldalról — a kisember perspektívájából 
— és látensen, de hasonló tanulsággal fogalmazódik újra. 

Annak, hogy Kosztolányi a regényműfaj tiszta megjelené-
sei után ismét a példázat egyszer már kipróbált s akkor egy 
időre elejtett műfajához fordul, mindenekelőtt személyes 
okai vannak. Az 1919-es év politikai és történelmi esemé-
nyekkel túlzsúfolt időszakában játszott szerepének utólagos 
igazolására sikertelen kísérleteket tett publicisztikájában, s 
ebből a szempontból a Neró\al sem érte el célját. Pedig a 
Néróban a politika sűrűjébe csöppent apolitikus hajlamú 

53 Németh G. Béla : Budapest az irodalomban című tanulmányában 
Kosztolányi Édes Annáját tartja a fővárosi polgári-hivatalnoki világ 
legmélyebb, legművészibb ábrázolásának. Lásd Küllő és kerék, 438. 
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értelmiségi morális és intellektuális dilemmáira Seneca, 
Lucanus és Britannicus alakjaiban az adott szituáción túl-
mutató, egyetemes érvényűnek szánt válaszok után kutatott. 
Az első két hős által képviselt magatartás utóbb, a sorszáru-
lás objektív logikájának fényében totális kudarcnak bizo-
nyult, a harmadikról pedig kiderült, hogy nem reális alter-
natíva. S hogy a Néróban a történelmi párhuzam az ókori 
Rómával mégsem vált üres allegóriává, éppen a filozófiailag 
mélyen átgondolt, a konkrét történelmi viszonyokon túlmu-
tató, a szembesítésekből és az egymáshoz való viszonyítások-
ból kibontakozó magatartásmodellek létszerű, azaz epikus 
téridőben történő ábrázolásának köszönhető. 

Az Édes Annában a Tanácsköztársaság bukásától a kon-
szolidációig eltelt időszak valamennyi lényeges külső ese-
ménye helyet kap a cselekményben, mégpedig úgy, hogy 
valamennyi történelmi fordulat valamilyen — többnyire 
időbeli érintkezésen alapuló — összefüggésbe hozható a pri-
vát történést ábrázoló szüzsé fordulópontjaival. A regény első 
lapján Kun Béla legendás elrepüléséről és közvetve a kom-
mün bukásáról értesülünk. A következő fejezetben a cselek-
ményben főszerepet játszó házaspárnak majdnem egy idő-
ben jut tudomására ez a fordulat és egy titokzatos cseléd-
lány léte. A feleség tudatában ez utóbbi információ elnyom 
minden egyebet, az ország, a nemzet életében bármely fontos 
történés mellékessé, érdektelenné jelentéktelenül. S miként 
az egyik, főszerepet játszó alak tudatában, úgy az e tudatba 
helyezkedő elbeszélői ábrázolásban is eltörpül minden ese-
mény a cselédlány alakuló és egyre bővülő mítoszához ké-
pest. A román bevonulást időben néhány nappal követi 
Anna bevonulása a Vizy-házba, s a két esemény közül a 
Krisztinában az utóbbi az igazi szenzáció, eltereli mind a 
szereplők, mind az olvasó figyelmét ama másikról. A lassú 
konszolidációval egy időben megy végbe Anna fokozatos 
beilleszkedése az új környezetbe. A románok kivonulását és 
a Fővezér bevonulását közvetlenül követi a kéményseprő-
epizód, amely a krisztinabeli polgárok, kiváltképp Yizyék 
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életét ismét sokkal jobban felkavarja, mint a látványos kül-
sőségek közepette végbemenő történelmi esemény. 

Kosztolányi mintha szándékosan szerkesztené úgy a cse-
lekményt, hogy egy-egy nagy horderejű történelmi-politikai 
esemény mellé az egyén életében sorsdöntő, teljesen magán-
jellegű történés sorakozzék, s ezáltal a történelmi események 
jelentősége a mindennapi életben megsemmisüljön. A pár-
huzamos szerkesztéssel ugyanis kétséget sem hagy afelől, 
hogy az egyén számára melyik a fontosabb. A külső, tör-
ténelmi változásokat teljesen megfosztják súlyúktól az egzisz-
tenciális fordulatok, és az előbbiek nemhogy a szereplők éle-
tét nem befolyásolják, de gyakran még a tudatukig sem 
hatolnak el. Vizyné és Anna számára például teljesen kö-
zömbös, mi van az adott pillanatban odakint a világban, 
kettejük viszonyán sem a forradalom és ellenforradalom, 
sem a megszállás és „felszabadulás" egymást követő ese-
ményei nem változtatnak. Ez a szerkesztésmód végső soron 
a történelmi és politikai események jelentőségének ironikus 
„lefokozását" szolgálja: a történelem innen nézve nem más, 
mint a hatalom birtokosai között folyó önző és kicsinyes 
játékok szintén kisszerű végterméke, hiszen dönthet nem-
zetek sorsáról, országhatárokról, a krisztinabeli polgárok 
életére alig van befolyással, a kisember közömbösebb iránta, 
mint a maga hétköznapi életében előforduló bármilyen apró-
cseprő jelenség iránt. A történelemnek nincs hatalma az 
egyén fölött, mint ahogy az egyén akarata sincs hatással a 
történelem menetére. Akár nagyformátumú történelmi sze-
mélyiség, akár kisember az egyén, a döntés és változtatás 
lehetőségével nem rendelkezik. 

A moviszteri példa értéke 

Az Édes Annában tehát szintén a példázat műfajának segít-
ségével sikerült az írónak az alapkonfliktust a politikai szfé-
rából az erkölcsibe átemelnie. Anna és Vizyné kapcsolata 
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ugyanis a regény tanúsága szerint morális és nem szociális 
probléma. Kiszolgáltatottság mindig volt és mindig lesz, 
amíg az ember közösségben él, s abban él, mert másban 
nem élhet, ezért tudomásul kell venni, hogy a közösség 
szerkezete a demokrácia bármely fokán hierarchikus. Az 
alá- és fölérendeltség olyan alapvető viszony, amely füg-
getlen a társadalmi formációtól, épp ezért a belőle származó 
feszültségek erkölcsi és nem politikai természetűek. Az úr — 
cseléd-viszony, persze, meghatározott korhoz és társadalmi 
rendszerhez való kötöttségével ezen alá-fölérendeltségnek 
olyan kiélezett formáját képviseli, amelyhez hasonló talán 
csak a rabszolgaság intézménye volt. 

Ahhoz azonban, hogy ez a konfliktus olyan formában 
robbanjon, amilyenben itt, a társadalmi meghatározottsá-
gok kevésnek bizonyultak, az író biológiai meghatározott-
ságokat is segítségül hívott. Nemcsak az öntudatlanságig 
műveletlen Annára vonatkozik ez, hanem a hisztériás Vizy-
nére is, aki patologikus szemmélyiség. Az б „összehozásukra" 
feltétlenül szükség volt a konfliktus ilyen formában tör-
ténő kirobbantásához, mi több, az a körülmény, hogy a 
konfliktus éppen ilyen — s nem akármilyen átlagos tulaj-
donságokkal rendelkező — cselédtartó és cseléd között rob-
ban ki, azt bizonyítja, hogy az író az előre megtalált törté-
nethez keresett alkalmas szereplőket, s a siker érdekében az 
általa elutasított vagy legalábbis sohasem alkalmazott natu-
ralista-pozitivista ábrázolási eszközök egyikéhez nyúlt. Az 
Édes Anna olyan erkölcsfilozófiai parabola, amely egy mes-
terségesen kialakított modellszituációban egy morális tétel 
érvényességét bizonyítja, oly módon azonban, hogy egy pil-
lanatra sem szakad el a művet létrehívó konkrét magyar 
történelmi valóságtól, s a szereplők nemcsak az ontológiai 
státusuk által diktált követelményeknek, hanem a szituáció 
kívánalmainak s a társadalom velük szemben támasztott el-
várásainak is megfelelnek. Az Édes Anna tehát olyan példá-
zat, amely a sorsregény műfaji jegyeit is magába integrálja, 
hiszen Anna gyilkossága nemcsak egy erkölcsfilozófiai tételt 
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bizonyít, hanem — hitelesen tárva fel a regényben ábrázolt 
valóság törvényeit — paradox módon az élet igazságát erő-
síti. 

Hogy Anna és Vizyné találkozása baljós következmények-
kel jár majd, azt az érintetteken kívül még valaki megsejti. 
Láttuk, hogy a két főszereplőben kezdettől működik vala-
miféle előérzet, amely hol gyengül, hol fölerősödik, de 
Annában bizonyosan mindvégig jelen van. Ő már a találko-
zás első pillanatában érzi, hogy ezen a helyen nem bírja ki, 
de nem hallgat menekülést sugalló ösztöneire. Vizyné is érzi 
az idegenséget, élesebben, határozottabban, mint Anna 
bármely elődjével szemben, de előérzete később cserben 
hagyja őt. 

Moviszter doktor is sejti, hogy ez az úr—cseléd-viszony 
Anna és Vizyné között rendellenes, és meglepetést tartogat-
hat mindnyájuk számára. Az öreg és halálos beteg orvos úgy 
is mint szomszéd, úgy is mint Vizyék baráti körének tagja, 
szemtanúja e kapcsolat alakulásának. S nem csupán tétlen 
szemtanú, ha alkalma nyílik rá, lelkiismerete parancsára 
megpróbál beleavatkozni e viszonyba és jobb belátásra bírni 
Vizyéket — hiába. Már a piskótakínálást követő ideológiai 
vitában is teljesen elszigetelődik, s nemhogy elfogadtatni, 
megértetni sem tudja álláspontját Vizyékkel vagy az ő cse-
lédtartói gyakorlatukat ideológiai érvekkel is alátámasztó 
Tatárral és Drumával. Vizynét egy orvosi vizitje alkalmával 
is próbálja „megtéríteni", s ekkor, még jóval a tragikus 
végkifejlet előtt, szinte már arra ráérezve, figyelmezteti: 

„Higgye el: nem is olyan jó az a nagyon jó cseléd. Legyen olyan, 
mint a többi: jó is meg rossz is." 

Moviszter maga is „cselédtartó", ugyanabba a társa-
dalmi rétegbe tartozik, mint Drumáék, Tatárék vagy Vizyék, 
de abban különbözik tőlük, hogy megpróbálja átérezni a 
másik fél helyzetét is : „Az ő helyzetük sem rózsás" — érvel 
Vizynének. 



32 H ima Gabriella 

„Annyit fáradnak, vesződnek, s a munkájuk olyan, hogy abban még 
örömük se telhet, mert mihelyt készen van, már elmúlik, nyomban 
fölfalják mások, bepiszkítjuk és elrontjuk mi — kérem — mi. Hát 
hadd legyen legalább az a kárpótlásuk, hogy kicsit rosszak is lehet-
nek. Meg kell ezt érteni." 

Vizyné reakciója e meggyőzési kísérletre jellemzően azé az 
emberé, aki még sohasem gondolkodott a másik fejével : 

„Hiszen értem . . . Csak egyet nem értek. Mondja, kedves doktor úr, 
mért olyan disznók?" 

Moviszternek a tárgyaláson elhangzó tanúvallomása sem 
vált ki nagyobb megértést a hallgatóságból, mint baráti 
körben hangoztatott nézetei. Moviszter egyedül van, a köz-
véleményt vele szemben Druma és a hozzá hasonlók képvi-
selik. 

Tatár és Moviszter korábbi, a cselédek piskótaevéséből 
kiinduló történelmi vitájában két álláspont csap össze, 
amelyek közül Tatáré megegyezik az akkor hatalmon levő 
réteg félhivatalos ideológiájával, míg Moviszteré annyira 
távol áll ettől, hogy hirdetőjét a kommunizmus látszatába 
keveri. Vitapartnerei félig tréfából, félig komolyan „vörös-
nek", „öreg bolseviknek" nevezik őt, pedig az, amit az 
orvos hirdet, gyökeres ellentéte a kommunisták forradalmi 
ideológiájának. Moviszter az emberi együttélés alapelvévé 
az irgalmat tenné, mert meggyőződése szerint ez az egyetlen 
erő, amely az eleve és szükségszerűen fennálló egyenlőtlen-
ségeket és különbözőségeket elviselhetővé enyhítené. Az 
irgalom törvénye azonos Krisztus országának törvényével, 
de hiba volna ezt az országot lehozni a földre. A kommunis-
ták Moviszter szerint elkövették ezt a tévedést, és ezzel meg-
semmisítették magát az ideált. Az ideál pedig csak akkor 
maradhat életben, ha nem akarják megvalósítani, elegendő, 
ha azt az emberi lélek őrzi és hü marad hozzá. 

Moviszter tehát nemcsak a Tatár, Druma és Vizy által 
képviselt ideológiával áll szemben, de legalább olyan élesen 
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elítéli a földi boldogság professzionális tervezőit és az égi 
boldogság hazug hirdetőit. A Föld siralomvölgy, és az irga-
lom gyakorlásával enyhíthetünk ezen. Krisztus országának 
helye sem az ég, sem a föld, hanem egyedül az emberi lélek. 

Moviszter filozófiáját, csakúgy mint korábban Senecáét 
sokan azonosították az íróéval, látszólag indokoltan, hiszen 
valóban találunk szó szerinti egyezéseket Moviszter kijelen-
tései és Kosztolányi egyes publicisztikai megnyilatkozásai 
között.24 Mégis tévedés volna Moviszterben írói alteregót 
látni. Bár a regényben ábrázolt figurák közül az író szá-
mára kétségkívül б a legrokonszenvesebb, hozzá legközelebb 
álló eszmehordozó, Kosztolányi józanabb annál, hogy hőse 
fellegekben járó nézeteit a gyakorlatban próbálná igazolni. 
Seneca filozófiáját sorsával bírálta felül, amennyiben ez a 
filozófia a gyakorlatban csődöt mondott. Moviszter „filozó-
fiája" még annyi gyakorlati útmutatást, életben hasznosít-
ható irányelvet sem tartalmaz, mint Senecáé, és az író meg 
sem kísérli, hogy ezeket az eszméket főalakba költöztetve, 
annak életében próbálja ki. Moviszter elvei — Senecáéval 
ellentétben — semmiféle befolyással nincsenek sorsa alaku-
lására. Senecával összevetve Moviszter nem is sors, csak 
szólam, nem is hős, csak egy szerepkör betöltője, mint koráb-
ban Ijas és Barabás doktor volt. Ő is a részvét filozófusa, 
az ő regénybeli funkciója is az elkerülhetetlen szenvedések 
enyhítése volna. Csakhogy Moviszter tevékenysége már 
Ijaséval vagy Barabáséval összevetve is teljes kudarc. Elő-
deinek megadatik, hogy legalább átmenetileg, rövid időre 
enyhületet hozzanak egy-egy embernek, tényleges vigaszt 
nyújtsanak számukra. Movisztert semmi sem erősíti meg 
tevékenysége gyakorlásának értelmében. Annával nem sike-
rülhet kontaktust teremtenie, a Vizy-félékkel pedig nem 
értetheti meg magát soha. Elvei hirdetéséhez elődeivel el-
lentétben kifejezett hősiességre van szüksége, de még hősies-

24 Kosztolányi Dezső: Önmagamról. Első megjelenés: Nyugat, 
1933. jan. 1. Lásd még: Egy ég alatt. Szépirodalmi, Bp. 1977. 588. 
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ségének sincs értelme. Moviszter a tárgyaláson Anna védel-
mében az üldöztetés, gyanússá, sőt, nevetségessé válás koc-
kázatát is vállalja — eredmény nélkül. Az a humánum, 
jószándék, lélek- és emberismeret, amit Moviszter a regény-
ben képvisel, a regényben ábrázolt világban teljesen hatás-
talan. Moviszter eleget tesz ugyan lelkiismerete felhívásának, 
de kiállásának értéke önmagában van, sem társadalmi haszna 
nincs, sem Annát nem sikerül megmentenie általa.25 

25 A kézirat 1984-ben készült, így csak az addig megjelent mun-
kákra lehettem tekintettel. Az azóta eltelt időszakban több Koszto-
lányira vonatkozó publikáció látott napvilágot, közülük jelen tárgy 
szempontjából Balassa Péter Édes Anna tanulmánya a legfontosabb, 
mely A rejtőző Kosztolányi címmel a Tankönyvkiadó által 1987-ben 
megjelentetett esszékötetben olvasható (Kosztolányi és a szegénység). 
A szerző a „szegénység" kultúrkritikai jelentéséből kiindulva meg-
győzően mutat rá arra, hogy a „szegénység, az artikulációs csökevé-
nyesség rögtön megteremti — szinte tehetetlenül — önnön szélsősé-
gét, a totális lázadás és anarchia pólusát, szörnyű igazságát", amikor 
azonban Anna és Vizyné, illetve Anna és Jancsi kapcsolatának 
szexuálpatológiaí vonatkozásait kísérli meg elemezni, inkább érde-
kes, mint meggyőző. Igen fontos megállapítást tesz a szerző Koszto-
lányi „nyelvmániájának" az Édes Annában bekövetkezett kríziséről, 
hiszen a verbális kommunikációra képtelen hős valóban egy brutá-
lisan radikális tetten keresztül lép kommunikatív kapcsolatba a vi-
lággal. D e aligha lehet ezt a „szegénység" törvényszerű reakciójá-
nak nevezni. 


