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Narratíva a lírában és líraiság a prózában 
(Poétikai szempontok az „Ady-revízió" értelmezéséhez) 

Az 1929-ben A Toll című folyóirat által kezdeményezett Ady-vita, illetve: Ady-
revízió nemcsak a magyar irodalmi élet - nehezen megfejthető és értékelhető -
eseménye volt, hanem, más szempontból nézve, feltételezhetően fordulópontnak 
tekinthető Kosztolányi pályáján is. 

A vita eredeti célkitűzése - az Ady-életmú helyének, irodalom- és gondolko-
dástörténeti jelentőségének tisztább megfogalmazása, Komlós Aladár szavaival: 
„szerelmi elfogultság nélkül", „tárgyilagosabban, a feltétel nélküli rajongás hangjait 
mellőzve'" - csak nagyon kis részben valósult meg. Erre legjobb bizonyíték persze 
nem Kosztolányi inkriminált cikke,2 mely nyíltan támadja mind Adyt, mind a 
személyét - elsősorban a személyét - övező kultuszt, hanem József Attila meg-
szólalása,3 mely annál is súlyosabban esik itt latba, mert egyrészt nem a vita 
kirobbantása, hanem mintegy összegzése, másrészt: ezt az összegzést a vita 
nagy ellenpólusait jelentő két alkotóhoz mérhető művész végzi el. E tanulmány 
- tartalmát tekintve tanulmány, s csak következtetéseiben vitacikk - lényegében 
a lezajlott polémia egész menetén végigtekintve jelöli ki annak fő irányait, de 
minden irány jellegzetességeként ugyanazt a vonást éri tetten: nevezetesen, hogy 
a megszólalások tárgya lényegében nem maga az Ady-mű, hanem Ady ürügyén 
való önkifejezés: a véleménymondók saját eszmei, politikai, esztétikai elveinek, 
ideáljainak belefogalmazása a költő életművébe. Ami, természetesen, megnöveli 
maguknak az elveknek a jelentőségét, s törvényszerűen redukálja az Ady-líra 
esztétikai értését, amennyiben bizonyos - irányzattól, beállítottságtól függő -
elemeket választ ki költészetéből, s azt teszi az egész helyére. Csupán egyetlen 
példa ennek érzékeltetésére: József Attila Zilahy Lajos véleményéről4 szólván 
figyelmeztet: kockázatos dolog a zsenialitás forrását egy olyan költő esetében a 
„műveletlenségben" keresni (vagyis: Ady magyarságát a nyugati műveltségtől 
való érintetlenségben látni), aki a „francia versek csengésére" kezdte verseit írni... 
Ami azonban az előbb említetteknél fontosabb József Attila véleményalkotását 
tekintve, az gondolkodásmódja. Ő az első s az egyetlen is, aki nyíl tan kimondja, 
hogy a revízió azért vált „vízióvá" (igazolhatatlan, szubjektív értékelések terévé), 
mert hiányzik belőle az, aminek alapján - akár Adyról, akár Kosztolányiról -
ítélni lehetne: műveik elemzése. Sokatmondó József Attila személye még egy 
szempontból. Ő nemcsak véleményformálásában pártatlan, hanem alkotóként 
is az: nem védi Kosztolányit ott, ahol nem ért vele egyet, ugyanakkor ellenfe-
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leinek sem ad igazat, s ez valószínűsíthetően annak is következménye, hogy 
költészete számos vonásában közel áll Kosztolányiéhoz5 - számára Kosztolányi 
mint alkotó azonosítható, míg a vita többi résztvevője ideológiai szempontok 
szerint ítél róla (illetve: ítéli el). 

Kosztolányi „különvéleményét" valóban több mint problematikus értékelni. 
Ezt viszont elvégezte a rendelkezésre álló szakirodalom, felsorakoztatva a le-
hetséges érveket mind mellette, mind ellene.6 

E tanulmány célja sem Kosztolányi „mentegetése" - erre szüksége siífts. N e m 
is annak a végigkövetése, miként vezetődtek le a vita folyamán eszmei-politikai 
értékpreferenciákból esztétikai állásfoglalások, bár Kosztolányi fellépését e kon-
textus jelenléte is nyilván befolyásolta egy lényeges kérdésben: Adyval egy idő-
ben indult, pályája kezdetétől vele összehasonlított, hozzá mért nagyságrendű 
alkotó, aki megszólalásával nem egyszerűen ellenvéleményeket hívott ki, hanem 
egy másik, sokkal súlyosabb problémát is felszínre hozott: tudniillik a „Koszto-
lányi-problémát" (Fenyő Miksa kifejezésével).7 Ebben szintén „döntöt t" a közvé-
lemény, olyan jelzőket aggatva Kosztolányira, mint például „papirosszagú", „tisz-
taillatú" (irodalmat művel), a „kispolgár óvatosságával" alkot,8 olyan meghatáro-
zásokat adva számára, mint „parnasszien művészi nihilizmus";4 „precizitás", 
„rekonstrukció", előre kész törvények által irányított alkotás (szemben az Ady t 
jellemző „egyetemességgel", alkotói, „konstruktív" magatartással, a költészet által 
létrehozott törvényekkel).10 Itt - az ítélkezés szándéka nélkül - újra érdemes 
József Attila látásmódját felidézni: „Ha jó versről van szó, úgy Ady épp úgy tör-
vényekre építi fel költészetét, mint ahogy Kosztolányi művészetéből is törvényeket lehet 
kikövetkeztetni. Továbbá minden vers versélményeket produkál, akár külső történeti él-
mény, akár a legbensőbb lelki mozzanat, a vers lelkének apropója. Ha konstruál a költő, 
úgy valószínűleg verset ír, de ha rekonstruál, úgy zavarban vagyok, mert nem tudom, 
mit csinál. Nem sorokat vagy szakaszokat rekonstruál, ez csak pontatlan idézés volna. 
S minthogy a költemény sorokból, szakaszokból áll, úgy azt mégis csak meg kell konst-
ruálnia. " E véleménycsatában sem Ady, sem Kosztolányi értékelése nem poétikai 
síkon dőlt el. Azaz: Kosztolányi számára a „vita" azt az értékelést is meghozta, 
mely „kijelölte" az ő irodalombeli helyét is, úgy, hogy ugyanazon kritériumok 
alapján vállalta Adyt, melyek alapján őt elutasította, s melyek mindkettejükre 
nézve ugyanolyan felszínesek, önkényesek voltak, műveik tematikus szintű ol-
vasatának alkotóikkal való azonosításán alapultak. S Kosztolányit ez még egy 
fontos ponton, alkotóként minősítette le: írói alkatának és gyakorlatának egyik 
legfontosabb összetevőjét, széles műveltségét, latinos kultúráját tette a gúnyo-
lódások célpontjává, az ezen az alapon létrejövő alkotói magatartás jogosultságát 
vonván kétségbe. S természetszerűleg: redukálván megint csak a kulturális ha-
gyomány művészi anyaggá válását az üres pedantériára. 

Kosztolányi saját állásfoglalásának azonban - a személyes támadáson és meg-
támadtatáson túl - lehetett számára egy - nem az irodalmi közéletet, még csak 
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nem is az abban elfoglalt helyét érintő - , az eddig tárgyaltaknál nagyobb jelen-
tősége is. Illyés Gyula rögzíti visszaemlékezésében azt a helyzetet, melyben 
Kosztolányi első ízben felolvasta Ady-cikkét. Gellért Oszkár lakásán, A d y gipsz-
szobrával szembeülve, „folyton a szoborra emelve pillantását" tette ezt, s a felol-
vasás előtt: „Még most megmondom, hogy kitűnő költőnek tartom - mondta a szoborra 
tekintve."11 Mindez nemcsak a polémia, a harag kitörése, hanem egy költői-mű-
vészi „szembenézés", sajátos, egy költőnek egy másik költő műveivel folytatott 
„dialő^hsának" helyzetét rögzíti,12 egy alkotó meghatározását egy másikról, 
mely meghatározás szükségszerűen önmeghatározás is - amennyiben Koszto-
lányi megszólalásának tárgya ugyan Ady, de maga a megnyilvánulás rögzíti 
azt a pozíciót is, amelyből létrejött, szerzőjének nézőpontját és értékkritériumait. 
Minden Adyra irányuló kijelentés problémafelvetése Kosztolányit jellemzi, s -
mint ezen „egyoldalú" dialógus egyik résztvevőjéről - róla ad információt; köz-
vetett (de mint ilyen, annál önkéntelenebb, nem kimondott, hanem rekonst-
ruálható) önreflexió is ez. Ugyanakkor n e m kerülheti el a figyelmet a fent idézett 
Kosztolányi-kijelentés és a cikk híres-hírhedt Ady-értékelése közti összeférhe-
tetlenség: „Nem tündököl a lángész kápráztató fényével. Helye nincs is se Petőfi, se 
Vörösmarty, se Berzsenyi mellett, csak az érdekes, csonka nagy tehetségek között." 
A két - egymással szögesen ellentétes - kijelentés nem egyszerűen két (össze-
egyeztethetetlen) állítás, hanem két, egyszerre létező és működő nézőpont 
ugyanazon személyen belül: az értékelőé és az értelmezőé, melyek itt különvál-
nak. Az első: lakonikus vélemény, a második: a másik alkotóhoz képest önmaga 
álláspontját kialakító, s a másikat önmagával (kimondatlanul is) összehasonlítva, 
pontosabban: az önmagával való szembeállítás útján, a kétféle alkotói modell 
különbségei által meghatározó szubjektumé. Természetesen: mindkét megállapí-
tás „komolyan veendő", különben csupán részleges képünk lesz erről a „mo-
nologikus vitáról". Értelmezésük azonban csak úgy lehetséges, ha státuszukat, 
azaz vonatkoztatási tartományukat is meghatározzuk. 

Az irodalomtörténetnek nem ez az első olyan esete, hogy egyik zseni szabá-
lyosan „kiutasítja" a másikat a művészeti pantheonból. Bár távolinak tűnhet, 
mégis sokatmondó, mert jellegében, stílusában ideillő analógia Tolsztoj Shakes-
peare-ről írt tanulmánya,13 melynek végkövetkeztetése egybecseng Kosztolányi 
előbb idézett szavaival: „...igyekeztem tőlem telhetően megmutatni, miért nem lehet 
szerintem Shakespeare-t nemcsak nagy és lángeszű, hanem még igen közepes írónak 
sem tartani."14 (Hasonlít a két megnyilvánulás érvelési stratégiája is: m ind Tol-
sztoj, mind Kosztolányi hivatkoznak rá, hogy alapos meggondolás után, meg-
fontoltan nyilatkoznak, s ezután ugyanolyan tételes felsorolását adják kifogásaik-
nak, melyek egyként az „ellenfél" műveinek legkülsődlegesebb, ámde - az ál-
talánosan elterjedt értelmezési gyakorlatban - leginkább jellegzetesnek tartott 
vonásait illetik. Hasonlóan kihívó a hangnem is: Tolsztoj éppúgy egy rögzült 
kritikai Shakespeare-képpel szállt szembe, mint ahogyan „utódja" egy megin-
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gathatatlan kultusszal, egy „ideállal" - Füst Milán szavával, s maga Kosztolányi 
helyzetérzékelése is ez: „Rájöttem, hogy egy vallással állok szemközt. A vallásos 
érzést tilos sérteni."15) Tolsztoj vehemens ellenzékisége a Shakespeare-kritika 
egyértelmű pozitív hangoltságával szemben ma már nem rejtély. Ahhoz azon-
ban, hogy e szélsőséges - és végkövetkeztetésében nyilvánvalóan elfogadhatat-
lan - támadás mozgatórugói, kérdésfeltevésének háttere tisztázódjanak, olyan 
elemzőre volt szükség, mint Vigotszkij, aki a pszichológus és az irodalmár sze-
mével egyszerre tekintett Shakespeare-re is, Tolsztojra is, az ítéletben foglalt 
végletes elkülönülés helyére az ítélő alany gondolkodásának és a megítélt tárgy 
(illetve: alkotói magatartás) szemléletének közös kategóriáját állítva. S ebből a 
szempontból nem Tolsztoj ítélkező attitűdje, hanem értelmezői figyelmének iránya 
kapott domináns szerepet. S emez - paradox, mégis logikus módon - Shakes-
peare alkotásmódjának arra a tulajdonságára összpontosult, mely a korabeli 
kritika számára elleplezendő fogyatékosságnak tűnt: a (leginkább a - korabeli 
- regény műfajára jellemző értelemben vett) jellemrajz, az explicit pszichológiai 
motiváció hiányára. E szintén „kényes" tolsztoji megnyilvánulás értékelését - a 
fentiek értelmében - Vigotszkij úgy állítja helyre, hogy kimutatja: Tolsztoj sem 
nem Shakespeare-t, sem nem önmaga értetlenségét leplezte le, hanem azt a 
tárgyával szemben inadekvát kritikusi beállítottságot, mely nem a drámaíró 
saját, csak rá jellemző módszereiből indul ki, hanem önmaga normáiba kény-
szeríti bele az alkotásokat, nem különböztetvén meg a regényszerű és a drámai 
jellemalkotás, alakkonstrukció és cselekménymotiváció elveit. E - vigotszkiji -
nézőpontból nézve: Tolsztoj lényegében nem tesz mást, mint önmaga (regény-
írói) művészi alkatának normáit keresi Shakespeare - és minden más alkotó -
szövegeiben is,16 vagyis: az ellentétes vagy eltérő paradigmát a magáé felől ítéli 
meg, s ez az ítélet ott válik a legelfogadhatatlanabbá, de egyszersmind a legin-
kább megvilágító erejűvé is, ahol, mint Tolsztoj maga elementárisán érzi, a tárgy 
leginkább ellenáll a rá alkalmazott kategóriának. Az ítélkezés negatívuma, a 
tárgy fogyatékosságának tekintett hiány (a mű „feláldozása" a kategóriának) 
így az értelmezés pozitívumához (a kategória érvénytelenségének felismerhetővé 
tételéhez) vezet: élesebb fényben láttat egy bizonyos sajátosságot, s éppen azt, 
amely a „jó szándékú" kritika előtt rejtve maradt. 

Ha Kosztolányi Ady-bírálatát az alkotói személyiség egyik típusának a vele 
ellentétes művészi világot teremtő írásmódra való reakciójaként (is) értelmezzük, 
hasonló megkülönböztetést kell tennünk, mint fentebb. N e m erkölcsi magatar-
tása, hanem írói mivolta felől közelíthetjük meg polémiájának tartalmát, argu-
mentálását. 

Az, ami 1929-ben, a kortársak számára kibékíthetetlen, méghozzá pozitív és 
negatív pólusokhoz utalható, s elsősorban eszmei-politikai szempontból értékel-
hető szembenállásként mutatkozott meg, az ma két poétikai rendszer különb-
ségeként fogható fel. Ady - részben szembekerülvén ezáltal a modern európai 

4 4 3 



s z r r a r k a t a l i n 

líra például Mallarmé, Rilke által képviselt vonulatával - mind tematikus, mind 
stiláris szinten, mind a lírai megszólalás modalitását tekintve egy „egész"-elvű17 

költészetet képvisel: a tematikában az individuumnak önmaga világához való 
aktív viszonyulását, értékhangsúlyosan kitüntetett szerepét fogadja el alapul, 
stílusában a pátosz és a t ragikum uralkodnak, hangnemét pedig a vallomásos-
ság, a közvetlennek ható önkifejezés formái jellemzik. (Ezt Ady maga is nyíltan 
vállalta: „Valló lelkű ember vagyok, izgat a magam lelkének boncolása, örülök, ha a 
kés valami rejtegetettet vághat ki belőlem" - írja a Vallomás a protestantizmusról című 
cikkében. Az idézet második része viszont mutat ja azt is, hogy e vallomásosság 
jelentősége nemcsak a „kimondás", hanem az önmegfejtés is, vagyis: nem a 
kinyilatkoztatás, hanem az énkeresés, énkonstitúció). Mivel Kosztolányi szöveg-
világa mindennek az ellenkezőjére épül, Ady-bírálatának célpontjai is az említett 
kvalitások - negatívumokká lefokozva s abszolút érvényűvé felfokozva. Amit 
Ady írásmódjában kifogásol, az (tematikusan) a „messianizmus", (stilárisan) a 
„modorosság", melynek Kosztolányi által konkretizált jelentése az „egyszerűség-
től való félelem",™ (hangnemben pedig) az „avult romantika",19 s ezzel párhuza-
mosan a didaktikus, illetve direkt politikai irányultság. Az tehát, ami a bírálat-
ban saját korában polemikus, kihívó gesztus, egy adott helyzet, egy irodalmi 
vita kimenetelének s egyáltalán: problémafelvetésének irányát érinti, vagyis: sze-
mélyes-biográfiai érdekű (tulajdonképp: presztízskérdés), az az alkotói karak-
terjegyek különbségének s e különbség mibenlétének, a viszonyítás pontjainak 
megnyilvánulása. Ha Kosztolányi írói habitusa felől nézzük Adyra szórt vádjait, 
itt sem elsősorban értékítélete döntő. (Talán épp ennek következtében kerültek 
voltaképp a kortársak is, s elsődlegesen a Kosztolányi mellé állók, lehetetlen 
helyzetbe: ítéletet kellett alkotniuk és pártállást, sőt: szinte hadállást választaniuk 
abban, amiben nem lehetett. ítéletük - ahogy ezt például Babits20 vagy Márai 
cikke példázza - csak Kosztolányi ellen szólhatott. írói-költői érzékelésük azon-
ban ennél jóval többet rögzített: a hadakozás helyett Kosztolányi alkotásmód-
jának másságát keresték és körvonalazták is sok ponton. E tekintetben érdemes 
talán kitérni a Márai felvetette szempontokra. Az a részigazság, melyben - glo-
bális ítélete ellenére - egyetért Kosztolányival, s aminek alapján védi őt az 
esztétista művészet címkéje alatt támadókkal szemben, az az írásművészet mi-
benlétére vonatkozik: magasra értékeli az „egyszerűséget", a „formaerőt", „preci-
zitást", „technikaifegyelmet" - vagyis mindazt, amit a Kassák nyomdokain haladó 
kritika22 elítélt vagy elhagyhatónak vélt. Sokatmondó az is, hogy - bár fontos, 
hogy értékhangsúly nélkül, de - éppen e minőségeket hiányolja Ady költésze-
téből. Ady Márai szerint sem nem „fegyelmezett", sem nem „szemérmes". E tu-
lajdonságok megléte avatja viszont - e felfogás kereteiben - Kosztolányit az „író 
modelljévé". Szintén Kosztolányi mellett, de nem Ady, hanem a Kosztolányi-féle 
írói modellt a nem-irodalom kategóriájába soroló vélemények, vagyis a leegy-
szerűsítő látásmódok ellen érvel esztétikai általánosításában, miszerint a művé-
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szet nem „spiritiszta szeánsz", hanem „józan és világos valami, egyszerű és kegyetlen 
művelet". S mivel Márai utóbb idézett figyelmeztetése - bár közvetlenül kétség-
telenül Kosztolányi védelmét célozza - , a művészetről alkotott fogalmakra ál-
talában vonatkozik, így lényegében a vita szellemiségének egy fontos vetületét 
támadja, tudniillik hogy nem a művészetről, helyesebben: n e m annak poétiku-
máról szól.) 

Amennyiben a Különvélemény egyszerre vonatkozik az Ady-költészet uralkodó 
(legalábbis: külső) jegyeire és a Kosztolányi-féle írásmód jellegére is - mint a 
negatív ítélet hátterében álló írói előfeltevésekre - , figyelmet érdemel ennek 
poétikai alapja is: a tematikus, stiláris, modális különbségek által jellemzett két 
szövegalkotói rendszer mibenléte. Ha ugyanis ennek néhány vonása megragad-
hatóvá válnék, Kosztolányi kritikája nem elsősorban mint a pálya „szégyenfolt-
ja" kapna jelentőséget, hanem mint a kétféle jelentésalkotó modell jellegzetes 
külső szignáljainak, azaz: az írásmű „világszerűségét" „szövegszerűségbe" át-
fordító részletek, szövegstruktúrák, műfaji, műnemi kódok megjelenési módjá-
nak meghatározása. 

Ady esetében ennek bemutatására egy korai versének néhány poétikai, szö-
vegépítésbeli jellegzetességét kiemelő elemzés szolgáljon: a Szent Margit legendája 
című költeményé. Ez a szerkezetileg talán „szigorúbban" (tulajdonképpen: for-
mailag kiemeltebben) zárt szöveg sok oldalról mutatja, képviseli a költő későbbi 
alkotásainak jellegzetes vonásait. S - lévén korai vers - szerkezeti felépítettsége 
is több külső jegy révén árulkodik magáról, tematikailag pedig a jövendő Ady-
versek szinte minden tárgyát magába sűríti, mintegy kezdeti formában. 

A vallomásosság itt kivetített megnyilatkozásként jelenik meg: „Vallott nekem 
a Nyiűak szigete", ami azonban nyilvánvalóan azonosítódik a legenda-történet 
elmondásának aktusával, s ezen keresztül voltaképp a vallomástevő is a 
versszubjektummal. A „vallomás": egy versnyelvileg formált történet. Mivel e 
minőségében a versszöveg egyszerre viseli a narratív és lírai szervezettség jel-
legét, illetve egyszerre valósít meg egy történetelbeszélést és egy szubjektív (s 
a szubjektumra vonatkoztatott), önreflexív közlést, ugyanaz a szövegtest más-
más szinteken és elemekben képviseli a kétféle elvet. A szakrális értékszférát, 
a szerelmi tematikát és a nyugatiságot, kultúrát összekötő - így Ady költésze-
tének legmarkánsabb motívumait is egy komplexumba foglaló - történet akár 
ugyanannak az invariáns történetmagnak három variánsaként is nézhető, mint 
háromféleképp megfogalmazott találkozás: az emberé Istennel; Margité az „álom-
lovaggal"; a Keleté Nyugattal. Pontosabban: három - a történet síkján, a külsőleg 
érzékelhető világban - létre nem jött találkozásé. (Ebben a történetépítés speci-
fikuma szinte „megelőlegezi" a későbbi versekben ambivalenciaként, hol har-
monikus, hol disszonáns viszonyokként megjelenő istenes, szerelmi, magyar-
ság-témákat, azaz: ami itt történetszerűen elmondottként jelenik meg, az meg-
jelenik a későbbi versekben tisztán lírai változatban.) A történet maga azonban 
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sokkal inkább az elmondásé, mint a cselekvésé: a legfontosabb cselekményalkotó 
elem passzív cselekvés: várás. Az elmondás viszont már a versszubjektum te-
vékenysége, s mint ilyen, a lírai cselekvést, az előadást, prezentációt („vallo-
mást") - a történés szóvá alakulását, a tárgyhoz a jelölő kapcsolását - ruházza 
fel értelemalkotó erővel. 

Ez pedig a vers hangzós - par excellence költői - síkjára tereli a figyelmet. 
A vers jól érzékelhető melodikussága, ritmikus szabályozottsága első hallásra 
is kiemeli az elmondás tárgya, a tragikus-elégikus végű legendás történet és az 
elmondás hogyanja, az esztétikummá formált, s e minőségében „szép", köny-
nyeddé, felszabadulttá tett verselés ellentétét. Mivel e formálás nem is más, 
mint nyelvvé alakított történet, az értelem a nyelvi forma és az általa jelölt tárgy 
egymásra vonatkoztatásából jön létre. A szó, illetve annak kisebb egységei így 
a versben nemcsak a történetmondás eszközei, hanem önálló jelentőséggel bír-
nak - nemcsak tárgyra vonatkoztatott, hanem önnön hangformájukra orientált 
jelekként is működnek. A legenda s a versbeli történet alapját is egy átnevezés 
adja: a Nyulak szigetének átkeresztelése Margit-szigetté. Maga a versszöveg 
rendezettsége is leírható ezen névcsere megnyilvánulásaként, mivel hangzós 
szerkezetének ismétlődő alapmotívumai e két szó elemeinek anagrammatikus 
reprodukcióiból állnak. A M-ar-git név kiemelt eleme jellemzi a versszöveg azon 
hangzós elemeit, melyek a magyar, а keleti világot, s annak cselekvésformáit 
írják le: ez egyfelől Margit világa, másfelől a durva, elvadult keletiségé: „Királyi 
atyja klastromba veté /[...] Margitot."; „Ájulva hullt egy durva szó miatt". (Margit 
jellemzése elsősorban a „szó"-hoz való viszonya alapján történik, ami a szó 
különleges státuszára irányítja a figyelmet, s egyben aktánsként is kiemeli a 
hangformát, annak tulajdonságát, összefüggésbe hozván a cselekvés, a „durva 
szó" kimondása és hatásának alanya, „Margit" jelölőit, aktivizálódik tehát a 
szó értelme és alakja közti motivált kapcsolat: a „szó" m nt jelölő elem funkcióját 
jelzőjének hangalakja adja meg.) A magyar világ jellej ízűiéként bukkan fel az 
említett hangkapcsolat a későbbiekben is: „S robogtak a drqlyi udvaron / Hajrázó, 
vad, bozontos férfiak." Margit ittlétét és elvágyódását, 'nyének és helyzetének 
kettős lényegét jellemzik a következő sorok: „Már rége várt s megbénult a szive. 
/ Zúgott a vár, prüszkölő, kun lovak / Hátán érkeztek hety • magyarok." E kettősség 
azonban megnyilvánul a vers két szereplőjéhez kötődő kétféle hangzós világ 
különbségében is. A Margit vad, magyar világát jellemző hangzás a nyugatiságot 
jelképező, várt „álom-lovagéval" találkozik: „Nyugatról várt sokáig valakit", akit 
éppen az -яг- hangkapcsolatot a tagadószóval kísért szöveg jellemez: „Nem vad 
bajszú, lármás, mokány nagyúr, /Dalos, törékeny, halk fiú legyen"; (ugyanez a „lovag" 
cselekvését is jelöli: „ő nem járt a Duna táján soha"); „Egy halk dalu és halk csóku 
legény". Ugyanakkor mind a Margitot jelölő szöveg aktivizálja az ellentétes vi-
lágot jelölő hangformát: Margit megnevezése: „Álom-leány volt" (a lovagot jel-
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lemző „álom"-metafora is átkerül Margithoz), mind a lovag új nevet kap: „tru-
badúr" - rímeltetve a hangzás által jelölt világ képviselőjének nevére: „nagyúr". 

A vers narratív síkján, a történetben Margit sorsát a beteljesülés nélküli vég 
zárja, ennek pátoszát is, tragikumát is az adja, hogy ez az élet úgy múlik el, 
hogy igazi lényege, rendeltetése nem válik valóra. A személye által szimbolizált 
létállapot: a kitartó, de hiábavaló szerelmes vágyódás, melynek inkább a „vá-
gyódás" alanyát, mint tárgyát jellemző szerepe van, hisz a várt személy meg-
határozatlan: „valaki", „álom-lovag", s Margitnak, mondhatni, saját lényege is az, 
amire „vár": ő maga az „álom-leány". 

E sors leírása, szöveges megjelenése azonban ennek ellenkezőjéhez vezet: Mar-
git életének utolsó szakasza: 

És Jézusnak áldozák Margitot, 
Ki ott halt meg a Nyulak szigetén. 

A „halál" nem elsősorban mint elmúlás kap értelmet, hanem mint az ennek 
ellenére, pontosabban: még ezen keresztül is létrejövő beteljesülés: a szöveg 
minden kulcsszava ugyanazon hangzással jellemzi e sorsot: azzal, amely célját, 
értelmét jelölte, s így létrehoz egy, a szöveg történetszerű síkjával ellentétesen 
ható jelentéssíkot. Margit nem elpusztul, hanem sorsa a - közvetlen - biográfiai 
létezéstől elszakadva - a szakrális szférába kerül át, s itt, ebben a - valódibb, 
a versnyelvet tekintve: költőibb - létformában, a Jézus sorsával való szimbolikus 
közösségvállalás által, az apáca saját, személyes léte is eléri célját. Az „áldozat" 
és a „halál" poétikai jelentése ellentétbe kerül a mmdennapival, ami nem veszi 
el e létezés tragikumát, sőt, felerősíti és (Margit szimbolikus szerepe révén) 
általánosítja azt, de eközben a lét közvetlen, külső megvalósulása helyére a lét 
értelmének megvalósulását állítja. E jelentésváltás értelmezi a Margithoz kapcso-
lódó legfontosabb szövegelemet, amely lokális megjelölés is (Margit életének 
tere), ugyanakkor az általa felszentelt, s róla elnevezett hely (eredeti) neve is: 
a „Nyulak szigete". Ennek az átnevezésnek a funkcióját Ady verse újraértelmezi, 
tulajdonképp megváltoztatja irányát, amennyiben a legenda nyomán a Nyulak 
szigetéből lett Margit-sziget, a vers befejezése viszont - bár a szöveg mindkét 
nevet aktivizálja - elhagyja az átnevezés momentumát: Margit sorsát a „Nyulak 
szigetéhez" köti. E poétikai viszonylagosság természetesen a fent elemzett je-
lentéskör nyomatékosításaként kap fontosságot: a fenti idézetben kiemelt hang-
kapcsolat a szigetet a Margit sorsában betöltött szerepe szerint jelöli meg, s ez: 
a szakrális szférával való azonosítás. 

Ugyané - fonetikus - megvalósulás ad egy másodlagos, poétikai jelentést és 
interpretatív jelentőséget a vers alaphelyzetét megadó soroknak is: 
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Vallott nekem a Nyulak szigete 
Regék halk éjén. íme a titok: 

A kiemelt első versmondat, mely nemcsak alanya szerint különíti el az első két 
sort a továbbiaktól, hanem a vers lírai alaphelyzetét is a tulajdonképpeni narratív 
történéstől, olyan keretbe foglalja ez utóbbit, mely a történet lírai értelmét hor-
dozza. S ennek elsődleges formai mutatója, hogy a „vallomás", mely - mint 
már esett szó róla - egyaránt tartozik a „szigethez" és a versmondó „énhez", 
a „Nyulak szigetét" az „én" metaforájává is teszi. Az „én" tevékenysége, a 
versszöveg megalkotása, a vallomás így voltaképp a névben („Nyulak") foglalt 
szemantika kifejtése, narrativizációja. A jelentéshordozó elemek transzformáló-
dásának iránya: a helyet jelölő névből hangkapcsolat lesz, a hangkapcsolatból 
pedig értelemmel bíró szöveg: „vallomás" és „rege" („regék halk éjén"), amint e 
nyelvi kifejezést alkotó szavak, önállóan vagy a kapcsolt jelző hangalakja által 
következetesen ekvivalenciába kerülnek a sziget megnevezésével. A rímelés 
ugyané jelentéskapcsolatot erősíti meg: az első versszak „titok" eleme a „Mar-
gitot" szóra rímel - Margit tehát, a történet szubjektuma nem más, mint a lírai 
vers szubjektum „titka". 

Megjegyzésként talán hasznos kitekintés lehet, hogy a „sziget"-motívum Ady 
más költeményeiben is az „én" megjelenéseként, metaforájaként funkcionál. 
A Duna vallomása című vers tematikusan is visszautal a Szent Margit legendájára, 
úgy azonban, hogy - bár megtartja a kivetített vallomás helyzetét - a korábbi 
versben Margit sorsa által hordozott értelmet itt már csak a sziget neve képviseli, 
ugyanakkor ezt a magyarságra egészében vonatkozó vallomássá tágítja a vers, 
gyengítvén (verses párbeszéddé, voltaképp projektált belső beszéddé alakítván) 
a történetelvet, erősítvén a lírai „én" szubjektív jelenlétét: 

Megloptam a vén lszter titkait 

Vallott nekem, nem is tudom, mikor: 

Talán Szent Margit híres szigetén 
Állott velem részegen szóba. 

Olyan volt, mint egy iszákos zseni. 
Alig mert nézni a szemembe 
S én vallattam keményen, egyre. 

A másik későbbi vers, melyben a sziget-motívum - már tisztán lírai megfor-
málásban - az „én" metaforáját alkotja, az Őszben a sziget című. A „szivem" és 
a „sziget" (hangalakilag sem távol álló) motívumok azonosítása megy itt végbe 
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egyrészt az első versszak (tag)mondat-párhuzama révén, ezt nyomatékosítja a 
- viszonylag - hosszú versszak két alapegységét és kulcsszavának mondattani-
lag egyetlen állítmánnyal („Láttam") való összekötése: 

Fakó gyepét, kínlódó lombját, 
őszi virágát 
Láttam ma a szigetnek 
S fakó gyepét, kínlódó lombját 
őszi virágát 
Legény-volt őszi szivemnek. 

A versszakban - a sorok feszessége folytán szintaktikailag - kiemelt helyzetű 
két szót a versnyelv egysége a rímelés által is összecsengeti („szigetnek" - „szi-
vemnek"), másrészt a vers makrostruktúrájában, a kezdő és záró versszakban 
jelölt létszituáció - részben megszakított, átalakult - ismétlődése révén: az „én" 
állapota válik nyílttá azáltal, hogy a szigettel való azonosulás értelmet kap: 

Fakó gyepét, kínlódó lombját 
őszi virágát 
Szégyenlem a szivemnek. 

Mindezek tükrében Ady magyarságtudatának kérdése is némiképp más meg-
világításba kerül. Ennek ellentmondásai - nagyon szűk metszetben, A Diina 
vallomása című versnek a többi idézettel való szövegközi párhuzamait tekintve 
elsősorban - e költői paradigmában erősen összefonódni látszanak mind az 
istenes, mind a szerelmi tematika megvalósulásaival. (Utóbbi kettő szoros 
összetartozásának explicit megnyilvánulásai tetten érhetők motivikus kapcsola-
tokban is, mint például a Biztató a szerelemhez című vers soraiban: „De csók-kérő 
daganata / A sírban sem fog lelohadni", s egy istenes vers, az Imádság háború után 
címűben ugyanaz a motívum jelöli a kétféle kapcsolat azonos lényegét: „Nézd: 
tüzes daganat a szívem / S nincs, ami nyugtot adjon. / Csókolj egy csókot a szívemre, 
/ Hogy egy kicsit lohadjon. ") Ez az ellentmondásosság - s a három jelzett tematika 
összefonódása - jelent meg már a Szent Margit legendájában is - mint az egy 
személyben, egy nemzetben összecsapó, egyszerre az egyesülés és a széthúzás 
irányába ható tendenciák, értékvilágok, a Kelet és Nyugat kultúrájának találko-
zása és annak lehetetlensége is, s ennek az individualitás, pontosabban: annak 
megszerzése, kialakításaként átélt helyzete. Ez tragikus pátosszal párosul, mert 
az egyetlen közösséghez, kultúrához való tartozás (az egylényegű, tökéletesen 
egységesként átélt identitás) reménytelenségét éppúgy mutatja, mint a másikba 
való átlépés megvalósíthatatlanságát; s ugyanakkor személyes emelkedettségű, 
mert e helyzet felismerését és vállalását jelenti. Ady költészetének egyik biztosan 
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központi motívuma, a „kereszt"-motívum ebben az értelemben is átfogó - és 
eredeti értelmére, a felfeszíttetés, a feszítő, belülről széthúzó erők működésére, 
s ugyanakkor a krisztusi sors vállalására is utaló szemantikát hordoz. A Kereszttel 
hagylak itt című vers a szerelmi tematikában képviseli az istenes versek eme 
állandó elemének jelenlétét, a magyarság kérdése azonban szintén összekapcso-
lódik e „kereszt"-helyzettel, az istenes tematikával (A magyar Messiások); úgy-
szintén a protestáns magyarságé (Krisztus-kereszt az erdőn; Egy régi Kálvin-temp-
lomban); de Ady nyíltan beszél erről egy 1913-as levelében is: „Bizony, ez a furcsa 
Magyarország egy kicsit mindig Európával élte az életét, a keresztes hadjáratokon, 
protestantizmuson, franciás forradalmon keresztül egészen a szocializmus testes, izmos, 
való valóságáig. Szerencsénk vagy átkunk: nemcsak keresztül-kasul hatott, de át- és 
áthasogatott bennünket a legnagyobb civilizációk minden kilüktetése."73 (Kiem. Sz. K.) 

A fentebbi elemzések talán megmutathatták annak a lírai versépítő modellnek 
néhány sajátságát, mely Ady költészetét jellemzi. E - jobb szó híján - (s némi-
képp Tandori Dezső „félhosszú vers"24 terminusának poétikai vetületét kihasz-
nálva) talán narratív lírának is nevezhető verstípusnak, illetve: a tisztán lírai 
modellekké átalakuló változatainak jellegadó tulajdonsága, hogy a vers külső 
történése egy - vallomásként, azaz, Kosztolányi szóhasználatával: negatív tar-
talmú „érthetőségként", közvetlen, nem „egyszerű", hanem szimbolikus telített-
ségű megszólalásként értelmeződik. Kosztolányi ezt a maga alkotói modellje 
felől „modorosságnak" értékeli, kiemelve egyetlen jellemzőt: a megszólalás köz-
vetlenségét, s ezt értelme, gondolati áttételei nélkül, abszolutizálva. E közvet-
lenség poétikai vetülete: az a szimbolikus nyelvhasználat, melyben a versbeli 
történés redukált, kondenzált formában van jelen, s minden „külső", (nyelven 
kívüli) valósághoz viszonyítható referencialitást (valamilyen, akár kvázi-deno-
táció értelmében) kizár.23 Ady versstruktúrájában e vallomásosság tulajdonképp 
ugyanolyan áttételes, de másként megvalósuló közlésmód, mint költőtársánál. 
A vers értelmi intenciója n e m pusztán a direkt (némely Ady-versben akár szinte 
túlzott öntudatúnak, harsánynak ható) önkifejezés, hanem nyelvi közvetítéseken 
keresztül megvalósuló, a szöveg jelentésszerkezetében azonosítható mentális va-
lóság. Kosztolányi támadásának célpontja, Ady „messiási elhivottsága", „krisztus-
kodása" lényegében az a költői magatartás, amely egy új egész-építés nevében 
az individuum világ- és önformáló erejébe vetett hitet teszi - tematikusan, ki-
mondott formákban is - megnyilvánulásainak alapjává. Ez valószínűleg az a 
transzparens jellegzetesség, amely - számunkra is - megkülönbözteti Ady al-
kotói modelljét Kosztolányiétól. Ha Ady „messianisztikus", akkor Kosztolányi-
nál éppen az aszakrális szféra hangsúlyozódik (a mindennapiság, annak „jelen-
téktelen" témáival és hőseivel); ha Ady kifejezésmódja a közvetlen őszinteség, 
szinte a spontán megszólalás erejével hat, akkor Kosztolányi jól érzékelhető 
eszközökkel távolítja, viszonylagossá teszi mind alkotásainak világát, mind az 
ahhoz való ábrázolt elbeszélői viszonyt. Jelentőséggel bír e tekintetben Koszto-
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lányi kései verseinek egyike, melynek központi témája éppen egy olyan költői 
„önarckép", melyet elsőrendűen a beszéd megtagadása minősít, vagyis a szó 
hitelének megkérdőjelezése, ami az alkotói létet a szó „mögé", a - nemhogy 
direkt, őszinte, de - bármiféle kifejezés nélküliség szférájába utalja: „Már meg-
tanultam nem beszélni".26 Ez a kezdő sor annak a - vers egész folyamán kifejtett 
- invariáns „tételnek" a megfogalmazása, mely a szó és (külső-belső; szociális-
lelki) valóság ellentmondásos viszonyát emeli ki: 

Tudok köszönni ostobáknak, 
bókolni is, őrjöngve, dúltan, 
hajrázni, ha fejemre hágnak. 
Az életet én megtanultam. (Kiem. Sz. K.) 

A - címet is adó - „megtanultam" szó, mely a világkép kialakítását is jelenti 
ez esetben, a rímalkotó szavak olyan sorozatának része, mely az idézett 
versszakban (értelmi kapcsolatot létrehozva a hangzás exponált síkján, a rím-
ben), a belső állapot és a külső megnyilvánulás ellentétezését állítja központba. 
Míg a „dúltan" - „megtanultam" pár a belső állapot kifejtése, a strófa többi 
rímszava a külső történésre, a külvilág jellemzőire („ostobáknak" - „hágnak") utal, 
amelyekkel szemben állnak a beszéd különböző változatai (lásd a „köszönni" -
„hajrázni" szintaktikai bővítménye a két idézett rímszó, s ehhez járul a második 
sorból a „bókolni" alak, melynek „felelő" sora az általánosító értelmű negyedik 
sor. (Ugyanerre utalnak a sokat idézett létösszegző vers, az Ének a semmiről című 
sorai is: „Ha félsz, a másvilágba írj át, / verd a halottak néma sírját"; „de nem felelnek, 
úg\/ felelnek" Kiem. Sz. K.) 

A leginkább ars poeHcusnak tekintett Esti Kornél éneke e vonatkozásban nem-
csak mint a viszonyla1 osító, az értékek játékára, a nézőpontok relativálására -
a „romantikus" azono -ulás helyett a minden iránti odaadó figyelemre, de egy-
szersmind ironikus távolságtartásra - épülő világkép verse kaphat jelentőséget. 
Esti Kornél annak az - Ady-revízió idejét közvetlenül követő - alkotói perió-
dusnak a meghatározó hőstípusa, mely által Kosztolányi kidolgozza önmaga 
írói modelljét. Úgy is lehetne mondani: már nem egyszerűen novellákat (vagy 
rendhagyó regényt) ír, hanem magáról az írásról is ír, tárggyá téve az alkotói 
folyamatot. Az Esti Kornél-novellák zöme 1929-től kezdődően jön létre, s a 
ciklus élére tudatosan szánt első novella ugyanabban az évben születik, mint 
az Esti Kornél éneke, a másik, lírai összegzés. 

Az Esíz-novellaciklus úgy is felfogható, mint szakítás szinte minden - elbe-
szélésbeli, műfaji - konvencióval: nem eldöntött kérdés, „széttördelt" regényként 
vagy regényesített novellafüzérként kell-e olvasnunk, az elbeszélő személye, né-
zőpontja sohasem az egész ciklusra érvényesen rögzített,27 s maga a fiktív világot 
létrehozó alapszituáció: a személyiség megkettőződése és kettős egysége több-
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síkú, ellentmondásos szövegvilágot teremtenek meg. Maga a személyiségmeg-
oszlás, a hasonmás-téma magával hozza az eltávolításra, közvetett megnyilvá-
nulásokra alapozódó szituációkat: mind a magatartásformák, m i n d a világkép, 
értékrend, a személyiség egységét látványosan megszüntető, s e megszüntetést 
témává is alakító elbeszélésmódot. Esti - ilyen szempontból - világosan a sze-
mélyiség egységének, másfelől: a szó, a nyelvi jel egységes, szilárd jelentésének 
visszavételéből született hős. E tulajdonsága folytán azonban egyben annak a 
szövegteremtő írói magatartásnak is megnyilvánulásai e novellák, melynek leg-
elsőbb érzékelhető sajátsága: a közvetlen személyes megszólalás hiánya. Esti -
az író „másik énje", a nem vállalt, mindig a józan logika, az illem, a megfontolás 
ellenére cselekvő és gondolkodó hős, az „infantilis", a gyermek a felnőttben -
nem is más, mint a gondolkodás kételvűségének alaki megjelenése. Jellegzetes, 
hogy a ciklus élére került novella két minőségében jelöli meg Estit: mint az író 
személyiségének részét - potenciális írót - , de úgy is, mint azt, aki - a foglal-
kozása szerint „csak írni tudóval" szemben - „már nem tud írni". Esti szerepe 
tehát elkülönül a polgári foglalkozásként, mesterségként értett íróétól, ugyan-
akkor azonosítódik az írói gondolkodás lényegével: „Emlékezz arra, amit elfelejtet-
tem, s felejtsd el azt, amire emlékszem"28 - mondja az „író" (ezúttal: szereplőként) 
Estinek, megjelölvén a funkciót, melyet neki szán: a hétköznapival ellentétes 
gondolkodás aktivizációját, a „fordított" gondolkodás elvének megtestesítését, 
amely nélkül azonban ő maga, az „író" sem egész: a „csak írni tudok" kifejezés 
önreflexív értékelése: „Én se dicsekszem, csak panaszkodom." Van azonban Estinek 
egy másféleképp „egésszé tevő" szerepe is: ő az „ember" a „költőben": „Mit ér 
az ember költő nélkül? És mit ér a költő ember nélkül? Legyünk társszerzők. Egy ember 
gyönge ahhoz, hogy egyszerre írjon is, éljen is." Esti tehát itt az előbbivel jóformán 
ellentétes szerepbe kerül: ő lesz az élet átélője, míg a másik: a megírója, értel-
mezője. Ez is két, szétválasztott funkció. Esti szerepe tehát már önmagában 
kettős, ellentmondásos mivoltában alkotja e novellavilágok mozgató elvét: „köl-
tő" (alkotó) az emberben és ember a költőben. Azaz: „a Kosztolányi-hős" pro-
totípusa: aki létében éli meg azt, amit az író megír. Szereplőként kettős státusszal 
rendelkezik: „megéli" e történeteket, azonban a többi szereplővel nem egyen-
rangú, hanem fölérendelt helyzete van: kvázi-író, az, aki esztétikailag viszonyul 
saját világának valóságához, s esztétikummá, m ű v é is formálhatná azt. Az Esti 
Kornél harmadik fejezete ezt a - majdnem megvalósuló - íróvá válást emeli ki 
Esti „kalandjának" értelmeként, ugyanakkor el is különíti az esztétikai elven 
gondolkodó embert és a mesterségét művelni képes írót: „Ezt akarta mondani, 
de nem mondta el. Egy tizennyolc éves fiú csak érezni tud még. Nem tud ilyen mon-
datokat összehozni és előadni" - a hős csak megéli a történetet, szeretné elmondani, 
s az adott kaland befejezése ezen íróvá válás kezdete is: Esti m á r nem mondja 
el, amit a „tizennyolc éves fiú" mondhatna, hallgatása azonban éppen nem a 
gondolkodás vagy a beszéd készségének megszűnése, ellenkezőleg: felfokozott 
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aktivitása: az írói-művészi kimondás formájának keresése. Esti „íróvá válása" 
itt tehát az elhallgatásban megnyilvánuló nyelvváltáshoz kötődik, de ugyanez 
a novella más módokon is „nyelvet váltó" hősként mutatja be Estit: az őt ma-
gyarul megszólító olasz pincérnek olaszul válaszol, s „Esti boldog volt, hogy más-
nak nézték, mint ami, talán olasznak is, de mindenesetre másnak, egy idegennek, egy 
embernek, s tovább játszhatta szerepét, kiszabadulva abból a börtönből, melybe szüle-
tésétőlfogva bezárták". A képeslapot - a rövid, sablonszerű, lakonikus közleményt 
- édesanyjának nem írja meg, mert „Nem is fért volna rá egy levelezőlapra az a 
sok kaland, mely megtörtént vele". 

Esti író-szerepe tehát - szó szerint - a „szerephez", „játékhoz" kötődik, ami 
azonban nem a komolytalansággal egyenlő, vagy az alakoskodással, még ke-
vésbé a felelőtlenséggel."9 Sokkal inkább a nyelvek különbözőségére való érzé-
kenységgel, ami mások világába - s elsősorban nyelvi világába, beszédmódjába 
- való állandó „átlépését" teszi lehetővé, s ami a mindennapi és a művészi 
szövegalkotás különbségére is érzékennyé teszi. Ennek csak explicit kifejeződése 
a tényleges idegen nyelven (például olaszul) való beszédre való nagy hajlandó-
ság, illetőleg: ugyanennek fordítottja is: némely novellákban a mások által hasz-
nált nyelv „nyelvjáték"-szerűsége, kitalálhatósága a téma: szélsőséges példái en-
nek akár a kilencedik fejezetbeli „beszélgetés" a bolgár kalauzzal, akár a Kézirat 
című novellabeli bravúros játék a nyelvi klisékkel. Ez utóbbiban Esti még meg 
is nehezíti a maga számára a helyzetet azzal, hogy nem egyszerűen a dicsérő 
formulákat mondja el egy olyan regény írójának, melyet nem ismer, hanem 
„kifogásait" sorolja el. A közlés tárgyának (kifogások) rendkívülisége („Látja, ez 
már érdekel" - mondja az írónő, utalván rá, hogy tudja: most n e m sablonszerű 
közlést fog hallani) kompenzálódik azzal, hogy a beszédsablonok ez esetben 
éppolyan jól működnek, mint az ellenkező szituációban. (Sőt: jobban, mert az 
írónőt regényének kijavítására, átdolgozására ösztönzik.) Esti szerepjátszó ma-
gatartása tehát a nyelvi szerepeké elsősorban. Sohasem „hazudik", de soha nem 
is mondja ki, amit gondol, képes belépni bármilyen nyelvjátékba, de lényének 
lényege, hogy számára ez a „hazugság-igazság" viszonylagosság, a két fogalom 
távolsága egyben a valóság és a róla való beszéd „távol-ságának", elkülönített-
ségének a tudata is. Az Esíz'-novellák világában voltaképp senki sem „hazudik" 

- a kifejezés nem is mérhető semmilyen verifikálhatósági kritériummal. A beszéd 
és a (fiktív) „valóság" közti „elcsúsztatott", természete szerint meg nem felel-
tethető viszony maga e novellák tárgya. Esti (ravasz, rejtegetett) távolságtartása 
az emberektől: a beszéd viszonylagos (igazság)értékének tudata. 

E hős személyében tehát Kosztolányi elbeszéléstechnikai módszere jut - rész-
ben - tematizált megjelenéshez; az a módszer, amely a legélesebben szemben 
áll Ady megszólalásmódjával. Míg Adynál patetikus a megnyilvánulás, addig 
Kosztolányinál ironikus, a megszólaló viszonya saját szavához Ady esetében a 
közvetlen azonosulás, Kosztolányinál a távolságtartás. 
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A két alkotó közötti különbségek visszavezethetők poétikai rendszereik más-
ságára, s az ebből következő világképi, létszemléleti eltérésre is. Ez - legátfogóbb 
vetületében - valószínűleg nyelvhasználatuk sajátságaiban mutatkozik meg. 
Ady alkotásainak minden nyelvi elemét és versépítő technikájának összetevőit 
- a megnevezéseket, versbeli történetet, tér-, időkategóriákat - szimbolikusan 
működteti , azaz: a versalkotó elemek rendezettsége révén közvetlenül a másod-
lagos, n e m valóságvonatkoztatott olvasatokra orientál, s ezt a szövegelemek 
nyelvi formájának aktivizálása által éri el. Ez - versbeli történés vagy kvázi-reális 
világ és szövegjelentés összefüggését tekintve - azt is maga után vonja, hogy 
a történéssík, a verses narráció közvetlenül alárendelődik a szemantikai szerve-
zettségnek. E narráció ennek folytán is válik különlegesen „sűrítetté", ugyan-
akkor - mint tényleges (külsődlegesen is megnyilvánuló, valószerű) történés -
jelentéstelenné. A vers sem nélkülözi tehát az általában a prózára érvényesnek 
tartott poétikai szerkezeti elemeket ugyanakkor megkülönböztetett státuszt ad 
ezeknek: elveszi belőlük a valóságreferencia látszatát is, s egy másik referenciá-
hoz, a hangzásvilág, a nyelvi megvalósulás által képviselthez utal. S - minthogy 
hiányzik a tulajdonképpeni „történet" - hiányzik a történetszerű motiváció elve 
is. A versépítés ezen sajátságára koncentrálva azt is lehetne mondani: a versben 
- még valamiféle cselekményes elem jelenléte esetén - sincs lineáris előrehaladás 
(vö. az elemzett Szent Margit legendájaban a „történet" zárószakasza a kezdő-
sorok jelentését realizálja, szinte „újra-írja", formailag is visszaállítván azok 
jellemzőit; az őszben a sziget ugyanezt a formai makrostruktúrában, az első 
versszak értelmező megismétlésével is kiemeli, de az elemzett vers hangformá-
jának vizsgálata is azt mutatta, hogy a történet előrehaladását alkotó elemek a 
jelölők fonetikus szintjén ismétlődést teremtenek, ugyanannak a jelentésnek a 
realizációit alkotják).10 A prózai szervezettség ugyané szövegalkotó elemeknek 
egészen más státuszt ad. Itt a poétikai jelentésalkotás - akár szimbolizáció, ami 
az Esti Kornél-novellák világában is megvalósul,31 a narratív linearitás, a törté-
netszerű motiváció mellett, azt ki nem zárva, sőt: megerősítve, de lényegében 
szintén fölérendelt értelmet alkotva jön létre. A prózai narratíva, legalábbis a 
tárgyalt korszakban, meghagyja elemeinek kvázi-valóságvonatkoztatottságát, 
szövegvilágának szociális, eszmei, pszichológiai, „világszerű" utalhatóságát s -
ennek megfelelően - a valószerű motivációt. Még akkor is, ha Kosztolányi a 
próza e jellegét éppen a motiválatlan cselekményelemek használata által emeli 
ki, s e helyeken adja át helyét a történetszerű motiváció a poétikainak,32 vagyis: 
e helyeken válik dominánssá az egyébként a verses formálásra inkább jellem-
zőnek'tartott szemantikus poétikai motivációs elv. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
Ady - nézetem szerint - elsősorban a verses formában megvalósuló líraiságot 
képviseli. Novellái ma sem örvendenek nagy olvasottságnak, s bár természetesen 
nem kizárt e befogadói viszony majdani megváltozása, valószínűsíthető talán, 
hogy e prózát épp a verses formában megvalósítható líraiság teszi annyira köz-
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vetlenül szimbolikussá, de egyszersmind - kevés kivétellel - „prózaiatlanná" 
is. Vele szemben Kosztolányi - az Esfz'-novellákban összegző és autoreferenciális 
igénnyel is - a prózai építkezés modelljét valósította meg: a „közvetett beszéd", 
a történet szervezettsége által irányított szövegalkotást. Esti alakja ezért kap kü-
lönös fontosságot elbeszélőként is: az elbeszélő-hős az elbeszélői magatartás 
távolításának, tárggyá tételének eszköze is. 

Az utolsó - de mind Kosztolányi Ady-kritikáját, mind a két alkotói habitus 
különbségét tekintve legfontosabb - szempont: a két poétikai modell mögött 
álló világképi perspektívák. Ady költészetének az a vonása, mely Kosztolányit 
leginkább elidegeníti ettől a lírától - amit ő messianizmusnak, direkt-politikai 
irányzatosságnak tekint (s igazat is kell adnunk abbeli véleményének, hogy sem 
egyik, sem másik önmagában nem teremt költészetet) - , leginkább megnehezíti 
a magyar lírai hagyományértelmezés számára ezen költői látásmód poétikailag 
artikulált elhelyezését. Az elhivatottság érzése, az „én" értékének hangsúlyozott 
jelenléte valóban szemben áll a korabeli - európai és hazai - lírai áramlatokkal, 
melyek az énvesztésről és a kifejezésben, kifejezhetőségben való hit elvesztéséről 
látszanak tanúskodni. Az Ady-féle modell ezen külső megnyilvánulásának je-
gyei azonban mindeme vonásokat úgy tartalmazzák, hogy e gondolkodásmód 
nem egy eleve értett és kinyilatkoztatott egység nevében utasítja el az említett 
problémákat, hanem éppen ezek tudatosítása által épít ki egy új személyiség-
és világmodellt. Sorra idézhetnénk azokat az Ady-verseket, melyek az „én" 
hasadását, az egységtudat bomlását állítják tematikájuk középpontjába: A föl-
támadás szomorúsága talán az egyik leginkább árulkodó példája ennek: 

Cirógatnak kandi szemekkel, 
S úgy érzem, hogy hátam mögött 
Áll egy idegen, másik ember, 
Hozzá beszélnek. 

Ám ugyanilyen sokatmondó az én kettősségének tudata a Kain megölte Ábelt 
vagy az Egy kevésnyi jóságért című versekben. De nemcsak az individuum ket-
tősségéről, a jóság-vétkesség, a hit és hitetlenség, énazonosság és elidegenült 
önlátás dualizmusáról van szó. E költészet pátosza a mindennek ellenében hely-
reállított egységből táplálkozik, pontosabban: abból a felismerésből, mely az 
én-vesztést nem a személyiség ontológiai státuszaként veszi tudomásul, sokkal 
inkább egy ezzel ellentétes világ- és értéklátás keretei közé illeszti ezt. A Ki 
látott engem? című vers retorikus kérdéssorozata végig az előbbiekben kifejtett 
problematikára vonatkozik, a versbeli megszólalás alaphangja a kételyek meg-
fogalmazódása, de a zárószakasz egyszerre megváltoztatja a kérdezés perspek-
tíváját: a kérdések - a világé, „másoké", a „vak szivű, hideg szemű barátok"-é. 
Emez utolsó sor halmozott jelzős szerkezetei a „másoknak" az „én" érzékelésére 
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való képtelenségét állítják szembe az én-vesztés gyötrő kételkedésével, elvonván 
a „barátok" szó eredeti jelentését is: érzékelés és érzés nélküli idegenekként 
jellemezve a külvilágot. Nem az „én" bomlott fel tehát, hanem a külvilág vetíti 
bele saját szétszakadtságát, központtalanságát. Ez még egy síkon, az egyes 
versszakokat belülről, tartalmilag feszítő ellentmondásként is megfogható: mind-
egyik kétsoros versszak a megnyilvánulás két alanyára is utal: az önmagát „be-
lülről" érzékelő énre („Szivem vajon nem szent harang verője?") és a „külső", 
mások általi értelmezésre („Vagyok csakugyan dühök keverője?"). E külső és belső 
nézőpontból egyszerre szemlélt „én": mindig kérdés, mindig ellentétes erők és 
impulzusok által feszített lényegű létező, s ezt a versnyelv nyílttá teszi az el-
lentétes jelentésű sorok végszavainak rímeltetése és az ellentétezően kétsorosra 
tördelt szerkezet által. Az Ady-versekben megjelenő individuumkép így ellent-
mondásos egység, de egység, mert a személyiség kettősségének örökös érzéke-
lése összekapcsolódik a gondolattal, hogy egység csak ellentétekből építhető. 
Hasonló módon látom értelmezhetőnek Ady magyarságtudatának kérdését is. 
Elítélő megnyilvánulásai saját korának szólnak, ugyanakkor szinte minden ko-
rábbi magyarsághagyományt felelevenít: a honfoglaló magyarságét, a paraszt-
háborúk magyarságáét, a kuruc-magyarságét. Örökös újraértelmezésnek veti alá 
ezt a fogalmat is; saját formulázása szerint: „Mi, valahányan, akik mások vagy csak 
magunk hite szerint kinőttünk a fajunkból, akaratlanul is fajunk ellenségei vagyunk, 
mihelyst az erőnk több, mint vis inertiae."33 

Kosztolányi világképe ezzel - lényegét tekintve - ellentétes. Az ő írói világát 
jellemző, témaként is számos művében megjelenő relativáltság, az én egységének 
(legfőképp az Esti Kornélban tetten érhető) felbomlása látványosan közelíti e 
művészi paradigmát a posztmodern befogadói tudathoz is. E világkép azonban 
éppen annyira tartalmazza az abszolútumra való törekvést, mint Adyé, de más 
státuszt ad az individuumnak, másféle én-érzékelésen alapul. S ez nemcsak a(z 
Esti Kornél énekével azonos esztendőben született) Halotti beszéd híres, sokat idé-
zett soraira érvényes: „a homlokán feltündökölt a jegy, / hogy milliók közt az egyet-
lenegy". Kosztolányi költői alkotásaiban lényegében prózájának költői rétegét 
teszi nyílttá (ez jól látható az Esfí-novellák és az Esti Kornél éneke közti nyilván-
való értelmezői, epikai-lírai „metanyelvi" viszonyban). Ezen alkotói magatartás 
sarkpontja a világ nyelvbe zártságának érzékelése, a fordított - mert új nyelvet 
teremtő - gondolkozás jogosultságának elismertetése. A személyiséget érintő 
vetületében ez iróniát, sőt: öniróniát jelent, s Esti különleges alkalmazkodási 
képessége a nyelvjátékokhoz sem más, mint ennek az ironikus viszonynak a 
külvilág, mások és ugyanakkor önmaga felé fordítása is. Ezzel együtt azonban 
Estinek - úgy is, mint írója alakmásának - még egy funkciója van, mely az 
előbbivel ellentétes: alakjában nemcsak a nyelvet, személyiséget, világot relati-
váló attitűd van jelen (a szereplőé, aki átéli a történéseket), hanem egy új nyelv 
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teremtésének lehetősége is, az íróvá válás (az átélés értelemezett létté változta-
tásának) - kivetített - folyamata is. 

Befejezésképp: egy megjegyzés, mely - a kifejtettek alapján - térne vissza a 
Kosztolányi-Ady-„vita", az Ady-pör Kosztolányit érintő jelentőségére. A Külön-
vélemény megjelenése az irodalmi közélet eseménye lett, szerzőjét azonban az 
is érinthette, s az is kényszeríthette megnyilatkozásra, ami már önnön alkotói 
mivoltának modellértékű megfogalmazását és írói kinyilvánítását sürgető erő 
lehetett. Ady volt az, akitől „el lehetett rugaszkodni", akinek a - Kosztolányi 
szempontjából tekintett - negatívumait fel lehetett használni a saját alkotómód-
szer „fordított" tükreként (erre az irodalmi közvélemény már említett, erősen 
egyszerűsítő, s Ady költészetét valóban nem annak tisztán irodalmi értékei felől 
megközelítő, feltétel nélküli, de ugyanakkor kissé „tárgy nélküli", legalábbis: 
tárgyát tévesztett hódolata is okot adott). Ezzel együtt pedig sarkallhatta mindez 
Kosztolányit arra is, hogy saját írói abszolútumát, a nyelvet tárgyként, témaként 
is kezelve létrehozza a kritizált alkotói modell pozitív ellenképét, a huszadik 
századi prózaírás, elbeszélésmód alapjának tekintett modellt. S ebben nem ke-
vesebb költőiség van - talán ezért is volt szüksége Kosztolányinak arra, hogy 
egy elsődlegesen költői, lírai modellel szemben fogalmazza meg a maga „egy-
szerű", de művészileg nem kevésbé bonyolult líraiságát. 

1 KOMLÓS Aladár , Bocsánat, Ady-revízió, 
Korunk, 1929. okt., 706-711. 

2 KOSZTOLÁNYI Dezső, Az írástudatlanok 
árulása. Különvélemény Ady Endréről, A Toll, 1929. 
júl. 14., K. D., Egy ég alatt, Bp., 1977, 220-239. 

3 JÓZSEF Attila, Ady-vízió, A Toll, 1929. 
aug . 18., és: ]. A. összes müvei, III, 15-26. 

4 ZILAHY Lajos, Ady, A Toll, 1929. júl. 21., 
12-14. 

5 A kettőjük költői-emberi kapcsolatáról, 
poét ikai elveik közti átfedésekről lásd: TVER-
DOTA György, A születő szó és a használt szó, 
Literatura, 1986, 174-198. 

6 Csak néhány kiragadott példa a legfonto-
sabbak közül: KISS Ferenc, Az Ady-pör konzek-
venciái = K. F., Az érett Kosztolányi, Bp., 1979, 
490--494; RÓNAY László, Az Ady-revízió és követ-
kezménye = R. L., Kosztolányi Dezső, Bp., 1977, 
212-243; KIRÁLY István, Az emberi autonómia 
költeménye: Marcus Aurelius. Az Ady-revíziós vita 
mint előzmény = K. 1., Kosztolányi. Vita és vallomás, 
Bp., 1986, 381-388. 

7 FENYŐ Miksa egyenesen Kosztolányi, az 
A d y mellett kevésbé méltányolt alkotó duzzo-
gásából, húsz év óta tartogatott bosszúvágyából 

vezeti le a Különvélemény tar ta lmát , s ebből adó-
dik következtetése: „nem is Ady-problémáról van 
szó, hanem Kosztolányi-problémáról". F. M., Kosz-
tolányi Ady-cikke, Nyuga t , 1929. augusz tus 1., 
127-132. 

8 Lásd CSABA, Ady és Kosztolányi. Előőrs, 
1929. júl. 27., 9-10. E cikk az egyik legtámadóbb 
és leginkább leegyszerűsítő vé lemény , ám e mi-
nőségében sok hozzá hason lónak szinte „esz-
szenciális" összegzése, tar ta lmilag nyíltabb ki-
mondása . Szintén ez az írás támadja 
Kosztolányit mint „effeminált egyéniséget", akinek 
„örökké riadozó leikecskéje a kis gyermek panaszaiban 
kulminál". 

9 Lásd DUTKA Ákos, A „Meztelen király" 
apró szentjei. Hozzászólás az Ady-revízióhoz, A 
Toll, 1929. aug. 4., 17-19. Du tka álláspontja -
bár el n e m fogadható , de - ér thető: ő, lévén 
erdélyi költő, Kosztolányi köl tészetében a „nyu-
gatiság" e lőnyben részesítését kárhoztat ja , szem-
ben az Adyban megtestesülni látott „ma-
gyarsággal" szemben. 

10 Lásd KASSÁK Lajos, Az írástudatlanok 
vagy az írástudók árulása. A Toll, 1929. júl. 28., 
1 6 - 2 1 . 
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11 Lásd KOSZTOLÁNYI Dezső, Egy ég alatt, 
Bp., 1977, 626-627. 

12 Az előbbi Illyés-idézet folytatása: „Szinte 
annak olvasta fel a tanulmányt, hozzászólását a kör-
kérdéshez. " Uo., 627. 

13 L. Ny. TOLSZTOJ, Shakespeare és a dráma 
(Kritikai vázlat) = L. T. müvei, IX, Bp., 1967, 682-
738. 

14 Uo., 683. 
15 KOSZTOLÁNYI, Egy ég alatt, 222. 
16 Példa lehet erre Tolsztoj Maupassant-ról 

írt t anu lmánya , melynek legfőbb tartalmi kifo-
gása a Maupassant novel láiból hiányzó etikai 
kérdésfel tevésre vonatkozik - éppen emiat t ér-
tékeli többre Tolsztoj Maupassan t regényei t , 
m e l y e k b e n inkább megtalá l ja az említett p r o b -
lematikát . A másik íróra vona tkozó kritikai vé-
leményalkotás - az e lőbbiekben idézetthez ha-
son lóan - önreflexív i rányul tságát emeli ki az is, 
hogy Tolsztoj e t anu lmány befejező részében, 
má r inkább Maupassant „ü rügyén" , a Kreutzer 
szonáta elvi-filozófiai problemat ikájá t kezdi (be-
val la t lanul is) fejtegetni. Lásd L. T., Előszó Mau-
passant műveihez. = L. T. művei, IX, Bp., 1967, 
391-411. 

17 KULCSÁR SZABÓ Ernőnek az Ady-líra 
tör ténet i elhelyezését illető kategóriáját a lka lma-
zom, me lynek kifejtését lásd: K. Sz. E., Intés az 
őrzőkhöz. Király István Ady-monográfiájáról, Jelen-
kor, 1983, 7-8. sz., 711-718. 

18 KOSZTOLÁNYI, Egy ég alatt, 233. 
19 Uo., 235. 
20 D. KOCSIS László, Babits Mihály nyilatko-

zik az Ady-probléma új és szenvedélyes felvetéséről, 
Magyarország , 1929. júl. 18., 5. 

21 MAR AI Sándor, Az olvasó nevében, A Toll, 
1929. júl . 28., 7-14. 

22 Kassák (az „egyetemes" és a „precíz" kö l tő 
közötti) különbségtételének parafrázisai vol ta-
képp N é m e t h Andornak a „zseni" (pozitív) és a 
„művész" (negatív ér te lmű) szembeállítása - 1. 
N. A., Ady-revízió, Erdélyi Hel ikon, 1929. a u g -
szept., 504-508; Kodolányi János két kulcsfogal-
ma: az „élmény", másfelől az „ész" által i rányított 
(az „észművészek" által műve l t ) irodalomról. 

23 Az idézet lelőhelye: Ady Endre összes pró-
zai művei. Újságcikkek, tanulmányok, XI, sajtó alá 
rend. L Á N G József, Bp., 1982, 18. 

24 E terminus - Tandori verselemzéseiben -
az „ időbel i történés", a helyszín(váltások), a fo-
lyamatjel leg, „alaphelyzetvál tozás" vonásai t 

muta tó formát , megint csak Tandor i szóhaszná-
latával: a „történésverseket", a „jelenetezett költe-
ményeket" jelöli. 

Érdekes lehet még, hogy Tandor i - bár tanul-
mánya elején n e m e szerkesztésformát tartja az 
Adyra va lóban jel lemzőnek (sőt: egyenesen in-
kább Kosztolányihoz utalja), e lemzésének máso-
dik feléhez é rve felmerül benne a kérdés: „Nem 
kell-e pusztán az iménti egyetlen vers [ti. A föltá-
madás szomorúsága - Sz. K.] alapján azt monda-
nunk, hogy Ady tulajdonképpen a félhosszú versnek 
is kiemelkedő mestere?" T. D., Az erősebb lét köze-
lében. Olvasónapló, Bp., 1981, 50-74. 

25 A sz imbol izmus értelmét és jelentőségét -
a magyar költészet klasszikus m o d e r n kori meg-
újulására és Adyra való kü lönös tekintettel -
NÉMETH G. Béla határozta meg a szövegépí tés 
poét ikumát ér in tő aspektusból . A szimbolikus 
kifejezésmódot mint a költészet nyelvének ú j le-
hetőségét tartja számon, me lynek gyökere a XX. 
századi valóságlátás megvál tozása , pontosab-
ban: a m ű v é s z i foga lmazásmód reakciója a ki-
üresedett, elértéktelenedett , látszattá vált világ-
ra. E vi lágképi változás magáva l hozza a régi 
művészi nyelvi „kánon" elavulását , jelen-
téstelenné, u tánza t tá való lefokozódását , s 
ugyanakkor megúju lásá t - a valóság és nyelv, 
a benső lelki-mentális tartalom és k imondásának 
formái közti megfelelés ú j raa lkotásának igényét 
- egy m a g a s a b b szinten. E szempontbó l dön tő 
kérdés a sz imbol izmus mint jelentéstani funkció: 
a „kifejezendő tartalom" és a „kifejező szimbólum" 
között többé n e m „viszony", h a n e m „azonosság" 
áll fenn. Lásd: N. G. В., A magyar szimbolizmus 
kezdeteinek kérdéséhez (Nyelvi és stílus-problémák) 
= Uő, Mű és személyiség. Irodalmi tanulmányok, 
Bp., 1970, 542-582. (N. G. В. a versnyelvnek e 
sajátosságából vezeti le egyrészt a személyesség 
erős jelenlétét, másrészt a szakrál is értékszféra 
és a próféciaszerű megszóla lásmód hangsúlyát : 
„A próféta, a messiás nem bizonygat, nem érvel, nem 
vitázik, hanem kijelent, kinyilatkoztat." Uo., 573. Ez 
utóbbi h iva tkozás - természetesen - A d y „mes-
sianizmusát" , Kosztolányi vé leményalkotásának 
rugóit is közvet lenül érintő pontos í tó megjegy-
zés.) 

A sz imbólumot magát - tágabb, szemiotikai-
kultúratipológiai kontextusban - min t bármely 
kultúra je l rendszerében különleges helyet elfog-
laló elemet ha tá rozza meg Jurij Lotman. Jeltest 
és értelem ki tüntete t t (és az adot t nyelv egyéb 
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jeleitől eltérő in tenzi tású és minőségű) egysége e 
tekintetben a s z imbó lum mint szó nem valóság-
vonatkoztatott (illetve: nem elsősorban ilyen) je-
lentősége révén áll elő. Lotman kétféle viszonyt 
feltételez tehát magához a szóhoz: a deszimbolizáló 
nyelvhasználat ta l szembeállí tott s z imbólumnak 
nagyobb, ki ter jedtebb jelentéspotenciált tulajdo-
nít, melynek for rása az adott szónak n e m első-
sorban az aktuális kontextusra, h a n e m a kultúr-
történetben fe lha lmozódot t jelentésekre való 
orientációja. Ennek alapján választja el a szimbo-
likus nyelvhasznála to t a szimptomatikustól: míg 
az utóbbi mintegy a valóság leképezéseként mű-
ködte thető (például adot t regényhős min t bizo-
nyos társadalmi ré teg képviselője), az u tóbbi uta-
lásrendszere tágabb, funkciója a kulturális 
emlékezetben tárol t jelentések aktualizációja, 
Lotman formulázása szerint: „a szamk nem meg-
nevezik a dolgokat és a gondolatokat, Imnem utalnak 
azokra" (195). Ju. M. LOTMAN, Simvol v sist'em'e 
kul'turi = Uő, Izbrannije stat'i, I—III, Tallin, „Ale-
xandra" , 1992, I. köt., 191-199. 

A szónak sz in tén nem denotativ funkcióban 
való használatát tartja - általános, pragmat ikai 
szempontból - G. Genet te is a nyelvi tevékeny-
ség aktívabb, jelentés/íépző (és nem reprodukáló) 
területének: a s zó önmagára vonatkoztatot t 
(Genette fogalmával : konnotatív tar ta lmát , jelen-
téseit aktualizáló) használata a forrása jeltest és 
jelentés motivál tabb, mert éppen képződő , ala-
kuló kapcsolatának. S ez az olvasót is az auto-
matizálttól a nem-au tomat ikus jelentés felé 
orientálja. (G. GENETTE, Stílus és szignifikáció, 
Helikon, 1995, 3. sz., 334-363.) 

26 Az idézet - és a további Kosztolányi-vers-
idézetek - forrása: Kosztolányi Dezső összes versei, 
szöveggond. RÉZ Pál, Bp., 1989. 

27 E narratív forma és a relativált világkép 
és ér téktudat v i szonyát SZEGEDY-MASZÁK 
Mihály elemezte. L. Sz.-M. M., Esti Kornél = Uő, 
Világkép és stílus. Történeti-poétikai tanulmányok, 
Bp., 1980, 466-497. 

28 Az Esti Kőméi-nővel Iákból idézett szöveg-
részek lelőhelye: KOSZTOLÁNYI Dezső, Esti 
Kornél, Bp., 1981. 

29 NÉMETH G. Béla állítja közpon tba a „sze-
rep" kategóriáját a kései Kosztolányi művészi 
gondo lkodásában - a jelen t a n u l m á n y tárgyát 
ez két szempontbó l érinti. A „szerep": a szemé-
lyiség létezési lehetőségeinek összefoglalása - s 
mint ilyen, a „szélsőséges egyedülség" helyzetét 

és a halállal szembeni létösszegző magatar tás le-
hetőségét jelenti. Ebben az ér telmezésben a „sze-
r e p n e k " - mint poétikai („műformálási") kate-
gór iának - a létfilozófiai implikációi s szociális 
meghatározot t sága ál lnak előtérben. N é m e t h G. 
Béla az említett „egyedü l ség" helyzetéből -
nemcsak mint konkrét, egyszeri életszituációból, 
h a n e m mint á l ta lánosként érzékelt „ember- és 
létszemléleti helyzetből" - vezeti le Kosztolányi-
nak az Ady-revízióban elfoglalt (a közvélemény-
nyel szembehelyezkedő) álláspontját is. - Lásd 
N. G. В., Az elgondolhatatlan álorcái. A szerep je-
lentősége Kosztolányi Számadás-ában = Uő, Század-
utóról - századelőről, Bp., 293-313. 

30 Ez nem jelenti azt, hogy a sz imbol ikus 
nyelvhasznála t kizárólag a verses forma sajátja 
lenne, azt viszont igen, h o g y a szimbolizáció -
a fent kifejtett é r te lemben, nyelvi jel és je lentés 
egységének új raa lkotásaként - másként , m á s 
eszközök által, illetve részben ugyanazon eszkö-
zök eltérő használata r évén valósul meg a vers 
és a próza nyelvében. Míg az előbbiben a spe-
ciálisan a versre je l lemző szerkezeti elemek, ke-
retek (például a rímelés, r i tmus, s verssorok bel-
ső és egymáshoz viszonyí tot t rendezet tsége, a 
fo rmai ekvivalenciák által létrehozott ér te lmi 
kapcsolatok teremtése) já tszanak d o m i n á n s sze-
repet a jelentésalkotásban, a prózában a n a g y o b b 
egységek (például cse lekmény, jellem, helyszín) 
kerü lnek előtérbe - min t külső formai je l lemzők. 
Ilyen m ó d o n a versnyelvi narráció elemei a köz-
vet len szimbolizációt valósít ják meg, amennyi -
ben láthatóan nem tényleges történetet (s n e m is 
tényleges „elbeszélést") jelenítenek meg, míg a 
próza i narráció erősebb valóságillúziója m á s 
sz inteken teremti m e g a szimbolizáció lehetősé-
gét, lévén, hogy elbeszélő technikájának alapja 
a nyelvi elemek referencial i tásának (legalábbis: 
e referencialitás i l lúziójának) erősebb kihaszná-
lása. 

A versnyelvi szimbolizáció kétféle mega lapo-
zo t t ságú modelljét veti egybe NÉMETH G. Béla, 
amikor az Ady-sz imbó lumok „megismerő, fölis-
merő" szerepét állítja s zembe a Kosztolányi-féle 
megvalósulással : „Kosztolányi számára a világ és 
az élet apró elemei, gyakran s látszólag a legkisebb 
és legjelentéktelenebb elemei szolgálták ezt a célt." 
N. G. В., Szimbólum és szimbolizmus (A „modern-
ség" úttörő irányzata a magyar irodalomban) = Uő, 
Kérdések és kétségek. Válogatott tanulmányok, Bp., 
1995, 221. 
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s z i t ä r k a t a l i n 

Ez az egybevetés r ámuta t a két alkotó nyelvi 
v i lágának alapeltérésére, s a kétféle készlet két-
féle haszná la tának jellegére is kiterjeszthető. 

31 SZEGEDY-MASZÁK Mihály fent jelölt ta-
nu lmánya (Sz.-M. M., Világkép és stílus, Bp., 
1980, 490-497) tar talmaz erre vona tkozó elem-
zéseket. 

32 A Kosztolányi-próza rövidformáira való 
különös tekintette! fejtette ki a tör ténetszerű mo-

tiváció elvének a poét ikai-motivikusra va ló fel-
vál tását THOMKA Beáta. Lásd Uő, A pillanat 
formái. A rövidtörténet szerkezete és műfaja, Fo rum, 
1986, 11-53; 89-137. 

33 Lásd: Ady Endre összes prózai müvei. Újság-
cikkek, tanulmányok, XI, sajtó alá rend. L Á N G Jó-
zsef, Bp., 1982, 29. 
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