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rajzi környezet és a többi, amiben él.”3 Nem titkolja az évek alatt kialakult személyes 
érintettséget sem, az „igencsak szemrevaló �atalember” (124.) élete és művei mellett 
töltött idő alatt formálódott érzését, ami az elvégzett munka fő hajtóereje lett. 

Szakemberekben és laikus olvasókban is felmerülhet egy fontos kérdés, s a szerző 
említett tanulmányában ugyancsak megjegyzi: vajon meddig mehet el az életrajzíró 
az ismeretek közlésében, van-e valami határ, amit nem léphet át. A választott sze-
mély halálon túli intimitásának védelme, pontosabban védekezésre való képtelensége, 
főként a szerelmi életét, valamint halálát, annak körülményeit illetően korlátozza-e, 
korlátozhatja-e a biográfus szándékát? Vajon egy-egy életrajz idegeneknek feltár-
hatja-e a célszemély – nem egyszer maga előtt is – féltve őrzött, titkolt gondolatait, 
cselekedeteit, amelyek esetleg az életművet is szokatlan, zavaró módon tükrözik 
vissza? Arany Zsuzsanna korábbi munkák példáival támasztja alá meggyőződését, 
hogy igen, minderről szót kell ejteni, már csak azért is, mert határhelyzetekben mu-
tatkozik meg igazán a személyiség a maga valójában. A kétely helyénvaló, s a meg-
felelő válaszhoz azt kell végigondolni, hogy miből is tevődik össze maga az élet. Ha 
a biográfus, amennyiben főleg az életútra – nem pedig, vagy kevésbé az életműre – kon-
centrál, s az események és történések láncolatából bármilyen körülményt kiemelve 
elhagy, mert az olvasót meg akarja kímélni, az életrajz tárgyát meg akarja védeni; 
akkor mindazt, amit visszatart, meg�nomít, egyszersmind kriminalizálja, botrányo-
sítja is. Az élet ábrázolásának – a rendelkezésre álló források valóságtükrözlésének, 
tárgyilagosságának, valamint a szerző saját korlátainak tudatosulásán túl – az életese-
mények egészét magában kell foglalnia, tehát a szerelmi életet és a halállal kapcsolatos 
ismereteket is. Mivel mindkettő a személyes lét része – a születéshez, a származás-
hoz, a nevelődéshez, a munkákhoz, lakóhelyekhez és számtalan egyéb tényezőhöz ha-
sonlóan –, nem férhet kétség ahhoz, hogy szólni kell róluk, persze nyilvánvaló, hogy 
kritikailag, a lehetséges források ütköztetésével, a kétséget jelentő pontok felmutatá-
sával; tárgyalásuk nem eredményezhet megbélyegzést vagy kibeszélést, még akkor 
sem, ha erre is lehet példákat találni. Egy-egy életmotívum kérdésessé tétele azért is 
nagyon veszélyes, mert azonnal felvetődik, mit lehet tenni a politikailag kényes kö-
rülményekkel? Vajon Tar Sándor, Szilágyi Domokos és mások – csak utalni lehet 
Szőnyei Tamás monumentális gyűjteményére – igen durva érintettsége egy esetleg 
róluk írandó életrajzban milyen helyet kell, hogy elfoglaljon? Az egykori erőszakszer-
vezetek tagjainak későbbi értelmiségi pályafutásáról nem is beszélve. Vajon az ő élet-
rajzuk – hallgat? És a politikai köpönyegforgatások? Talleyrand életének ne lenne része 
árulásainak sorozata – igaz, azokból más és más következtetésekre jutnak életrajz-
írói. Vagyis az életút körülményeit célzó biográ�a nem ignorálhatja a titkolt, vagy titok-
ban maradt körülményeket sem, de nem is triumfálhat velük. Más kérdés az említett 
határhelyzetbeli személyiségfelmutatás érvényessége: egyáltalán nem biztos, hogy 
egy hosszabb, vagy akár csak néhány napos, tudatvesztéses haldoklás, esetleg csak 
az azt megelőző, már a visszafordíthatatlan felé tartó időszak ilyen értelmű kieme-
lése jogosult lenne; az életútnak számtalan egyéb pontja lehet, ahonnan a személyiség 

3  Uo., 46.
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Arany Zsuzsanna:  
Kosztolányi Dezső élete

Ahogy az előszóból is kiderül, a szerző mint a kritikai kiadás egyik résztvevője, 2007 
óta foglalkozik Kosztolányi Dezső életrajzának kérdéseivel. Ezt a munkát a megje-
lent művek sajtóbibliográ�ai feltárásával kezdte, egy kis csapat segítségével 2008 és 
2011 között több kötetben publikálva a különböző forrásokban olvasható Koszto-
lányi-művek tételeit. 2010-ben kiadta a beszélgetőlapokat a kritikai kiadás első köte-
teként,1 majd tanulmányokban foglalta össze a biográ�aírás számára releváns műfaji 
és/vagy esztétikai feltételeit, kérdéseit.2 2011-ben önálló kötetet adott ki Kosztolá-
nyival kapcsolatos írásaiból, és az életrajz első változata 2013 nyarától 2016 végéig 
folytatásokban jelent meg az Alföldben. Mindezt a feltáró és összegző munkát 
2017-ben az elkészült, terjedelmes Kosztolányi Dezső élete zárta le.

Az életrajzírás egyfelől ingoványos, másfelől hálás feladat. Ingoványos a megköze-
lítés és tárgyalásmód szerteágazó szempontjai miatt – ne merüljön el a készülő mű 
a részproblémákban, ugyanakkor mutasson átfogó képet; mondjon ki mindent, amit 
nem szabad elhallgatni, de kerülje a bennfentes kultuszkutatás kicsinyes perspektí-
váit is –, melyeknek reálisan nem lehet együttesen és egyszerre megfelelni, viszont 
hálás munka a folyamatos olvasói érdeklődés következtében. A regényes életrajzoktól 
eltekintve a szerzőnek munkája kezdetén több döntést kell hoznia, legfőképp a tekin-
tetben, hogy egyenlő távolságot tartson-e az elméleti és/vagy szövegközpontú mód-
szerektől, esetleg egyensúlyozzon közöttük, vagy válasszon ki egy módszert, s ahhoz 
ragaszkodjon biográ�ája megírásában végig. Arany Zsuzsanna két említett tanulmá-
nyában, valamint életrajza bevezetőjében részletesen meg is fogalmazza azokat az el-
veket, elképzeléseket, amelyek nyomán munkája megszületett. Angolszász mintákra 
hivatkozik, melyekben a forrásokból kibontakozó életút, az egyes életesemények állnak 
az érdeklődés homlokterében a szövegek �lológiai szempontjai, az esztétikai elem-
zések és értelmezések rovására. Feladatát, re�ektálva önmagára is, így látja: „Valahol 
az életrajzírás is egyfajta hermeneutikai kört képez: adott az alany élettörténete és 
adott a biográfusé mint befogadóé. A biográfus tehát értelmezi azt az életet, amelyet 
megír. Értelmezi egyrészt a megírás aktusával, másrészt elbeszélésének lejegyzése előtt, 
amikor a tárggyal mint egyfajta »műalkotással« ismerkedik. Befolyásolja nem pusztán 
a saját személyisége (annak lélektani adottságai), hanem az a korszellem, az a föld-

1  Kosztolányi Dezső, „most elmondom, mint vesztem el”. Kosztolányi Dezső betegségének és halálának 
dokumentumai, szerk., s. a. r., jegyz. Arany Zsuzsanna, Kalligram, Pozsony, 2010, 607. (Kosztolányi 
Dezső Összes Művei)

2  Arany Zsuzsanna, Az életrajzírás művészet(-)e(?), Kortárs 2011/ 7–8., 151–158.; Arany Zsuzsanna, 
Az életrajz mint tükör, Irodalomismeret 2012/3., 40–54.
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sokkal érvényesebben látható. De még egy nagy fájdalmakkal járó, erős lelkierőről 
tanúskodó, hosszabb ideig tartó, előre látható kimenetelű betegség is csak az adott 
időszakról ad képet, félrevezető csattanóként szemlélni mint az élet befejezését.

A szerző nem is kerüli ki sem egyik, sem másik témát; Kosztolányi �atalkori ismer-
kedései a nemiséggel, szexuális szokásai, kábítószerhasználata, utolsó, nagy szerelme, 
halálának körülményei mind egy-egy részlete az életrajznak. Persze a kamaszkor és  
a nőügyek részletezése közben, beleértve az utolsó nagy szerelmet is, elképzelhető, 
hogy némely olvasó feszeng, mások értékítéletet alkotnak belőle, a haldoklás körül-
ményei, a testi állapot vége pedig riasztó lehet – hát ez már a választott módszerhez 
tartozik. A személyiség alkotóelemei nyilván az „egyedüli példány” lenyomatai, de 
az életmű felől nézve csupán annyi jelentőségük van, amennyiben hozzájárulhatnak 
egy-egy mű megértéséhez, értelmezéséhez.

A Kosztolányi Dezső élete hat nagy fejezetből tevődik össze. Az eseménytörténeti 
jelleget mutatja az igen jelentős, a kötetnek majdnem egyharmadát kitevő, tekintélyes 
jegyzetanyag, amely maga is elsősorban biográ�ai tárgyú forrásokat tartalmaz, illetve 
a hivatkozott irodalmat ebben az értelemben idézi. Ennek láttán azonban mégis 
hiányzérzete támad az olvasónak, mert magát a felhasznált irodalom jegyzékét nem 
találja – így erről csak hosszas olvasás után alakulhat ki átfogó képe.

Pedig a források feltehetően azonnal megmutatnák, hogy nem csupán az életút 
eleje és vége közötti, alkotásokban mutatkozó különbség, hanem a rendelkezésre álló 
dokumentumok is befolyásolják az életút periodizációját. Erről azonban a szerző nem 
közöl útmutatást, s az egyes szakaszok kezdetét egymással keveredő körülmények 
jelentik. Az első, legrövidebb rész a felmenőket foglalja össze. Majd az évek múlását 
követve, először az életút, aztán a történelem, végül az irodalomtörténet sarokpontjai 
szerint öt fejezet foglalkozik a pálya állomásaival. Gyerekkor, az egyetemi tanulmá-
nyok kezdete, az első világháború kitörése, a bethleni konszolidáció eleje (az 1922-es 
választások, az Egységes Párt létrehozása), a Nyugat Osvát halála után: ezek Koszto-
lányi életének fordulói. A leghosszabb időszakot az első öleli fel (tizenhét évet), a má-
sodik már csak tízet, s a három utolsó arányosan egyező hosszúságú: hét–hét–hat év. 
Akár az életutat, akár az életművet tekintve ezek természetesen nem egyformán 
hangsúlyosak, s terjedelmüket a rendelkezésre álló, életrajzi vonatkozású, döntően 
nyomtatásban megjelent források mennyisége is befolyásolta. Mellettük a szerző át-
nézte a három legfontosabb, Kosztolányival kapcsolatos, alapvető anyagot tartalmazó 
levéltárat is, az Országos Széchényi Könyvtár és a Pető� Irodalmi Múzeum kézirat-
tárait, valamint Szabadka város Történeti Levéltárát.

Az életrajz kiindulópontjai a család és a környezet. Előbbi a kezdő fejezet tárgya, 
utóbbi az életút állomásainak helyszíneként lép be a történetbe. A századfordulós 
Szabadka, az egyetemi évek Budapestje és a monarchia fővárosa, Bécs rövid bemu-
tatásuk mellett főként intézményeikkel vannak jelen: az elemi iskola, a gimnázium, 
az önképzőkör a pesti és a bécsi egyetem, a stílusgyakorlatok. Majd a hivatásossá váló 
pálya kezdete: az albérletek, a Balszélforgó, a színházak, a Baross- és New York ká-
véház, a fővárosi és vidéki szerkesztőségek. Ezekben próbálja- és méri meg magát az 
irodalmi ambíciókat melengető kamasz, az egyetemista, a kezdő újságíró és író. 

Szabadkán érik az első, egész életét végigkísérő élmények, az önálló szellemi tevé-
kenység az önképzőkörben, az első lapszerkesztői tapasztalatok az iskolai diákújság 
előállítása során. S magánéletének kaladjai: szerelmek – plátóiak és az eltulajdoní-
tott pénzből vásárolt testi –, valamint az egész életére jellemző, mindent átformáló, 
mindent íróként láttató, a valóságot történetekké játszó szemlélet. Már itt megmu-
tatkozik az életút és az életmű széttartása, a „játszótárs”-tudat, valamint az „ezüstté 
bűvöl” poézise. Az életrajz írójának jelenlétére utal, válogató szempontjait mutatja, 
hogy például az egyetemi évek barátságai, s köztük a Babits Mihállyal folyatott leve-
lezés némiképp háttérbe szorul, noha Babits két jelentős kéziratos versgyűjteményt 
is küldött a nála két évvel �atalabb Kosztolányinak, és evvel kiemelte őt egyetemi tár-
sai közül; egyáltalán az életrajz egészében a kortársak kissé halványak: a nyugatosok 
és a Nyugaton kívüliek szinte csak jelzésként vannak jelen.

Arany Zsuzsanna több aspektusból is tárgyalja az újságírói pálya kezdetét, kitérve 
a korabeli sajtó politikai és kultúrafelfogásbeli di�erenciáltságára, szakmai követel-
ményeire, az újságírókra nehezedő körülményekre. Közvetíti Kosztolányi sajtófelfo-
gását, távolságtartását és önálló véleményalkotási jogának fenntartását. A nagyszámú 
napilap és folyóirat egyfelől munkalehetőséget biztosított, másfelől a kon�iktusokat 
is hoz(hat)ott, amelyek a munkaadó felfogásától eltérő, re�ektálatlanul hagyott azo-
nosuláskülönbségből adódtak. A megélhetési kényszer nem mindig kedvez az auto-
nóm véleményalkotásnak. Kosztolányinak mint újságírónak is bizonyos mértékben 
mindig alkalmazkodnia kellett, ki volt szolgáltatva a vele egy szerkesztőségben dol-
gozó, de az övétől eltérő felfogású kollégáinak – amit például az Új Nemzedékben 
közölt, rá nézve hírnévromboló, névtelen, mások által írt glosszák mutatnak –, ugyan-
akkor meg tudta teremteni a maga szabadságát is: a politikai paletta egymással szem-
ben álló lapjai egyaránt szívesen közölték a verseit, prózai írásait, tanulmányait. Ez 
a korlátozott függetlenség a szakmai és írói kompetencia hozadéka volt; a magánélet-
ben azonban Kosztolányi sokszor követte a közhangulatot, a lehetőségeket: ezt mu-
tatja 1919 és a következő néhány év. Ezeknek az éveknek a közvetítése azonban arra 
is rávilágít, hogy bonyolult, többszálú politikai, kulturális, szellemi, személyi kapcso-
latok, illetve ok–okozati következmények feltárására, szigorúan a választott műfajnál 
maradva a cselekedetek indokolására kevésnek tűnik egy ilyen jellegű, csak forrásokra 
támaszkodó életrajz; egészen pontosan Kosztolányi választásai és elhatárolódási, da-
cára a sok idézetnek, mégsem meggyőzően dokumentáltak. Azért is érdekes ez, mert 
a szerző, amennyiben lehetősége van rá, forrásait egyébként szembesíti egymással és/
vagy a ténylegesen megtörtént eseményekkel. Erre mutat példát a Somlyó Zoltán 
Budapestre kerüléséről szóló városi folklór egybevetése a valósággal (87.).

Az újságíró mellett a szépíró, az alkotó is szerepet kap; fontosabb köteteinek ki-
adástörténete szintén tárgya az életrajznak. Igaz, a Négy fal között irodalomtörténeti 
elhelyezésén lehet töprengeni, meg azon is, hogy Arany Zsuzsanna mely köteteket 
említi még; tárgyalásuk a szerző választását tükrözi, s a mellékletek között teljes mű-
lista is található. Az életrajz időben kibomló folyamatában helyt kaptak az egyes folyó-
iratok, napilapok, amelyek Kosztolányit újságíróként alkalmazták, íróként műveit 
közölték. De némiképp furcsa módon halványra sikerült a Nyugat és Kosztolányi 
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kapcsolatának bemutatása – ugyan a lap első időszakában Kosztolányi véleménye 
ellentmondásos volt a folyóiratról, ahol az életmű egészét tekintve is fontos művei, 
fordításai jelentek meg; az irodalomtörténet a pálya egészét �gyelembe véve mégis 
a klasszikus modernség képviselőjeként a Nyugat környezetében helyezi el Koszto-
lányit. Emellett az is látszik, hogy az életút tárgyalása, pontosabban annak bármilyen 
szűkre szabott időszaka is önmagában alkalmatlan az ismertetésen túl, egy-egy 
fontos kérdés átfogó, kimerítő vizsgálatára – viszont éppen ezért ráirányíthatja a �-
gyelmet többek között Kosztolányi és a nyelvvédelem, Kosztolányi és a műfordítás 
tematikájára; noha a recepcióban ezek nem hanyagoltak, mégis hiányzik a sziszte-
matikus, a napilapok hasábjaiig terjedő feltárásuk.

Az utolsó előtti fejezetben a hangsúlyok áttevődnek a művekre, A bús férfi panaszai, 
a három nagy regény – a Pacsirta, az Aranysárkány és az Édes Anna – az érett költőt, 
a magyar próza egyik sajátos művészét mutatják. Éppen a rá jellemző íráskészség ad 
okot néha gyanakvásra az egyes életrajzi vonatkozások, adatok megítélésében. Például 
a 126. oldalon, ahol a szerző idézi Kosztolányi 1906. március 2-án Csáth Gézának írt 
levelét, amelyben beszámolt egyik látogatásáról egy örömlánynál, és megörökíti be-
szélgetésüket, partnerének vallomását sanyarú életéről. A történet hatásos lekerekí-
tettsége, a stílusfordulatok egy részének későbbi műveiben ismételt feltűnése inkább 
azt mutatja, hogy már a levél is megalkotott volt, talán egy életrajzi körülmény nyo-
mán, de elképzelhető az is, hogy anélkül. A művek mellett az irodalmi közéletben 
résztvevő Kosztolányi lép elő, az Ady-vita, a PEN Club körülményei és a kései nagy 
versek szerzője.

A már említett, igen gazdag jegyzetanyag az életrajzban sokszoros, szövegszerű 
idézettséget jelent. A szerző bőségesen emeli be a Kosztolányi életével kapcsolatos 
dokumentumok részleteit, s az író hasonló jellegű írásainak sorait. A munka egészét 
tekintve azonban jelenlétük túlzásnak tűnik. Sok esetben nem tesznek hozzá semmit 
az előttük és mögöttük álló mondatokhoz, néha kimondottan szétfeszítik a bekezdé-
seket, ebben a formában a kötet inkább egy magyarázatos életrajzi kronológia és egy 
benne elhelyezett szöveggyűjtemény benyomását kelti gondolatébresztő, új ismereteket 
tartalmazó részletekkel, de az egész életrajzból mégsem látszik Kosztolányi szemé-
lyessége, csak mozaikok a világáról és benne önmagáról. Talán kicsit kevesebb idézet, 
több szerzői jelenlét árnyaltabbá tehette volna a képet; az elkészült életrajz persze így 
is megfelel vállalt céljának: bevezetés Kosztolányi Dezső írói és újságírói világába.

(Osiris, Budapest, 2017.)

SMID RÓBERT

A szoros olvasás tanúságtétele  
az irodalom furcsa intézményessége  
mellett és annak ellenállva. 
Bónus Tibor: A másik titok

Az elmúlt évtized fejleményei alapján meg�gyelhető, hogy az európai és az egyesült 
államokbeli humán tudományos élet egy jól azonosítható szelete – amely a norma-
tívnak bélyegzett szoros olvasással szemben a nyomolvasás önkényét érvényesíti 
több-kevesebb ideológiai és narcisztikus felhanggal – lemondani látszik a monográ-
�ákról, amelyek nemcsak összefoglalják az adott téma vagy (élet)mű kutatásának 
addig elért eredményeit, de kritikailag újraértelmezik azok csomópontjait is, ezzel 
pedig új irányok felé orientálnak, nem utolsósorban pedig az adott diszciplína széle-
sebb közönségének is képesek kommunikálni azt a nóvumot, amelyet a saját munka 
hozzátett a téma tárgyalásához. Bónus Tibornak nemcsak A másik titok című új mo-
nográ�ája, de egész pályaképe legalábbis részben elhessegetheti az e folyamat felett 
érezhető aggodalmat itthon, amennyiben pályáját a hazai irodalomtudományos kö-
zeg szimptomatikus ívének tekintjük. Bónus �lológusi munkásságának indulásakor 
ugyanis a Garaczi-monográ�ájával olyan kanonizációs gesztusokat tett, melyek két-
ségtelenül hozzájárultak ahhoz, hogy az életmű ledobja magáról az egyszer elsüthető 
nyelvjátékok gyűjteményének vagy az i�úkor elbeszélhetőségének a recepcióban rá-
aggatott sémáit, most pedig a 20. századi magyar prózairodalom egyik legbővebb 
recepciójával rendelkező regényére, az Édes Annára engedte rá a dekonstruktív szöveg-
olvasó apparátust.

A terjedelmes és fokozott �gyelmet követelő értelmezésekre készülő olvasóban az 
érdeklődés mellett bizonyára némi félsz is jelentkezhet a monográ�ával való ismer-
kedés során, mely utóbbi érzés szerencsére hamar alábbhagy, mihelyst bizalmasabb 
viszonyba kerül az értekezés szerkezetével. Hálás megoldás a kötetben, hogy vala-
hányszor az értelmező vizsgálat alá vesz egy bekezdést, nemcsak kontextualizálja azt, 
de a jelenet kifutását is felvázolja. A főszöveg és a lábjegyzetek viszonya is átgondolt, 
és erre különösen szükség van akkor, ha valaki úgy dönt – mint Bónus is –, hogy nem 
pusztán hivatkozásokra és a citátum rövid összefoglalására vagy magyarázatára hasz-
nálja a lap alját, hanem a jegyzeteket olyan önkommentárokként érvényesíti, amelyek 
egy adott szövegrész olvasatát más oldalról világítják meg, illetve a recepció bizonyos 
irányát vagy megoldásait illetik kritikával, a fejezet célkitűzése felől a főszövegben 
kifejtett megközelítéstől eltérően. A lábjegyzetek így bizonyos mértékű autonómiára 
tesznek szert, mert miközben kontrasztosítják az egyes olvasatokat, interpretációs 
gesztusaikat ugyanannyira értelmezhetjük az értelmezések továbbgondolásaként, mint 
amennyire recepciós adalékokként vagy éppenséggel a saját olvasat ellentételezése-




