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KOSZTOLÁNYI NOVELLÁIRÓL
Az elbeszélő Kosztolányi míndíg ügyel rá, hogy ne untassa olvasóit. Amit

mesélni kezd, míndig kíváncsíságot, várakozást kelt. Sokszor még csattanója is
van a novelláinak, - de míndíg megtudunk belőlük valami újat, hírt a világ
ról, amit még nem tudtunk. Mégis, rosszul jár, aki beéri ezzel: aki, mondhatnánk,
bedől a nagy író udvartasságának s azt hiszi, hogy ha már egyszer úgyis tudja
a történet végét, nem érdemes újra elolvasnia.

Másodszori olvasásra az okos ember nem kevesebbet, hanem többet kap
Kosztolányitól, mínt amennyit először, a történettel kapott. Már nem köti le
annyira a figyeimét a mese, az. alakok. Észreveszi, hogy amit talán csak a meg
írás szépségének, művészí megformálásnak vélt, csupán a kivitelezés fínomságá
nak, a mondanivaló afféle díszes csomagolásának. azt éppen megfordítva, bíz
vást tekinthetné a költő mondanivalójának, belerejtve, belecsomagolva az érdek
lődését lekötő elbeszélésbe.

Kiderülhet az is, hogy még a történetből is más érdekelt bennünket, és
másképpen. Úgy, ahogy például Arany Jánost a szabadságharc leverése után
éppen Osszián "ködös, homályos" énekével, noha a történet végét Arany is
tudta: "... a holtakat miért vered fel? Nincs többé Kaledóníán / nép kit te
felgyújts énekeddel" - s mégis érdekelte, - "érdekli mostan lelkemet, - írta
- borongó ág, kihalt tusa". Igy érdekli, érintgeti lelkünket, hozzánk ér, meg
illet, horzsolgat bennünket Kosztolányi úíra-. és újraolvasásakor valami, - az
elbeszélt dolgoknál és az elbeszélés mesteri módjánál is lényegesebb, több, ele
mibb, de néven bajosan nevezhető valami. Bajosan, mert hiszen ha lenne rá
szavunk az emberi nyelvben, ha beleférne a már meglevő fogalmalnk világába,
akkor nem kellene novellákkal, költészettel, művészettel fáradságosan létre
hívni.

Kosztolányi elmondja, hogyan dicsérte meg az írásait egy igen egyszerű öreg
vidéki olvasója. Mindíg elolvassa őt az újságban. Mert jól kífundálja, kérem.
Aztán, csak rávágja míndíg a fonákját is.

- Mondom is az asszonynak, - tette hozzá az öreg magyar, - a minap
mondom is az asszonynak: "Lásd, ez az érzet".

Szóval, érzet. Kosztolányi novellátból nagyjából kihámozható, hogyan folyt
le az élete. A család, Szabadka, iskolák, diákkori utazások, aztán a század
eleji Budapest, a Nyugat indulása, nagy barátok és kis píllangók, szentek,
.őrültek, színésznők, újságírók; az' ország szellemi fénykora, majd történelmé
nek Mohács óta legfájdalmasabb tragédiája, a költő szülőföldjének, melytől

szívében már korán elszakadt, valóságos elszakítása; házasság, gyermek, munka,
folyton munka, boldog munka, halálos betegség, utazás Északra, utazás vissza,
haza. Dehát ez még mínd nem az "érzet", ugye? Ilyesfélét, néhány útlevéladattal
és fényképpel kiegészítve bármely életrajz is tud közölni. A novellák egészen
más kérdéseket tesznek fel az írónak. Érdemes volt-e megszületni? Aztán
hogy érezte magát a világban? Milyen hát ez az egész'?

Válaszul - csattanós történet meg 'a másokról szóló anekdota ürügyén 
kapunk egy teljes Kosztolányi-tájat, Kosztolányi-világot. Háttérnek? alapélmény
nek? zenekíséretnek? Mint látomást, költői víziót? Almot, vagy álommal kevert
és kiegészített valóságot? Képzeletbeli tájat, világot? Nem. Ellenkezőleg. Olyan
konkrét-valóságosat, hogy vissza Jogunk hőkölni a legjobb életrajzok, fényképek
siralmas ürességétől, s azt fogjuk érezni, hogy nem is arról a Kosztolányirál
készültek, akinek a valóságos életét az írásaiból már színte személyesen is
merjük. így szekta" elszegényesítení a létezés mérhetetlen és áttekinthetetlen
gazdagságát az, amikor rövid földi életünket tényszerű adatokban s az évek
számával próbáljuk- mérni.

A valóság egyetlen pillanata, rmpulzusa, mozzanata sokkal sűrűbb, hevesebb,
káprázatosabb, semhogy bármivel is mérhető volna. Kosztolányi a létezésnek
ebből a sértetlen, absztrakciókra nem bontott alaprétegéből ragad meg és ad
át mindig valamit, abból a nevenincs teljességből. amit tényleg átéltünk. Vala
mit, ami felfedezés és mégis ősi-ismerős. Ráismerünk, mint tulajdonunkra. S
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ahogy mondják: segít élni. Nem úgy, hogy gyakorlati vagy elméleti jótanáéso
kat ad vazv erkölcsi útbaigazítást; még kevésbé úgy, hogy eltereli figyelmünket
a valóságról, mínt a jó detektívregény, vagy éppenséggel álomvilágba ringat,
mint a rossz irodalom. Kosztolányi a durván leegyszerűsített látszatvaIóságb61
segít visszatalálni a saját életünkbe, a mindennapjaink eredeti teljességébe, ahol
a mérhető adatoknak, megfogalmazható tényeknek, vagyis míndannak, amiről

azt hisszük, hogy e világban - történik, velünk vagy körülöttünk, igen - csekély
a fontossága. -

Megmutatja, segít felfedeztetni, felismertetni velünk, hogy életünk folytonos
'sága mennyível valóságosabb dolgokkal van tele. Miként .. a novellái is, a tör
téneten messze túl: fénnyel, színnel, ízzel, áhítattal, szépséggel; regényességgel. A bol
dogság mindenféle [áratával, szintjével, lehetőségével. Új és új dolgokkal, amire
vágyunk. Régi és réges-régi dolgokkal, amikre emlékezünk. Ellentmondásokkal,
amelyek össze vannak kapcsolva, szinte egymásra vannak utalva, miként az
előbbiek is: a változást kívánjuk mindenáron s ugyanekkor a maradandóságot
is, megőrizni mindent, ami megvolt. örökre. Igen ám, de elmúlik minden; tele
vagyunk tervekkel, várakozásokkal, elképzelésekkel a jövőről, - bélyeget gyűj

tünk és b.irátokat, kerékpározni tanulunk - meg franciául, felkészülünk dicső

tettekre, szerelemre, alkotásokra, vagy békés vidéki életre, vagy farsangra, nagy
útra, - aztán egyszerre, 40, 50. 60 év, jóformán el sem kezdtük a tervbe vett
életünket, máris itt a vége. És mégis, Kosztolányi kiegyenesíti a derekunkat:
halállal, romlással, kudarccal, bukással, vereséggel szembenézni, füstbe ment
reményekkel békében együtt élni rangot ad a nyomorúságnak, méltóságot a
katasztrófának, megszépítí - nem, nem szépíti: új, soha nem ismert szépséget ad
a boldogtalanság csúfságának. A szenvedés is lehet új _erőt adó, ha például
vezeklés a legnagyobb szégyenünkért, a szeretetnélküliségért, ha pedig ellen
kezőleg, szeretetből fakad, mint a kicsike Ilonka életéért remegő apja szívében,
egyenesen gazdagíthatja, kitágíthatja elsatnyult érzelmi világunkat a hevessé
gével, - a fájdalom, aggodalom, ahová betelepszik "létrehív a . szívünkben egy
olyan helyet, amely addig nem létezett", ez a feladata.

"Először bevallom, hogy boldog vagyok" - kezdi Kosztolányi, élete negy
vennyolcadik évében, a mélységesen őszinte és példátlanul bátor önarcképében
mindannak a felsorolását, ami népszerűtlen, ellenkezik az úgynevezett kor
szellemmel, - amivel megsérti az olvasóit, tönkre teszi bennük azt a "regé
nyesen hamis képet, amit fáradságosan festegettek" róla. Jól tudta, hogy ez az
első vallomása talán még a többinél - hogy nem becsüli le az értelmet, hogy
hisz a 'költészet öncélúságában, hogy nem erkölcsi, hanem -esztétikai páran
csokra hallgat, -'- még ezeknél is kiábrándítóbban hat majd. Akkor is, most
is, a nagy művészek nem titkolták, hogy a világ minden fájdalmát, kilátás
talanságát, tragikumát hordozzák lelkükben, és hamarabb hason1ítottak csak
ugyan egy beteg sashoz, mínt egy szép szál, szeretetre méltó férfihoz, aki jól
merí érezni magát ebben a siralom-völgyében...

De vajon, - mert ahogy később kiderül, hogy amiket "homo moralis"-nak
nevez és, Irgalom nélkül vetne, joggal, a gyehenna tüzére, csak képmutató
erénycsőszök, öntelt erkölcs-prédikátorok, sót, hibbant, hiányos -Ielkű, hatalomra
törő vílágmegváltók, éppen az erkölcs kontárjai; ép emberi érzelemvilágunk nyo
morékjai, - vajon boldog is csak annyira volt, mínt "erkölcs-nélküli"?

A hiányos, torz morálIal, a szeretet és szabadság nélkül való morá1lal szem
ben Kosztolányi éppen az erkölcs védelmében tagadja, hogy helyes és jó lehet
az, ami rút, ami semml elképzelhető módon nem tetszhet egy épeszű, éplelkű

embernek, amibe a szépségnek leghalványabb. legáttételesebb formáját sem tud
jUk beleérezni. A kihívóan és bátran magára vállalt "homo aesteticus" helyett
nevezzük hát őt inkább a nevén: "homo integer" volt, - talpig ép, csorbátlan
egész ember.

Verséíben nemegyszer, mint a hétrészes, talán nyomatékosnak szánt "Szám
adás't-ban, így beszél: "...ne. szépítgesd, te gyáva - - - boldog akartál lenni
és hiába, hát légy rní vagy: végképp boldogtalan". Meggyőzóen vágja az arcunk
ba, saját arcába: "Gyáva az, ki boldog!" Aztán ugyanekkor, ebben az utolsó
kötetében, egy másik vel"9ében, "amjt talán csak egy kora hajnali óra levegő

iének szinte prózafrói pontosságra, hitelességre törő spontán megragadásnak szánt,
talán csak az éjszakai munka utáni kimerültségének, idegrendszere túlfeszí-
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1ettségének váratlanul eufőríába fordulását próbálta lekottázni benne, szóval a nagy
versei közt is -egyík legnagyobbá nőtt "Hajnali részegség't-ben, mégis. "a bol
dogsáztól" fel-felkiabál.

_ Hát most már, boldog volt-e Kosztolányi, vagy boldogtalan?' "Döntsd el
Desiré. Ki a farbával" - követelhettea barát[a, Karinthy. Ne hagyjuk, hogy
kinevessenek. - ők, akik a modern matematika felfedezései előtt is tudták, hogy
u ,,arisztote.lészi" logika nem mindenütt érvényes, s a két, ellentmondó állítás
egyszerre lehet igaz. És hogy a boldogtalanság éppúgy nem ellentéte a boldogság
aak, mínt a' gyűlölet a szeretetnek: inkább egy válfaja, vagy határesete, esetleg
azükségesösszetevője. Node, Kosztolányit nem a saját, személyes boldogsága ér
dekelte igazán, hanem maga a boldogság, mint írói, költői téma. Nehéz él
~átlan téma.

Tolsztoj, talán mentegetódzve a tárgyválasztásáért, ilyesfélén kezdi egyik
híres regényét: A boldogtalan családok mind a maguk módján boldogtalanok,
míg a boldog családok mind egyformák. Hát, nem egyformák. Ellenk-ezőleg, a
boltíogtalanságok fajtái mennek nagyjából egy kaptafára. A boldogság az, ami
sokféle, megnevezhetetlen, feltérképezetlen. A boldogtalanságot könnyű üstökön
ragadni, ábrázolni, megértetni, s látszólag közérdekűbb, mert egyetemesebb
érvényű mondanivaló. A boldogság, melynek Iappangó mély áramaít, vagy hig
gadt, tompa szívverését, kiszámíthatatlan fellángolásait vagy leülepedett keserű

nyugalmát Kosztolányi sokszor szokatlan helyzetekben fedezi fel, a. boldogság
még majdhogynem ismeretlen, felkutatásra váró terület, és Kosztölányinak olyan
egyedülállóan saját témája, mint nagyon kevés hasonló nagyságrendű írónak'
a világon.

Nagy kockázat ez, az ő színtjén, vállalni a világ valamiféle romantikus
. látását, vállalni, hogy végül, mindent egybevetve, mégis szép az élet, és igent

mondani rá. Az író kénytelen ugyanis, becsületesen, kézzelfogható példákat fel
hozni, mint mondjuk a csillagos nyári éjszaka, vagy az iskolába menet .hógo
lyózó gyerekek, s ezek a képek, mennél nélkülözhetetlenebbek, annál üresebbé,
elcsépeltebbé váltak; s a hitelüket vesztett példákkal, ábrázolással együtt az
iró is hitelét veszti. Rózsaszínűre pingált ámításnak, édeskés, olcsó önáltatásnak
tekintjük majd a művüket. Mennyível igazabb, komolyabb, becsületesebb az
emberi sorsot reménytelennek, kétségbeejtőnek ábrázolni, - és mennyivel köny
nyebbl Kosztolányi' a nehezebb részt választja.

Sokszor egyenesen megcélozza, tudatosan, az emberi boldogság forTásalnak,
rétegeinek, titkos szerkezetének kutatását. Mégis, oa végső és elemi mondanivalóját
nem tudatosan, nem a tündöklő okosságával közli, hanem ahogy minden mű

vészet, íntuícíóval, beleárasztva a hangjába, egész művébe szövetébe szinte. Ha
elfogadjuk, hogy a boldogság témája, hát nem olyan értelemben, mint mond
jU,k a növénytankönyvnek a növény, vagy Tolsztojnak a boldogtalanság, hanem
ugy témája, ahogy a kenyérnek a búzaliszt, amiből sütötték. De, hogy milyen
szuverén hatalmú- nagy író a maga birodalmában,' hogyan tudja felhozni a
tudatosság peremére, amit mély íntuícíója megtalált, mutatja, ahogyan egy
elnyűtt képhez nyúl, melynek tísztaságára, naivságára, elem). erejére szüksége van.

A "Boldogság" című nov.ellájában kinyomozza emberi létünk egyik alapvetó
érzését, s,ziI1lte az életkedv nucleusát, ősforrását. Az egészen,..kicsi gyermek az
édesanyja feltétel nélküli, ellenszolgáLtatást nem váró szeretetének biztonsá
gában még kiváJ.tságos helyzetben él (amít természetesnek érez). EzáLtal semmi
nem korlátozza, nyomoritja az érzékenységet, felfogóképességének szabadságát,
hogy átélje a feléje áramló világot, ahol minden benyomás új, érdekes, varázs
latos neki. Az író, Esti Kornél, Stockholm felé? talán a haJál felé? ki tudja,
mifélé utazva, egy soha nem látott idegen kisváros hóesésében váratlanul fel
ismeri .egyik ilyen kisgyerek-korabeli érzését, és boldogság fogja el Uramisten,...gon
dolhatnánk, hát felismerte, s m.OSt; mire megy vele? Rádiumtöltése van-e ennek a
még emléknek is alig nevezhető régi-régi kis szín- vagy szag- vagy hang-újraérzé
kelésnek, és elfújja majd a bajt, halált? Változtat-e bármit is az életén? Nem.

Nem, semmit, sehogyan, semerre, sehol. De tény, és marad a tény, hogy
ismerte valaha az életnek olyan áradó kedvét, tágasságát. áhítatát, várakozását,
- a puszta létezésnek tiszta, teljes intenzitását, - noha csupán egy kisgyerek
hétköznapi, akármilyen negyedórájának nem is okvetlenül derűs, akárkesemyés
yagy fanyar, akár félig kíváncsi, félig közönyös, de valamilyen hangulatába
beágyazva, - amit boldogságnak-lehet nevezni.

315



Most mire megy vele, hogy ismerte valahaz Sokra. Tanúságot, bizonyítékoll
kapott, hogy múló földi életünk mégis nagyszabású dolog. Amit ismert valaha.
megvan sértetlenül. S nem ábránd, illúzió, képzelgés, hanem - az élet kiinduló
pontja, mintegy tárgyalási alapja. Követelménye és alkatrésze a legelemibb való
ságnak. Hiába fog nemsokára elillanni eszméletéből ez a boldogság, ami el
fogta, sőt hiába fog összedólni egyszer a világmindenség is, mert ami megvan,
az nem a boldogság és nem is a világ. A behavazott kisváros képe csupán az
emlékezése fogódzója, Az először megpillantott hóesés csupán lehorganyozta,
megrögzítette az emlékezetében, visszaidézhető módon, azt az érzést, amivel két
évesen, háromévesen a világot egyáltalán nézte. Azt, amivel a parányi gyerek
fogadja a jelenségeket, még a valóságról alkotott elképzeléseink nélkül, sőt még
a nyelv, a szavak nélkül, míkor még az "ego", az énünk sincs egészen levá
lasztva arról az észlelő, személytelen, nagyobb valamiről, amí (aki) a jelensége
ket felfogja. Ha majd negyvenévesen "érzés"-nek nevezi és szavakat keres rá,
ilyesfélén fogja értelmezni, amivel a létezést fogadta: ámulat, félelem, vonzódás
és visszarettenés az idegen, új, ismeretlen világtól. Meghátrálás és kíváncsíság,
Vakmerő kalandvágy és biztonságos különlét. Éles gyanakvás- és lelkes elragad
tatás. Vagy ki tudja még mi minden egyéb. - amelyek azonban mindenestől

benne foglaltatnak egyetlen korábbi, teljesebb érzésben: Hogy létezni csodálatos,
regényes. nagyszeru dolog. ' .

Ezzel kezdődik a világ. Ezt nem szabad .veszni hagyni soha. Ehhez kell, hogy
tartsa magát -mínden dolgában, egész életében, mindenen át: másképp nem tud
ja megőrizni sértetlenül. Ez Esti Kornél nehéz, szígorú -erkölcse, És a halál
felé, a semmi felé utazva attól fogja el a váratlan boldogság, hogy bebizo
nyosodik, meg tudta őrizni.

DUDÁS KÁLMÁN VERSE

Nem. tűr meg tonút

Két-három röpke strófa erejéig
sem tűr meg ta1carásához tanút
(tanúsítód e fuTcsa sétaút) - .
emberszabású mínden őszi -tá;:
kikeTicsei szenvtelen tetézik
a szorongást, s az élteti gyanúd:
hol eddig, magként, árnya ha lapult,
lobog most spin-természetűviszály -

Sztoikus nyugtod oda - szinte sarc
belátnod, hogy e sarkított viszályra
a józan érv vajákos hangfogá,
s védtelenséged szítja a zavart:
titkát amint hűlő sugárra tárja 
jelentés már a néma cickafark,
a líla s kék közt mind ingadozó;
színétől vált a képzet emberibbre:
tünetiségnek egyként vélheted
elváltozások kinti s bentiek
párhuzamait valószínŰ8ítve -?
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•• .Ne túrj tanút te sem - int és sodot'
a soros strófa - míg ütemem él,
lebeghetsz rajta, őszi falevél,
fogytán utunk ... közel a méta, hol
minden utak értelme egybeér•••
S itt - jelenésként? - rekettyebokor
bogyóit bontja elibéd a szél 
jelkép? - az értelemnek nem elég,
az égő csipkebokor hitelét
is kevesli ..• s vajon tételes-é,
hogy utunk, ítt, a testé if léleké,
rejtettebb cél szerint néz az elé,
ami a 'többleWnk, s mértékeképp
adatik a hit, a felismerés~

miszerint úgy magánvaló a cél,
ahogy benned is lényeget cserél:
a Szeretet szívében aki él,
igét hall, látván Krisztus öt sebét.


