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A Nyugat első nemzedékéből Babits-csal szoros barátságban s egyező költői

programmal indult K:6~olányi Dezső, egyénisége azonban hamarosan önálló
irányban épült ki, fejlődött tovább. Szini Gyuláról írt emlékezésében így raj
zolja meg ifjúkoruk jellemzőit: ".. '. a magyar ifjúságot valami nagy-nagy türel
metlenség fogta el, vágy a nyugat után, mely telibb, színesebb, egészebb életet él,
s csiszolt formákban fejezi ki mondanivalóját ... Egy új nemzedék érkezett meg,
mely más irányba óhajtotta terelni az életet." A "telibb, színesebb, egészebb élet
vágya" a nyugatos költőtársakategyaránt jellemezte, de amíg Ady prófétai külde
téstudatával a magyar társadalmat igyekezett "más irányba terelni", átformálni,
Babits a,kultúra légkörét igazabbá, gazdagabbá tenni, Kosztolányi programjában
az akkor csak nála elhangzó "csiszolt formákra" esik a hangsúly. Ennek jegyé
ben fejlődik, gazdagodik egész alkotói pályája, és alakul ki sajátos művészet

szemlélete, ars poeticája, melynek középpontjábanmindvégig az alkotás - cse
lekvés és mű - szépsége marad. "Bevallom, hogy hiszek a művészet öncélúsága
ban, abban, -hogy egy versnek semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy
szép legyen .. ." Ez a szépség azonban egyre gazdagabb, teljesebb fogalommá
válik.

Kezdettől ott rejlik benne a művészi kifejezés teljességére való törekvés.
"Nem művész az, aki »mondanivalója« tételéhez ragaszkodik s nem a kifejezés
eredetiségéhez, izgalmához, a forma gyönyörűségéhez,a teremtés lázához, mely
ben minden mondanivalóját hiánytalanul megérzékeltetheti. Nem művész az, aki
megriad a külső korlátozástól. Sajnos korlátok között élünk. Te tudsz táncolni a
szonett szűk börtönében, a visszatérő négy rime között. Táncolj a világban is. Az
mégis tágasabb börtön. Rejtély, hogy mi az a »nagy és merész gondolat«, melyet
hirdetni akarsz. Gyorsan mondj nekem valami igazán »nagyot és merészet« ...
Mindent kimondtak már a lángelmék és tökfilkók s mindennek az ellenkezőjét

is. Nincs újság. Csak a művészet tesz valamit naggyá vagy kicsinnyé, merésszé
vagy elcsépeltté, igazzá vagy hazuggá .. ." A művésziélek szabadságát s erkölcsét
állítja szembe a korlátoltnak, kicsinyesnek érzett közfelfogás emberi akadályai
val, a költőtől elkötelezettséget kívánó "szigorúságával".

Költői hitvallásának e magva világnézetté terebélyesedik elmélkedéseiben,
melyeket Jules de Gautier rendszeréhez kapcsol. Két embertípust mutat be: a
homo moralist, az erkölcs emberét és a homo aestheticust, a szépség emberét.
"Ez a két ember - fejtegeti - küszködik egymással a világtörténelemben. A homo
moralis kegyetlen önmagához és másokhoz. A homo moralis követelődző, egy
oldalú, korlátolt. A homo moralis szakadatlanul ellentmond önmagának. A homo
moralis az erkölcs nevében arra akar rávenni bennünket, hogy adjuk oda kabá
tunkat másoknak, aztán ugyancsak az erkölcs nevében arra akar rávenni ben
nünket, hogy húzzuk le másokról á kabátot. A homo moralis mindig háborúkat

• Alszeghy Zsolt hagyatékából közöljük az 1960-ban írt esszét.
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indít, forradalmakat szervez, máglyákat gyújt, akasztat, önsanyargatásra, állati.
robotmunkára kényszerít milliókat egy szebb jövő ígéretével, melyet még sohase
váltott be. A homo moralis önmagát és másokat áltatva mindíg tökéletes boldog
ságot ígér, de ezt mindig csak egy távolibb időpontban, akkor, ha majd meg
halunk - a túlvilágon -, vagy akkor, ha legyőztük ellenségeinket ~ háború után -,
vagy akkor, ha majd a gazdasági élet végképp elrendeződik - öt év múlva vagy
ötezer év múlva. A homo moralis mindig paradicsommal kecsegtet, és mindig
siralomvölggyé változtatja a világot. A homo moralis mindennel elégedetlen,
még a napsugarat is kifényesítené, s nem ér rá gyönyörködni benne. A homo
moralis még sohase mondta, hogy pihenjünk meg egy kicsit, éljünk, és vegyünk
lélegzetet. A homo moralis csak fut, és nem tud megállni. Vele szemben nem a
homo immoralis áll, nem az erkölcstelen ember. A létharcban lehetetlen eldön
teni, hogy ki az erkölcsös és ki az erkölcstelen. Ez csak később dől el, miután
valamelyik fél győzött, az értékelés tehát viszonylagos. A homo moralis ellentéte
és ellenképe, gyökeres tagadása a homo aestheticus, az önmagáért való tiszta
szemlélődés embere, aki nem ismer jót és rosszat, melyet semmiféle lángelme
nem különböztethet meg, csak szépet és rútat, melyet az ő egyéni sugallata biz
tosan megérez, az, aki a mindig vitatható igazság helyett az ízlést emelte polcra,
mely megbízhatóbb, irgalmasabb kalauz, az, aki nem áll se jobboldalon, a bégető,

fehér bárányok között, se baloldalon, az ordító fekete farkasok kozött, hanem
egymagában áll, távol a nyájtól és csordától, mindig egyedül, mint mindenkinek
közönyöse vagy megértője, mint mindenkinek természetes barátja és természe
tes ellenfele, az, aki mindenkit külön szerethet vagy gyűlölhet az érdeme szerint,
az, aki esetről esetre cselekszik, az, aki elítéli az erőszakot, mert rút, az, aki so
hasem tűrné, hogy az ízléstelenség arcul üssön egy öregasszonyt, akár vörös mo
sónő az illető, akár fehér grófnő, az, aki semmiféle párthoz se tartozhat, az a jel
lemtelen, aki egész életen át acéljellemmel ragaszkodik jellemtelenségéhez, az a
magasztos és dicső gerinctelen, aki vasgerinccel vállalja gerinctelenségét, hogy
biztosíthassa szabadságát, függetlenségét, szeszélyét, s ember tudjon maradni,
az, aki boldogtalanságában is boldog, mert megérti, hogy miért boldogtalan, az,
aki néha tökéletesnek álmodja a tökéletlen világot, az, aki már megváltotta ma
gát mindenekelőtt a világmegváltóktól, az, aki semmit se vár, és míndent megkap
az ámulat egy pillanatában, az, aki ezt a pillanatot s vele együtt az életet marasz
talja is." A hanyatló polgári létforma e szavakból is kihangzó fájdalmasan kiáb
rándult, passzivitást sugalló reménytelensége teszi igazságtalanul értetlenné a
pályatárs Adyval szemben ("Egykor, mikor az élet még nem hasadt rétegekre, a
munkafelosztás elve szerint, a társadalmak régi .szervezetlenségében, mikor a
sajtó, vezércikk, kortesbeszéd, parlament nem szippantotta el minden mondani
valóját, még lehetett tárgya és értelme a politikai költészetnek. Tyrteus, aki egy
kezdetleges ókori társadalomban »lanttal kezében buzdítja a csatát«, azért meg
rázó, azért nem nevetséges, mert van reménye arra, hogy szavának közvetlen
hatása. is lesz. A modern költőnek alig."), s adja ajkára szubjektív ellenérzése
mellett az elfogultan igaztalan vádakat. De ez a homo aestheticus - aki a homo
moralistól elvitatja a humánumot -, a szép, az ízlés fogalmát éppen e mélyebb
tartalommal gazdagítja; művészlelke ösztönösen "elítéli az erőszakot", s azért
ragaszkodik szabadságához, .hogy "ember tudjon maradni". S ez a harmincas

,éveknek a hitleri Németországból terjedő, a tömegpszichózisra is erősen építő,

emberidegen és emberellenes eszmevilágában már egészen más távlatot kap.
De ha a művészi létnek ez a megvilágítása kizár a költő lelki törekvései közül

minden bekapcsolódást annak a közösségnek politikai-társadalmi törekvéseibe,
amelyben él, mi akkor a költő viszonya saját korához? Erre a kérdésre először

egy Móricz Zsigmonddal folytatott Arany-vita kapcsán tér ki, s minthogy Arany
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élettől visszahúzódó magatartásának védelmében fogalmazza meg álláspontját,
de már ekkor érezzük, hogy egyszersmind önigazolásnak is szánja. "Ez a kellem
telen század nem tiszteli az alkotókat. Haragszik rájuk, ha megvetésbőlhátat for
dítanak annak a meddő pörpatvarnak, mely a világ teremtése óta ijedelmesen
egyforma. Ennélfogva úgy igyekszik feltüntetni a magából teremtő, lelke szavára
figyelő költőt, aki az alkotás oxigénes levegőjében emésztődik, mint aki »megfut
a harc elől«, és holmi »biztos« búvóhelyre menekül. Vajon lehetséges-e ez egyál
talán? Van-e olyan »elefántcsonttorony«, melybe nem követi az élet, tulajdon éle
te és mások élete, a megnevezhetetlen szenvedése és a nagyidai cigányok óbéga
tása? Elképzelhető-eolyan remetelak, ahol ne érezné lépten-nyomon a földi lét
nyomorát és szenvedését, ha mindjárt egy fülzúgás és egy szédülés alakjában is,
s ne látná magának és övéinek fokozatos romlását, az idő lassú, kegyetlen múlá
sát, melynél ebben az életben nincs nagyobb fájdalom? Egy költő következetes
sége csak az lehet, hogy hű marad tollához. Egy költő jellemessége csak az lehet;
hogy hű marad tollához. Egy költő jellemessége csak abban állhat, hogy mindazt,
ami kecsegteti, alárendeli annak az egyetlen célnak, hogy hiánytalanul, gáttala
nul fejezze ki magát. Egy költő csak akkor alkuszik meg, amikor a közönség ke
gyét hajhászva silányabb anyagot használ, és nem sűrít, hanem hígít ... " Majd
ott van ez saját irodalmi hitvallásaként is egyik - már jdézett - nyilatkozatának
végén: "Tudom, hogy a l'art .pour l'art-nak manapság világszerte rossz sajtója
van. Tudom, hogy az esztétika - az aisthesis, mely ősi értelemben az észrevevést
jelenti, az érzéki és érzékletes szemlélődést-, gúnyszóvá lett ebben a csodála
tosan elvakult és csodálatosan alacsony században, mely tulajdon szellemtelen
ségét és lelketlenségét gyűlöli benne, s az esztéta, aki mindenkor az érzéki és
érzékletes teremtője volt, szintén csúfnév, egy puhánynak, egy kákabéhí, nyálas
félkegyelműneka csúfneve. Tudom, hogy a világon és az emberi dolgokban való
önkéntelen elrévülést szavakkal való játéknak minősítik a tett szélhámosai, a
népszerűség kis vámszedői, mintha szavakkal játszani nem annyi volna, mint
magával az élettel játszani, s míntha a szavak nem volnának oroszlánok, melyek
már óriásokat is széttéptek. Semmi okom sincs megtagadni hitemet ezekben a
mostoha időkben..."

A költői alkotás lényege tehát szerinte a kifejezés művészete, amelynek öröme
a költő egyetlen jutalma és elégtétele. Pályájának magaslatán írja: "Még ma sem
fásultam el a kifejezés rejtelmes gyönyörűségeiránt." De a kifejezés nála nem
része az alkotásnak, hanem teljesen egy vele. "Ha hitet kellene tennem - olvas
suk -, a vers monistájának vallanám magam, aki mindenekelőtt a formában - a
mély, alkotó, lélekkel teljes formában - hisz, s csak a gyengébbek kedvéért ten
ném hozzá, hogy a vers testét alkotó betű, szótagok és rímek összehatása csak
ugyan oly finom és tovább nem boncolható valamit hoz létre, melyet tartalom
nak keresztelhetünk el, amint egyes ábrándos bölcselők az agyunk és a szívünk
működését előszeretettel léleknek nevezik. De nincs jó forma és rossz tartalom,
s nincs beteg tartalom és egészséges forma együtt." Vagy másutt: "A vers tárgya
egyáltalán nem azonos magával a verssel. Mihelyt egy hangzót elmozdítunk a he
lyéről, már más lesz, nem kicsit más, hanem egészen más, a bűvös kártyavár
összeomlik. Az eszme nem számít, Newtonnak, Keplernek »eredeti« gondolatai
voltak. Az alkotó költők eredetisége kizárólag a belső formában gyökeredzik. Ha
bármelyik halhatatlan versüket az értelem nyelvére fordítanók, kiderülne, hogy
alapja egy ezerszer megírt, elcsépelt »gondolat«. Epp ezért nincs is tartalma.
Logikailag minden vers »tartalmatlan«, annál inkább, minél szervesebben sarjad
ki a szavak őstelevényéből.Az a tartalma, hogy éppen olyan, mint amilyen. Az a
tartalma, hogy csak önmagával egyenlő, kisebb egységekre nem osztható egész.
Az a tartalma, hogy egyszerű titokzatosságában úgy él, akár a búzamag, mely

244



csírázni képes. A vers érzéki csoda." De a költői alkotómunkáról többízben is
megfogalmazza: "Ha valaki érez valamit, és azt kimondja, az még nem költe
mény ... A költő munkája jórészt öntudatlan. Alkotásában az öntudatosság inc
kább akadály, mint segítség. Elményeket nem kereshet úgy, mint az útirajzíró,
aki elutazik idegen országba, hogy azt, amit lát, leírja. Az ő élmé
nye messzebb van, az öntudatlan országában. Ha megtalálta, már elvesztette, ha
megértette, már nem érti, ha eszébe jut, már elfelejtette. Csak úgy bukkanhat rá,
hogy az emlékezés maga a művészet érzéki beteljesülésévé válik, s voltaképp ak
kor tudja meg, mire akart emlékezni, mikor verse már elkészűlt." E felfogása
aforizmába tömörítve: "Ki a költő? Az az ember, akinek a szavak fontosabbak,
mint az élet."

Bármennyire hangsúlyozza is a forma jelentőségét, azt természetesen nem ta
gadja, hogy a versben "lélek" jelenik meg. Elgondolása szerint ez a megjelenő lé
lek a forma és a tartalom szerves egysége. De ez a lélek szuverén, semmiképpen
sem korlátozható; otthona a homo aestheticus függetlensége, szabadsága; és
csak egy törvényhozója van: a szépség. .

A szépség lelkét költészetében önmaga és az emberi lét mélyeinek egyre gaz
dagabb, egyre teltebb megszólaltatása adja.

Korai művészetének legmegvilágosítóbb "praeludiuma" az Őszi koncert. Elég
minden összefüggés nélkül csokorba fűzni belőle néhány sort, ilyeneket: "Sírj
őszi vers, Sírj mind a két sz~mem, Sírj őszi koncert, zengő zeneverseny.Most itt
az ősz és én vagyok az ősz Es régi bútól vemhes újra versem ... Beteg vagyok,
szépségektől beteg, Nem is vagyok más, egy beteg poéta ... Ha egyet nézek, el
(akul a fény, Es ferdül a nap, mint a hold karéja. Ha kettőt nézek, hullik a levél,
Es föltámad az, aki rég nem él. Ha hármat nézek, az erdőn keresztül Szél száll és
kiszakad a köd És a világ fázlódva összerezdül ... De lásd, fejemen most a múlt
cikáz Es lelkem száll a végtelenbe túl, Száz idegem megint feléje nyúl, S mint be
teg, elönt az esti láz ..." Sajátos dallam üti meg a sorok hallatán fülünket: vala
mi borongós, fájó dallam, amelyet - a nem idézett részekben - sokszor rövid so
rok megtorpanása szakít meg, máskor pedig az őszi természet emberi fájdalom
mal telített visszhangja: az esőé, a viharoké, a fellegeké. Szuggesztív módon hat
ránk hangulatot teremtő szavakkal, amelyeknek magánhangzói zenei erővel

zengnek, és képekkel, amelyeknek furcsasága, eredetisége éppúgy magával ra
gad, mint sejtelmesen fátyolozott érteline. Ugynevezett "tartalom" valóban nincs
a kis kötetben, de, v8J.l hangulat és van zene, amely ezt a hangulatot átrezdíti a
hallgató 'szívébe. Es ez Kosztolányi művészetének már ekkor legszembetűnőbb

sajátossága. Ez volt jellemző már legelső kötetére, a Négy fal közöttre is, csak
még kevesebb zeneiséggel és erősebben parnasszista jelleggel. Az Ünnepnepot:
önvallomása feltárja e korszak költői attitüdjét: "Én benn ülök, a légbe bámulok,
Száz kép tolong föl, én vagyok urok, Egy szent gyönyör szelíd ütembe hintáz, In
cselkedik velem kéj, félelem. Aztán lehúnyom szótlanul szemem S lelkembe ját
szik a tündéri színház." Ennek a "tündéri színháznak" szép darabjai ezek a
hangulatot árasztó kötetek, még nem élmények, inkább, mint maga mondja "játé
kok az ecsettel", de az ecsetet művészkezeli.

Ámde a költő lelke mélyén már gyűlik az élményanyag, elsőként az otthonhoz
kapcsolódó emlékek sokasága. Ifjúkori naplója ennek tanúsága, de megerősítik

az egyik Babitsnak írt levelében elénk kerülő sorok is: "Félő tisztelettel meredek
mindenre, ami otthonról jő; ez szent, gondolom magamban, hisz semmiségek,
melyek már elmúltak, a múlt igénytelen tárgyai és eseményei alkottak engemet,
ők az én isteneim." Később ezt írja: "A szobák atmoszférája, a családi élet ide
gessége reszketett bennem, és ma is a neuraszténia, az áldott és átkozott neu
raszténia színes üvegén látom szépülni és torzuini az életet, az kínoz; hogy pa-
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pírra rögzítsem azt, ami oly hamar elmúlik," Ez érteti meg, hogy miért járnak
dalai ily sokszor régi otthonában, miért foglalkoztak annyiszor apjával, anyjával,
nagyszüleivel. "Nem tudom, miért, de én fanatikusa lettem az eltűnt időknek.

Gondolatok és hangulatok bántanak, Mindig arról álmodom, hogy gyermek va
gyok, s oly érzelmeket érzek ilyenkor, amelyeket kifejezni sohasem tudok, de
mindig vigaszt merítek belőlük," Ezeket az élményeket hozza felszínre majd "a
lelke szavára figyelve", magát "a kifejezés rejtelmes gyönyörűségénekátadva"
első igazán sikert aratott versgyújteményében, A szegény kisgyermek panaszai
ban. Búsongásra hajló, emlékekkel játszó lelke jó biztatót talált Rilke költemé
nyeiben, de élményanyagának őszintesége és egyéni volta biztosítja a kötet ere
detiségét.

De éppen kötete tanúsága szerint van ennek az emlékekbe menekülésnek más
oka is, az életunalom, a kijózanodás, melyhez későbbi verseiben a korával való
elégedetlenség jogos keserűsége kapcsolódik. Önmagát nemsokára így rajzolja:
"Cél nélkül itt egy ember mendegél. Olyan az arca, mint az a tükör, amelybe egy
szer éjjel néztem én. Próbál fütyülni, szája megvacog. Előre néz, megáll, most
visszanéz. Egy vaskorlátra ráborulva sír," E jelenből menekül a múltba, s festi.
gyermekönmagát vagy méginkább az öreganyót, aki a karszékben trónol, vagy a

.csillagokat kutató édesapát, vagy a régi képen megelevenedő édesanyát, vagy a
bánatos húgocskát, vagy azokat a képeket, amelyek társasagi mozzanatokat ele
venítenek meg. Emlékképeit találóan biedermeier képeknek, jeleneteknek neve
zi; hű kísérő dallamai e versek a polgári társadalom egyre tartalmatlanabb alko
nyának. De művészetük varázsos. Leguralkodóbb bennük a pasztellszerúség:
ilyenkor csak elmosódott színfoltok vetik a tárgyakat vagy alakokat a vászonra,
egyiküket sem. rajzolva ki élesen, világosan, mint a francia festő, Carriere képe
in, de az elmosódó kép a hozzáillő dallam szárnyán meleg hangulatot szuggerál.
Vannak azután élesebb színfoltokkal játszó versei is, az érett Van Goghra vagy
szinte az expresszionista Kokoschka festőiségére emlékeztetők,.amelyekben épp
a sokoldalú benyomás miatt nem lehet a valóságba átlépnünk, kell a hangulat
varázsában maradnunk. Amott a finom, bársonyos szavak csendes muzsikája,
emitt a nyersebb, néha meghökkentőmegnevezések, képek teljesen hozzásimul
nak a vers lelkéhez. De a vers lelke nem fullad az emlékbe, mindig annak az ér-

. zékeny szívnek a lelkületéből sarjad, aki most és itt immár csak hangulatában,
de élményként éli a múltat, A versek dallam-formája: mesterkéletlennek látszó
ütemes vagy jambikus lejtésű sorok füzére, bús egyszerűségűzene: egy hanyatló
korszak zenéje.

A Kártya című kötetben már felhangzik a sóhaj: "Lassú nekem az élet - sok
szorozd meg és adj a láznál lázabb lázakat"; a Mágiában már felkiált: "Hogy gyű

lölöm magam! Mindig csak En!", de szubjektumának erős eluralkodása - mely
költői alkatából fakad - a világ képét továbbra is ezen az egyéni szűrőn bocsátja
át. Boldog, szomorú dala a jómód és költői méltánylás ellenére lelke kudarcáról
énekel. Az elszürkítő, elszemélytelenítő·korban, ahol csak adatként tartják szá
mon, ismét az emlékekhez menekül. "Csak hús vagyok. Csak csont vagyok. Gép a
fE;jem. Gép a kezem. De ami elmúlt; azt. tudom" - kezd A bús férfi panaszaíhoz.
"Igy dalolok, egészen és betelten, amíg az élet záporozva hull rám s a lelkem vi
szi a hullám", az emlékezet és a ritmus hulláma. Finom húrozatú lantján meste
ri könnyedséggel és változatossággal játszik, egyre több, mélyebb érzést rejtve a
hangulat fátyla alá, kicsorduló részvétet a szegénység iránt, szülőföldje emlékét
szívében, keserúségét, idegenségét az embert gúzsba kötő vagy a pénz rabszol
gájává tevő társadalommal szemben, a családi kapcsok örömeit és fájdalmait, a
sokszor idézett, de most a valóságos időben is közeledő halál félelmét vagy ép
pen megvetését, az életunalom helyett szinte a szenvedély erejével felcsapó élni
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akarást. Még a képzelet országába kalandozó részletek is megelevenednek, egy
egy aprólékos élménydarabocska,éles odavetése az álomszerű tarkaságba életet
visz az emlékek álomszőttesébe. Es ez a szőttes meglepően eredeti színfoltokkal
gyönyörködtet: " ... a gáz arany dzsidával silbakolt az utakon", vagy a háború
közkatonájáról szóló metaforák: " ... két mély mocsár a két szemed és elhagyott,
beomlott ijesztő, néma kút a szád, szájad fekete gödre" - amelyhez hasonlókat
százával idézhetnénk -. Ezek jellemző módon mindig a reálisból visznek valamit
az álomszerű emlékképbe. Érdekes, líraianEsti Kornél-os, ahogyan önmagát kí
vülről szemléli. "A repülő, aki ezer méter magasban kóvályog fönrr' a nyári ró
nán, nem oly boldog, mint én, ki lassan ringok a versem' ütemén, míg elkészül e
költemény." • . ',

Ez a távolság, amely kicsit még ott ring költő és olvasója között is, tűnik el
végképpen utolsó köteteiben. Egyre határozottabban a maga meztelenségében
akarja feltámi a lelkét, egyre szabadabb versformákat használ, részvéte is egyre
jobban kitágul. Aktivitásig nem hevül ez fel, de őszinte könnye van az élet szen
vedóiért és a lélek mélyéről fakad megértése. S amikor visszatér' a csengő rímek
hez, most már a fájdalom ellentétezéseként, éppen ezzel emeli ki azt. Saját alko
tóművészetének értéktudata erősíti, és szava művészetének jellemző - impresz
szionista - sajátosságát is elénk tárja: "Ezer darabra törtelek, te tág, elbírhatat
lanul-zavart világ. Jobb is nekem nem nézni az egészbe, beléfogózni egy-egy
csonka részbe és állni ottan, jéggé fagyottan. Mert idegen és őrült az egész, de
nyájas és rokon velem a rész." Jéggé fagyottnak azonban nem találjuk, csak ki
ábrándultnak, Je kiábrándultsága ellenére szerelmesnek az életbe, ebbe az el
lentmondásokkal teli és mulandóságában fájdalmasan gyönyörű életbe, melynek
még súlyos betegsége idején, a halál mezsgyéjén is ragyogó szépségű képeit idé
zi. A borongó szomorúság költője az élet csúcsain dalolva a fájdalmak örvényé
ből zuhant a sírba. A magyarságra, amelyet szeretett, bár ezt a szerelmet szavak
kal csak szemérmes-ritkán vallotta meg, és az emberiségre, amelynek nevében a
mindenséget faggatta,' ha "nem is volt hajlandó külön orvosi bizonyítványt mel
lékelni, hogy mennyit szenved miatta", egy költői lélek csodálatosan zengő em-'
lékdarabjait hagyta.

,,1885. március 29-én születtem Szabadkán. Ez kétségtelenül életem és élet
rajzom legjelentősebb eseménye. Mi is történhetik valakivel több, mint hogy
megpillantja a napot és a. csillagokat, az eget és a napfényt, s rejtélyesen egy
bolygóra kerül, melyet eddig nem ismert és azután sem ismerhet meg soha? Er
ről egy egész életen át vallhat a nélkül, hogy bármi mást tapasztalt volna. En is
ezt tettem, amikor Írtam."

"Milyen szép is volna - és milyen jó -, ha a világot a szépség váltaná
meg."

Kosztolányi Dezső
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