
Néhány mondat
Kosztolányi Dezsőről

Szeretettel Tolnai Ottónak és Tandori Dezsőnek

„Ha nem lenne halál, művészet sem lenne.”
(Kosztolányi Dezső: Napló)

„Ne félj, Dide. Ne félj a szenvedéstől.
Valami értelme van ennek!”

(Babits Mihály)

Írásom műfaji megnevezésével bajban vagyok. Nem tanulmány és
nem igazán esszé. Kosztolányi Dezsőről beszélnék benne néhány
sorban. Sok vád érte Kosztolányit a túlzott érzelmessége, nyíltsága
miatt, én viszont csak az érzelmessége ragyogásába helyezve írá-
som vagyok képes róla írni. Személyiségét a költészetéhez kötődő
szubjektív benyomásaimmal azonosítom. Kosztolányiról beszélni
kell, Kosztolányi anyanyelvestül részünkké kell váljon. Úgy része
a magyar nyelvnek, mint a magánhangzók vagy a főnevek. Beszél-
jünk Kosztolányiról, mert nem hallgathatunk róla.

Kosztolányi költészetében a játék és a napsütés párhuzamával
szemben egy széles, határok nélkül álló koporsó foglal el nagy terü-
letet, nem egyszer a játékot és a napsütést előnytelen kompozícióba
vonva. Mikor a költő ötven éves kora felé elér a koporsó falához, rákos
ínnyel, a Szent János kórház teraszán róla készített fénykép rövid em-
lékével az agyában, abban a pillanatban a képzelet kikapcsol és he-
lyébe a valóság kerül. A Számadás kötet valóság-versei. Ott a játék ko-
mollyá válik, többé nincs játékarc, a halált kifigurázó gesztus elvész a
sorok között. Kosztolányi gyermekkora óta félt a haláltól, játszott vele
versben és az egyetem évei alatt, sértődött gyermekfejjel fordult felé
vagy éppen ellene. Halottakat termelt, Vízynéket, Novák Antalokat,
a novelláiban fiatalon meghalt gyerekek, fiúk és lányok váltogatják
egymást, Kosztolányi néha olyan benyomást kelt, élvezte a papíron
ábrázolt pusztulást és halált. Szeretett gyilkolni, szemérmesen, el-
képzelhető, megsiratta őket, a maga szemérmetlen módján. A Szám-
adás versei előtt majd minden egyes kötetében fontos szereplő a lét
megszűnése, együtt lélegzett az elmúlással. A Számadás kötet Kosz -
to lányi könyvvé vált halotti maszkja, a legutolsó és legvalódibb arc,
ahol mosoly és nyakkendő nincs többé, a díszek és díszletek egymás
után ledőltek, a megsemmisülés árnyéka remeg a férfiarcon.
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Kosztolányi Dezső egész irodalmi munkássága képtelen, nem nyújt
támaszt a halál elviseléséhez, nem oldható fel benne a lét megszűnésével
járó súlyos feladat és kihívás nehézsége. Költészete az életből szüle-
tett (ennyivel anyagszerűbb), szemléletéből hiányzik a konkrét val-
lásosság, az ő egyháza a mondat, a tiszta nyelv, és a beszéd egyháza
a transzcendens keresésével benépesített templom. A halálról beszél,
állandó figyelme a semmivel szemben kifejtett ellenállásban össz-
pontosul, Isten és hit, misztika és katolicizmus nála a nyelv javára má-
sodlagos; a szavakkal, „lángoló igékkel” azonosítja magát. Személyisége
az anyanyelve. Magyar költő soha ennyire nem élt a nyelvében. Örök
témája a test evilági megszűnésével járó folyamat elviselhetetlen él-
ménye, tiltakozásul foglalja el a képzelet magaslatán a helyét, a sza-
vak megváltó, megvédő erejében bízva. Kötődött az élethez, színes
nyakkendőkhöz és tintákhoz, kávéházakhoz, férfiakhoz és nőkhöz.
„S akarsz, akarsz e játszani halált?” Ő akart, de szépen meg halni nem
tudott. Szemben középkori szellemi „kortársaival”, Páz mánnyal, Apor
Péterrel, Balassival vagy Nyéki Vörös Mátyással, akik a halált a hét-
köznapiság karzatáról letekintve az élet kellékeként fogták fel, a test
evilági pusztulásával mit sem törődve. Számukra a test halál után kö-
vetkező, második élete volt lényegében fontos, a földi életben elkö-
vetett és meg nem bánt bűnök következtében a büntetés, a test kín-
zása és szenvedtetése. Nem szorítkoztak az életre, halálban és
kereszténységben gondolkodtak. Kosztolányi írásaiban ez a felfo-
gásmód sehol nem érződik, az esetleges élet a halál után kávéházak
asztala körül, irodalmi és báltermekben, a szivarfüst felhőjében zaj-
lik. Nem gondolt ő büntetésre, életben és versekben gyónt és vezekelt.

Az utóbbi egy évben a folyamatosság kedvéért egymás után ol-
vasom Kosztolányi különféle műfajú írásait, a napi publicisztikától
kezdve a verseken át egészen az elődeiről és a kortársairól készült
pályaképeivel bezárólag. Utóbbinál érdekesség számba mehet, mint
azt Rónay György: Kosztolányi, a kritikus című munkájából megtu-
dom, Kosztolányi kritikusi pályája során nem igazán bántott meg
senkit, sokkal inkább arról van itt szó, hogy a neki nem tetsző mun-
kák bemutatása alkalmával az adott mű szerzője másodvonalbeli
szerephez jutott, helyébe pedig maga Kosztolányi állt, míg azt gon-
dolnánk, másról, addig egyedül önmagáról értekezett. A Látjátok, fe-
leim kötet jó néhány darabja bizonyítja ezt, közelebb hozva az olva-
sót Kosztolányi halálhoz való viszonyához, mint az épp tárgyalandó
költő vagy író munkásságához. A halál felvetésének lehetőségét ahol
tudja, véletlenül sem szalasztja el, hol humoros, hol tragikus meg-
világításban, de rejtett utalásaival a középpontba helyezi, olyan
fényt kölcsönözve hozzá, ami alól senki nem kivétel. A létezés egy-
szeri és megismételhetetlen, csodálatos bűvöletében élt és gondol-
kodott, számára a hit és a feltámadás nem nagyon vált olyan fontos
kérdéssé, mint Babits vagy József Attila esetében, az életmű egészé-
ben elmerülve ritkán fordul elő a vallásosság boncolgatása. Egy-
szerre szeretett volna mindent megírni, és nem érzem túlzásnak, ha
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azt mondom, nagyban sikerült ez neki. Életműve (halálműve) tel-
jes, messze túlteljesítette az ötven éves korban lezáródó írói hagya-
tékok anyagát. Nem maradt utána félbehagyott mű, termékenysé-
gének köszönhetően minden elképzelése megvalósult.

Kosztolányi kétarcúsága szimbolikus értelmet nyer, amennyiben
az élet és a halál kettőségében ábrázoljuk őt. Mindkettővel állandó
párbeszédet folytatott, bevonva írásaiba mind egyiket, mind másikat.
Naplójában írja, a nagyapa halálával lett igazán emberré, a művésze-
tet a semmivel szemben felállított barikádnak fogta fel, tiltakozásul a
nem megismerhető, nem megérthető fogalmakkal és jelenségekkel
szemben. Fényképein ugyanez a kettőség vehető észre, a szobámban
elhelyezett Kosztolányi-képek mindegyikén három különböző arc
néz vissza. Az egyik fényképen a fiatal, a megismerhetetlenség ke-
serűségétől ingerültebb arc, a másikon a negyven éves kora felé járó,
a megismerés és játék, irodalmi sikerek édességétől mosolyban kife-
jezett arc pillant évtizedekkel korábbról, míg a harmadikon egy ka-
lappal a fején oldalra tekintő Kosztolányi arc figyelhető meg. Három
eltérő életszakasz a valahol azonos és fel nem osztható egy arctól.
Goethe állítása szerint az ember harminc éves kora után felelős az
arcáért. Itt kérdezem én, hány éves kora után felelős a haláláért?
Kosztolányi ezt a felelősségvállalást bevonta a játékba, az élet nevű
fogalmat fiatalkora óta elkezdte és alakítgatta, írásművészete kiala-
kulása nagyban ennek a vállalásnak köszönhető. Nem tudom pon-
tosan a harmadik fénykép idejét, a helyszínt vagy a költőnek a kép el-
készültének pillanatában érzett állapotát, de valószínűsíthető, túl van
a negyvenes évei felén és egy új életkorba készül, talán a fényképe-
zés másodpercnyi idejében még nincs tudatában a halálkorba érke-
zésnek, nem ismeretes még számára az üdvtelen és gonosz elmúlás
fájdalmas hosszúsága, a stockholmi terápiák, a kezelés érdekében
megtett kimerítő utazások. Kosztolányi arca határozottan a felké-
szülésé, előrejelzés az utolsó, nagy pillanathoz.

Fiatalkori költészetében, a Négy fal között nyitókötet darabjaihoz té-
mául választott halál, a dekadencián túl egy nevetséges és maszkkal
szemlélt haláltudat felszínes megnyilvánulása. Itt a játék periódusát
élő Kosztolányi, mint azt könyvében Kosztolányiné is leírta, babrál-
gat, játszik a pusztulás tőle idegen élményével, Brenner Józseffel a
gyakorlatban a tréfa elemi ereje által vonják be érdeklődésük körébe.
Mint Nietzsche, Schopenhauer, úgy a halál, mint az olvasmányok lé-
teznek előtte. Mintha Kosztolányi ebben az időben nem hinné el, hogy
egyszer majd ő is meghal. Később retteg, fél a betegségektől, a legje-
lentéktelenebb tünet előtte a végső megsemmisülés előjelét hordozza.
Lassan, finom és tapintatos léptekkel sétál a sír felé; míg korábban a
halál egy fogalmat jelentett, addig a harmincas években megérkezik
a „saját halál” fogalmához. Onnantól az övé, senki nem veheti el tőle.
Minden nap az újságban nyomon követte az aznapi halálesetek listá-
ját, a gyászkeretekből szerzett szereplőket az írásaihoz. Apám a kopor-
sóban című megrázó versében írja: „Te én vagyok és te vagy ott. / Most
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elhiszem, / most már tudom, hogy meghalok.” Apa és istenképe azo-
nosságából kiindulva egy szerethetően gyarló költőt kapunk, aki fel-
tehetően a fogható varázslatok híve volt. Nem istentagadó, inkább
óvatos istenközelítő, nem hitetlen, inkább csendes hívő. Életrajzi ada-
tok és visszaemlékezések alapján kiderül, néha-néha járt templomba,
a betegsége ideje alatt többször meggyónt. Írásaiban Isten és halál esz-
köz, ha úgy tetszik, egy erős és határozott költői eszköz, metafora,
ami Kosztolányi későbbi költészetében egyéniséget kap, és többé nem
ő, a költő használja, hanem a két jelentés használja ki (fel) őt, anélkül,
hogy kiüresítené vagy megfosztaná. Sokkal több történik itt: Kosz -
tolányi új tartalmat és feladatot kap, amit aztán a halála pillanatáig
kudarccal vagy anélkül, de teljesít.

Költészete egy nyelv ragyogása és nagyszerű bukása, nem a fel-
adásé, mint az az Őszi reggel soraiban tanúságot nyer. „A pompa ez,
részvéttelen, derült / magába-forduló tökéletesség. / Jobb volna él -
ni. Ámde túl a fák már / aranykezükkel intenem nekem.” Tudatos
megadás, meghajlás és elköszönés. Kosztolányi szerethető és élet-
szerű költő, a magyar irodalomban övé a leggyermekibb és a leg-
tisztább férfiarc, ő a Szegény kisgyermek és a Bús férfi egyben.

mióta. idegen.
előre nézek, hátra figyelek. idegen
testbe költözik. nem esik szét, és nem
válik le teljesen, de indul minden
pillanatban, hogy leváljon. ha előre
nézek higgadtan, és hátra ijedten
figyelek, úgy hullámzik bennem 
a kedv, mint vágytól keményedő
tested, mióta. nehezen ébredek.
a nyakam alatt izmos karod, súlytalan
zuhan, ha kihúzod, az átizzadt párnára
a fejem. nézem magam, mint téged,
sötét árnyékot követek. nem a tiedbe,
sem az enyémbe, mindig idegen
testbe költözik, nyomtalan. bőrödön
melegszik zsibbadt kezem. nélküled 
másnap, te tudod, mióta. keresem. 

FÜRJES GABRIELLA
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