
RÉG VÁRT RÁISMERÉSEK
Kosztolányi műveinek kritikai
kiadása

Szegedy Maszák Mihály és Veres András irányí-
tásával megindult a ma talán legnépszerűbb író
összes műveinek kritikai kiadása. Ócska szelle-
mességként azt mondhatnánk: „Mit rákentek a
szolgák, lemossák a foltját!” Az az igazság, hogy
Lukács György hű fegyverhordozói közül Szabó
Árpád írt róla csúnya tanulmányt a Magyarok-
ban, Heller Ágnes pedig egyenesen az erkölcsi
normák meggyalázójának nevezte könyvében.
Akik még Bóka Lászlót hallgattuk, felszabadult
örömmel nyugtáztuk védőbeszédét, ahogy szo-
kásos iróniájával „méltatta” Heller Ágnes művét,
és hitet tett Kosztolányi nagysága mellett. Aki
megismerné az író utóéletének, értékelésének vál-
tozásait, mindenre kiterjedő képet kaphat az
Édes Anna Veres András által írt befogadás-tör-
téneti tanulmányából, amely az olvasónak szánt
elegáns gesztus, hiszen a kritikai kiadásokban
nem szokott hasonlóan részletes recepciótörténet
szerepelni, holott — mint a példa mutatja — azon
túl, hogy hasznos eligazító, akár regényként is ol-
vasható, hiszen különféle korok ízlésének törté-
netét is megismerhetjük, s ez annyira változatos,
gyakran ellentmondásos, hogy néha felderít,
máskor elcsüggeszt. Kosztolányi regényeinek, ki-
vált az Édes Anna fogadtatása egyértelművé teszi,
mennyire meghatározza a kritikus véleményét vi-
lágnézete, pártállása, milyen gyakori a prekon-
cepciók alapján történő ítélkezés. E vonatkozás-
ban a ritka kivétel egyike az a Kállay Miklós, akit
mára teljesen elfelejtettünk, holott a katolikus iro-
dalomszemlélet nagykorúvá válásának Sík Sándor
mellett élharcosa volt. 1929-ben megjelent A ma-
gyar irodalom történetében ezeket írta: „[Kosz to -
lányi] Legújabb és legeredetibb regényében…
egy szegény, faluról felkerült cselédlány lelki
egyensú lyának bomlását írta meg mesteri módon.
Szin te drámai szükségszerűséggel vezette le, hogy
jut el végül a szegény cseléd a félönkívületben el-
kö vetett kettős gyilkosságig. Az első magyar re-
gény, mely a forradalmak után feltápászkodó ma-
gyar társadalmi élet érdekes rajzát megkísérelte.”
Tíz évvel a regény megjelenése után a korszak há-
rom elismert tudósa, Alszeghy Zsolt, Császár Ele -
mér és Szinnyei Ferenc a Weiss Fülöp-jutalom
Kosz tolányinak ítélése kapcsán ekként jellemez-
ték az Édes Annát: „A beteg lélek titokzatossága
vonzotta Kosztolányit az Édes Anna történetéhez,
hogy azt a titkos erőt hangsúlyozza benne, amely
egy cselédlányt érthetetlen gyilkosságba tud

vinni.” Két merőben más hangsúlyú értékelés, rá-
adásul a három irodalmár véleményéből a cse-
lédlány lenézése is érzékelhető.

A szövegközlő Veres András elismerésre mél-
tó kutatómunka nyomán alakította ki a kötetben
olvasható megoldást. Felkutatta a regény kézira-
tának meglévő részét (a XVI. fejezettől hiányzik),
s párhuzamosan adja az első XV. fejezet kéziratát
és az 1926-os első kiadás nyomtatott megfelelőjét.
A XVI. fejezettől viszont megszűnik a párhuzamos -
ság, innen a regény végéig az első kiadás szövege
olvasható, a helyesírási hibák javításaival. (A Nyu-
 gat nagy nemzedéke néhány kitűnő írója a korri-
gálásban nem jeleskedett.) A közlésmód hozzásegít
az író alkotásmódjának megismeréséhez. Rögtön
az I. fejezetben (Kun Béla elrepül) eredetileg ez a
mondat szerepelt: „Ékszereket vitt, melyekkel te-
letömte puffadozó zsebeit, zserbókat.” A nyomta-
tott szöveg: „Zserbókat vitt, melyekkel teletöm te
puffadozó zsebeit, aztán ékszereket…” Ezek az egé-
szen aprócska módosítások jelzik, hogy mennyi-
re jó stiliszta volt, mennyire fontosnak vélte a jó
hangzást, egyfajta ritmust, amely meg-meglendí-
ti, vagy ellenkezőképp: nyugvópontjára viszi a szö-
veget. A javítások, betoldások, kihagyások visz-
szaigazolják, amiről cikket is írt: a jó stilisztának
óvakodnia kell minden fölösleges kitérőtől, ese-
tenként egy-egy szó súlyát is mérlegelnie kell. Jel-
zik, mennyire igyekezett Kosztolányi pontos, hi-
teles lenni, megbízhatóan szituálni az előadottakat.
Valljuk meg, az eddigi utánközlések és -nyomások
nem igazolták vissza ezt a megállapítást. Veres
András ugyan a Matúra klasszikusok sorozatban
1992-ben a közkézen forgónál jóval hitelesebb szö-
veget adott közre, ám a további kiadásokban ja-
vításait nem vették figyelembe. Talán azért sem,
mert az utánnyomás olcsóbb volt. A szöveggel való
küzdelme során Veres András további javítások so-
rát végezte el, hogy helyreállítsa a valóban hiteles,
minden további kiadás alapjául szolgáló szöveget.
„Most először kerül sor a rendelkezésre álló szö-
veg legteljesebb rekonstrukciójára” — olvassuk az
Előszóban. Ha meggondoljuk, hogy a műnek ez
az 57. kiadása, a hitelességnek a következőkben
alapvető a jelentősége.

Érdekes, tanulságos, ismét az író alkotómód-
szerébe bepillantást nyújtó A regény keletkezéséről
írt elemzés. Apjának 1925 szeptemberében írt le-
velében annyit árult el, hogy „belekapott” egy re-
génybe, amelyet a Nyugat közöl majd, 1926. ja nu-
ári számában. Kilenc hónap után említette ismét:
„Egy regényen dolgozom, s amíg — augusztusig
— be nem fejezem, nem utazunk seho vá.” Nyolc
nappal később július 1-i időpontra tette a regény
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első részletének közlését, s a címét is elárulta.
A további levelekből kiderül: a Nyugat-beli közlés
közben is tovább dolgozott rajta, csiszolgatta, ala-
kítgatta szövegét, nyilván a Geniusnál 1926 kará-
csonyára megjelent könyv számára (amelyet már
nem adhatott át édesapjának, Kosztolányi Árpád
ugyanis december 3-án elhunyt).

A regény alapötletét Kosztolányiné elég rész-
letesen, némiképp regényesítve mondja el. Van
egy érdekes mondata: „Nyilván szunnyadó han-
gok pendültek meg benne.” Talán úgy is lehetne
fogalmazni: sokszor észlelt látvány indította el ih-
letét: a kimenőjükön korzózó cselédlányok kor-
zózása, alkalmi kapcsolatteremtése, melyről tár-
cát is írt. Megint másként emlékezett Márai
Sándor a Föld, föld… című emlékezésében. Szerinte
a szerkesztőségbe iramodó Kosztolányi — min-
dig sietett — a szomszéd ház előtt lassított, s be-
telepedett a házmesterlakásba. A házmesternéről
mintázta volna Édes Annát. Nehéz ma már el-
dönteni, melyik a hiteles változat, mi mozgatta az
író fantáziáját. Talán mindegyik, talán egyik
sem. A mű keletkezéséről így nyilatkozott: „Nem,
én semmit sem törődtem írás közben a psycho-
analitikus eljárásokkal. A művészet naiv. Az em-
ber belemélyed az előtte lepergő életbe és látás
közben tudja meg, hogy mit akar mondani. Sem
regénynél, sem versnél nem szabad előzetes
programot alkotni. A programszerű irányiroda-
lom silány és megvetendő.” Regényéről nyilat-
kozva többször is említette az új emberszemléletet,
melyet meg akart valósítani. Hihető, hogy az ex -
presszionizmusra gondolt, ennek eszmei magva
ugyanis a részvét, s maga is részvéttel ábrázolta
Édes Anna személyiségvesztésének folyamatát.
Igaza van a kiadás irányítójának: a mű alapötle-
te valóban talányos, s meghatározó mondaniva-
lója az „irgalom”, amely hidat képez a gyilkos-
ság és annak lehetséges magyarázata között, s
amely együttérzésre hangolta Moviszter doktort.
De maga az író is a tettekből leszűrhető eszmé-
nyek jelentőségére helyezte a nyomatékot: „Hogy
mi a regényemben megnyilvánuló gondolat?
Hi szek az áhítatban és a szeretetben. Nincs kol-
lektív élet. Csak egyéni élet van. Az embereket úgy
lehet megmenteni és boldoggá tenni, ha szeretjük
őket. A regény szereplői jó emberek a társadal mi
rend szempontjából nézve. De nem a krisz tusi gon-
dolat értelmében véve jók. Ezért kell bűnhődniök.
A regényemben őskeresztény kicsengés van. A mot-
 tója a katolikus halotti ima, a Circumdederunt. Írás
közben folyton ezeket a latin verssorokat mon-
dogattam és a Rituale Romanumot olvastam. A lel-
kek közösségéről van itt szó, amit hirdet maga az
egyház is. Hogy minden ember, aki a földön él,
vagy élt, nagy közösséget alkot. És aki ez ellen a
közösség ellen vét, az már itt, e földön pokolba

jut. Csak ebben a keresztény közösségben látom
a kollektív probléma megoldását. Nem pedig in-
tézményes vagy gazdasági reformokban.”

Mi tartja össze a keresztény közösséget? Nyil-
ván a szeretet! Nélküle semmit sem érünk. Vi -
zyék vagy a bankfiú, az úrfi a szeretet parancsa
ellen vétkeztek, ezért olyan ellenszenvesek. Le -
het, hogy a társadalmi rend szempontjából jó
emberek, de az erkölcsi elvárásoknak nem felel-
nek meg, ők lehetnek a „dolores inferni”, akik
„körülvették” Édes Annát, akiknek osztályrésze
lehet Isten irgalma.

Részletesen elemzi Veres András a regény ke-
letkezésének történelmi hátterét. Kosztolányi lát-
ható gonddal építette regényébe a cselekmény hát-
teréül szolgáló valós eseményeket, itt azonban —
szemben korábbi regényeivel — az események „je-
len időben” játszódnak, olyan időszakban, amikor
a társadalom kezdett visszarendeződni a forra-
dalmakat megelőző helyzetébe, de a társadalmi hi-
erarchia, például az úr–cseléd viszony valamelyest
módosult. Az író nézőpontjából tekintve érdekes,
hogy Édes Annát, azaz a vidékről a fővárosba ke-
rült cselédlányt mutatja be nagyobb beleérzéssel
és rokonszenvvel. Ám a „jelen idejűség” megvá-
lasztásában nyilván az a körülmény is belejátszott,
hogy a vesztett világháború és a forradalmak után
kialakult történelmi körülmények valósággal sok-
kolták az írót. Ő is úgy gondolkodott, mint legtöbb
írótársa, hamar kiábrándult, ami nem is csoda, a
trianoni döntések következtében szülővárosa má-
sik ország területére került, szüleit határvonal vá-
lasztotta el tőle, s elég hevesen támadták az Új
Nemzedékben való szereplése és cikkei miatt, bár
külországi bírálói nem tartoztak a szellemi élvo-
nalba. A történelmi háttér megvilágítása közben Ve-
res András „a kommün bukása után kirobbant na-
cionalista és antiszemita indulatokról” szól,
amelyek Kosztolányit is magukkal ragadták. Ér-
dekes helyzet: a kommünt a legtöbb lap szabad-
kőműves–zsidó összeesküvés eredményének te-
kintette, Kosztolányi pedig szabadkőműves volt!
A nacionalizmus felszínre törését — ott és akkor
— nem tekinteném bűnének, sőt megérteném az
ő és mások indulatait. Az Új Nemzedék értékelé-
sében Veres András a korábbi, csak negatív véle-
ményekkel szemben lényegesen toleránsabb. Az
a megfigyelése, hogy „egyáltalán nem állt távol
[tőle], hogy szóvá tegye a szociális feszültségeket,
például Kosztolányinak… Karcolata, az Egy pohár
víz 1921-ben a lap újévi számában jelent meg” még
azzal is kiegészíthető, hogy a Központi Sajtó Vál-
lalat mindkét lapja, az Új Nemzedék mellett a Nem-
zeti Újság is, sőt a vállalatot összehozó Bangha Béla
is állandóan foglalkozott a szociális kérdésekkel,
s ebben alighanem a politikából kiábrándult Pro -
hászka Ottokár adta a példát.
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Az Édes Anna — ismét Veres András jellem-
zése szerint — számvetés és engesztelés. Ezt szol-
gálják a pontosan felidézett politikai események,
a cselekmény helyszínén található terek, utcák
megnevezése és az írói elfogulatlanság látszata.
Kosztolányi szerint „a regényírónak külsőleg
rész véttelennek kell lennie, hogy részvétet tudjon
ébreszteni. Minden irodalmi közlés indirekt; ha
mondanivalómat közvetlenül kimondom, akkor
a puskapor elfüstölög.” Ez nem jelenti azt, hogy
ne éreznénk: Édes Annával rokonszenvez, ő az
igazi áldozat, nem a meggyilkoltak.

A regény recepciójának impozáns bibliográ-
fiáját és Kosztolányi az Édes Annáról való nyi-
latkozatait, vallomásait a regény befogadás-tör-
ténetét nyomon kísérő, hatalmas tanulmány
követi, amely azért nagyon meggyőző, mert író -
ja Kosztolányi szellemében „külsőleg részvét-
len”, ami nem azt jelenti, hogy ne sejtetné a gyak-
 ran homlokegyenest ellenkező bírálatok hamis
vagy találó voltát. Bár — mint jeleztem — ez a
tanulmány a kiadás elegáns kiegészítése, való-
jában az egyik legjobb írás, amely a befogadás-
történet szubjektív velejáróit is feltárja. Kitűnően
válogatottak a szemelvények, feltárul belőlük
keletkezésük korának ízlése is.

A regényről írt első bírálatok 1926-ban és 1927-
ben jelentek meg. Beleérzéssel, elismeréssel mél-
tatta Ignotus (ami nem meglepő) és Lengyel
Menyhért (ami talán inkább), viszont keményen
kiszállt ellene Szász Károly, aki a konzervatív er-
kölcs őreként pornográfiának minősítette Édes
Anna és Jancsi úrfi szerelmének ábrázolását. Né-
melyik negatív értékítélete bizonyára derűvel tölti
el mai olvasóját. Az nem meglepő, hogy az első
kritikák között olyan is akadt, Csapó Györgyé a
Magyar Kultúrában, amely a regényt és a Nyuga-
tot is megcélozta. Mint ismeretes, a jezsuiták lapja
indulásától kezdve a szabadkőműves szellemiség
megtestesítőjének látta és láttatta a Nyugatot. Tá-
madásainak heve a húszas években valamelyest
enyhült, de nem annyira, hogy a regény minősí-
tésében nem éreznénk a lap iránt megmutatkozó
leplezetlen ellenérzést: „A Nyugat számára készült
ez a könyv. Lehet, hogy épp emiatt került bele né-
hány ágyjelenet. Lehet, hogy azért ilyen fülledten
erkölcstelen és vontatott.” Dóczy Jenő sem ke-
vésbé elítélően nyilatkozott: trükközéssel, blöffö-
léssel gyanúsította íróját.

Az első bírálatokban újra meg újra felvetődött
az a kérdés, hogyan s miért jutott el Édes Anna a
gyilkosságig. Volt, aki lélektani regényként érté-
kelte — nem ok nélkül —, mások a naturalizmus
meghaladására való törekvését vélte jellegadónak,
művészi kidolgozottságát többen is említették,
legalábbis a gyilkosság előtti részekét. Egyik leg-
távlatosabb elemzése Túróczi-Trostler Józsefé: ő a

magyar regény „európaizálásának” törekvését kö-
szöntötte, Kodolányi János viszont „radikális po-
litikai” nézőpontból közelített a műhöz, Kárpáti
Aurél pedig általánosítva, a mindenkori gyilkos-
ság elítélését gondolta legfontosabb üzenetének.

Már ez a sokféleség is bizonyítja a regény gaz-
dagságát, s nem sokat változott a közelítés hang-
neme a Kosztolányi haláláig eltelt időszakban
sem, legfeljebb a mű szociális tendenciájára esett na-
gyobb hangsúly (kivált Bálint György Kosztolá nyi
és a nép című, a Gondolatban megjelent elemzé-
sében). A következő esztendőkből nagyon fontos
az a néhány gondolat, amelyet Schöpflin Ala dár
szentelt a műnek irodalomtörténetében, hiszen a
Nyugat körének legkiválóbb kritikusa, személyes
jó ismerője, barátja volt a folyóirat legtöbb írójának,
ismerte, méltányolta, átlátta törekvéseiket (mint ezt
máig érvényes Ady-könyve is bizonyítja). Ő úgy ér-
telmezte Édes Anna tettét, hogy a tudatalattijába foj-
tott indulatok egy bizonyos ponton kitörtek, s ez
magyarázta a gyilkosságot. A Ferenczi Sándor ma-
gyarázata iránt érdeklődő Kosztolányi művének
magyarázatául, ha nem teljesen is, ez a megokolás
nem hagyható figyelmen kívül.

A regény betiltásának (s vele Kosztolányi el-
ítélésének) elképesztő dokumentumairól, Szabó
Árpád tanulmányáról és Heller Ágnes könyvé-
ről röviden szóltunk. Heller Ágnes írásán érezni
Lukács György intencióinak és a 20. század ma-
gyar irodalmáról kialakított véleményének ha-
tását. Hogy a regényre mégsem mondtak anaté-
mát, az elsősorban Bóka László érdeme volt, s
hogy végül tananyaggá vált, s figyelemre méltó
tanulmányok sorát inspirálta, abban az iroda-
lomszemlélet megújulásának döntő szerepe
volt. Ezeket az írásokat tetőzi be a kritikai kiadás
és Veres András tanulmánya, valamint munka-
társainak áldozatos tevékenysége.

Tíz esztendővel a regény első kiadása után író-
ját gyászolta a magyar művésztársadalom. Hosszú,
súlyos szenvedések után 1936-ban elhunyt Kosz -
tolányi Dezső. Betegsége, halála s az azt követő
híradásokat, életművét összegző tanulmányokat
Arany Zsuzsanna jelentette meg „most elmondom,
mint vesztem el” címmel. Rögtön elmond ható: döb-
benetes, megrázó olvasmány. Kosztolányiné köny-
véből és Gellért Oszkár hagyatékában volt módom
látni a hangját vesztett író írásos feljegyzéseit, jaj-
kiáltásait, fájdalomcsillapítóért való könyörgését,
de így, együtt, a maga teljességében döbbenetes a
hatása. Hallomásból tudom, hogy némi vita tá-
madt, szabad-e közölni ezeket a kapkodó sorokat.
Úgy vélem: közölni kellett! Ez a kusza jegyzetsor
végül kiegyenesedik, és a nagy író elmúlásának fáj-
dalmas dokumentumát tárja elénk, az életerő és
életkedv hanyatlásának, a remény fel-fellobbaná-
sának folyamatát, a halálba hanyatló élet kétség-
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beesett rángását, amelyet csak a hirtelen halállal ál-
dottak nem élnek végig. Teljesen hiteles, amit az
író utolsó hónapjainak tanúja, Ascher Oszkár írt:
„A te leírt tömbök itt előttem egy fájdalmas
Koszto lányi-mű kéziratát adják, egy ’infernó’-ét,
amit szegény kínlódó teste itt a földön járt végig,
de amiért hétszer-hét mennyország jut lelké-
nek.” Ezek híján talán fel sem fognánk azt a gyö-
nyörű képet, amely Devecseri Gábor könyvecs-
kéje végén a halálba induló írót mutatja. A sajtó
alá rendező-kiadó Arany Zsuzsanna felteszi a kér-
dést: vajon „irodalommá” avathatók-e a beszélge -
tőlapok megjelenésüket követően. Úgy hiszem:
többről és nagyobbról van szó, folyamatrajzról,
amelynek ismeretében némi fájdalommal olvas-
hatjuk például a mélységek fölé szárnyalni vágyó
Esti Kornél énekét, s még fénylőbbnek látjuk feje kö-
rül a szeptemberi napfényből szőtt gloriolát.
Kosztolányi nyilván nem is gondolt arra, hogy eze-
ket a lapokat egyszer majd a nagyközönség is ol-
vashatja, de elgondolkodtató, hogy Ascher Oszkárt
arra kérte, írja meg haldoklása történetét. S hogy
ezt a „történetet” maga a haldokló írja, az újfent
Devecseri Gábort juttatja eszünkbe, ahogy halálos
ágyán ő is az író legerősebb fegyverébe, a szavakba
kapaszkodva búcsúzott a világtól, ahol Kosztolá -
nyihoz hasonlóan ő is nagy csínytevő volt. Arany
Zsu zsan na bevezető gondolatainak mintha „maga
mentsége” sugallata volna. Fölöslegesen. Inkább
az „ő dicsérete” ez a kötet.

A neves orvosprofesszorok számára izgalmas
téma volt Kosztolányi Dezső (és Babits Mihály)
betegsége, kezelése és állapotának változása a
szenvedések megpróbáltatásaitól az átmeneti re-
misszión át a halálig. Jogos tehát, hogy a Tanul-
mányok között Gyenes György Kosztolányi stock-
holmi kezelésének történetéről szóló írása az első,
s ezt követik a halálát követő sajtóvisszhangok és
a befogadás-történet adatai. A cikkek az író be-
tegségének kezdetétől haláláig dolgozzák fel a fo-
lyamatot, arra is törekedve, hogy kielégítsék az
olvasók kíváncsiságát, amely különösen akkor
nyilvánul meg, ha egy nevezetes ember távozik
az élők sorából. Bármennyire csüggesztő ez az
intimpistáskodás, hozzá tartozik a modern sajtó
megnyilvánulásaihoz, Tolsztoj haldoklása na-
gyobb szenzáció volt, mint a regényei.

Befogadás-történetébe — mint ezt az Édes An -
na esetében is tapasztaltuk — ideológiai meg-
fontolások is belejátszottak. És természetesen a rá
emlékező cikkek írói között akadtak olyanok is,
aki ket — hogy a finom megfogalmazást idézzem
— „azóta már nem kötünk Kosztolányi szemé-
lyéhez”. A személyéhez fűzött történeteknek még-
is különös jelentősége lehet, hiszen — Arany
Zsu zsanna véleményéhez csatlakozva — meg-
bízható adatok hiányában ezekből is következ-

tethetünk a megidézett egyéniségére, gondolko-
dásmódjára. Aligha kétséges, hogy Kosztolányi
időnként megjelent a bolondokházában. Ha vala-
ki nászútjukon a feleségét a halottégetőbe vitte, mi-
ért ne menne a bolondok közé? Kosztolányi Ádám
gondozói más meglepő szokásait is felidézték, an-
nak bizonyítékául, hogy a különleges jelenségek
vonzották, s szokatlan nevelési elveket vallott és va-
lósított meg.

A beszélgetőlapok közlésében az elérhető tel-
jességre törekedett Arany Zsuzsanna, ami nem
jelenti azt, hogy nem lappanghatnak még to-
vábbi kézírásos lapok is. Ezek esetleges felbuk-
kanása azonban kiegészítő adalékokkal gazda-
gíthatja Kosztolányi betegségének történetét,
döbbenetes újdonságokkal azonban aligha szol-
gálnának.

A beszélgetőlapok forráskiadásának jegyzetei
valóságos orvostörténeti és kórtörténeti lexikon
címszavai. Nem csoda, hiszen Kosztolányi körül
orvosok és ápolók sürögtek-forogtak (a jelek sze-
rint nem mindig éppen akkor, amikor szüksége lett
volna rájuk), sokféle betegséggel küzdött, ame-
lyeket különböző gyógyszerekkel és beavatkozá-
sokkal próbáltak gyógyítani. Ezek feltárása, jegy-
zetelése az orvostudomány akkori állásában való
fokozott elmélyülésre késztette Arany Zsuzsannát,
s derekasan el is végezte kitűzött feladatait. Néhol
mintha Issekutz Béla híres gyógyszertani köny-
vében tallóznánk, melyből rettegve készültek
vizsgára az orvostanhallgatók. Némelyik magya-
rázat a kelleténél terjengősebb. Hogy a tüdőgyul-
ladásáról érdemes volt-e hosszabb leírást adni, vagy
a koffeinről bőségesen elmélkedni, és kifejteni a ke-
vert (kombinált) por mibenlétét, abban kételkedem.
A Kosztolányi betegágya körül felbukkanó gyó-
gyító személyiségek tevékenységének, pályájának
alapos leírása viszont jogos, jól tájékoztató, fogó-
dzója lehet a Kosztolányiról egyelőre megírásra
váró életrajznak. Sajnálatos, hogy nem mind-
egyiküket lehet ma már azonosítani, így például
Pásztor vezetéknevű kezelőorvosát sem. (A má-
sodik világháború pusztításai alaposan elpusztí-
tották az Új Szent János kórház iratanyagát.) Egy-
két orvos esetében esetleg jelölni kellett volna, mi
volt a szerepe az író gyógykezelésében. Safranek
Jánosról megtudhatjuk, hogy a korszak jelentős,
külföldön is számon tartott személyisége volt
(halála időpontja alighanem meghatározható lett
volna), de Kosztolányihoz fűződő kapcsolatáról
nem tudunk meg semmit sem. Annál alaposabban
dokumentált Ádám Lajos esetében az orvos–be-
teg kapcsolat.

Rendkívül fontos szerepe volt Kosztolányi
gyógykezelésében Hauber László főorvosnak, a
fertőző sebészeti osztály adjunktusa (nála nin-
csenek születési és halálozási adatok), akit Márai
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ajánlott a gyógyíthatatlan beteg figyelmébe. A róla
írtak rendkívül sokat segítenek majd az életrajz
megírásában, ráadásul ez a rész egy novellában
is megállná a helyét, oly ügyesen kerültek egy-
más mellé a különféle források adatai. Hason-
lóan tanulságosak például azok a sorok, amelyek
Kosz to lányi Hollós István doktorral kötött barát-
ságáról szólnak, már csak azért is, mert Lengyel
And rás szerint a doktor volt Moviszter alteregója.
A Kosztolányi Ádámmal foglalkozó magyarázó
jegyzetben szerepel (különben is kitűnően tájé-
koztat, s érdeme az is, hogy tapintatosan írja le
Kosztolányi fiának idegbetegségét; még láttam,
amint ismeretlen személlyel vitatkozva egyma-
gában száguldott le a Ménesi úton; a Vigiliában
megjelent írásaiból elég keveset lehetett érteni,
kérdésemre apám azt válaszolta: ennyivel tarto-
zunk édesapjának). A magyarázatokról, a belé-
jük fektetett munkáról csak a legjobbat mond-
hatjuk, hasonlóan a Kosztolányi betegségéről és
haláláról írtak bibliográfiájáról (homályos emlé-
kem szerint mintha a Prágai Magyar Hírlapban
is megjelent volna nekrológ). Felfedezés a kéz-
iratos anyagban található, Kosz to lányi betegsé-
gének otthon töltött időszakából való dokumen-
tumok közlése. A Szövegközléseket tartalmazó írások
közül természetesen Ascher Osz kár Kosztolányi
utolsó hónapjait idéző drámai beszámolója az első,
ennek kiegészítése, amit a művész Kosztolányi
utolsó szavairól írt a Nyugatban. A halál közelsége
mindig tragikus emlékeket ébreszt az élve mar-
adottakban, ezt bizonyítják Tö rök Sophie (Harc a
félelemmel) és Kosz tolányi De zsőné könyvének
részletei is.

A Nekrológok és megemlékezések élére termé-
szetesen Thomas Mann kondoleáló levele ke-
rült. Ez is bizonyítja, hogy a halállal szemben
fegyvertelenek vagyunk, a megérthetetlent nem
tudjuk méltó szavakkal jellemezni. Az egyik leg-
szebb nekrológot Illés Endre írta róla (mekkora
vesztesége irodalmunknak, hogy a Krétarajzok és
a Gellérthegyi éjszakák hajszálpontosan író stilisz-
tája kihullik az utókor emlékezetéből!) a Buda-
pesti Hírlapban. Szinte kijelöli benne Koszto lá nyi
utóéletének azt a tartományát, amelyet magának
határolt be, s amely teljességre törekvését bizo-
nyítja: „Mert ami elmúlt, az csodásan kísért / az
én dalomban még, / mert aki meghalt az időben,
úgy van / fölöttem, mint az ég.”

Felfedezés a búcsúztatók között Kállay Mik -
lósé. Vele nagyjából ugyanaz történt, ami Illés
Endrével: utókora hálátlanul megfeledkezett ró -
la. Nemcsak mint a Napkeletben megjelent nek-
rológ írója kötődött Kosztolányihoz. A Nemzeti
Újságban megjelent tanulmányaiban elismerés-
sel méltatta írásművészetét, ma már sehol sem
emlegetett magyar irodalomtörténetében (1929)

egyetlen bekezdés erejéig nagyon találó, bele-
érző jellemzését adta az Édes Annának, azt bizo-
nyítva, hogy konzervatív meggyőződése nem
gátolta az igazi értékek felismerésében és befo-
gadásában. Bár nem ide tartozik, de el kell mon-
dani, hogy Sík Sándorral ketten ők alapozták
meg a modern keresztény irodalomszemléletet.
Ízlését, tájékozottságát kora világlírájáról írt
könyvecskéjével (1931) is bizonyította. Kállayt
három évtizedes barátság fűzte Kosztolányihoz,
ezért is tudta olyan lírai beleértéssel visszaidézni
alakját. Nekrológjában elsők között figyelmez-
tetett az elhunyt prózájának kivételes értékeire,
szépségére: „És a prózája is. Milyen utolérhetetle-
nül szépek voltak az Élet vezető cikkei. Egy-egy sza-
vakból csiszolt ékszer. Egyáltalán nincs költőnk, aki-
nél a próza olyan tökéletessé, olyan egyenrangúvá
érett volna, mint Kosztolányinál. Remek és hibátlan
veretű ez a próza, olyan csiszolt, kiformált, akár a
vers, mégis százszázalékosan próza. Kosztolányi
Dezső olyan tökéletesen érzi a prózai forma legfino-
mabb árnyalatait, hogy soha pillanatra meg nem
bomlik nála az egyensúly és nincs az olvasónak soha
semennyire sem az az érzése, hogy ez a próza költő
műhelyéből került ki, amit Ady prózájának keresett-
ségéről már nem mindig mondhatunk el.” (Ez az
össze hasonlítás halálában is felderíthette Kosz -
to lányit.)

A József Attilát és a tehetségeseket mindig
készségesen felkaroló, támogató költő emlékét
Radnóti Miklós is megörökítette: „A sír felett szi-
tál az őszi köd, / korán van még és íme este lett.
/ Sötét egünkre lassan színezüst / koszorút fon
a súlyos fáklyafüst, / s felrebbenő madár fenn
sír dogál! / A lélek oly ijedt és lebbenő, / akár a
hűs, könnyű szárnyú felleg, / melyre forró csil-
lagok lehelnek. // A test pihen vermében hallga-
tag, / rögök nyugalmas sorsát éli lenn / szétosz-
lik, szomjas gyökér felissza / s zöld lo bogással tér
újra vissza, // törvény szerint, s oly szörnyű,
szörnyű így, / mi egy világ volt, kétfelé kering!
/ vagy bölcs talán? a holttest tudja itt. / Őrizd
Uram, a lélek útjait!”

Az Ének a halálról alcíme szerint Kosztolányi
temetésén született, s az egyik legszebb búcsúz-
tatója a költőnek. Méltó volt hozzá, mint ahogy
méltók a kritikai kiadás első kötetei is. A szak-
mával egyetemben sok kifogást emeltem Szege -
dy-Maszák Mihály és Veres András irodalom-
története ellen. Ez a mostani vállalkozásuk — az
általuk foglalkoztatott fiatalokkal együtt — min-
den tiszteletet és megbecsülést megérdemel.
(Kalligram, Pozsony, 2010)

RÓNAY LÁSZLÓ
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