
„Ő az, ki csodát
művelt
anyanyelvemmel”
Bekezdések Kosztolányi Arany-elragadtatásáról

„Soha nem találkoztam még költővel, aki a nyelvvel ilyen
csodát művelt volna. Nála nyelv és érzés, eszköz és cél,
szándék és kifejezés döbbenetesen egy. Valahányszor egy
szót használ, az más színt, árnyalatot kap, mint a köz-
beszédben, valami varázst, mely addig nem volt benne,
erőt vagy bájat, zengést vagy selypítést, vagyis eltolja a
költői-képzetes sík felé, s ez az a boszorkányosság, mely
minden irodalmi alkotás mélységes lényege, titkos mi-
volta. Ő maga a magyar nyelv.”1

„Minden legkisebb hely”

Kosztolányi szívesen időzött régi magyar íróknál, többnyire évfor-
dulós alkalmak kínálták számára a megemlékezést. Ezeket az ön-
ként adódó lehetőségeket ki is aknázta, elég csak végiglapozni a
Szépirodalmi Könyvkiadó Kosztolányi-sorozatának Látjátok, feleim
című gyűjteményét. Legtöbbször Arany Jánosról írt. A Réz Pál-féle
kötetben tíz írás szól róla; eggyel több, mint Petőfiről; egyet, az Író
és bátorság. Válasz Móricz Zsigmondnak2 című vitacikkét a kötet nem
közölte, egynek a szerzőségét pedig Réz Pál Kosztolányinak tulaj-
donítja, ez a tizenegyedik dolgozat, 1905. október 22-én jelent meg
Kosztolányi kedvenc Bácskai Hírlapjában. Igen korai mű. Címe: Arany
vallása. Noha teljes bizonyossággal nem állítható, hogy az övé lenne,
a gondolatfűzése rá vall. Elég lehet ezt idézni belőle:

„A világosan kimondott, nyugodt értékbecslés és józan, rideg felfogás
egész életében kísérte a mi Aranyunkat. (…) Ő a dolgok mélyére látott, s ke-
rülte a lázas ábrándozást. Ő a reformációnak gyermeke volt, s bármennyire
is átérezte a jelen küzdelmének izgató voltát, mindig maradt belőle valami
a középkori világosan látó, pesszimista magyarból. A múltkor véletlenül be-
tévedtem egy református templomba. Éppen gyászszertartást tartottak. S mi
tűrés-tagadás, egy pillanatra földhöz szegzett engemet is az áhítat, a Kál-
vin komor szelleme. S ekkor értettem meg Arany lelkivilágát.”3

Kosztolányi — író elődeiről szólva, de többnyire, ha a kortársai-
 ról is véleményt formál, mindenekelőtt méltat; a szigor — néhány
kivételt leszámítva, idetartozik Szabó Dezső Elsodort falujának vit-
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riolos bemutatása — nem kenyere, mivel azt vallja, hogy nem elfo-
gulatlan szemlélő, kiváltképp, ha a régiekről esik szó: Arany meg-
kérdőjelezhetetlen nagyságát ekképp nyugtázza 1930-ban, tehát a
legforróbb vallomását nem évfordulós alkalomra tartogatva:

„Nem ismerek az egész földgolyón nagyobb művészt Arany Jánosnál,
sem az élők, sem a halottak között. Az ilyen megállapításokat általában fe-
lelőtlennek, gyermekesnek tartom. Mégis le kell most írnom, mert ezt
érzem. Van némi összehasonlítási alapom is. Hat-hét nyelven olvasgattam
össze a világ legnagyobbjait. (…) ő maga a nyelv. (...) Gyakran jut eszembe
Péterfy Jenő kijelentése. Mindenki, aki magyarnak született, s így akarva,
nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást kap azáltal, hogy Arany
Jánost eredetiben olvashatja.”

Arra tehát, hogy mit jelenthetett Kosztolányi Dezsőnek a „mi Ara-
nyunk” költészete — ha nem ismernénk róla szóló feledhetetlen kis-
esszéinek sorát, sem a föntebbi idézeteket —, feleségének életrajzi
regénye akkor is felelne: az író a rákbetegség könyörtelen testi szen-
vedéssel járó poklában az Arany-összest és a Hamletet kéri. A rend-
kívül tágas műveltséggel rendelkező költő a Hamletet tartotta a leg-
tökéletesebb remekműnek, Arany mellett Shakespeare, Goethe volt
a vezérlő csillaga. Nem állt távol tőle, hogy Aranyt egyszerűen Dante
mellé helyezze a Pesti Napló 1930. november 16-ai számában közölt
gyöngyszemében. Idemásolom Arany kevéssé ismert töredékét, a
Tájképet:

„Nem tudja, hogy emlék minden legkisebb hely: 
Hogy a Haza teste mindenütt egy sebhely.”
Kosztolányi ezt írja erről a két sorról: „Miért olyan gyönyörű ez,

mint Dante legszebb terzinája? Nem lehet elemezni. Talán azért, mert a
nyelv őstelevényéből fakadt a gondolata is, meg a muzsikája is. Talán azért,
mert az a bűvös rím: a legkisebb hely… sebhely… mintegy dióhéjban
közli a mondanivalóját.”4

A föntebb kiemelt „mi Aranyunk” megfogalmazása — mai szem-
mel: családias idillje, patinája mellett is — közli mintegy dióhéjban
Kosztolányi kapcsolatát, vonzásának forrásvidékét Arany költésze-
tével: a legerősebb összekötő kapocs közte és Arany között a magyar
nyelv, kettejük anyanyelve. Annak a magyar nyelvnek a szép és tökéle-
tes költői használata, amelyen Arany írt, s amelyet a 19. század nagy
magyar költője végtelen szerénységében gazdagított és megművelt.

Felesége írja le, hogy Kosztolányi a húszas években Amerikába
kivándorolt egyik barátját levélben „szép ikes igéinkre” emlékeztette,
és maga egyebek mellett ezért elvetette az emigráció (nem túl ko-
molyan vett) gondolatát. Az anyanyelv eszménye mindenekfölött
meghatározta Kosztolányi szellemiségét: „Az a tény, hogy anyanyel-
vem magyar, és magyar nyelven beszélek, gondolkozom, írok, életem leg-
nagyobb eseménye, melyhez nincs fogható (…) Naponta sokszor gondo-
lok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.”

Mindemellett volt türelme (erősen franciás ízlése mellett) Shakes -
 peare és Goethe nyelvének elsajátítására, és a más kultúrák iránti fo-

4Kosztolányi:
Látjátok, feleim,

i. m. 145–146.
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gékonyságot mindvégig zsinórmértéknek tekintette a maga szá-
mára. Sőt, azt egyenesen fogyatékosságnak, parlagiasságnak gon-
dolta, ha valaki egy nyelv, egy kultúra és gondolkodásmód falai
közé zárkózik be.

Kosztolányi alaposan kivette részét a nyugati (akkor valóban
egyedüli mércének állított) műveltséghez való fölzárkózás irodalmi
és művészeti mozgalmából. Az irodalmi modernizációt máig irigyelt
eredménnyel megvalósító folyóirat, a Nyugat első nemzedékének
tagjaként fölismerte: „csak annyiban érték a munkánk, amennyiben a
világ versenyében is érték”. Európaiságának lényege a mindennapi-
ságban és a műveltségben egyformán megnyilvánult, alkotórészei
ott sorakoznak útirajzaiban, műfordításaiban, de az anyanyelvhez
való jelző nélküli hűségében nyilvánult meg a legkifejezőbben és
legteltebb tartalommal, anélkül hogy a két fogalom — európaiság
és magyarság — akár egyetlen óvatlan pillanatra is csorbította
volna egymást világképében, művészeteszményében és az életről
vallott nézeteiben — bármilyen komor volt is a kor díszlete hozzá.
Gondoljunk csak a „múzsák testvériségének” eszméjét kölcsönö-
sen kifejező barátságára Thomas Mann-nal.

Megrendítő pillanat, olykor már-már szinte felfohászkodás Kosz-
tolányi Arannyal való irodalomtörténeti találkozása a kisrajzokban,
cikkekben. Ezért talán nem túlzás, sőt akár helyénvaló is Kosztolá-
nyi Arany-elragadtatásáról beszélni; nyelvileg összenőtt két zseniről
van szó: a 20. század egyik legnagyobb magyar írója, stilisztája, leg-
pontosabban fogalmazó költője fejezi ki az elragadtatását elődjéről
„Ő az, ki csodát művelt anyanyelvemmel”, kiáltott föl. Mert mi a leg-
nagyobb kincs az életünk mellett a Földön? Az anyanyelvünk. Mi az
anyanyelv? Az a csodálatos jelenség, amelyen édesanyánk először
szólt hozzánk, és amelyen először szólalunk meg. Amely születé-
sünk pillanatától kísér bennünket az életben, hogy képesek legyünk
eligazodni a világban. Egyedül az anyanyelvünket „beszéljük jól”,
akár szenesembernek születtünk, akár az összehasonlító nyelvtudo -
mányok professzorának. És egyedül az anyanyelvünkön „értünk”
rendesen, hiába „vagyunk perfekt” valamely más nyelven is. Azt
hiszem, a második világháború előestéjén az Illyés Gyula által elin-
dított Kosztolányi-sorozat (Kosztolányi Dezső hátrahagyott műveinek
tíz kötete, amelyet aztán Illés Endre egy tizenegyedikkel toldott
meg, a Színházzal) ezért is indulhatott el az Erős várunk, a nyelv című
gyűjteménnyel — az írói szolidaritás egyik igen ritka teljesítménye-
ként: „S íme itt a mű, a legkülönb, amit eddig a magyar nyelvről szépíró
alkotott. Szellemes, elmélyülő, pompás felkészültséggel hordó és hódító.”
— Illyés Gyula kijelentése máig ható pontos jellemzés, és összhang-
ban áll azzal az irodalomtörténeti és olvasói tudással, amely Kosz-
tolányiról bennünk él.

És azzal a képzettel is, amellyel Kosztolányi fogalmazott Arany
nyelvéről.
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„Van-e ennél gyönyörűbb név?”

Hogy mindezek mellett is mekkora rangja volt Aranynak Koszto-
lányi életében, arra egy példa még mindenképpen idekívánkozik;
Kosztolányi számára az Arany név szinte az eredeti teremtéssel azo-
nos; már-már az a benyomásom, hogy művészetvallássá, különle-
ges jelenséggé vált a számára, amelyet egy viszonylag kevéssé is-
mert Esti-novella keretébe foglalva is elmondott. Az Esti-monológ
szemléletesen mutatja a költő fölfokozott viszonyát Aranyhoz, hi-
szen kiemeli a csupán helyi értékkel rendelkező megszólalások
közül. Mintha a korábbi nekirugaszkodások összegzése is lenne egy
másik, meditatív műfaji köntösben. Sajátos irodalmi morfondíro-
zás az élet kisebb-nagyobb, de világló eseményeiről, ahogy azt az
alteregó-fikció páratlan remekművében szállítja az író: emitt Arany
Jánosról.

A novella az Új Idők 1932. október 2-ai számában jelent meg.5

Ide másolom végezetül egy részletét: 
„— Nincs név, mely versenyezhetne véle — tette hozzá. [Esti Kornél

— a szerző] — Maga ez a név, puszta megjelenésében, külső idomában,
zenei összetételében is csodája az aránynak, a kellemnek, a tiszta egysze-
rűségnek és bátor eredetiségnek. Nem az a fény téveszt meg engem, és káp-
ráztat el, mely mögötte ragyog, nem az a dicsőség, mely hozzátapad. Ha az
országút porában lelném, elhagyatva, mint egy patkót, odadobva és isme-
retlenül, akkor is fölemelném, és magasba mutatnám. Lágyan fénylik, mint
az ősi verőfény nehéz aranya, s mikor leejtem, egyéni, utánozhatatlan
hangján cseng, mint a fémek királya, minden korok bálványa, a pompa, a
tökély, a gazdagság jelképe, melyet nem fog rozsda. Hódító nemességében
úgy beszél, mint az érettség, bölcsesség és igazság. Rozsdátlan, ősrégi, ki-
rályi név, melyet az irodalmi tőzsdék árszökése és árbukása, a papírbankók
ingadozása nem érintett soha. Üdülés hallani a fülnek. Aki hallja meg-
nyugszik, elpihen, mosolyog, mintha titokban kincset kapott volna. Bal-
zsam és gyógyulás kimondani is.”

5Kosztolányi:
Látjátok, feleim,

i. m. 146–151.
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