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A megszülető halál: fikció és nyelv  

Bengi László: Elbeszélt halál. Kosztolányi-tanulmányok
Ráció Kiadó, Budapest, 2012, 238 l.

Az 1985-ös Kosztolányi-centenárium korszakfordító jelentőségű volt az életmű 
tudományos recepciója szempontjából, bő egy évtized múltán kijelenthetővé vált, 
hogy „a huszadik század végén a Nyugat első nemzedékének tagjai közül Kosztolá-
nyi foglalkoztatja legtöbbet az értelmezőket”,1 az elmúlt évtizedekben pedig egyre
erősödő kultusz egészíti ki a tudományos igényű Kosztolányi-értelmezést. E kon-
junktúra egyik igényes megnyilvánulása Bengi László tavaly megjelent Elbeszélt halál
– Kosztolányi tanulmányok című kötete.  

Bengi neve és munkássága szorosan kapcsolódik a Kosztolányi-kutatáshoz. Már
első önálló kötetének jelentős részét az író-költő művészetének szentelte, s az eltelt 
tizenkét esztendőben évről-évre jelentek meg folyóiratokban, tanulmányfüzetekben, 
konfrenciaelőadások anyagai közt újabb Kosztolányi-értelmezései. E nem lankadó 
érdeklődés erősíti azt a korszerű kritikai diskurzust, melyről megállapítható: a hazai 
értelmezői közösség elvárási horizontja, amely immár elsősorban a nyelvet tekinti az 
irodalom anyagának, az elmúlt év(tized)ekben érett meg igazán a Kosztolányi-
életmű termékeny recepciójára. 

Bengi László új kötetének fellapozása után az olvasó első élménye a hiány ta-
pasztalata, mely azonban azonnal a hiány kitöltésére, az aktív befogadásra szólít fel.
A tanulmányok előtt nem találhatunk előszót, bevezetőt, ajánlást, nem kapunk el-
igazítást. A bevezető elhagyása az (önkéntelenül is) iránymutatást kereső olvasó 
érdeklődését azonban így más, fontos transztextuális szövegekre (fülszöveg, cím, 
alcím) és intermediális üzenetekre (fotó, betűszín) irányíthatja, melyek fölött más-
képp talán elsiklott volna a figyelme. Így például feltűnik a fekete-fehér borítón 
zölddel szedett cím, amely a Kosztolányi által gyakran használt tinta árnyalatát jele-
níti meg, e mozzanat pedig előrevetíti a kötetben szövegkiadással, kéziratokkal fog-
lalkozó fejezeteket. Az alcím szószerkezete ugyancsak szemantizálható: a Kosztolányi-
tanulmányok kifejezés sejteti, hogy nem csupán Bengi László értelmezői szövegeiről 
lesz szó, hanem magának Kosztolányinak a tanulmányairól – s valóban, öt fejezet az
író-költő értekező prózáját tárgyalja. 

A fülszöveg, a fedőlap fotója és a főcím egyszerre idézik meg a halál motívum-
körét és az ehhez szorosan kapcsolódó nyelv működésének sajátos játékterét. A cím 
paradox jelzős szerkezete a fikcióra és a fikció milyenségére összpontosítja figyel-
münket: a halált elbeszélni ugyanis kizárólag képzelt szövegek szövetei között lehet-
séges, az irodalom sajátos alakzata tehát egy valóságon túli valóságot képes sejtetni
– „a világ mindig fikció is” (41.) –, azonban biztos jelentést sosem nyújthat, amint a
halál valódi tapasztalatát sem tárhatja föl. A fülszöveg kontextusa e jelenséget kiter-
jeszti a nyelv természetére is: ahogy egy elbeszélésnek nem létezhet végső, lezárt 

1 Előszó [A szerkesztők] = Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, szerk. KULCSÁR SZABÓ Ernő, SZEGEDY-
MASZÁK Mihály, Bp., Anonymus, 1998, 7.
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értelme, úgy nyelvünk, szavaink jelentése is folytonos halálon és újjászületésen megy
át; Bengi László szövegelemzései e Kosztolányi által is megszólaltatott tapasztalatot
tárják fel a tanulmányok során.

A fedőlap fényképe a Kosztolányi-recepció kedvelt, kitüntetett portréja a költő-
ről (vö. ugyanez borítón: Kosztolányi Dezső összes fényképe, PIM kiadványa, 2006.), e
kép tovább erősíti a cím jelentéskörét. A fotó transzcendens, túlvilági kisugárzása, 
Kosztolányi alakja művészetének hermészi-közvetítő szerepét sugallja (evilág és a 
[nyelvi] másvilág között). A fénykép azonban csak nyitány lehet egy szövegértelme-
ző tanulmánykötet elején, hiszen a tükörkép, a fotó magával vonzza a mesterséges 
viselkedés hamisságát (Bahtyin).

A könyv három nagyobb fejezetre tagolódik, az első részben Kosztolányi utazó 
prózájáról, majd az Esti Kornél úti kalandjairól olvashatunk, a második passzus az
Aranysárkány szövegével foglalkozik behatóan, a harmadik rész tematikusan lebont-
va vizsgálja Kosztolányi értekező prózáját (tudományos, lélektani, nyelv-, és identi-
tásfölfogásáról).

Az első írás Az utazó Kosztolányi címet viseli, ebben Bengi a költő úti tapaszta-
latai és cikkei mentén kibontakozó nyelvszemléletét próbálja feltárni. Az ötlet
termékenynek bizonyul, hiszen az utazás fogalma immanens módon megidézi
nyelviség, idegenség, megértés nehézségeit, s a nyelv önkényességére, önállóságára
mutat rá. Utazás és nyelvszemléleti írások kapcsolatának megrajzolása újszerű 
gondolat, hiszen Szegedy-Maszák Mihály mércének tekinthető monográfiája 
Kosztolányi nyelvfilozófiai témájú dolgozatait elsősorban az író fordítói gyakorla-
tára vezette vissza.2

A fejezet másik izgalmas felvetése, hogy „Kosztolányi már 1908-ban a technika
századának látta korát”. (20–21.) Ez az elképzelés megérdemelne egy részletesebb,
akár az újabb mediális elméleteket is bevonó értelmezést. Kosztolányi egyes meglá-
tásai ugyanis figyelemre méltó egyezést mutatnak a jó pár évtizeddel későbbi kon-
cepciókkal. Bengi egy helyen párhuzamot von a költő és McLuhan szövegei közt, 
azonban hasznos volna Kosztolányi elgondolásait hosszabban, például Flusser, Ong,
Benczik „másodlagos szóbeliség” elméleteivel összehasonlítani, vagy városszemléle-
tét posztmodern város- és térpoétikai elképzelésekkel összemérni.

Az első fejezet észrevételét, miszerint Kosztolányi prózájában írás és utazás egy-
másba oszcilláló fogalmak, vagyis hogy „maga az irodalom is tekinthető úgy, mint egy 
fiktív világban, ismeretlen nyelvi szövetben tett utazás” (48.), rendkívül meggyőzően 
fejti ki a kötet második fejezete (Esti Kornél úti kalandjai). Bengi elismerésre méltó jár-
tasságról tesz tanúbizonyságot az Esti Kornél-szövegek és szakirodalmuk végtelen
kozmoszában, e rész gondolatmenetei reveláló erővel hatnak. Rádöbbenhetünk: az 
Esti-elbeszélések nem egyszerűen autopoetikus jellegűek, a fikcióképzés aktusán túl 
reflektálnak kortárs nyelvtapasztalatunk mindennapos küzdelmeire is, a nyelv önálló-
sodó természetéből fakadó értelmezések „kétségbeejtő behatárolhatatlanságára”, és az 
erre visszavezethető világmindenség „elsajátíthatatlan mozzanatára” is. (67, 68.) 

2 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Kosztolányi Dezső, Pozsony, Kalligram, 2010, 538.
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A tanulmánykötet következő része, igen éles váltással, filológiai tárgyú írásokat 
közöl, és (tudhatóan, de be nem vallottan) az Aranysárkány kritikai kiadásának
munkálataiba enged bepillantást. Bengi László a fejezet első bekezdésében igyek-
szik a különböző szövegváltozatok viszonyba állítását „értelmező tevékenységnek”
felmutatni (91. – kiemelés az eredetiben). Az olvasó a szövegváltozatokat valóban
tekintheti egymáshoz képest intertextusoknak, mi több, a korábban felvezetett út–
írás metaforát is megidézheti, ha a szöveggondozást úgy fogja fel, mint „egy szö-
veg útjának újratérképezése.”3 Azonban e fejezet ilyen jelentéseket és kapcsolato-
kat nem idéz meg, helyette a Bengi László által sajtó alá rendezett Aranysárkány
kritikai kiadásának egyik dolgozatát ismerhetjük meg – előre. A különben rendkí-
vül hasznos és rendkívül sok munkával járó filológiai eredmények közlését egy
kissé testidegennek érzem az alapvetően szövegértelmező karakterű tanulmány-
kötetben.

A filológiai nézőpont és önéletrajziság hangsúlyozása visszatér a Motívum és ha-
tás alfejezetben is. (A textuális és kontextuális nézőpontok egymáshoz közelítése 
fontos feladata a kortárs irodalomtörténetnek és elméletnek, de kizárólagossá nem
tehetjük egyik aspektust sem.) Az izgalmas felvetések mellett ebben a fejezetben
ilyen mondatokra is lelhetünk: „az emlékek nem egy az egyben tétettek át a regény
kitalált világába.” (130.) Ez és az ehhez hasonló megállapítások ellentmondásba
kerülnek a tanulmánykötet korábban kifejtett irodalomszemléleti premisszáival, de
Kosztolányi – a könyvben szintén hangsúlyozott – szemléletével is. Így az Arany-
sárkányról szóló három tanulmány közül a legizgalmasabb az Elbeszélt halál című 
alfejezet marad, mely egyfelől filozofikusan ragadja meg az ember elmúlástól való 
egzisztenciális szorongását, másfelől halál és fikció természete közt von izgalmas 
párhuzamokat.

Bengi László kötetének záró akkordjai akarva-akaratlanul azt bizonyítják, hogy a
Kosztolányi-recepció miért éppen napjainkban virágozhat. Tételmondattá sűrítve 
azért, mert „Kosztolányi vizsgálódásainak a középpontjába a szövegek megalkotott-
sága, a műalkotások nyelve került.” (178.) Hasznos vállalkozás volt egy tanulmányba 
gyűjteni Kosztolányi nyelvfelfogásának tételeit, melyek indirekt módon, és mégis 
természetükből fakadóan egy roppant vonzó, elegáns és példás világnézetet is ma-
gukban rejtenek.

A cím paradox szerkezete a tanulmánykötet végére feloldódik – halál, nyelv és
fikció metszetben találkozó fogalomkörei pillanatnyi halandósággá és újjászületéssé
lényegülnek. A kötet hasznos ismereteket nyújthat mindazoknak, akik Kosztolányi
művészetét korszerű (nyelv)elméletek felől, újabb értelmezői oldalról kívánják meg-
ismerni, ezáltal pedig naprakészek szeretnének maradni a rendkívül gazdag kortárs
Kosztolányi-recepcióban.

Asztalos Emese

3 Paul RICOEUR, Pillantás az írásaktusra, Bp., Helikon, 1989, 477.


