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A SZEREP-LÍRA KLASSZIKUS CIKLUSA

A szerep mint filozófiai, Hl. szociológiai kategória újabban nálunk is az érdeklődés
előterébe került. Tudományunk számára adódható tanulságaira Németh G. Béla úttörő tanul
mánya hívta fel a figyelmet.1 Németh G. Béla a fogalom filozófiai jelentése felől indulva jutott
fontos esztétikai eredményekhez. E tanulmánynak az a célja, hogy a fogalom poétikai tar
talmát és lehetőségeit tudatosítsa.
A szándék nem vadonatúj. Horváth János Petőfi-könyve óta irodalomtudományunk
ban ismerős fogalom a szerepjátszás s a szerep-líra kategóriája. Törvényesített poétikai
kategóriává is bizonyára azért nem vállhatott, mert Horváth János könyvének minősítései
s e minősítések nyomán támadt félreértések olyan szerencsétlenül ülepedtek a fogalom tar
talmát meghatározó jegyek közé, hogy jelentése már-már az őszintétlenséggel látszik azonos
nak. Álság, alakoskodás, teatralitás, — ezek azok a jelentéselemek, amelyek kompromittálják
a fogalmat.
Hamis látszat ez, bár nem egészen alaptalan. A szerep — a szó eredeti jelentésével
összhangban — a lírában is mindig valamely idegen alak, magatartás vagy jelmez felöltését
jelenti. Ebben az értelemben játszik szerepet Petőfi, mikor duhaj mulatozót, Ady, mikor
szegénylegényt alakít, s szerep-lírát művel Babits az egészen korai Strófák a wartburgi dalnokversenyről darabjaiban s a késői Jónás könyvében egyaránt. A példák többsége arra vall, hogy
mikor a költő azonosul egy választott szereppel, egyéniségének csak egyes vonásait nagyítja
ki, élményvilágának csak egyes rétegeit tárgyiasítja. Azt azonban szuverén lényeggé karakterizáltan. Az említett korai Babits-vers két darabja például szinte szöges ellentétei egymás
nak. A szerep tehát többnyire markánsan stilizál, élesen körvonalaz, s ebben az értelemben
valóban nem fedi pontosan és maradéktalanul a költői egyéniség teljességét, de mindig vala
mely lényeges oldalát, valamely fontos ügyét demonstrálja. Barta János — aki kéziratos
líraelméletében a gondolati s a tárgyias-lírával egy sorban említi a szerep-lírát —, az áthe
lyeződés lehetséges nyereségei között első helyen a felszabadító funkciót hangsúlyozza. A
Westöstlicher Diwan a példája, melyben Goethe Hafiz ikertestvéreként szabadon beszélheti
ki öregkori szerelmét s e szerelem rejtett konfliktusait. S az igazi szerep-lírát az egyes szám
első személyben előadott sokféle zsánertől talán éppen az azonosulás foka alapján lehet
elkülöníteni.
A legtávolabbi típust Szabó Lőrinc Vezér című verse példázhatná, melyben az ábrá
zolás objektivitása olyan mérvű, hogy Illyés Gyula egy elvont eszme megszemélyesítéseként
értelmezhette, objektív rajznak, mely akár „egy Shakespeare-nívójú dráma monológjaként
is megállhatna."2 Ez az a vers-típus, melyről nem tudható bizonyosan, hogy lírai töltésében
mennyi a megnevezés, az ábrázolás izgalmából eredő borzongás és mennyi a vonzalom. —
A közbülső fokozat példázására említhető Petőfi-zsánerekben elevenebben lüktet a sze1
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mélyesség, de még ezekben is hivalkodóan idegen a szerep. A könnyelmű, felszínes borivót
játszó költő alakításában csak a végső lírai mag: a maga gazdag, virtusra termett, természe
tességre törő egyéniségét közölni akaró „dévaj expanzivitás" azonosítható magával a költő
vel. Az arcképegyénítésből eredő lírai különösség, az idegen jelmezben való otthonos mozgás,
a sajátos akcentus érdekessége, az originális motívumok jelenléte a szerep-líra minden vál
tozatában fontos hatóelem, de legtermékenyebben ez a lehetőség is akkor érvényesül, ha
a felvett szerepben az egyéniség legfontosabb hajlamai juthatnak szóhoz, ha a szerep önvallo
más és önszemlélet, feloldódás és éber figyelem dialektikájának terepe; ha élvezheti és szem
lélheti is általa önmagát a költő, ha személyesség és proteuszi hajlamok egybejátszásának
alkalma a vers. — A szerep-líra legszebb példái, Arany Bolond Jsíó/cjától Ady kuruc-versein
át Benjámin László Buga Jakab énekei c. ciklusáig, ilyenek. Közöttük is különleges hely illeti
Kosztolányi híres ciklusát, A szegény kisgyermek panaszait, tüzetes elemzésétől tehát nemcsak
irodalomtörténeti, de poétikai tanulságok is remélhetők.

*
A szegény kisgyermek panaszai a legjellegzetesebb Kosztolányi-művek egyike, s jelentő
ség dolgában is az elsők közé szokás sorolni. Minden nagyobb igényű irodalomtörténeti munka
kitüntető figyelemben részesíti, Kosztolányiról írott paródiájában Karinthy is erre a kötetre
figyel. A Számadás némely darabjai már ismeretesek voltak, mikor Németh László ezt írta:
„A szegény kisgyermek panaszai Kosztolányi korai, de soha meg nem haladt verseskönyve." 3
Ha hihetnénk a vallomásnak, mely a kötet indítékairól, fogamzásának körülményeiről
szól, létrejöttét a véletlen művének kellene tulajdonítanunk. 4 Az okokat kár firtatnunk —
mondja ebben a visszaemlékezésében a költő. Hogy mi támasztotta Kosztolányiban éppen
1910 tavaszán a versre sarkalló sajátos gerjedést, valóban nehéz lenne egyetlen okban meg
jelölni, de mert bizonyos, hogy A szegény kisgyermek panaszaitan, mint minden jelentős
költői teljesítményben,, évek óta halmozódó kérdések oldódnak meg, inspirációk érnek be,
szándékok jutnak célhoz, ezek firtatásáról Kosztolányi intelme ellenére sem mondhatunk le.
A mü önmagában is helytáll magáért, de a létrejöttében közrejátszó indítékok: kényszerek
és lehetőségek felderítése révén jellege és jelentősége is jobban érthető, ill. mérhető.
A világirodalmi környezetből leggyakrabban a Buch der Bilder Rilkéjének hatását
említik vele kapcsolatban. Újabban azonban a francia és az olasz mintákra terelődött a
figyelem. Karátson Endre a gyermek-nosztalgia, a naiv, bensőséges érzelmesség, a ciklusos
tagolódás hasonlósága, sőt szoros szövegegyezések alapján valószínűsiti Verlaine, Henry
Bataille, Fernand Gregh, s főképp Francis Jammes és Verhaeren ihletését.6 Rába György
és Rózsa Zoltán pedig a századvégi olasz líra egyik szimbolizmusra hajló, dekadens irányá
nak, a crepuscolarénak képviselőiben, elsősorban Guido Gozzanóban és Sergio Corazziniben
gyanít Kosztolányi felé utaló nyomokat." Feltevésüket csak megerősíti a tény, hogy
Kosztolányi 1908 júliusában, majd egy évvel később ismét Olaszországban jár. Innét
írja egyik levelében: „Űjra én vagyok. Mindig én vagyok. Olasz újságok, olasz könyvek és
olasz emberek közt ülök és olaszul beszélek."7 A crepuscolare-költészet ekkor van ^virágá
ban. A Karátson Endre francia, ill. belga rokonítását, A szegény kisgyermek panaszai-bm
észlelhető kapcsolatok mellett, a Modern költőkben közzétett műfordítások is alátámaszt
hatják. Rilke iránti erős vonzalmára pedig maga Kosztolányi hívja fel a figyelmet.8
a Készülődés. II. köt. 315.
*5 Kosztolányi: Ábécé. 146.
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Különös, hogy a legjellegzetesebbnek ismert Kosztolányi-kötetben ilyen erős és sokágú
az idegen vonzás. Mintha változatlanul érvényes lenne, amit Ady a Négy fal között bírálatá
ban írt: „Könyvek, olvasmányok, tűnődések és elcsuklások közül fölbocsátja a lelkét. Néha
nem tudjuk: mi volt olvasmány, mi volt ötlet, s mi volt benső, lírai fölfakadás?"9 Szabó Dezső
még jóval később is sértő éllel emlékeztet A szegény kisgyermek panaszainak lombos család
fájára. A pozitív irodalmi munkáról c. cikkében „rilkissizmusnak" titulálja Kosztolányit,10
s példája régebben nem volt elszigetelt.
Kosztolányi alighanem a maga eredetiségén ejtett foltot torolta meg, 1908-ban, amikor
Swinburne baudelaire-i vonásairól írva kijelenti: „Azt mondják hatott is rá. Én nem hiszem.
Vannak egyformán beállított szemek, amelyek megalkotottságuknál fogva hasonlókat vesz
nek észre s vannak rendőr szemek, melyek mindenkiben tolvajt sejtenek és semmit sem lát
nak meg." 11
Ez az ostorrá font, szellemes érvelés, mint Kosztolányinál oly sokszor, ezúttal is csak
részigazságot tartalmaz, — hiszen a rokonítás vagy a kölcsönhatások felfedése nem zárja ki
az eredetiség t é n y é t - , de A szegény kisgyermek pünaszai-nak genezisét illetően mégis nagyon
fontos ez a részigazság. Fontos, mert a látásról szólva a költői jellem alapvető hajlamaira
figyelmeztet.
A Négy fal között darabjai és az akkoriban írott levelek még olyan költőt ígértek, aki égig
akarja tornyozni az életet, aki állandó filozófiai extázisban él, világ- és ember-megváltó
ambíciók hevületében, aki csupa erkölcsi érzékenység, csupa kultúra és csapongó féktelenség:
Euphorion, aki Dionüszosz és Ikarosz egy személyben; aki bámulja a klasszikusokat s meg
veti a moderneket. — De már akkor sejthető volt, hogy a büszkén vállalt euphorioni program
nak előbb utóbb módosulnia kell, hogy a magasztos témák s a hagyományos realizmus
iránti csodálat ellenére Kosztolányiban nagyon is modern: esendőbb nyugtalanság készül
kifejezőbb, személyesebb formát keresni. A Négy fal között fogadtatása nem volt rossz, de
a versek élményfedezete iránt kétséget támasztott. Az „irodalmi író" mint minősítés, az
eredetiségre annyira kényes korban nem számított dicséretnek. Válaszában Kosztolányi maga
is elismeri, hogy mennyire érzi az életből való kiszakítottságát, „az útszélen vergődőnek
folytonos ambíciórohamát, a páriának beteges gyönyörét a szépben, az újban, a nagyszerű
ben. Festetlen és vértelen az én poézisom, levegőcsillogás a gondolatvilágom, ködvár a há
zam. A szívek és érzések világában az a végzetem, ami Berkley püspöknek a filozófiában,
hirdetem, ami nincs s bámulom a semmit, az ürességet, ami nekem mégis több, mint az
egész buta világmindenség. Én a négy fal között látok délibábokat, a levegőbe rajzolok
perzsa arabeszkeket."12
Hogy mennyi ebben a levélben az őszinte belátás s mennyi a rejtett visszautasítás,
nehéz volna eldönteni, de az bizonyos, hogy idők multán csak sokasodtak az útkeresést s az
érést sürgető jelek. A Budapesti Naplónál eltöltött évek, az éles szemű, rossznyelvű munka
társak figyelme, a bohém-élet szertelen mámorai s csömörös hétköznapjai, a beérkezéssel
felfokozódó versengés feszített irama, az állandó éber készenlét, a testvéri barátok — Babits
és Juhász — elhidegülése, a naponkénti megméretés procedúrái kikezdték az önszemlélet
aggálytalan fölényét. Akarva, akaratlanul, de azt is be kellett látnia, hogy az euphorioni
program betöltésére Ady az elsőrendű illetékes. A Nyugat megindulása s az új törekvések
mozgalommá szerveződése, eszmék és stílusok dolgában egyaránt, önkéntelenül is határozottabb
választásra készteti a modernség igényével alkotókat. Az európai líra elmélyültebb megisme
rése, a fordítás állandósult gyakorlata során maga is ráébred arra, hogy a korábban nyava
lyásnak, üresnek, pózosnak s ezért ellenszenvesnek érzett irodalom; Baudelaire, Verlaine,
9
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Lángelmék. 74.
12
Ady Endre válogatott levelei. Bp. 1956. 162.

552

Mallarmé s általában a dekadenstek, ill. szimbolisták vívmányai nélkül nálunk sem képzelhető
modern irodalom. A különös gerjedés (amelyről idézett nyilatkozatában beszél), melynek
során csodálatosnak látja az egész világot s már-már nyelvén lebegni véK „mind ami volt,
van és lesz," — egyre gyakrabban tör rá 13 s kudarcait egyre gyötrelmesebben viseli. A titáni
álmokból a Négy fal között után évekig szinte semmi sem valósul meg. Vergődik a vértelen
képzelgés és a szürke naturalizmus végletei között, hol a képzelet s az álom játékait hirdetve
egyedül üdvözítőnek,14 hol gúnyolódva a szimbolikus ködökben lebegés divatja felett.15
Ő is érzi a naturalizmus apoetikusságát, de kiszakadni a valóság vonzásából sem tud. Nem tud
és nem is akar, mert ez a vonzalom legalább olyan mélyen gyökerezik ösztöneiben, mint a rej
telemre szomjas képzelgés. Innét ered fogékonysága Dante, Shakespeare, Arany, Csokonai
„földszagú", „durva", „párádzó", „friss", „életteli", „harmatos" érzékletessége iránt. 16
Ez a két ellentétesnek tetsző tulajdonság voltaképpen közös gyökerű. A képzeletet
Kosztolányinál sohasem filozófiai, erkölcsi természetű indítékok mozgatják. Emelkedett
csapongásait, intellektuális megrendüléseit, blazírt gesztusait a vele egykorú legközelebbi bará
tok sem vették egészen komolyan: Euphorion nemcsak hős volt, nemcsak Ikarosz, de pajkos,
féktelen gyermek is. A korai versekben állandóbb és bizonyosabb a robbani akaró forró, név
telen láz, mint az eszmei szándék. Barta János egyenesen úgy véli, hogy Kosztolányinál
hiányzik is vagy gyönge a magasabb affektivitás. „Mintha egyénisége épületében az egyik,
éppen világosabb, szellősebb emelet lakatlan volna; hiányzik az érzületek, az igazi szenve
dély, az indulat hullámzó, áramló lüktetés 0 . Annál elevenebb azonban az a furcsa élet, amely
még nagyon közeláll testi, gyermeki mivoltunkhoz."17
Kosztolányi elég korán ráébred e sajátos hajlamának erejére. Babitsnak írja Bécsből
1904 novemberében: „Soha nagyobb képrombolás nem volt bennem, mint m o s t . . . Barátom,
sekélyes leszek ! Paraszt és brutális ! Megéreztem a múlt hatalmát, titokzatos vonzóerejét. . .
most mélységesen érzem az élet családi kályhályának melegét . . . az ember sorsa az ember
jelleme; de hol van az ember sorsa: a múltban ! Létünk minden gyökérszála oda kapaszkodik,
nevelésünk onnan kaptuk, első benyomásainkat onnan szereztük. Nem tudom miért, de én
fanatikusa lettem a letűnt időnek. Gondolatok és hangulatok bántanak. Mindig arról álmo
dok, hogy gyermek vagyok s oly érzelmeket érzek ilyenkor, amelyeket kifejezni sohasem tudok
de mindig vigaszt merítek belőlük. Félő tisztelettel meredek mindenre, ami otthonról jő;
ez szent, gondolom magamban, hisz a semmiségek, melyek már elmúltak, a múlt igénytelen
tárgyai és eseményei, alkottak engemet, ők az én isteneim."18
Mintha csak Proustot hallanók: az emlékezésben zavartalanabbul, tisztultabban
mélyebb értelmük szerint tetszenek fel az élet tájai, leggazdagabb forrás itt is a gyerekkor és
a tárgyak. Végtelen világ rejlik s vár bennük kiszabadításra. Az emlékezés spontául, szinte rá
tör az emlékezőre, s alkalma „édes gyönyörűséggel" tölti el. Elképesztő az egyezés, pedig
semmi okunk feltételezni, hogy 1904-ben Kosztclinyi tudott volna Proustról. Valószínűbb,
hogy a bécsi szimbolisták folyóiratában, a Blätter für die Kunst-ban, Hofmansthal s Rilke
köteteiben olvashatott ekkor az idő múlását Isergsoni értelemben interpretáló, a gyermekkort
felfokozott jelentőséggel idéző verseket.19
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Mint a Babitshoz írt levél is beismeri, ekkor még nem hisz e különös érzések kifejezhe
tőségében s modernségükben sem bizonyos. A Négy fal között néhány darabjában (Öreganyám,
Clementi szonáta, Halottak napja) már próbálgatja a hangot, de Bécsből hazajőve, régi és új
barátai között, tervek, vállalkozások izgalma közepette: a sűrűbb, otthonosabb közegben
elakad a gyermeki ihlet ere. Felfakadását az euphorioni attitűd hitelének és terméketlenségé
nek megcsappanása mellett egy újabbkeletű élmény tette lehetővé, a Lányi Hedvig iránti
szerelme.
A kapcsolat 1907 decemberében kezdődik. Eleinte „intelligens barátságként" aztán
egyre hevesebb, viharzóbb szenvedéllyé mélyül. Az iramot természetesen Kosztolányi diktálja.
Végigjátssza, végigszenvedi a költő-szerelem legjellemzőbb változatait a sírástól az ujjongásig,
az áhítattól az érzéki sóvárgásig. Olyan feleségnek képzeli Heddát, aki érti és azonosul művé
szetével. Aki közönség s parner is lesz egy személyben, de megteremti a tiszta, rendezett otthont
is, akivel továbbélheti a gyermekkor bensőséges mítoszát. Hozza, átörökíti, ami szép és jó
volt Szabadkából s ami nélkülözhetetlen Budapestből.
Heddának imponált a már neves költőnek számító ifjú rajongása — s Kosztolányi ügyelt
is rá, hogy híre, neve, jelentősége ne maradjon rejtve —, lassan benne is vonzalommá erő
södött a tetszés, de „szárnyalni" nem tudott a költővel (maga mondta így beszélgetésünk során)
sem a szerelemben, sem általában. A költő boldogsága nem felhőtlen tehát, érzékenységét
mindig felsebzi a kétség, s az ebből eredő alkalmi szorongást a kétségbeesés intenzitásával éli
át. Minden rossz jelben katasztrófát gyanít.
Szauder József joggal óv attól, hogy túl komolyan vegyük ezeket a megnyilatkozásokat,
de figyelmeztet Kosztolányi újkeletű magánosságának jelentőségére is.20 Okkal, mert ez a
magány már nem a védett ifjú magánya, Ady ellenében — titkoltan vagy nyíltan, majd
nem egyremegy —-, Babits nélkül, Juhász nélkül a zajló irodalom nyílt, veszedelmes vizein
a pánikra hajlamos Kosztolányinak a Hedda-szerelem volt a biztos rév. Családiassága, nem
zeti érzései tüntető vállalásában, érzelmessége, jósága, szelídsége őrzésében — a mindent
kikezdő játékos anarchiával szemben - e z a kapcsolat a legerősebb fedezete. Euphorion Esti
Kornéllá változása előtt a Hedda-szerelem a legfontosabb állomás. Utolsó állomás.
Ez a boldog- fájdalmas állapot szabadítja fel s juttatja pompás, termékeny szerephez
Kosztolányi lírájában a gyermekit. Nem csupán egy élmény-rétegről s nem egy téma-csokorról
van tehát szó, hanem szerepről, amely az értékelést, az értelmezést s a közlést is meghatározza,
tehát a mű egész jellegét. Szerencsés és termékeny szerep.
Mint ismeretes, a felnőtt látásban a korábban szerzett ismereteknek igen nagy a sze
repük, ítéleteiben tapasztalata is jelen van, a gyermek ilyenek hiján olyannak hiszi a világot,
amilyennek a pillanatnyi benyomása mutatja. Amit az impresszionizmus legtöbbre becsült:
az elfogulatlan, szűzi érzékelés, a kisgyereknek játszva sikerül. Amiben csak a kivételes fel
nőttek kivételes alkalmak jóváltából részesülhetnek, a gyermeknek természetes és állandó
aktusa: a felfedezés, számára meglepetések sorozata a létezds. A felnőtt ismeri a dolgok ter
mészetét, tudja az összefüggéseket, Adyn meg is ütköztek a korabeli olvasók, mikor arról
beszélt, hogy hallja a napsugarak zúgását s látja a menydörgést. A kisgyermek tréfásnak érez
heti a lila tintát, némának a szürkét, szomorúnak a violát, mérgesnek a vörös alkonyatot.
(Mostan színes tintákról álmodom.) Hiheti, hogy esteledvén, a szoba bútorai emberi mozdulatok
kal, érzésekkel alszanak el: „A divány elbújik", az óra „félve üt", a mécses „álmosan virraszt"
(Este, este... A kis mécs). A gyermek érzékelése nem differenciált, egész lényével figyel,
természetes hát, ha összefüggést érez ott, ahol a gondolkodás elszigetel s fordítva: esetleg ki
nagyítja azt, ami a felnőtt értékrendjében jelentéktelen. A szimbolisták sóvár álmát, hogy a
különféle dolgokban és jelenségekben feltételezett közös lényeget, a titkot, amely — hitük
szerint — emberben és világban ugyanaz, amely a láthatóban és a láthatatlanban, a kicsiés
20
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nagy dolgokban egyaránt megsejthető, ami a hit nélkül maradt, nagyvárosi magányos embert
a mindenséggel összeköti,21 ezt a titkot a gyermek a maga ösztönössége jóvoltából önkéntelenül
is megsejtheti. S voltaképpen ezért vonzódnak hozzá a századvég modern költői. Ügy vélik,
hogy félúton van az ember és a természet között — mint Kosztolányiról szólva Karinthy írja —,
a gyermek még nem szakadt le a kozmikus élet köldökzsinórjáról, „s talán ő még emlékszik
olyan dolgokra, egy másik lehetőség világából, amire mi már nem emlékszünk."22 Akár a költő
zseni — tehetnénk hozzá, mert ezt a hasonlóságot Kosztolányi és Ady egyaránt vallotta.
Különösen Kosztolányi emlegette s bizonygatta sokszor, hogy a lángésznek a gyermek az
egyetlen méltó társa. 23 „Hogy rakja a színeit egymás mellé! — írja Ady Gauguinről 1906ban. — Gyermek, bolond vagy zseni képes ilyen vakmerőségre." Másutt a nagy ügyeknek
kijáró jelentőséggel jósolja, hogy a gyermeket egyszer majd bizonnyal nagyon komolyan fogja
venni a felnőttek országa. „Gondolkodók, művészek kezdenek foglalkozni a gyermekkel"
• — adja hírül ugyanitt.24 S. Freudra gondolna? — talán igen, talán nem, de hogy 1909-ben
Kosztolányi már tud róla, ez bizonyos.25 Alaposan aligha tanulmányozhatta, 26 de szempon
tunkból nem is ez a fontos, hanem az, hogy egy nagyjelentőségű tudományos felfedezést hihe
tett fedezetül maga mellett, amikor gyermeki ihletének magát átadta.
A szegény kisgyermek panaszai-nak minden darabján érzik, hogy költőjük elemébe
került, s mert fontosnak és rendkívülinek érzi, amit művel, szerepében felszabadultan és teljes
szuverenitással mozog. A témákat, motívumokat elődeitől rendre elorozza: G. Rodenbachtól
a szomorú unalomba merült kisvárosi vasárnap délutánokat; Verhaerentől a vidéki élet emlé
kezetes mozzanatait és alakjait: a gyümölcsös ősz, a csendes esti beszélgetések emlékét, a
doktor bácsi alakját, az ünnepi misét és a fürdőt.27 A Verlaine-nél és Laforque-nál felsíró zon
gorát szinte vándormotívumként kezeli, s így van a Henry Bataüle-nél, Fernand Gregh-nél,
Francis jammes-nál s főként a Rilkénél megcsodált, titokzatos jelentéssel telített tárgyakkal is.
A titokzatosság és sejtelmesség, mely az emlékeket belengi, maga is divat már ekkor, de Koszto
lányit ez nem feszélyezi. S nem feszélyezik a szorosabb érintkezések sem: hogy G. Rodenbachnál
szinte úgy hal meg a palánta, mint nála a virág,28 hogy előtte Corazzini, sőt Szép Ernő is
szegény, meg nem értett kisgyermekként panaszkodik a felnőtt világra.28
Fesztelen magabiztosságának az a magyarázata, hogy ebben a gyermek-szerepben végre
önmagát adhatja: azt a vibráló, idegességgel, baljós sejtelmekkel és boldog bőséggel telített
mondandót, amelyet közeli anyag, határozott gondolat révén tárgyiasítani nem tudhatott.
Nem tudhatott, mert ez a mondandó lényegét veszítené el a körülhatárolással. A fogalmi
megnevezés vagy a szuverén jelkép azt zárhatná ki belőle, ami a legfontosabb: a felfakadt
bensőség folyamatos áramlását; a mágiát, melynek révén a felidézett gyermeki világ a költő
különös létélményének képévé lényegül. A versről versre haladó folyamat, a kibontakozó tár
gyi világ szélessége, világképszerű zártsága ugyanazt fejezi ki: a költő ráérzett a megnevezhetetlennek vélt titokra: arra, hogy van prizma, amelyen át önmagát és a világot együtt s egy21
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szerre láthatja, életsík, ahol horgonyt vethet, ahol be van avatva az emberek s a dolgok
különös jelrendszerébe.30
Kosztolányi számára szabadabb, spontánabb közlésforma ekkor el sem képzelhető.
Él is minden lehetőségével. Még az emlékezés attitűdjét is feladja, noha említett ihletői szinte
mindannyian a jelenből a múltba visszarévedve idézik gyermekkorukat. Kosztolányi majd
nem végig első személyben és jelen időben beszél. Mellőzi tehát azokat a szilárd pontokat is,
melyek az emlékezés során múlt és jelen viszonyának érzékeltetése folytán létesülnek. Erede
tiségének egyik szembeötlő jele, hogy egyetlen szintre koncentrálja mindazt, amit a költő
egykori és mai önmagáról mondani akar. S mert a jelent sem határolja körül, ez az egy síkra
fényképezett, polifon mondandó az időtlen kijelentések hatását kelti. De közben az élmény
egyszeri jellege és életszerű elevensége sem vész el.
Mert a kisgyermek figyelme nemcsak üde, látása nemcsak elfogulatlan, de mohó is.
Szép Ernő elárvult passzivitása nála csak mellékes vonás. Ez a kisgyermek bármennyit panasz
kodik is, voltaképpen igen életrevaló: csupa nyugtalanság, ámulás, rejtélyvallató izgalom.
Mindenre van gondja, ihletének hatalmát mindenre kiterjeszti, amit elérhet: napszakok,
évszakok, családtagok és rokonok, írás, iskola, szerelem, halál, a szoba,a város, a város környéke
— ezek a ciklus témái —, nem a megjelenítés érdekében kerülnek sorra, hanem hogy a maga
expanzív aktivitását, telítettségét és,különös jelentőségét érző lélek újra és újra megnyilat
kozhasson. „Másként halálos csend és néma untság" — kezdi a záró-versek egyikét, nyilván
azért így, hogy a Szabadkán töltött utolsó esztendő tényeihez is hű lehessen. A ciklus attitűd
jéhez azonban alig van köze ennek a sivárságnak. Minden darabjában az előhang ihletettsége
működik, a költő valóban „lát, ahogy nem látott soha még".
S a kisgyermek dolgaiban megejtő spontaneitással ölthet alakot ez az ihlet. Azt mond
hatnók, hogy a gyermek szinte eléje megy a költőnek, kedélye, mozdulatai termékenyítőén
hatnak vissza az ihletre. Nagy előnye mindjárt, hogy tárnáit nem kell körültekintően exponál
nia. A szimbolista költő azzal a meggyőződéssel írt, hogy bárhal metsz is bele a világba, bárhol
kezdi is el, szavában a mindenség egyazon lényege fog nyilatkozni. Ezért is maradt indítéka
sokszor homályban. A kisgyermek valóban ott kezdheti el, ahol akarja, úgy szólal meg, mintha
egy tétova képzelődés áramlásában váratlanul ragadná meg egy mozzanat, s már mondja is
ezt a hirtelenül felfénylő, azonnal kikívánkozó mondandót. így intonál: „Még büszkén vallom,
hogy magyar vagyok": — „A doktor bácsi | Áldott aranyember."; — „Az iskolában hatvanan
vagyunk"; — „Mostan színes tintákról álmodom."; — „Este, este . . . " ; — „Én félek."; —
„Féltizenkettő."; — „A délután pezsgett a poros utcán"; — „Jaj, az estét úgy szeretem,"; —
„Oly jó ébredni." — H o g y melyik doktor bácsiról beszél, hogyan tört rá a halál képzete,
melyik éj volt az, amelyikre gondol, miért véli fontosnak, hogy az iskolában hatvanan vannak,
s miért álmodik éppen színes tintákról, — a felnőttől joggal kérdezhetnénk, de. a gyermek
képzeletének rapszodikus ugrásait s váratlan lehorgonyozását egy-egy ponton, természetesnek
vesszük. Mint ahogy az is természetes, hogy az élménynek, amelyik éppen bűvkörébe vonta,
teljesen átadja magát. Témáját mindig kiszigeteli az egészből, az egyes darabok igen zártak,
de valamennyiben érezhető a lét rejtelmes titka felé hullámzó áramlás feszülő, vibráló lük
tetése. S mindkét sajátság a gyermek tulajdonságaként.
A határozott témán s a zárt versen belül egyrészt a képek tartalma, másrészt a beszéd
dinamikája idézi elő az említett mozgalmas polifóniát. A doktor bácsit többek között a prémjét
prémező homály vonja sejtelmes közegbe. S ha betegágyán a kisgyermek „mint egy bús, barna
bárkán | Ködös habok közt ringatózik", — ebben, túl a betegségen, az életérzés boldog és bal
jós tartalmai is jelen vannak. — „Én félek" — kezdi a ciklus egyik legjellemzőbb darabját,lát30
Hogy a kisgyermek panaszaiban a felnőtt Kosztolányi, a különös borzongásokban
tobzódó költő is jelen van, Kosztolányi ismerői mindig is hangsúlyozták. SZABÓ LŐBINC: K- D.
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szólag együgyű oktalansággal. Valójában nagyon is raffinált naivság ez. Azzal, hogy gyer
meteg szűkszavúságában nem mondja meg előbb a félelem okát, metafizikai jelentést ad a
mondatoknak. S ezt a kimondatlan, jelentést a következő mondat magyarázata nemhogy
megnevezné, inkább megerősíti rejtelmességét. A gyermek ugyanis „Az élettől és a sötéttől"
fél. Az első ok csak tapasztalaton, gondolkodáson alapulhat; az élettől félni csak filozófiai
szinten lehet. A sötéttől viszont a névtelen gyermeki ösztönök szintjén is. A két ok természetes
összekapcsolása — a távoliságukat nem ismerő gyermeki tudat könnyedén teheti ezt —,
mesteri társítás. Nyeresége többszörös, mert a gyermek bölcselkedése, tehát az önkén
telen jellemzésben rejlő humor révén derűt lop az éppen kiterjesztett félelembe. S ebben
a derűben a költő meghatottsága is ott dereng, emlékezés nélkül is érzékeltetni tudja tehát
egykori s mai önmaga közt a távolságot. A ciklus polifóniájának talán ez a meghatottság a
legvonzóbb eleme. S olyan szervesen szövődik össze a többivel, mintha már az akcentus jelle
gében benne rejlene.Ezért elég parányi tér, ütemnyi mondat, hogy oldjon és kössön, tágítson
és enyhítsen a vers, S amennyivel terjedelmesebb egy egész vers, szinte annyival gazdagabb,
színesebb, az említett belső zajlás:
Mostan színes tintákról álmodom.
Legszebb a sárga. Sok-sok levelet
e tintával irnék egy kisleánynak,
egy kisleánynak, akit szeretek.
Krikszkrakszokat, japán betűket irnék
s egy kacskaringós, kedves madarat.
És akarok még sok másszinű tintát,
bronzot, ezüstöt, zöldet aranyat,
és kellene még sok száz és ezer,
és kellene még aztán millió:
tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke,
szemérmetes, szerelmes rikító.

x

és kellene szomorú viola
és téglabarna és kék is, de halvány,
akár a szines kapuablak árnya
augusztusi délkor a kapualján.
És akarok még égő pirosat,
Vérszínűt, mint a mérges alkonyat,
és akkor írnék, mindig-mindig írnék.
Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal:
Arany-imát irnék, az én anyámnak,
arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal.
És el nem unnám, egyre-egyre írnék
Egy vén toronyba, szünes-szüntelen.
Oly boldog lennék, Istenem, de boldog.
Kiszínezném vele az életem.
A színes bőség mámoros álma ez a vers. A szecesszió egzotikus tájakkal, mesés tenyészettel
próbálta megelégíteni ezt a szomjúságot, de az idegen világ képeiben bensőségét a maga
különösségében kifejezni óhajtó személyesség egyre kevésbé tudott feloldódni. A kisgyermek
álmában viszont éppen az a modern, hogy nem irányul egyetlen tárgyra, hanem az alaktalan
élet-vágy intenzitása és teljes skálája ölthet benne formát. A szünesztéziás képek sokasága
révén nemcsak az ihlet bősége, de idegen minőségeket sűrítő tartalmassága is kifejeződhet.
— S közben a vers primer síkján hitelesen és fesztelenül álmodozik maga a kisgyermek. Ter
mészetesen hozzá illő konkrét, érzékletes dolgokról: színes tintákról. S milyen természetes,
hogy naiv és sommás álmát a kisleányhoz, testvéréhez és anyjához írandó levelek más-más
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jellege révén bonthatja a költő több irányú, sokizű vágyának kibeszélésére alkalmas árnya
latokra.
A kezdősor iskolásán gyermekes körülhatárolása a tárgynak, mégis meglepetés. Éppen
azzal kelt figyelmet, hogy önálló strófává különíti ezt a közlést, mintha fontos eseményt je
lente be. Aztán kijelenti, hogy „Legszebb a sárga". Hogy miért, szorosan nem indokolja.
A gyermek nem érvel, csak közöl, kérdez, akar, kér vagy követel, de a kategorikus közlésben,
a jámbor tisztelettudásban — ahogy a kislányról beszél —, a szabatos mondatok rigmusszerű
rendjében a költő szerelmének áhítata és elrendeltsége is benne foglaltatik. A szerep közege
megszűri ugyan a valódi szerelem színét, hevét, de ezért a naívságban rejlő ártatlanság zsenge
ízeivel kárpótol: és a játék derűjével, mely az áttételes közlésből terem.
A kisgyerek magának álmodja a tintát, de azzal, hogy másnak szeretné írni a csodála
tos leveleket, ábrándjának egész pompája kifelé irányuló kedvességgé, jósággá lényegül. S
amilyen mértékben nő kívánságának heve s fokozódik mámorának sodrása, úgy nő az olvasó
iránta érzett rokonszenve is. A versben tehát a Kosztolányi életérzését tükröző színkép csak
egyik ható tényező, a másik a közben alakot öltő emberi minőség. Az előbbit kibontó mámor
az utóbbi fényét is emeli; a kifejlés iramában, lüktetésében a szeretet szárnycsapásait is érez
zük. Ez készül még visszafogva az intonáció kimért, csendes ütemeiben, hogy aztán megered
jen a beszéd, s a felsorolásoktól, ismétlésektől, fokozásoktól meg-meglendülve, a fontosabb
állomásokon új és í j lökést kapva — a hangszimbolika hangos zengéseitől mámorosan — érjen
el az utolsó sorral kifejlő teljességig.
Tanulságos megfigyelni, hogy ez a viszonylag rövid vers milyen egylendületű, mégis
milyen változatos. Egylendületű, mert végig óhajtó mondatok uralják, mert ezek a mondatok
nagy mértékben párhuzamosak, fontosabb elemeik pontosan ismétlődnek. („ És akarok . . . " ,
„És kellene . . . " , „És kellene . . . " „És akarok m é g . . . " ) Változatos, mert a meglendült sod
rást a periódusonként záruló rövid mondatok taglalják és fékezik. És ezek az új mondatok
többnyire új grammatikai rendet ékelnek a párhuzamos szerkezetek közé. Mindezeknél fon
tosabb azonban, hogy ezek az új grammatikai egységek, a feltoluló erősebb, teljesebb érzelmi
gondolati töltés révén mindig magasabb feszültségre kapcsolják a verset. Ez által nyeri el a
folyamat lökés-szerűen hullámzó, emelkedő jellegét. Nyilván túl vagyunk már itt az állóképek
kel dolgozó, lazán összefűzött, nominális jellegű, impresszionista vers tétova passzivitásán.
Pedig ez a vers viszonylag egyenletes iramban s nyugodt rendben fejlik. A ciklus többi
darabjában sokkal zaklatottabb a mozgás. A higgadt közlés líráját vallató kérdések, révült
mámoros felkiáltások, az ámulattól el-elfúló töredékmondatok, kihagyások, elnémulások,
jelentőséget sugalló, rejtelmet sejtető huzamos szünetek avatják drámaivá.
Hogy nevetett.
Mondd, mit akarhat tőlem ó",
miért fél így remegő
bús kisgyerek?
Azóta folyton erre gondolok csak,
a tárgyak álmosan forognak,
Jaj, jaj nincs semmi szó,
lélegzetállító
gyönyör
gyötör.
A lázas kíváncsiság, a ráocsúdás indulatszavakkal nyomósított hullám-hegyein („Oly tiszta
és jó."; — „ . . . oly egyedül sírok"; — „Olyan idegen így.Olyan ismeretlen";— „Jaj az de
szomorú volt."; — „Jaj, az estét úgy szeretem/'; — „Ah, de szép, de szép v o l t . . . " ) , — melyek
igen sűrűn adódnak —, mint egy kiemelt, nyújtott akkordban,huzamosabban, teltebben szól
a vers. Aztán idegesebb mozgásba kezd: el-elakad, a párhuzamosság retorikai lejtőin meg
meglendül, a ritmika maga is vele lélegzik ezzel a zaklatott irammal, hozzá igazodik a tördelés
is: — a faital lélek nyugtalansága és bősége kedve szerint érvényesül.
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Látszólag ellentmond ennek az a tény, hogy a ciklus egészét baljós félelem árnyékolja.
Különös rémület ez. Olykor a halál az oka, akit régről ismer és fél a kisgyerek, máskor ismeretlerí
rémek, névtelen árnyak közelségétől remeg. Rettegést olvas le anyja arcképéről, úgy hallja,
hogy félve üt az óra is, vacogva fél apjától, s fél attól, hogy egyszer öngyilkos talál lenni. Fél
az „élettől és á sötéttől" — voltaképpen mindentől. Mikor külön mondatba zárja eme kije
lentését: „Én félek" — láttuk, azért teszi, hogy kitűnjön: érvénye általános.
Csakhogy ez a félelem a kisgyermek félelme: babonás félelem: pontosabban szólva:
Kosztolányi szorongása a kisgyermek-szerep jóvoltából sohasem kizárólagos érvényű. (F.
Kafkával rokonítani nem sok értelmét látnám.) Tartalmát nagy mértékben módosítják a hozzá
társuló elemek. Mert bármily komisz is a halál, akitől remeg, lepedőben jelenik meg, kasza
van kezében, s mint egy vásott játszótárs töri be a kisgyermek orrát. (Ó, a halál.) A nép
mesék, a boszorkány-históriák kiszínezett réme ez, s még a nagyapa valóságos halálát is
balladás jelenések sorozatában adja hírül:
Azon az éjjel
az órák összevissza vertek.
Azon az éjjel
holdfényben úszták mind a kertek.
Azon az éjjel
kocsik robogtak a kapunk alatt.
Azon az éjjel
könnyben vergődtek a fülledt szavak.
Azon az éjjel
égett szobánkba gyertya, lámpa.
Azon az éjjel
féltünk a borzadó homályba.
Azon az éjjel
arcunk ijedt volt s halovány.
Azon az éjjel
halt meg szegény, ősz nagyapám.
Mintha nem is maga a halál volna a fontos, az emlékezetet a külső mozzanatok mitikussá
nőtt, baljós eseményei tartják fogva.
Hogy mi okból volt olyan különös az az éjjel, csak a tizenhatodik sorban árulja el,
de nem emeli ki, nem juttatja centrális szerephez ezt a mondatot, nem különíti el az okot a
következményektől, minden eseménynek egyforma jelentőséget tulajdonít, valamennyinek
ugyanaz a határozója: „Azon az éjjel". És ez a határozó azzal, hogy mindannyiszor önálló
sort képez, azzal, hogy alapmotívumként ismétlődik, azt szuggerálja, hogy az élmény lényege
rejlik benne. Az élmény lényege egy határozóban !? E megoldás folytán még inkább elhomá
lyosul a nagyapa halálának centrális szerepe, az alapmotívum a maga rejtelmes feszültségével
minden mellék-eseményt feltölt, a konkrét emlék kozmikus-babonás színjátékká általánosul.
— Közben persze veszít a maga komolyságából is. A mozgalmas, titokzatos, látványos ese
ménysor, a versmondatok túlélezett párhuzamosságában s az egyazon határozó dodonai ismét
lésében nyilvánuló kimódoltság, a mondandó tragikus magjához mérten zavaró lenne, ha
az érett költő emlékezne így. A huszonkétéves, deli, egészséges, győzelmekre készülő ifjú nem
féli még egészen komolyan a halált. Halál-verseinek, amiket a maga nevében ír, ekkor még
mérsékelt is a hitelük. A kisgyermek-szerepben azért vonzóbb ez a mondandó is, mert a vitali
tás, a bőség, a képzelet csodát áhító mozdulatai, melyeket elnyomni úgyse tudhat, — teljes
szabadsággal érvényesülhetnek. Vegyülésük a halál képzeleteivel nem hat morbid kedvtelés
nek. A gyermek ámulhat a temetés pompáján, gyönyörködhet szabadon azon, hogy a „hang
szerek a ködös égbe nőnek", hiszen nem tudja, mi a halál. Az egyetemista Babits levelet írt
Kosztolányinak szomszédja égő házának tüzénél s élvezte ezt az übermenschi szituációt.
Kín és gyönyör, szörnyű és szép egvbejátszása elég gyakori Kosztolányinál is, s olykor épp
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annyira visszatetsző, mint Babits imént említett passziója, de ha a gyermek a nagyapja halálát
felidéző vers után váratlanul arról tudósít, hogy néha már gondol a szerelemre is, — őt menti
az angyali gyanútlanság, a költőt pedig a humor, amely a fonák helyzetből támad.
Ebből is kitetszik, milyen szerencsés ez a szerep: a dekadencia minden túlhajtása meg
szelídül általa: a halál, a borzongás, a félelem természetesebb színezetet ölt, s beleszövődik a
ciklus legerősebb, legáthatóbb szólamát alkotó mámoros ámulatba. Mert a kisgyermeknek
mégis csak az a legnagyobb élménye, hogy a világ borzongató, az emberrel szoros kapcsolatot
tartó titokkal és csodákkal van teli. „A fa, a kő, a víz, a pohár, a szék, a toll, a ruha, minden
tárgy, amivel egyszer vonatkozásba álltunk, vagy állani fogunk, vagy csak állhatunk, csen
desen viseli magán életünket, . . . A tárgyak szimbólumok." — írja Kosztolányi Rilkéről
nem sokkal A szegény kisgyermek panaszai-nák fogamzása előtt. A szimbolistáknak kellett
jönniük — folytatja ugyanitt — hogy lázat, mozgást, erőt vigyenek a parnasszien által holt
pontra juttatott gőgös, merev versbe. „Beleproiciáljuk magunkat a tárgyakba s belőlük
villamos bizsergések, fürge, eleven hullámocskák áradnak felénk s visszaadják azt, amit adtunk
nekik,energiánkat,mozgásunkat, életünket. Itt a pohár (Rilkénél ti. K- F.), amely a szekrény
homályos mélyén egyszerre megrezdül, olyan mint egy szív. A templomablak rózsái, a füstölő,
az Apollószobor, az utca és az erdő titkos kapcsolatban állnak egymással s mi érezzük, hogy
így együtt van értelmük, hogy ez egy világ. Az Ő világa, a mi világunk. A világ." 31
Kosztolányit vonzotta és inspirálta Rilke metafizikája, de példáját nem tudta követni.
Rilke a maga csendes gazdagságát sokkal alázatosabban juttatja érvényre. Valóban „beleproiciálja" magát a tárgyba, de úgy, hogy a tárgy egyéni arca csak élesebben, tisztábban,
árnyalatosabban tetszik elénk. Tárgyai, tájai, alakjai saját törvényeik szerint léteznek,
sugárzásuk látszólag önmagukból ered, mintha a költő valóban csak kiszabadítaná belőlük
a bennük szunnyadó érzelmi energiákat.
így aztán ahány vers, szinte annyi mélyebb jelentés, annyi aspektusa a lényegnek.
Kosztolányi személyessége— a határozatlan tartalmú,zaklatott, boldog érzelmesség — sokkal
közvetlenebb s a gyermek-szerep jóvoltábó 1 teljesen fesztelen, sőt gáttalan. Ebből ered, hogy
beéri a csoda, a titok sejtésével, a létezés s okféle titkának megnevezése helyett csak a titok
létét hangsúlyozza, amikor a névtelen sej^elmesség homályos színeit a valóságra rávetíti.
Mindenre ugyanazt a színt. Igaz, van a ciklusnak néhány szigorúbban tárgyias darabja is
— a Künn a sárgára pörkölt nyári kertben, a Mi van még itt s az Első ősz kezdetű versek —,
ezekben azonban el-elfulaz ihlet, jeléül annak, hogy a jellegét őrizni képes sűrűbb anyagban a
személyesség nehezebben talál önmagára. Bárhogy leszólta is korábban a francia szimbolis
tákat, s emeli most is Rilkét mindenki fölé32 Kosztolányi, valójában az előbbiekhez áll kö
zelebb, s ha Rilkéhez, hát nem a Buch der Bilder, hanem a Studenbuch még panaszosabb, érzel
mesebb, oldottabb áhítatos költőjéhez. Az apja homlokán sötétlő „titokzatos ború, és az
édesanyja arcképéről leolvasott félelem alig különböznek egymástól és attól, amely a külön
ben „szegény kedves" fürdőhelyet vagy a „félelmetes, csodás" délutánt belengi. Kétségtele
nül mitikus világ ez. — Igaz, a kisgyerek gyakran szenveleg. Modorrá híguló önsajnálata néhol
aláássa életlátása komolyságát. Emellett természetéből adódóan sokszor kicsinyíti a dolgokat,
táblácskáról beszél, bújócskát játszat a tárgyakkal, apját vacogó ámulattal nézi, mint az
istent, s mesék rémeivel népesíti be élete ismeretlen tájait. A mítosz bensőségesebb és hígabb
lesz ez által, de sejtelmessége megmarad. Átbillen a babona és a farsang játékosabb szintjére,
de hogy a titok el ne veszítse jelentőségét, ellensúlyképpen esik latba a nyelv ünnepélyes
bősége és az egész ciklust uraló szertartásosság. Az előhang kisgyermeke „Kisded", aki —
akár egy kisjézus — „fehérlő ingbe lépdel" és „Arany gyertyácskát tart keze". S így éli
végig a ciklus minden eseményét, ezzel a csodára hangolt ünnepélyességgel.
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Ennek a titokra ajzott borzongásnak egyelőre kevés a filozófiai, lélektani hozadéka, de
az kifejeződik benne — s ez maradandó érték —, hogy az élet gépiesen lepergő, kiszámítható
folyamat helyett meglepetések sorozata: csoda, és a csoda azt jelenti, hogy ami igazán szép,
még előttünk van és nem mögöttünk. Az ismeretlen persze fenyegető veszélyeket, rossz
esélyeket is tartalmaz, de épp ezzel avatja drámaibbá a világ-érzést s így kényszerül határ
helyzetbe, kritikus pontra a költő, ahonnan a modern emberi létezés ellentmondásait hitele
sebben mérheti.
Magvasabb, áthatóbb költeményt ez a'csodától ittasult ihlet — mivel a dolgok poézisét még nincs türelme kifejteni — egyelőre akkor alkot, ha a költő szívéhez közelálló embert
vagy ügyet állít a titokzatos világ áramlásába, ha a csodában rejlő jó vagy rossz esély
humánus tartalmú mámort (Ti, akik zárt ajtók előtt szepegtek, Mostan színes tintákról
álmodom), vagy fájdalmas részvétet ébreszt (Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok;
Anyuska régi képe; A húgomat a bánat eljegyezte; Azon az éjjel). S hitelesebb hangra talál
akkor is, ha a felidézett rejtelmes dolgok a múltból néznek vissza, s távolodásuk folyamatá
ban az idő múlásával sokasodó veszteségek átélése, élete múltba nyúló, veszendő tájainak
elégikus áttekintésére ad módot az emlékezés (Ódon, ónémet, cifra óra).
A leltár nem túl gazdag, igazán nagy verset nem hozott ez a ciklus, de jelentősége nem
is az egyes darabokban van, hanem az egészben. A bravúrban, melynek során a gyermeki
világ elemi szintjén a felnőtt, kultúrált költő kibeszélhette önmagát.
A kisgyermek érti az izoláltsága miatt szenvedő magyar költő bánatát, a gonosz emberek
ecettel itatják, ha inni kér, s tudjuk, ezzel Krisztus mártíromságára utal. Az ember és a világ
gondolati mélysége, erkölcsi bensősége persze ennek ellenére is csak hellyel-közzel juthat
szerephez ezen az elemi szinten, mert ha erőlteti a költő, kiesik a kisgyermekszerepből: fon
toskodó, ha túlárnyalatos (Milyen lehet az élet ott kívül?), harsány, ha férfias szenvedéllyel
szerelmes (Mi ez, mi ez?). Hitele akkor a legerősebb, ha közérzetéről, ha elemi megérzéseiről
beszél. A vers érvénye ilyenkor sem szűkös, hiszen az ép ösztönök kultúrájában az értelem
tudása is szóhoz jut, az érzékelés nem független a világról való ismereteinktől, s bensőbb
igazság még a jó fényképekben is van. A szegény kisgyermek panaszai-mk lázas szenzációiban,
miközben magáról beszél a kisgyerek, kora problémáiba is beleszól.
E szerep, ill. e ciklus révén sikerült Kosztolányinak feloldania mindenekelőtt azt az
ellentétet, amely szomjas empirizmusa és titokra ajzott képzelete közt feszült. Az utóbbit
szabadjára engedhette anélkül, hogy ki kellett volna szakadnia a tapintható realitás színes,
meleg közegéből. Feladhatta a nagy témákat, amik úgysem illettek tehetsége természetéhez —
a közéleti mondandókat, de térhez juttathatta humanizmusa hitelesebb, bensőségesebb haj
lamait. Feladhatta Euphorion fellengős heroikus pózait, de megőrizhette üde játékosságát és
lázas aktivitását. Levethette az intellektualizmus kényelmetlen tógáját, fesztelenül kiélhette
érzelmességét, s mégis közelebb jutott egyénisége eddig kibeszélhetetlennek vélt titkaihoz.
Felélhette az impresszionizmus és a szimbolizmus minden fontos vívmányát. A korai ver
sek heterogén stílusát, rikító színeit, hangos retorikáját halkabb, árnyalatosabb, egyneműbb
beszédre válthatta, de megőrizhette Euphorion lendületét és mutatványos kedvét, marad
hatott dacosan irodalmi író, aki vele megy a korral, de a maga útján. A kisgyermekben életre
hívott lírai hős voltaképpen a századvég s a korai Kosztolányi-versek bohócainak, komédiá
sainak s őrültjeinek a leszármazottja. Normálisabb, természetesebb azoknál, de szabadabb,
őszintébb a pállott békeidők kiszikkadt haszonélvezőinél. Lázas, mámoros kedvtelése tüntetés
a lelki meddőség, a képzeletszegénység és a gyáva alkalmazkodás ellen; csoda-éhsége a sivár
gépiesség ellen. Egy korban, amikor a normális a közönségessel látszott azonosnak, amikor
a józanság álcájában a stréber korlátoltság tenyészett, a kisgyermek számíthatott a szabad
elmék rokonszenvére. S egyúttal elkülönülhetett azoktól, akik nyílt és élet-halálra menő hábo
rúban álltak a kor romlott hatalmaival. így lett a kisgyerek átmenet Euphorion és Esti Korné
között. Furcsa teremtmény, ha nem is szegény, de csakugyan magános. Nemecsekhez ugyan
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volna köze, tesz is néhány bátortalan lépést, de egyelőre Esti Kornél elállja az útját, Nyilas
Misi, Ábel: a legénykék virtusára pedig nincs benne se képesség, se hajlandóság.
Ferenc Kiss
DER KLASSISCHE ZYKLUS DER ROLLENLYRIK
Der poetische Begriff der Rollenlyrik war seit dem Peto'fi-Bueh von János Horváth mit
den kompromittierenden Vorstellungen der Verstellung, der Theatralität verbunden. Die Rolle
ist aber eine urtümliche und fruchtbare dichterische Möglichkeit. Ihre Berechtigung kann ja
von Goethes Westöstlichem Diwan über den Bolond Istók Aranys und die Kuruzenlieder Adys
mit klassischen Beispielen bestätigt werden. Von ihren möglichen Varianten ist jene die aus
drucksstärkste, in der die bedeutendsten Neigungen der Dichterpersönlichkeit zu Wort kom
men, in der die Rolle das das Terrain der Dialektik von Selbstbekenntnis und Selbstanschauung,
von Auflösung und reger Aufmerksamkeit ist. Als das berühmteste und charakterischste
Beispiel wird hier die Dichtung Kosztolányis A szegény kisgyermek panaszai (Klagen des
armen kleinen Kindes) eingehend analysiert; dieses Gedicht vermag eben durch diese Rolle
die Anschauungs- und Stilmerkmale des Impressionismus und des Symbolismus, die in der
ungarischen Literatur nur verspätet auftraten und selbst von Kosztolányi nur zögernd über
nommen wurden, mit einer Natürlichkeit zu adaptieren, so daß Übernahme und Vorbehalt,
Spiel und Ernst als eine einzige spontane Attitüde zum Ausdruck kommen. Durch die Rolle
des kleinen Kindes ist es dem Dichter erstmalig gelungen, den Gegensatz auszugleichen, der
zwischen seinem durstigen Empirismus und seiner auf Geheimnisse gespannten Phantasie
bestand. Er konnte seine zur Empfindsamkeit und Spiel neigende Persönlichkeit ausleben,
dem kindlichen wundererwartenden Staunen freien Spielraum geben. Er konnte die fieber
hafte, geheimnisvolle, berauschte Verwirrung seines Trieblebens als die Natur der Welt objekti
vieren, in eingefcungsvolle, lebenig pulsierende Formen kleiden. Diese Rollenlyrik ist der
nuancierte und empfindliche Spiegel eines Allgemeingefühls. Der Reiz der Nähe von großen
Dingen, die Demostration gegen die geistige Unfruchtbarkeit finden darin ihren Ausdruck,
ebenso wie die individuelle Absicht der Sonderstellung.

\
562

