
RÓNAY LÁSZLÓ 
KOSZTOLÁNYI NAGY REGÉNYEI* 

Kosztolányi Dezső világképének, szemléletmódjának meghatározó tényezője az a viszony, 
mely őt az úgynevezett középosztályhoz fűzte. Latinos műveltségű értelmiségi családban nőtt 
föl, költői érlelődése idején a legelhatározóbb befolyás épp a népiességnek azok felől a törekvései 
felől érte, melyet legjellegzetesebben talán Zempléni Árpád költészete képvisel, s első korszaká
ban maga is dekorativen, objektív kívülállással közeledett az egyszerű emberekhez. Az első 
világháború elvesztése és a trianoni események után az a társadalmi réteg, melyhez tartozónak 
vélte és hirdette magát, súlyos válságba került. S ez nemcsak a vesztett világháborúból és a 
bukott forradalomból fakadt, hanem egy életmód, életvitel, gondolkodásmód tarthatatlanságá
ból is. „Engem millió és millió gyökérszál köt ehhez az osztályhoz — írja Kosztolányi egy kései 
vallomásában1 —, s ha akarom, ha nem, egyenes származékának kell tekintenem magamat, 
hiszen minden jót és rosszat tőle örököltem. Harcolni nem harcolok érte, mert a mi harcunknak 
lényege az, hogy nem harcolunk. Szívesen bevallom azt is, hogy értelmemhez sokkal közelebb 
áll a parasztság és a főrangú osztály, egymáshoz igen hasonló, hűvös, okos szólamtalan önzése 
és a munkásság friss életkedve. De véremhez a középosztály van legközelebb. Tőle tanultam 
az elfogulatlanságot, a szabadelvűséget, ebben az én osztályomnak, a középosztálynak hű és 
következetes tanítványa voltam... Hogy meddig él ez az osztály, hogy pusztulásra van-e 
szánva, nem tudom. De hirtelen a divatos és könnyelmű sírbeszédekkel szemben, hogy ha meg
semmisülne, olyasmi veszne el, annyi függetlenség, szeretetreméltóság, emberi nemesség, 
melyet érdemes megsiratni, s olyan szépség, melyért, érdemes volt élni. Kár volna érte." Ebből 
a nosztalgikus végérzésből — de természetesen lélektani érdeklődéséből is — fakadnak fel nagy 
regényei. 

Kora és környezete csak mint az akkor oly divatos lélektani regény jellegzetes példáit 
tekintette Kosztolányi nagylélegzetű prózai alkotásait. Az érzékeny, pontos, a művek legbelső 
rétegét egy-két biztos vágással megközelítő Schöpflin Aladár is a freudizmus egy-egy jellegzetes 
tételének megvalósításaképp értékelte műveit (még a pamflet-elemeket bőven tartalmazó és 
személyes indulatokat is bőven görgető Nérót is).2 Kevesen vették észre, hogy ezek a regények 
nemcsak az epikus lélektani kísérletei, hanem legszemélyesebb vallomásai is, melyekben szét
hulló világképének darabjait igyekszik összeilleszteni, megmenteni. Már az 1921-ben megjelent 
A rossz orvos egyik elbeszélésében, A nagy családban is a középosztály válságát ábrázolja, 
illetve e személyes problémájával vívódik. A nagy család bizonyos vonatkozásban a Pacsirta 
előképe. Ebben is folyvást hazudnak, mint ahogy a lány szülei is folyvást elhallgatják maguk 
elől az igazságot. Ebben is az a furcsa, reménytelen hangulat zendül meg, mely fájdalmas 
lírával szövi át a Pacsirtát és az Aranysárkányt, a amelyet oly híven érzékeltet A bús férfi 
panaszai egyik részletében: 

* Részlet egy nagyobb Kosztolányi-tanulmányból. 1A középosztályról. Codben 1935. aug. 2 SCHÖPFLIN Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. 1937. 
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Ha volna egy kevés remény, 
a lelketek megmenteném, 
ti drága-drága szentek, 

kik ültök otthon tétován, 
az elhagyott szobák során, 
s este sétálni mentek. 

De nincs remény, de nincs remény, 
az élet az kemény, kemény, 
én száz mérföldre estem. 

Mi segítsen az életen, 
varázsszer ott fönn sem terem 
a bűvös Budapesten. 

Jaj, barna, csúnya bútorok.. . 
gipsz-szobrok... sírva bódorog 
itt az a régi gyermek. 

Mi volt valaha tiszta rend, 
énnekem fáj, és bárha szent, 
hiszem most őrületnek. 

Ez az „őrület", mely egyként fakad a szó valós tartalmából, ám ugyanakkor egy meghaladott 
élet és szemléletforma jelképe is, mindvégig ott kísért majd ezekben a regényekben, s hol ilyen, 
nol olyan formában tör a felszínre, „őrület" lesz, ahogy Édes Annát gazdái megbecstelenítik, 
megalázzák, de csendes, szelíd, őrültnek látszó szavaknál nem mond többet az a Moviszter 
doktor sem, akinek szájába pedig olyan fontos, leleplező mondatokat ad az író. Mintha furcsa 
mánia venne erőt Pacsirta szülein, mikor a lány elutazik, s mintha az ő sírása a regény végén, 
a belenyugvásnak és a reménytelenségnek ez a torkot szorító gesztusa is valahol az őrület 
határán egyensúlyozna. 

Mindez a regények lélektani rétegéből is adódik. Kosztolányi jó barátja volt Ferenczi 
Sándor, Freud legjobb magyar tanítványa, aki sokhelyütt tovább is fejlesztette mestere tanait. 
Dénes Zsófia írja le, milyen izgatottan faggatta az író a pszichológust, milyen szenvedélyesen 
igyekezett megérteni és nyomon követni fejtegetéseit. 

Az elméletet azután valamiképpen tovább is építi a maga gyakorlatában, hiszen regényei 
nem egyszerűen a freudizmus gyakorlati-epikai alkalmazhatóságának bizonyságai — a kor 
ilyen törekvésű középszerű művei mára már teljesen eltűntek —, hanem egy tragikus élet- és 
létérzésnek, egy széthulló világképnek az ábrázolatai, csak a lélek belső tartományának még 
alaposabb, hitelesebb megközelítésére alkalmazza a freudizmus számára kamatoztatható meg
állapításait. Kosztolányi természetesen nagyon tisztelte Freudot. Hű bizonysága ennek az 
1928-ban kelt Verssorok Freud című részlete: 

Zavart költők, ki meri őt dicsérni, 
ki élettani bábként látja mindünk . < 
üvegerünkben kék és piros vérrel? , . 
Én, én merem a hősi hetvenévest, 
káromkodó agg szájának dicsőség. 
Föld, tartsd erősen legnagyobb fiad. 
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Ám sokkal nagyobb tehetség volt, semhogy e tisztelet elvakította vagy szolgai másolóvá tette 
volna. A freudizmus eszköze maradt csupán, melynek szűrőjén sajátjává tehette a modern 
regényt, mely az egyén érzelmeit nem a cselekmény hátteréül szánta, hanem vezérlő elvévé 
avatta. 

Alapélménye, mely a Pacsirtában is az Aranysárkányban is jelen van: a középosztály szét
hullásának tapasztalati ténye. Ezt az ő számára kézzelfoghatóvá tette „egyénítette" családjá
nak szétesése, pusztulása. Hogy mennyire legszemélyesebb ügye volt ez, mennyire kísértette 
egész élete során, annak nagyszerű bizonysága a még 1921-ben kelt Szent limlomok című tárca,3 

melyben egy árverést ír le, de ugyanakkor vall is, szemérmes szeretetéről, elkötelezettségéről, 
mely e menthetetlenül a történelem süllyesztője felé közelítő osztályhoz köti: „Csak ne lenne 
minden olyan ismerős, megérteném az élet törvényét és halálos ítéletét is, melyet most könyör
telenül végrehajtanak. De ezekben az üzletszerű, állami helyiségekben úgy érzem magam, 
mintha régi családi otthonban járkálnék, vidéken. Atyafiaim tárgyait temetik itten, örökre. 
. . . Most látom, mi a jutalmuk. Kótyára kerül mindenük. Hibájuk nyilván az, hogy nem egyet
len céljuknak tekintették a megélhetést, ami barommá teszi az embert, s a férfiak hivatásuknak 
éltek, a nők pedig felolvadtak a család méla értelmességében. Jaj nekik. De én, ki ifjúkoromban 
megsejtettem pusztulásukat, és akkor, mikor minden csupa verőfény volt, egy előérzet szoron
gásában elbúcsúzkodtam minden kilincstől, külön-külön, minden pohártól, minden lámpától, 
az ítélet pillanatában mégis irgalmat esdenék valami láthatatlan törvényszéktől." S erre az 
alaprétegre rakja föl a freudizmus módszerét, természetesen ezt is furcsa, lebegő költőiséggel, 
ahogy A véletlen című írásban4 mondja: „Aki a lélekelemzés alapján nyílt szemmel nézi az 
életet... elveszti azt a puha kecsegtető káprázatát, hogy angyalok között él. Kárpótlásul kap 
helyette valami derült szomorúságot." A pusztulás, a végzet és „valami derült szomorúság" 
elegye lesz ekkor írott három nagy regénye. 

A Pacsirta (megjelent: 1924) remekül megkomponált lélektani háttere nem véletlenül csábí
totta a kritikusokat, hogy ezen az ösvényen haladva keressék a mű mondanivalóját és célját. 
Lépésről lépésre közelíti meg az író a konfliktust. Szinte rezzenésnyi apróságokkal utal eleinte, 
hogy Vajkayék életformájában van valami rendkívüli, szokatlan, a racionális emberi gondolko
dással ellenkező. Ezek az apró, lehelletnyi észrevételek csak a regény egészében nyerik el funk
ciójukat. Ilyen látszólag magában álló, valójában fontos kitérő, amikor szobájuk berendezését 
írja le, s a többi között ezeket mondja: „Vajkayék villanycsillárjai mind magasan lógtak, 
közel a mennyezethez. Ezen kívül a négy körte közül hármat kicsavartak, hogy takarékoskod
janak. Másra sokkal több pénzt költöttek, de ehhez a takarékossági elvhez ragaszkodtak, 
így állandóan félhomályban botorkáltak." S nemcsak azért botorkáltak félhomályban, mert 
otthonukban takarékoskodtak, hanem maguk vonták életük fölé azt a furcsa, alig-alig áttetsző 
hálót, mely külső szemlélő számára megközelíthetetlenné tette őket, s előbb-utóbb magukat is 
belekényszerítette abba a szerepbe, mely alapvetően idegen volt alkatuktól. 

Ezen az estén Vajkay becsavarja a villanykörtéket. A következőn a vendéglőben üldögél, 
s előbb némi bűntudattal gondol arra, hogy a rokonoknál levő Pacsirta „gyenge gyomrú 
szegényke", s ezért érdeke a családnak, hogy „ésszerűen étkezzenek". Amint azonban meglátja 
a „zsíros, vérvörös gulyást, szegedi paprikával," egyszeriben megint felfakad tudata mélyéről 
egy eddig óvakodva rejtett gondolat, s hatalmas belső monológban idézi meg azokat az ételeket 
és italokat, melyekről lemondtak, csakhogy Pacsirtának ne okozzanak fájdalmat. S most már 
a lázadásnak is felvillan egy halovány fénye: „Bűn ez? — gondolja félénken az öregember — 
Azt mondják, az ördög incselkedik a pusztában böjtölő remetével. Hát ha bűn, annál édesebb. 
Bánom is én. A bográcsgulyást nem lehet letagadni, sem égről, sem földről." Ez még nem drámai 
kitörés. Inkább csak kitérő, melyben Kosztolányi megcsillanthatja évődő humorát, iróniáját. 

»Szent limlomok. Kosztolányi Dezső: A Hattyú c. kötetben. (Az írásokat összegyűjtötte 
és a szöveget gondozta: RÉZ Pál.) Bp. 1972. A továbbiakban: HATTYŰ. 4 HATTYÚ 150. s köv. 
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Ám a villanykörték és a bográcsgulyás idillinek tűnő képe csak kiindulópontjai egy sokkal 
mélyebben rejtező, nehezen felszínre törő, alig-alig megfogalmazható, s eleinte épp ezért csak 
ilyen finom célzásokban éreztetett belső tragédiának. 

Az öreg Vajkayban fokról fokra oldódik az a belső válság, napról napra metszi el magában 
tudatosan vállalt kötelékeit, melyek az évek során valóságos gátlásokká merevedtek benne. 
Kevés ilyen együttérző, finom ábrázolása akad a regényirodalomban egy gátlástól való lassú 
megszabadulásnak, mint az ő portréja, mely állandóan változik, s egy-egy más számára hétköz
napján természetes tett, esemény felszínre hozza jellemének eddig rejtett vonásait. Szivarra 
gyújt. Az „öreg csecsemő-mohósággal cuclizta szivarját, szopta nyáltól csillogó végét, azt a 
zamatos, keserű csecset. A füst körül hízelegte dohánytól szűz szájpadlását, ismerős illattal 
csiklandta orrát, bódította agyat, zsongította renyhe, öreg vérét, régen eltűnt ízeket ébresztve 
benne. Bánta is most, mit fecsegnek körötte közjogról, bécsi ármányokról, Dreyfusról, Labori* 
ról, hátradőlt székében és emésztett." (S hogy ezek a látszólag szürke pillanatok mily fontosak, 
azt nyilván az író stílusának emelkedettsége és finomsága is sugallja, kicsit keresett szóhaszná
lata, a tudatosan megválasztott, archaikus ízt árasztó ragozások, melyek egyszerre éreztetik 
Vajkay régivágású úriember voltát, s a pillanat fennkölt ünnepiességét.) 

S mintegy jelképesen is szakítani akar régi énjével, ki tudja hány esztendeje először borbély
hoz megy. „Új ember ült a forgatható borbélyszék bársonypárnáján. Haja, noha lenyírták, 
többnek látszott, bajusza villásan kunkorodott, úgy, ahogy sohasem viselte, ezenkívül a tisza
újlaki pedrőtől feketébb lett, olyan fényes és merev, mintha öntött vasból kalapálták volna ki. 
Álla azonban sima, bársonytapintatú, üde. Egész mivoltában fiatalabb volt, az tagadhatatlan. 
Négy-öt évvel fiatalabb volt, de más volt, és ez nyugtalanította." Ismét egy alapvető lélektani 
jelenség igazolása: a gátlásaitól megszabaduló ember külsejében is megújulhat: viselkedése 
felszabadulttá, természetessé válik. Igaz, emlékezete vásznán megjelenik néha lánya képmása, 
de már nem a régi érzelmekkel tekint és gondol rá: „. ..annyira megszánta őt, hogy szíve 
elfacsarodott. A fájdalom micsoda mély, ásatag rétegeit bolygatta meg pár szava." De egyre 
messzebbre kerül a csúnyácska, szemrehányó arc. Vajkay megújul, s közben paradox módon 
visszavedlik a régi emberré, aki nagyokat ivott, szívesen vett részt az emlékezetes kanmurikon, 
de mindnél jobban szeretett kártyázni. Most, a párducok szokott összejövetelén ismét kezébe 
veszi a lapokat. „Merev kérgek engedtek föl benne, koponyája izzott, és haja, mint a hó, olvadni 
látszott rajta. Szemében is boldog nyirok csillogott. Füle pirosra gyulladt a barátság tavaszá
ban." 

Amikor az öregember hazakeveredik, szinte szédeleg a sok italtól, s az új élet mámorától. 
Úgy érzi, itt a pillanat, hogy végképp eltaszítsa magát a múlttól, s leszámolhat azzal a sok 
keserűséggel, melyet lánya sorsa okozott nekik, szinte kényszerképzetté növesztve bennük 
a szeretetet és a világtól való visszahúzódás parancsát. Ez a jelenet azért olyan félelmetes és 
drámai, mert nem egyszerűen az alkohol gátlástalansága mondatja el vele kegyetlen igazságait, 
hanem azokat a gondolatokat vallja ki, melyek mindkettőjük életét megmérgezték és deformál
ták: 

„— Aludj már. 
— Nem alszom — mondta Ákos hepciásan. — Azért sem alszom. Most végre beszélni akarok. 
— Hát beszélj. 
— Mi őt nem szeretjük. 
— Kik? 
— Mi. 
— Hogy mondhatsz ilyet? 
— Igenis — kiabált Ákos és kezével az asztalra vert, mint előbb. — Gyűlöljük őt. Utáljuk. 
— Megőrültél? — kiabált az asszony, ki még mindig az ágyban feküdt. 
Ákos pedig, hogy kihozza sodrából feleségét és megbotránkoztassa őt, egyre emelte hangját, 

mely megbicsakolt, rikácsolt. 



— Azt akarnánk, hogy ne is legyen itt, úgy mint most. És azt se bánnánk, hogy ha szegény 
akár ebben a pillanatban meg. . ." 

Nem fejezi be a mondatot. De ott lebeg a levegőben az iszonyú kép: azt sem bánnák tulajdon
képpen, ha Pacsirta meghalna. Hiszen — erre is fény derül — sorsa reménytelen, férjhez nem 
mehet, Cifra Géza is azért pártolt el tőle, mert csúnya. S hiába védi lányát az asszony, hiába 
igyekszik szenvedélyesen szuggerálni az urába, hogy még inkább kell szeretniök: 

„— Mi nagyon szeretjük őt — hangsúlyozta —, mind a ketten. És ha ezerszer is jobban 
szeretnénk, akkor. . . 

— Akkor? — segítette neki Ákos, lehúzva szájáról a paplant, mert kíváncsi volt — mi 
lenne akkor? 

—- Akkor? — sóhajtott anya — mit csinálnánk akkor? -*i kérdezte. 
— Igaz — mondta Ákos zengéstelen, reménynélküli hangján — mit csinálnánk? Semmit 

sem csinálnánk. Mindent megtettünk. 
Mindent megtettünk, gondolta az asszony, mindent, ami embertől telt, elszenvedtünk." 
És ezzel a reménytelenül megzendülő, fájón tovább remegő csellóhanggal akár véget is 

érhetne a regény. Minden reménytelen. De ha úgy van, akkor lélektanilag is teljessé kell tenni 
a folyamatot: a hősöknek is vissza kell vedleniök régi bőrükbe, melyet oly kedvtelve húztak le 
magukról és olyan szívesen feledtek el. Az író beteljesíti sorsukat. A rokonoktól visszatérő 
lányukat várják az állomáson. „Ákos levette kalapját, hogy fejét kiszellőzze a hűs levegőben. 
Homlokán szederjes sáv maradt a kalap szoros bőrbetétjétől. Csak most lehetett látni, mivé lett. 
Bőre összegyűrődött, mint a papír, arca krétafehér volt, az a kis hús, amit magára szedett 
az utóbbi napokban a Magyar Király konyhájából, a kedves pirosság eltűnt. Ismét sovány lett, 
vézna és színtelen, mint mikor elutazott leánya." És amikor Pacsirta megérkezik, ugyanoda és 
ugyanazok közé tér vissza, amit és akiket egy hete elhagyott. Nem változott semmi. 

A Pacsirta legteljesebben Vajkay Ákos lélekrajzát bontja ki. A lány azonban távollétében is 
nyomasztó: „ . . .a sóhajától félünk" — írja a regényből készült film bírálatában Illés Endre.5 

Általában csak szülei gondolatában vagy szavaiban jelenik. Eposzi, állandó jelzője a „szegény". 
Ez is érdekesen jelenik meg a regény konstrukciójában. A bevezető részben, amikor még úgy 
látszik, hogy az öregeknek van szüksége rá, akkor ők a „szegények". Nem is sokkal később már 
Vajkay így gondol a lányára: „Pacsirta gyenge gyomrú, szegényke". Anyja pedig, miközben 
a poros öreg zongora billentyűire fekteti a muzsikálástól elszokott ujjait, így idézi: „Pacsirtát is 
ő tanította zongorázni, de szegényke, a kedve, nem sokra haladt, semmi hajlama nem volt 
hozzá, tizennyolcéves korában lezárták a zongora födelét kulccsal, hogy rend legyen. Azóta 
zárva maradt, ő sem igen nyitotta ki. S a nagyjelenetben: Vajkay Ákos félbehagyta 
a döbbenetes szót: „Hát nem jobb lenne az? Neki is, szegénykének." A regény befejezésében 
azonban egy-két konvencionális szóval kifaggatják, hogyan mulatott, benne hirtelen feltámad 
az önvád, s így kiált fel: „És t i . . . ti, szegények?" Mert még ebben a síkban is mindent lezár, 
mindent helyére tesz a hallatlanul tudatosan szerkesztő író. Mint ahogy a hangulat teljessé 
tevését, a végső kietlenséget sugallja az is hogy a lány hazatérte után kétszer is felvillan 
a jóvátehetetlenül beköszöntő ősz képe: „Kisasszony-napján gyűléseznek a fecskék, és elrepül
nek meleg partokra. Afrikába. Utána csak a vénasszonyok nyara következik. S a kabátját 
fázós mozdulattal összehúzó Vajkay Ákos így gondolkodik: „Milyen hirtelen jött. Nem fönsége
sen, nem halálosan, nem nagy pompájában, arany levélszőnyegével és gyümölcsös koszorújával. 
Kis ősz volt ez, alattomos, fekete sárszegi ősz." Ugyanez a sötét ősz lepi be hálójával Pacsirtát is: 
„Csak a leánya arcára meredt, amint száját kitátotta és látta a csillár alatt, a villanyfényben, 
— élesebben, mint amikor elment, a napfényben — hogy valami hamuszín köd borult rá gyen
géden, de el nem téphetőn, valami alig látható, vékony, de erős pókháló, az öregség, a közönyös, 
jóvátehetetlen vénség, mely már nem is fájt neki, hanem elfogadta, a leánya nevében. Amint 

5 ILLÉS En dre: Pacsirta kalandja. (A Gellérthegyi éjszakák c. kötetben. Bp. 1965.) 
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álltak egymás mellett, hárman, már hasonlítottak egymáshoz." Ezt a már-már tragikus hangu
latot még mélyebbé teszik, még hitelesebbé azok a kis kitérők, melyek azt sugallják, hogy 
a világ is reménytelen. A pap, akivel szemben Pacsirta helyet foglal a vonaton, „tudta, hogy 
ez a világ: siralomvölgy". A végsőkig kétségbeesett édesanya arra figyelmezteti az öregembert, 
hogy az ő reménytelenségükön csak az imádság ereje segíthet: „Imádkozni kell, — mondta 
maga elé, inkább magának, — hinni kell Istenben, ki megváltott bennünket, mindnyájunkat. 
Én sokat imádkozom. Éjjel ha fölébredek és nem tudok aludni, mindig imádkozom. Akkor 
megkönnyül a szívem és hamar elalszom. Isten megsegíti majd őt. És megsegít bennünket is." 
S egy másik, már-már ironikus kép a reménytelenségben való imáról, de ez már Pacsirta 
agyában kél, miközben „feküdt az ágyon, még mindig hunyt szemmel, ezen a meddő, hideg 
leányágyon, melyen még nem történt semmi, csak aludt, betegeskedett, nyomta terhével lefelé, 
mint hulla a ravatalt": „Ágy fölött, akár szüleinek ágya fölött a Jézus, egy Mária-kép lógott, 
a boldogságos szent Szűz képe, ki térdein nagy, halott gyermekét ringatta, és szívére mutatott, 
melyet az anyai fájdalom hét tőre ver át. Kislánykora óta hallotta ez buzgó, gyermeteg imáit, 
mint szüleiét a megfeszített Jézus. Pacsirta egy pillanatban feléje emelte mind a két karját, 
heves mozdulattal, melyet azonnal elfojtott. Csak türelem. Vannak, akik sokkal többet szen
vednek." 

Ezzel a képpel zárul a regény, s a benne ábrázolt irreverzibilis lélektani folyamat, félelme
tesen pontos, az árnyalatokra is gondosan ügyelő, a lélek változásainak minden motívumát 
felfejtő és magyarázó rajzával. Ez annyira hiteles és találó, hogy egy pillanatig sem csodálkozha
tunk rajta, ha Kosztolányi kritikusai elsődlegesen lélektani kiindulású műként értekelték 
a Pacsirtát, hiszen kimondva-kimondatlanul azt is tudták, hogy e műben azt a válságot is 
megpróbálta kiírni magából, melyet családja széthullása keltett benne, s talán húga sorsának 
görcsét is, hiszen a lány teljes egzisztenciális bizonytalanságban maradt Szabadkán. Ez azonban 
a műnek csak egyik rétege. S az író nem kevésbé fontosnak érezhette a másikat, a középosztály 
fellazulásának, lassú romlásának rajzát sem, hiszen legalább olyan gondosan építi fel a folyamat 
egyes építőelemeit, mint a másikét. Vajkay Ákos nemcsak egy lélektani kísérlet alanya, hanem 
tőről metszett képviselője a latejner középosztálynak, s akárcsak osztálya, ő is lassan készülődik 
a halálra, melynek figyelmeztető jelzései ott árulkodnak kezén, „melyen kéken puffadtak 
a kemény, meszes erek". „Sápadt, porcogós, majdnem halotti orra volt", és szinte természetes, 
hogy a halál és az elmúlás jegyeit viselő ember — akár osztálya — szívesebben élt a múltban 
mint a jelenben. „Nézegette, sillabizálta a latinnyelvű ajándékozó leveleket" Gergheő Géza 
művecskéjében, mely a címerek fejlődéséről szólt, „itt élt a múltban. És amint mások jövendő
mondóhoz járulnak, úgy zarándokoltak őhozzá sokáig messze megyékből előkelő urak, kik 
múltjukat óhajtották megismerni." Mesélni is szívesebben mesélt őseiről, „akiket jobban ismert 
az élőknél". S egy időben azzal a gondolattal is kacérkodott, hogy Cifra Géza genealógiai 
tábláját is megrajzolta, de a családfa abbamaradt, „lombosodó ágai elhervadtak". Még azzal 
a gesztussal is múltját akarta őrizni, hogy nem érdeklődött a világ eseményei iránt: „Egy hír
lapot járatott, melyet még apja rendelt meg, és előfizetése családi hagyománnyá vált, mert 
annak idején a magyar nemesi családok érdekeit istápolta. Azóta az újság minden vízben meg
fürdött, megváltoztatta irányát, rá sem lehetett már ismerni. Ellenkezőjét hirdette annak, 
mint amivel valaha indult és győzött. Az öreg azonban ezt nem vette észre". 

.A politika épp csak megérinti, de teljesen hidegen hagyja. Az ironikus jelenet, melyben 
Kosztolányi leírja, hogy a hirtelen felfedezett újság miképp lobbantotta fel érdeklődését a világ 
eseményei iránt, nemcsak az ő és osztálya apolitikusságának jellemzője, hanem az író személyes 
hitvallása is: 

„— Tyűha — mondta Ákos. Minálunk is. 'Lelketlen izgatók járnak a nép között.' 'A parasz
toknak száz lánc földet ígérnek a miniszterelnök nevében.' Azt írják, hogy 'kommunizmus'-
Föl akarják osztani a földeket. 

— Kik? 
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- A lelketlen izgatók. 
Anya sopánkodott és bólingatott: 
— A lelketlen izgatók. 
A politikából elég volt. Inkább a végzetes szerencsétlenségek érdekelték őket." 
Hogy mennyi gúny és irónia rejlik ebben a leírásban, annak hív bizonysága az a pár sor, 

melyben az író még egyszer visszajátszatja „a lelketlen izgató" kifejezést a regény végén, 
s magával a helyzettel igazolja, hogy az ő, de Vajkay Ákos rokonszenve is inkább feléjük 
hajlik, hiszen a valósággal szembesítve a szólamokat, rá kellett ébredniük az élet kínálta 
igazságra. Vajkay mogorva, piszkos fűtőházi munkásra bukkan a szakadó esőben. Egyedül ő 
dolgozik, nem törődve a rossz idővel. Tőle kérdi meg az öreg, miért késik a vonat. „Majd 
begyön" — mondta az. „Ákos nézte a hektikás munkást és a lelketlen izgatókra gondolt." 
Persze mindennek nem tulajdoníthatunk túlzott jelentőséget. Kosztolányi, mint osztálya 
jellegzetes képviselője, itt is megmaradt az általánosító rokonszenv szintjén. 

Vajkay Ákos abban is hűséges fia osztályának — és teljes értékű megjelenítője Kosztolányi 
ekkori világképének —, hogy a politikában nem szereti a harcot, inkább a langyos közép
szerűség, az álbékesség híve. A sárszegi képviselő, Ladányi, ki „a Habsburg-házat bármikor 
detronizáltatná ama bűnök miatt, melyeket a nemzet ellen elkövetett", aki „gyakran kiengedte 
hangját, mely a sok nemzeti keservtől mindörökre megrepedt" (s akiben egy kicsit Kosztolányi 
a maga 48-as nosztalgiáit is gúny tárgyává teszi), így gondolkodik el Vajkayról: „Tudta, hogy 
állandóan kormánypárti jelöltre szavaz, félénk ember, szíve talán hozzá húz, de nem szeret 
harcolni, békét akarna önmagával, családjával, mindenkivel, s kedveli a kiegyezést, mindenféle 
kiegyezést és így a 67-es kiegyezést is." 

Az öregembert valóban „régiségtári levegő" vette körül, s nem csoda, hogy szívesen járkált 
a temetőben, s üldögélt azon a padon, melyet a családi sírbolt elé állíttatott fel pihenőhelyül. 
Szívében, noha megfiatalodni kész, menthetetlenül ott hordja csíráit a halál, melyek kikezdték 
gondolkodásmódját, szokásait és környezetét is. S alakjában épp ezért, mert a világtól ily 
ö nzőn húzódik vissza a maga gondolatai közé, van valami embertelenség is (ez legnyilván-
valóbbá akkor lesz, mikor majdnem kimondja a lány fölött a halálos ítéletet), mellyel mintha 
az Édes Anna Vizy Kornéljének lenne előképe: „. ..ezek a budai méltóságos urak — mondja 
Illés Endre — furcsa fintorral emlékeztetnek a sárszegi Vajkayékra, akiknek finomsága, töré
kenysége mögött ugyancsak riasztó embertelenség búvik meg."6 

Vajkay Ákosban az erőtlenedő, haldokló, általa mégis szeretett középosztály jellemző figu
ráját teremti meg az író, mögéje pedig a maga élő valóságában rajzolja oda Sárszeget, melynek 
képét bizonyára ihlették szabadkai emlékei is, de színei mégis sokkal általánosabbak, s az 
elmaradott magyar vidék jelképévé válik. „ . . .gyilkos pora megtizedelte az itteni gyermekeket 
s a felnőtteket korai halállal sújtotta", egymást követik a temetési menetek, hogy „aki először 
járt itt, s hallotta ezt a fülsiketítő harangozást és látta... a koporsós-meg sírköves boltokat, 
azt hihette, hogy az emberek nem is élnek itt, csak meghalnak... Egymás mellett álltak 
az érckoporsók, minden méretben, a gyermekkoporsók is, de a boltos szivarozott, a bo ltosné 
újságot olvasott, az angóramacska pedig a fakoporsóban mosdott. Nem volt ez csúnya." 
(S ebben a néhány mondatban megint megcsodálhatjuk Kosztolányi iróniájának finomságát 
és könyörtelen leleplező erejét. Hisz a már-már idilli kép mögött a kor pusztuló magyarságának 
árnya sejlik fel, a morbus Hungaricus tizedelte kisvárosok és falvak, az öngyilkosok sokasága 
és a halva születettek ezrei és tízezrei.) 

A középosztálynak az volt a legendája, hogy műveltségével, gazdag ismeretanyagával és 
olvasottságával jórészt ő alkotja az intelligenciát. A Pacsirta cselekményében több olyan célzás 
is akad, mely arról árulkodik, hogy Kosztolányi ebben a vonatkozásban is megérezte már 
a tragikus hasadást. Ifjúi otthonában még sorakoztak a könyvek, csak fel kellett nyúlnia 
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a polcra, hogy elébe kerüljön a világirodalomnak nem is jelentéktelen része. Vajkay Ákos már 
inkább a Kakas Mártonban leli gyönyörűségét, Béla bácsiék pedig, a rokonok, kikhez Pacsirta 
utazott nyaralni, még érdektelenebbek, műveletlenebbek. A lány levelében akadnak erre vonat
kozó árulkodó jelek: „Tegnap óta keresek egy tollat. Tegnap egyetlen tollat találtam Béla bácsi 
asztalán, az is rozsdás volt a tintatartó pedig ebben a nagy melegben egészen kiszáradt." S egy 
másik részlet: „Este hat felé, hogyha meggyújtja a lámpát, Jókai regényét olvasom. 'A kőszívű 
ember fiai'-t ,melyet már ismertem, de csak most élvezem igazi szépségeit. Könnyezek Baradlay 
Ödönön és nevetek Tallérossy Zebulonon. Mennyire ismerte nagy írónk az emberi szív rejtel
meit és mily ékes szavakkal tudta ecsetelni. Sajnos csak a második kötetet találtam itt, az első 
elkallódott valahol." Külön stílustanulmányt érdemelne ez a néhány sor. Nemcsak a csattanó 
miatt, hanem Pacsirta levelének stílusa, modora, hangja miatt is. Ez maga is leleplezés. 
Korszerűtlen, életidegen nevelési ideál paródiája. 

A kaszinóban vágni lehet a füstöt. Itt folyik a társas élet, az ivászat, kártyázás és az üres 
fecsegés. A falon Széchenyi István képe: „ . . .nézte, mi lett nemes gondolataiból, az eszmeváltó 
körből, a kaszinóból, melyet az úri társaságok pallérozására, a társas érintkezés tüzetesbe 
tételére honosított meg. De a vágnivaló füstben nyilván ő sem látott jól." S egy még keserűbb, 
hitelesebb vallomás: „Micsoda pazarlás is, micsoda nábobi tékozlás, szétszórni azt, amit átélünk, 
kiloccsantani a borral együtt a padlóra. Valahol a Szajna partján ennyi jószándékból, ennyi 
színből és érzésből építmények emelkednének, könyvek íródnának. Ha elmondanák az urak, 
mi jár ilyenkor a fejükben, abból több könyvet lehetne írni, mint amennyi a sárszegi kaszinó 
könyvtárában van, melyet senki sem olvas..." E néhány sor nemcsak leleplezi a szellemi 
tunyaságot, hanem nosztalgikusán idealizálja is azt a jószándékot, színt és érzést, melyet 
aligha ezen a Sárszegen tapasztalt Kosztolányi, hanem inkább gyermekéveinek Szabadkáján. 
Ezt a nosztalgikus alapréteget, melyet oly borongó költőiséggel fejez ki A bús férfi panaszai, 
kitűnően érezteti már idézett írásában Illés Endre: „Itt minden megszépül, megnemesedik, 
kívánatos lesz: a bográcsgulyás íze, illata a vidéki vendeglőban, a szép és romlott primadonna 
szerelme egy régi angol operettben, a gőzfelhőben befutó pesti gyors az állomáson, egy tarokk
csata izgalmai a kaszinóban. Itt a hétköznap vad kaland."7 De a vad kaland részvevői azért 
érzik, hogy sorsuk beteljesedett, hogy megválthatatlanok: Pacsirta is befúrja fejét a párnájába 
és zokogva búcsúztatja tovatűnt reményeit. S vele együtt kicsit talán maga az író is siratja 
Pacsirtát, s az egész középosztályt is, melynek sorsa ugyanolyan kietlen és reménytelen, mint 
a lányé. „Puritán, szinte sivár igazsággal" mondja el mindezt (Babits Mihály jellemzi e szavak
kal a Pacsirta stílusát)8, „elhagyva mindent, ami régi versekben olcsónak látszhatott". De meg
találva, megzendítve egy számára oly fontos témát, melyet mág újabb változatokban ír meg, 
egészen az Édes Anna kérlelhetetlen, szakító leleplezéséig. Kétségtelen, hogy a Pacsirta lélek-
rajza nem mindenütt elég árnyalt, hiszen Vajkay Ákos alakja mellett a többieké elhalványul. 
Remekek viszont a mellékszereplők, a hallatlanul izgalmas, időszerű maga az alapprobléma. 
Nem véletlenül írta kritikájában Tersánszky Józsi Jenő: „Kosztolányi Dezső, szent hitem, 
hogy nem merítette ki ezt a témát. Sőt, esküt merek tenni rá, hogy a dolog visszacseng benne. 
Talán más formát, más miliőt is fog keresni ennek a különös és kincseket rejtő mondanivalójá
nak. Lehet, hogy regénye mellékalakjaiból olvasunk tőle nemsokára új regényt."9 Talán nem is 
tudta, hogy a bírálat megjelenése idején már majdnem készen állt az Aranysárkány (meg
jelent: 1925.) 

Közben azonban egy más műfajban is el-elkalandozik. Egyre-másra írja interjúit, melyek 
pemcsak abból a szempontból izgalmasak, hogy rendszerint olyan jellemző típusra talál, mely 
általános tapasztalatokat is kínál, hanem mert egy-egy igazán kiemelkedő egyéniség válaszainak 

7 ILLÉS Endre: i. m. 393. 
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tükrében neki magának is módja nyílott, hogy megfogalmazza némileg változó, egyre ember-
közelibb humanizmus-eszményét, melynek az a fő tulajdonsága, hogy most már a világhoz való 
alkalmazkodást hirdeti, nem a Vajkay-féle „kiegyezést" idealizálja, hanem — mint a kitűnő 
Bartók Be'/a-interjúban10 — azt, aki híven őrzi lelke lényegét, mint a zeneköltő azokat a hango
kat, melyek szívébe vannak írva: „Nyitom az ajtót, nyikkan a kilincs, valamelyik emeletről 
ide émelyeg egy orfeumdal, melyet polgári zongorán nyúznak, irgalmatlanul. E zörejek, zenei-
etlen recsegések között él az az alkotó, ki fejében a muzsikát hordozza, az élet lármája körül
veszi, melyet ő, a benne levő rendre figyelve, visszatol magától, elfelejt, akár az író, aki két 
verse között az utcán sétálva elolvasott a falon egy szigorú tömörséggel megfogalmazott, 
hatósági ebzárlat-meghosszabbítást." A belső függetlenség, az alkotás szuverenitása fogalma
zódik meg itt, pályáján talán először ily határozott élességgel. Csak így képes meglátni a mé
lyebb összefüggéseket — erre figyelmeztet a mesteri Gombocz Zoltán-interjú11 —, s „a szavak 
etymonjai mellett a három cserép muskátli"-t is csak az láthatja meg, aki „rendezett fő", 
s akinek látását nem hályogosítja el az állandó alkalmazkodás és a világ kegyeinek kergetése. 
Ez a gondolat, kivált a függetlenedés eszménye, kezdettől jellemzője volt Kosztolányi világ
képének. De ezek a beszélgetések ismertették fel vele teljes bizonyossággal, hogy az alkotói és 
szellemi szuverenitást úgy is lehet védelmezni, hogy az ember nem vonul el a világból, hanem 
annak behatásai között építi művét. Bartókot is körülfolyja a polgári zongora túlédes melódiája, 
mégis mégtalálja azokat a hangokat, melyek az igazi szépséget fejezik ki. S aki nem tud függet
lenedni, noha jelentős erőket és tehetséget birtokol, előbb vagy utóbb szükségszerűen elbukik. 
Ennek a tételnek a kifejtése az Aranysárkány. 

Irodalmunk egyik legcsodálatosabban megkomponált regénye. Már kortársai is felfigyeltek 
erre, s Fenyő Miksa írta le először, hogy meseszövése „lebilincselő erejű", elbeszélő tudása 
pedig „mind erősebben kibontakozó kvalitású".12 Minden apró mozzanat voltaképp egyetlen 
célnak van alárendelve: motiválja, magyarázza és hitelessé teszi Nóvák Antal elkerülhetetlen 
tragédiáját. A mű ugyan idilli majális képével kezdődik, a nap „diadalmas tűzarral borítja 
a tájat, átnyilalt rézsut sugaraival s lombokon, sárga pocsolyákban forrt a fénye, csiklandta 
a kebleket, kéjesen viszkettette a torkokat, végsőkig feszítve az életkedvet, melyben dac volt, 
kihívás, életkedv s halálkedv is". Látszólag minden teljes és hibátlan. De az élet e csúcspontján 
ott leselkedik a halál. Nóvák Antal, a rettegett „Kobak", a nyolcadikosok osztályfőnöke, 
a remek pedagógus — alakjának egyes vonásaiban apját örökítette meg az író — mintha 
diadalát ülné: ismét érettségi előtt áll osztályával s szeme előtt látja a majdani jeles egzisz
tenciákat, melyeknek alapját ő és tanártársai vetették meg. S ugyanezt a Nóvák Antalt a fiatal 
életerő a nyers brutalitás kergeti majd a halálba. Hiszen más tanárral is előfordult már, hogy 
éretlen és értetlen diákjai tettleg álltak bosszút vélt igazságtalanságaiért vagy szigoráért, 
melyet embertelenségnek hittek. Nóvák Antal sebe lüktet és fáj. De sokkal inkább fájdalmas 
az a seb, melyet lelkében visel: az emberi méltóságán esett sérelem, az a tudat, hogy — mint 
a Pacsirta lelkésze fogalmazta meg magában — „a világ: siralomvölgy". S nem tanári, hanem 
emberi méltósága háborog, mikor az Ostor szenzációs cikkben leplezi le megveretését és Hilda 
lányának szökését Tiborral. Visszavonhatatlanul fel kell ismernie: az ember kiszolgáltatott, 
s tehetetlen a világ gonoszságával szemben. Ez a sokszor „lélektani krimi"-nek nevezett 
regény alapkonfliktusa. Ez a téma akkor, a húszas évek közepén nagyon is időszerű volt. 
Európában már felütötte fejét a fasizmus, mely épp azért valósíthatta meg diktatúráját, mert 
maga alá gyűrte és sárba taposta az egyes, izolált embert, ugyanúgy, ahogy Nóvák Antalt is 
leteperik és megbecstelenítik a csak a nyers erőben bízó Viliék. A fasiszta rendszerek gyakor
latának volt szerves része az emberi személyiség megalázása, az emberi méltóság semmi-

10 K. D.: „Párbeszédek. Bartók Béla." P. 1925. május 31. 
11 K. D.: „Párbeszédek. Gombocz Zoltán." P. 1925. június 14 
12 FENYŐ Miksa: Aranysárkány. Nyűg. 1925. július 1. 

62 



bevevése; s ezekbe a tényékbe nem tud belenyugodni Nóvák Antal, amikör végül is a halált 
választja az élet helyett. 

Halál és élet kapcsolata, a halál bennünk rejlő gondolatának szinte kacér kihívása Thomas 
Mann 1924-ben megjelent A várázshegy című regénye. De az Aranysárkány nemcsak a halál 
regénye, hanem azé a „tragikus realizmusé" is, mely az első világháború utáni regényírást 
jellemezte, s olyan jelentős alkotásokban nyilatkozott meg, mint Werfel Barbará-ja. S kifeje
ződik benne a szoröngatottságnak, a célhoz nem érésnek az a fojtogató tudata is, mely leg
inkább Kafka alkotásaiban válik szervező erővé. Robert Musil hatalmas könyve, a Der Mann 
ohne Eigenshaften, melynek középpontjában hatalmas ünnepség képe áll, szintén azt tanítja, 
hogy az embert elsősorban a világ formálja a maga képére és hasonlatosságára, mert az izolált 
én kiszolgáltatottja az eseményeknek. 

Kosztolányi számára természetesen még minták sem voltak e hatalmas regények. Magától 
értetődő természetességgel, egy hozzá oly közel álló, számára annyira fontos téma kibontásával 
jutott az európai regény fő problémáinak közelségébe, ösztönös tehetséggel érzett rá azokra 
a legfontosabb művészi és emberi kérdésekre, melyek az akkori embert és alkotót foglalkoz
tatták. S mindezt beleágyazta egy lélektani folyamat rajzába, amint Nóvák Antal üldöztetési 
mániája tragikus kényszerképzetévé válik. De hogy ennél ő maga is sokkal messzebb tekintett, 
azt nyilvánvalóan igazolja például az a két látszólag szervetlen kitérő is, melyet a regényt 
voltaképp lezáró és beteljesítő öngyilkosághoz ragaszt. Az egyikben — amikor a vjdéki magány
ba húzódó Hildát és Tibort meglátogatja Huszár Bandi, Tibor volt osztálytársa, — voltaképp 
a szeretet, az embert emberhez fűző megértés okát kutatja. A másikban amikor Flóri néni 
megy el hozzájuk, Hilda édesanyjának barátnője, aki annak idején segítette szökésüket, 
Nóvák Antal szellemét idézik, s Hilda megkérdi: most már, ott, ahol van, boldog-e? „Az asztal 
ismét nem válaszolt. De aztán egyik lába hatalmasan a magasba lendült, úgyhogy majdnem 
feldőlt s a szellem erősen, határozottan kettőt koppantott, ezáltal közölve leányával, hogy ott, 
ahol most van, a végtelen térben és időben, a világűrben és semmiségben, valahol a Vénusz és 
Sziriusz között, már boldog." Mindkét válasz meglehetősen szkeptikus. Hiszen Huszár Bandi
ban furcsa rossz érzést kelt az, hogy Hilba szinte kikezd vele, emitt pedig mintha az volna 
a tanulság, hogy a teljes boldogságot csak az életen kívül, „fölötte" lehet kiküzdeni. Ez persze 
egyik kedvenc gondolata Kosztolányinak. Nóvák Antalt is elsősorban azért tudták letiporni 
az embertelen erők, mert benne volt az életben, a sűrűjében élt. De amint „föléje" szárnyalt, 
egyszeriben sebezhetetlenné vált: „a Vénusz és a Sziriusz között már boldog". 

Emlékezzünk csak vissza: a világból való kiemelkedés, a menekülés képe és lehetősége 
többször is megvillant Kosztolányi műveiben. Nem véletlen, hogy a szívéhez oly közel álló 
témájú regényt épp ezzel a gondolattal zárja le. Ezekben az években a kurzus azt várta, 
sürgette a művészektől, hogy a maguk eszközeivel szolgálják és ábrázolják „igazságát". A valódi 
igazságot, az emberből feltörő brutalitást, a jóérzést és becsületességet sárba tipró embertelen
séget ábrázolja Kosztolányi, s ezzel szemben hirdeti, hogy a boldogságot csak megrontott 
világon kívül, annak ellenében lehet megtalálni. Az Édes Anna, a következő regény teljesíti 
majd be a folyamatot, s válik az írói világkép fejlődésének újabb dokumentumává, amikor 
sorsával és tettével azt példázza, hogy az izolált ember is képes lehet felvenni a harcot a meg
romlott világgal. Édes Anna kést ragad, s sokak számára értelmetlenül megöli kenyéradó gaz
dáit. Pedig ez a konfliktus már az Aranysárkányban is ott érlelődik. Nóvák Antallal ugyanazt 
teszik Liszner Viliék, mint Édes Annával Vizyék: megalázzák, megbecstelenítik, megfosztják 
emberi méltóságától, ő azonban az öngyilkosságot választja, holott tudja és meg is fogalmazza, 
hogy az a „buta emberek menedéke". Édes Anna fellázad. És ebben meghaladja Nóvák Antalt, 
azt jelezve, hogy Kosztolányi tudatában és világképében ezekben az években szinte robbanás
szerű volt a változás és az érlelődés. 

Az Aranysárkány morális és humánus tanítása azért is mellbevágó és egyértelmű, mert 
a komoran időszerű mondanivaló sokszor tündérien idillikus keretben jelentkezik. Ebbe a 



regénybe Kosztolányi minden nosztalgiáját beleírta. Fogalmazása közben ott kísérthettek 
lelkében a tündöklő szabadkai nyarak, a felhőtlen édességű diákszerelmek s a szeretetét 
szemérmesen rejtegető, kísérletei közé húzódó apja alakja. Ezek az emlékek, az irónia fölött 
meg-megcsillanó könnycsepp, a szeretet és a részvét fénye avatják olyan emberi alkotássá 
az Aranysárkányt, mely kétségtelenül írójának legszebb regénye. Azzá teszik a tündöklő leírá
sok, a stílus archaikus elemekkel még mélyebbé váló zengése, a mondatok lágy zeneisége. 
Költő alkotása, aki a költészet fegyvereit igyekezett szembeszegezni a fenyegető idővel, s emlé
keiből és látomásaiból kovácsolta ki gyenge fegyvereit13. 

A regényfolyam lezárása az Édes Anna (megjelent: 1926). Hogy Kosztolányi számára első
sorban a művek mondanivalója, illetve világképének kivetítése volt az elsődleges, azt az a tény 
is bizonyíthatja, hogy az utolsó műben a lélektani folyamat rajza nem oly hibátlan és minden 
vonatkozásában következetes, mint az előzőkben. Az Aranysárkányban minden apró jelzésnek 
megvolt a szerepe a cselekmény egészében, az egyes epizódok mozaikszerűen illeszkednek 
egymáshoz a nagy képben. Németh Lászlónak kétségtelenül igaza van abban, hogy az Édes 
Annában épp a főhős lélekrajza marad kicsit árnyékban, s az író nem érzi szükségesnek teljes 
plaszticitásában kibontani azt a folyamatot, mely végül is a gyilkossághoz vezet." Kosztolányi 
számára ugyanis elsősorban nem a lélektani képlet volt a fontos — bár voltak kortárs-kritikusai, 
akik e művét a beszűkült tudat regényének nevezték —, hanem a lázadás gesztusa, mely azt 
bizonyítja, hogy Nóvák Antal elbukása nem törvényszerű. 

Rendkívül gondosan készült erre a regényre. Előzményei felsejlenek cikkeiben, tárcáiban. 
Amikor foglalkoztatni kezdte a téma, szokása szerint először csak kis állóképeket, rögtönzéseket 
írt, egy-egy alakot, helyzetet ragadott meg, próbálgatta teherbírásukat, alakítgatta jellemüket. 
Még 1924-ben egy vasárnap, „sötét alkonyatban a hegy alján ballagva", „s a régi szent János 
Kórház táján, rosszul világított téren" megpillantja a „cselédkaszinót". „Állnak, összefogódzva 
tízen, húszan, harmincan. Fogják a kezüket, a gázlámpa járdaszigetén kört alkotnak, nem 
törődve az idegen városban, akár a falujukban, táncolnak." De azonkívül is sok mindent 
csinálnak: „beszélnek, csevegnek, diskurálnak, fecsegnek, pletykálnak, locsognak, csefelnek, 
povedálnak csipognak, pipelnek, kerregnek, csicseregnek, turbékolnak, kodácsolnak, dalolnak, 
kántálnak, kornyikálnak, suttognak, pusmognak, nevetnek, kuncognak, vihognak és röhögnek 
is. Mennyi mindent csinálnak. Nincs arra elegendő szó."15 Ez a felsorolás sem egészen öncélú, 
bár kétségtelenül megvillan benne a lelkesedő nyelvész öröme. De érezni, hogy e csoport tagjai 
különböző típusok — mint ahogy az Édes Anna cselédfigurái is különböznek egymástól —, 
egyikhez ilyen, a másikhoz olyan szó illik viselkedése jellemzésére. S valamit megéreztet az író 
abból is, hogy ezekben a szinte teljesen kiszolgáltatott lényekben azért valami titokzatos erő 
is él: az összetartozás ereje. „Nagyon kis urak itt ezek a pesztonkák. Ha gazdasszonyuk szeme 
rebben, lefelé sunyítanak a konyhába. Jaj annak, aki eltör egy ibriket. Mégis erősebbek őnála. 
Mindegyik sváb lány önmagában is egyesület, testület, szövetség... Mindig együtt lélekben." 

1925-ben, az Emberek című ki írásban18 megint felvillan a cselédlány alakja. Nincs is jelen 
testi valójában. Csak a munkája. S ezt a láthatatlan-látható jelenvalóságot ragadja meg itt 
ironikusan, de elismerően Kosztolányi: „Felbontottunk egy befőttet, melyet még nyáron 
készített egy azóta eltávozott cselédünk. Amíg ettünk, őróla beszéltünk. Láttuk, amint a 
cseresznyét kicsumázza, megmossa, cukorlébe áztatja, éreztük két keze munkáját, mellyel 
a hólyagpapírt az üveg szájára szorítja, aztán erősen körülkötözi zsineggel. A cseléd nem volt 
ott, de mégis ott volt. Lásd, ennyi egy cseléd örökkévalósága. Belefér egy befőttesüvegbe." 

18 A Pacsirta és az Aranysárkány elemzése RÓNAY György: A regény és az élet (1948) 
című kötetében. 

14 NÉMETH László: Kosztolányi Dezső. A két nemzedék c. kötetben (Bp. 1970.) 
15 Együtt, mindig együtt. HATTYŰ 241. 
»HATTYŰ 292. 
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Ez a kis leírás azt is jelzi, hogy tudatosan figyelte a cseléd munkáját. Nem a távoli hideg objek
tivitás fölényével akarta megidézni, hanem emberközelből, megragadva tevékenysége legfon
tosabb jellemzőit. Pacsirta nem volt új számára. Nóvák Antal sem, Vizyéket is jól ismerte. 
De Édes Anna alakjára készülnie kellett. És készült is a kitűnők szorgalmával és alaposságával. 
Érdemes ennek bizonyságául kissé részletesebben idéznünk Márai Sándor portréját17, mert 
nemcsak az Édes Anna előkészületeiről fest hiteles képet, hanem izgalmas emberi közelségből 
ábrázolja az írót is. „Amikor megírta az aznapit, fejébe nyomta knickerbockeres, kemény
karimás kalapját, nyaka köré csavarta a puha kendőt, hóna alá fogta kézirattal, folyóiratokkal, 
kölcsönvett vagy kölcsönadásra szánt könyvekkel degeszre tömött irattáskát és már szökött is 
otthonról, el a lakásból. Magas termetű volt, — amint sietett, hórihorgas alakja feltűnt a budai 
utcákon. Nem nézett senkire, kissé oldalt hajtott fejjel járt, a kalap karimája alól költőfürt 
hullott a homlokára. Cipőzsinór-vékony, élénk színű nyakkendőket viselt és sietősen lépdelt 
a macskaköves úttesten. így jelent meg a világ előtt, mint a színész, amikor felmegy a függöny, 
és lobban a rivaldafény. Zöldes-szürke szeme volt, tudott affektáltan kacsintani, és raccsolt is, 
ha kiadókkal tárgyalt és a helyzet megkívánta. Egyszóval, tetőtől-talpig író volt, megjátszotta 
Kosztolányit, mint egy apaszínész. (De közben, egyedül, tehát a színfalak mögött, kinevette 
önmagát és azokat, akiknek játszott, mert tudta, hogy nincs emberi kiválóság, ami ne lenne 
nevetséges, és csak akkor kiváló egy ember, ha az öngúny átvilágítja az álarcot, amit visel. 
(Imbolygó, színészies, igen, bonvivános járással sietett lefelé a Mikó utca lejtőjén, a gesztenye
fák alatt. A szomszéd házban, ahol laktam, betért a kapu alá. Nem hozzám jött, — írók nem 
szeretnek egymáshoz járni... Amikor elhaladt a házuk előtt, a házmesterlakásba tért be. 
Itt elült, kalappal fején, nyakában a körbehajtott kendő, hóna alatt az irattáska. így ült, 
néha órákon át. A környéken tudták ezt. A konyhaszagú szobában a házmester lakott a felesé
gével. A házmester lakatos volt. A felesége sudár, dunántúli asszony. A házmester magyar 
nemes volt, tiszaparti paraszt, hisztérikus. Nem tudta letenni az ipartestületi vizsgát, nem 
tudott vízvezetékszerelő iparigazolvány szerezni. Ez volt a gyermektelen házaspár nagy bánata. 
Kosztolányi vigasztalta. Időnként felkereste a vizsgabizottság tagjait, átnyújtotta nekik új 
könyvét, melybe meleg ajánló sorokat írt így iparkodott protekciózni. De a házmester mindig 
újra megbukott a vizsgán... Kosztolányi is tehetetlen volt. A vágyálomból nem lett valóság, 
a házmester végül elkeseredett, és amikor Kosztolányi meghalt, elköltözött a feleségével 
vidékre. Később soha nem hallottam róla. A felesége is eltűnt, nyomtalanul. Ez az asszony volt 
Édes Anna modellje. És a ház, ahol a regény játszik, a mi házunk volt. Kosztolányi ritkán 
ment el a ház előtt, hogy — jövet vagy menet — be ne térjen a házmesterékhez. Ott ültek, 
hárman; nem ettek, nem is ittak, csak beszélgettek... A beszélgetésekből később regény lett. . . 
És csak a házmesterek lakásában érezte igazán jól magát." 

Márai több ponton elfogultan láttatja és látja Kosztolányit, De abban igaza van, hogy 
ez az ízig-vérig stiliszta, akitől azt követelték, „álljon ki", a maga módján ki is állt, de épp 
azok ellen, akik annyit zaklatták és szurkálták, legbátrabban és legteljesebben ebben a regény
ben, mely alighanem valóban „osztályharcos regény", ha nem is azért, amiért Márai Sándor 
véli. „Gonoszok, gyilkosok járnak mostanában az éjszakában" — írja Kosztolányi a Pesti 
Hírlapban 1925-ben,18 hitelesen jellemezve ezeknek az éveknek a közérzetét. Nem véletlenül 
fogalmazza meg a maga számára is egészen egyértelműen a parancsot az irodalmi indiszkréció
ról folyó vita kapcsán:19 „Az író legyen kegyetlen!". S ez a kegyetlenség nemcsak azt jelenti 
most már az ő számára sem, hogy következetesen kell megvalósítania művészi ösztöne paran
csát, nem törődve azokkal a sebekkel, amiket felszakít, hanem hogy a lehető legvilágosabb 

"MARÁI Sándor: Föld, föld... (Toronto 1972.) 18 Öngyilkosság. HATTYŰ 313. 19 Indiszkréció az irodalomban. Az Ábécé című kötetben (K. D. hátrahagyott művei V. 
kötet. Sajtó alá rendeztee és bevezette ILLYÉS Gyula. Nyugat kiad. é. n.) 
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kontúrokkal és a leghitelesebben kell felfejtenie alakja lelki élete mögött azokat az általánosabb 
összetevőket is, melyek végeredményben meghatározzák tetteit és jellemének alakulását. 
Egyre több olyan írása van ezekben az években, melyekben már nemcsak az egyes embert festi, 
nemcsak az ötlet játszi kísértésének enged, hanem a kor levegőjét, életérzését igyekszik kifejezni. 
Egészen remek ebből a szempontból a Gyanú 1925-ből.20 A befejezés néhány mondatában azt is 
sejteti balladai finomságú képben, hogy a gyanúsítás, a hazugság, a másik ember becsületének 
megrontása ma is itt kísért: „Még mindig nem tűnt el, még mindig itt kísért közöttünk. Éjszaka, 
mikor nem is várod, megjelenik eszelős mosolyával, emeleti ablakodban, vigyorog, feléd bök 
hosszú ujjaival, épp tefeléd, lelkedben vájkál, föltúrja ártatlan életedet és vádol, vádol, 
vádol. . ." 

Ebben, a húszas évek közepére oly jellemző, a megfélemlítésen, a besúgáson és megrontáson 
alapuló világban bizonyos mértékben módosul Kosztolányi emberszemlélete is. Határozottan 
megerősödik a szegények iránt érzett együttérzése, s ez néhány lírai szépségű tárca megírására 
ihlette. Természetesen ezekben is van anekdotaszerű anyag, fel-feltör belőlük a rá oly jellemző 
irónia (Kabátom a kedves öregen), objektív, tárgyilagos kívülállás (A titok), de most már sokkal 
intenzívebben, hitelesebben tagadja meg a nyomor reménytelenségét, hideg embertelenségét 
(Kültelki bolt). Mindezt szinte robbanásszerű erővel fejezi ki az Édes Annában. A témák, 
melyeket eddig megfigyelt, az alakok, akiket feljegyzett, s az egész korszak, ellentmondásaival 
és bűneivel nagy egységbe rendeződik e művében. Körtársai tudták, hogy a regény szándéka 
szerint korrajz is. Még Elek Artúr is megírta ezt különben kitűnő kritikájában a Nyugatban. 
Pedig közötte és Kosztolányi között elég feszült volt a viszony egy régebb írása miatt. „Itt úgy 
látszik — írja a többi között — . . .egyébről is, többről is van szó, mint egy kis cselédlány 
tragédiájáról. Ez a személytelen Édes Anna és személytelen környezete: az Attila utcai egész 
kis ház és benne minden lakója, a sok ember, ki mind emberformájú, de azért valójában csak 
a maga típusának megszemélyesítője, s a históriai adalékokkal megszínezett kor, melynek 
minden eseményecskéje olyan jó ismerősünk, mint akár az emberek, kiket az író benne mozgat 
— az egész korrajz is személytelen és időtlen. Szimbóluma valami ősinek és valami öröknek. 
Az egész életnek, melyben egymás iránt olyan közömbösen forognak az emberek; a társadalmi 
megoszlások fonákságának, annak, amit szaknyelven osztálykülönbségnek, osztálygőgnek, 
osztályneheztelésnek, osztálygyűlöletnek és osztálybosszúnak neveznek. És szimbóluma talán 
egy históriai korszaknak is, melynek szereplői olyanok voltak, mint Kosztolányi e regényének 
mellékalakjai, ugyanazokat a jelszavakat lobogtatták, és alapjában épp olyan közömbösen 
mentek el minden ideál mellett, mint azok." S hogy az író számára mennyire a Tanácsköz
társaság utáni korszak leleplezése volt a fontos, arra jól következtethetünk a regény rövid be
vezetéséből. Ebben a néhány sorban írta ki magából végérvényesen a Tanácsköztársaság gör
csét, az objektív eltávolításnak igazi művészetével. Kun Bélát idéz, amint „elrepül", zseb
órákkal tömve tele „puffadozó zsebét", kelyheket és egyéb kincseket pakoltatott, a gépre, 
s „karjáról vastag aranyláncok lógtak". De mielőtt azt hihetnők, hogy a Pardon rovat rosszízű 
élceinek megismétlésére készül Kosztolányi, egy ragyogó csattanóval az egész jelenetet, s 
vele azokat a rágalmakat is, melyekkel a Tanácsköztársaság vezetőit illették, a legendák 
világába utalja: „Egyik ilyen aranylánc, mikor az aeroplán magasba lendült s eltűnt az 
ég messzeségében, le is pottyant a Vérmező kellős közepére, és ott egy öreges úr, régi kriszti-
nai polgár, adóhivatalnok a Várban, a Szentháromság téren, valami Patz nevezetű — Patz 
Károly József — meg is találta. Legalább a Krisztinában ezt beszélték." A mesei elemek al
kalmazása (éppen a Vérmező „kellős közepére" pottyant a lánc), a megtaláló pontos személy
leírása, s kivált az utolsó mondat, mely egy jellegzetes latin prózai fordulatnak — „ea fáma 
vagatur; azaz: azt állítják — tükörfordítása, de természetesen az adott környezetbe ágyazva, 
mint a már említett „eltávolítás" eszközei. Kosztolányi immár a moralista fölényével tekint 
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azokra a Krisztinabeli polgárokra, a Vizyekre és a többiekre, akik ezt állították s hasonlókat 
is, s akik épp ennek köszönhették kétes karrierjüket. írói tartására, szemléletmódjára nem ke
vésbé jellemző a Rituale Románamból választott mottó, aCircumdederunt, mely itt nem Vizyék, 
hanem sokkal inkább Édes Anna lelki üdvéért szólal meg s érte könyörgik a záró sorokat: 
„Oremus, Anima eius, et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requie-
scant in pace." (Könyörögjünk. Az ő lelke és minden megholt hívő lelke Isten irgalmából 
nyugodjék békében.) 

Milyen is hát Édes Anna, aki hosszú ideig nem jelenik meg szemünk láttára, de rokona, 
Ficsor, a házmester előadásából tudjuk, hogy nincs nála tökéletesebb — legalábbis a cseléd
műfajban. Milyen ez a lány, aki olyan nehezen szánta rá magát, hogy addigi helyét felcserélje 
Vizy Kornél jólszituált otthonával? Megjelenésekor sem szólal meg, de nem is tud beszélni sem, 
miközben Vizyné és a házmester úgy szemlélik, úgy alkudoznak fölötte, mint a piaci disznó
vásárokon, mert „amikor ide belépett, a gyomra egyszerre fölémelyedett, olyan rosszullét 
fogta el, hogy azt hitte, azonnal összerogy. Valami kimondhatatlan büdösséget érzett, mint 
a patikában, éles, hideg szagot, mely egyre jobban facsarta az orrát, kavarta belét. Vizyné 
a zongorájában kámfort tartott, hogy a molyok ne rágcsálják a vattás hangkalapácsokat. 
Anna nem tudta, honnan származik ez az orvosságszag, csak azt tudta, hogy nem bírja ki, 
csak azt tudta, hogy már az első pillanatban ki akart szaladni, és ha egészséges ösztönére 
hallgat, akkor köszönés és istenhozzád nélkül elrohan, menekül le a lépcsőkön, az utcákon, 
s fut, meg sem áll hazáig, a kajári tarlóföldekig." ösztöne máris tiltakozik új munkahelye ellen. 
Minden idegen, kísérteties itt. Amikor Vizynére tekint, „egy sápadt, nagyon magas, jéghideg nő 
meredt eléje, aki — nem tudta miért — egy ismeretlen madárhoz hasonlított, szétborzolt, 
fényes dísztollakkal." S kettejük párbeszédében már nyilvánvalóvá válik, hogy itt személyi
ségét, egyéniségét teljesen fel kell adnia, le kell nyelnie az otrombaságok és sértések egész 
tárházát, melyeket Vizyné talán nem is mindig bántó szándékkal mond neki. Ilyen az egyéni
sége. És ilyen általában is a Vizynék, a feltörekvő polgárasszonyok egyénisége. Nem beszélni 
akar a lánnyal, nem nevelni szeretné, hanem „idomítja". 

Ebben a környezetben Édes Annában egyre keserűbb gondolatok érlelődnek. A lány eleinte 
„magának sem tudott számot adni, hogy mitől irtózott itt mindennap jobban és jobban". 
Aztán már „nem gondolkozott többé semmiről. Csak éjszaka facsarodott el a szíve, mikor 
a tűzfalon megpillantotta a magányos lángocskát. Úgy érezte, hogy ezt a helyet igazán nem 
bírja megszokni soha." Megalázzák, s ami talán még fájdalmasabb, állatként szemrevételezik 
és a háta mögött gúnyosan kinevetik. Jancsival való viszonya az egyetlen olyan pillanata 
életének, amikor rövid percekre előtte is feltárul a szépség és a boldogság igézete. Képzelete meg 
élénkül, gondolatai csapongani kezdenek. S annál fájdalmasabb a csalódása: még mélyebbre 
zuhan a magány és a kiszolgáltatottság kútjába. „Amint múltak a napok, megfásult, elzsibbadt 
benne valami. Szinte elfelejtett mindent, ami volt. De azért szenvedett. Mert ha nem is gondolt 
arra, ami volt, érezte, hogy az, ami volt, már nincsen, mint az állat, mint az állat, mely múlton 
és jövőn kívül az örök jelenben él, mint az a kutya, mely nem kap enni, s nem tudja, hogy mi 
bántja és mégis folyton odavánszorog az üres ételes táljához, körülszaglássza, s miután látja, 
hogy semmit sem lát, csüggedten a vacka felé kullog, vissza-visszafelé sandítva." A beszűkölő 
tudat rajza volna ez? Vagy egyszerűen a csüggedt belenyugvásé? Hogy innen már semerre 
sem menekülhet? Mert Édes Annának rá kell ébrednie, hogy nincs kiútja. Házassági szándékát 
Vizyné hisztériája keresztezi, s ő enged, s éttől kezdve azonosulni kezdett vele, jellegtelenné 
vált: „Anna az érdekességéből napról napra vesztett. Annyira belesimult a ház rendjébe, 
hogy észre se vették, nem is beszéltek róla sehol. Mint a legtöbb cseléd, ő is utánozni kezdte 
asszonyát. A haját már egészen úgy simította végig, mint Vizyné, s az ismerősök, mikor 
telefonoztak, gyakran nem tudták, hogy az ő hangját hallják-e vagy az asszonyát." 

Rendkívül érdekes, fontos motívum, ahogy a gyilkossága előtt megpattan benne valami. 
Asszonya hisztérikusan lamentálva küldi lefeküdni, majd reggel leszed mindent, most hagyja 

5* 67 



őket aludni. Vizy már hangosan hortyog. De Anna öt perc múlva visszatér: le akarja szedni 
az asztalt. Belebotlik egy székbe, „oly zaj dördült végig a földúlt szobákon, mintha pisztollyal 
lőttek volna". Talán ez volt a jel. „Anna ide-odalépegetett, Visszaszaladt a konyhába, evett 
valamit a sötétben, gyorsan és mohon, ami véletlenül a keze ügyébe esett, egy rántott csirke 
combját, meg sok-sok süteményt." Ez már nem az előbbi Édes Anna. Nem a rendszerető, 
a házias, aki mégiscsak rendet akarna tenni a lakásban. Felzaklatott lelkében iszonyú viharok 
dúlhatnak. „ . . . az előszoba ajtajára borult, mintha ki akarna menni innen valahová", ám 
„mégis mást gondolt, hangosan a fürdőszobába futott, onnan a sárga tapétaajtón a hálóba". 
Most már hangosan fut. Nem törődik semmivel. De még mindig nem akar gyilkolni. Még 
mindig nem szándékszik véres bosszút állni. Voltaképp mindkét esetben belekényszerül az 
öldöklésbe. Rémülete és az az érzése, hogy őt támadták meg, emeltetik fel vele a végzetes 
konyhakést. Nem tudja pontosan megfogalmazni, miért tette: csak eszelős mozdulatokkal 
simítgatja végig a haját, azzal a mozdulattal, amit asszonyától lesett el. Gyilkos, de áldozat is 
egyben. S a legnagyobb tragédiája az, hogy csak egy ember, Moviszter doktor ismeri fel, hogy 
tette szükségszerű volt, mert ha öntudatlanul is, ha a maga számára nem is pontosan meg-
fogalmazottan, de védekeznie kellett, mentenie embersége szuverenitását.21 

Míg Édes Anna sorsa folyvást mélyebbre hullik, s az író által annyi együttérzéssel és szim
pátiával ábrázolt, értékes alakja folyvást szürkül (mert eljellegteleníti környezete), Vizy Kornél 
szinte kivirágzik. Kosztolányinak egyik legerősebben, legnagyobb ellenszenvvel megrajzolt 
alakja ő. Mert a pusztuló vidéki középosztály sorsát a magáénak érezte, a Nóvák Antalokat 
megsiratta. De a keresztény középosztálynak a Vizyhez hasonló haszonlesőit, akik a Tanács
köztársaság megdöntése után előmerészkedtek, s magukhoz ragadták a hatalmat, alaposan 
kiismerte és megvetette. A Vizy Kornélok hajszolták be őt annak idején a Pardon botrányaiba, 
ők fölényeskedtek vele az Új Nemzedéknél. Most méltó, írói bosszút állt rajtuk. 

Vizy Kornél valóságos operettfigura. Diadal és rémület között hányódva értesül a hírről, 
hogy megdöntötték a Tanácsköztársaságot. Hangja már parancsolóan reccsen, de rémülten 
rezzen össze, amikor megdöndül a külső kapu. „ . . .elhanyagolt, mint egy csavargó... Csak 
a sasorr meg az arcát keretező fekete pofaszakáll mutatta, hogy mégis valaki". Nem mintha 
bántódása esett volna az elmúlt hónapokban. Minisztériumi állását is megtarthatta, csak 
egyszerűen tétlenségre volt kárhoztatva. „Féktelen politikai becsvágy lakozott benne, s ez táp 
hiján zakatolt, mint az üres malom. E boldogtalan hónapokban csak tengett-lengett. Mogorva, 
bizalmatlan hivatalnokember volt, annak előtte soha semmibe se avatta feleségét. Most meg
eredt a szava. A hosszú sétákon a budai hegyekben, vagy itt, míg várták a rettenetes látoga
tókat, neki tartott szabadelőadásokat politikai 'platformjairól' meg azokról a tacskókról, 
akikkel megnyomorították a minisztériumot". Különben jellegzetes hivatalnoktípus. Még talán 
a szociális érzés sem hiányzott belőle, hiszen módja szerint áldozott olykor-olykor egy árvaház 
vagy kórház javára. Közpénzeket nem sikasztott el, de „bolondja és balekja" volt a protekció
nak. Engedélyeket szerzett, amelyekért ajándékokat kapott. „Ezek az ajándékok közel se 
értek fel a nekik tett szívességekkel, de jól estek, növelték az önérzetét, bizonyos fakó költé
szetet árasztottak életére." 

Különben nem értett a politikához, és céljait így foglalta össze: a korrupció megszüntetése, 
s a korrupción mindig azt értette, amit mások képviselnek. „Meghagyta így, burkolt, szenve-
delmes általánosságban, s nem tisztázta maga előtt sem, hogy a politika mindenkor csak 
az éhes emberek tülekedése, mely szükségszerűen magán viseli az élet gyarlóságát, s minden 
rendszer csak azért tör hatalomra, hogy párthíveit állásokba ültesse, ellenfeleit gyöngítse és 
eltiporja." (Itt megint egyik legkedvesebb gondolatát fogalmazza meg az író. Ne feledjük 
azonban, ezekben az években így beszélni a politikáról — ehhez bátorság kellett.) Persze meg is 
nyergeli a politikát, s ennek köszönheti, hogy végül is államtitkár lesz. „Mindent elért, amit 

» ELEK Artúr: Édes Anna Nyűg. 1927. jan. 16. 

68 



életében elérhetett" — erre gondol szalonkabátjában állva házuk legfelső lépcsőfokán, az érkező 
vendégeket üdvözölve. Valóban életének csúcspontja e tragikus nap, melynek végén őt is 
leszúrja a lány, a végzet kérlelhetetlenségével teljesítve be sorsát: „ő sem értette, hogy miért 
tette, de ő elkövette, amit tett és minthogy elkövette, ott belül, mélyen, nagyon mélyen 
bizonyára lehetett valami, amiért föltétlenül, szükségszerűen meg kellett tennie. És aki belül
ről lát valamit, az másképp látja, mint aki csak kívülről látja." (E szavakkal egyébként nem
csak Vizy fölött tartja meg sírbeszédét az író, hanem Édes Annát is feloldozza vétke alól.) 

Édes Anna tragédiájának egyik okozója Jancsi, Vizyné unokaöccse, a kor szélhámosainak, 
ingyenélőinek jellegzetes típusa. „Erős volt, izmos, de a mellkasa szűk. Kis keze száraz. 
Bőre soha, a legnagyobb hőségben sem izzadt. Rövidre nyírt, érdes bronzhaj tapadt szabályos, 
de meglepően kicsiny koponyájához, melyen peremtelen fülei lebegtek oly lazán, mintha papírból 
vágták volna ki és csak odapréseltek volna. Vékony ajaka szívósnak, kegyetlennek mutatta. 
Arca pedig, mintha fából lett volna, élettelen volt és szabálytalan, csupa szeszélyes sík, egy
másra borítva, csupa furcsa ötszög, mint egy kubista faszobor." De nemcsak megjelenését 
külsejét festi ellenszenvesre az író, hanem egész életvitelét is, érzelmi világának pedig talán 
az a legnagyobb bírálata, hogy teljesen hidegen hagyja őt az a szeretet, amit a lányban föl
idézett. Érdektelennek találja már Édes Annát, nyűgnek, akitől szabadulnia kell. Ellép hát 
mellőle a világfiak hideg fölényével és aljas önzésével. 

A sok kisszerű, de nagyra törekvő, a szeretetet és igazságot hirdető de azokkal visszaélő 
alakokkal szemben Moviszter doktor, a reménytelenül cukorbeteg öregember fogalmazza meg 
többhelyütt is a humanizmusnak azt az elméletét, melyet a regény idején Kosztolányi is* 
a magáénak vallott. És ennek itt már radikális színei is vannak. „ . . . figyelje meg, tanácsnok 
úr — mondja beszélgetés közben az orvos a regénynek talán a legsúlyosabban korszerű, lelep
lező szavait —, hogy minden szélhámos az emberiséget szereti. Aki önző, aki a testvérének se 
ad egy falat kenyeret, aki alattomos, annak az emberiség az ideálja. Embereket akasztanak és 
gyilkolnak, de szeretik az emberiséget. Bepiszkolják családi szentélyeiket, kirúgják feleségeiket, 
nem törődnek apjukkal, anyjukkal, gyermekeikkel, de szereteik az emberiséget. Nincs is ennél 
kényelmesebb valami. Végre semmire se kötelez. Soha senki se jön elém, ha én az emberiség 
vagyok. Az emberiség nem kér enni, ruhát se kér, hanem tisztes távolban marad, a háttérben, 
dicsfénnyel fennkölt homlokán. Csak Péter és Pál van. Emberek vannak. Nincs emberiség." 

Moviszter etikai szinten is beteljesíti Kosztolányinak az epikai műveiben revelálódó világ
képét, ő fejezi ki legegyértelműbben azt a gondolatot, hogy nem az emberiséget kell megválta
nunk, hanem az egyes embert. S ha az megválthatatlan is, mint ahogy Nóvák Antal és Édes 
Anna sorsa példázza, akkor is kiáltani kell érte az igazságot. „Nem kissé hangosabban, hanem 
nagyon hangosan. Kiálts, — dohogott... (Moviszterben) a lélek —, kiálts úgy, mint a te igazi 
rokonaid, az őskeresztények hősi papjai, akik föllázadtak a pogányság ellen és a temetőkben, 
a koporsók mellől kiáltottak az égbe, pörölve a legnagyobb Úrral is, az igazságos, de nagyon 
szigorú Istennel, irgalmat követelve a gyarló embereknek. Hiszen te mindennap elmondod 
magadban a halotti imát. Emlékszel, mi van benne? Ne tradas bestiis animas confidentes tibi. 
Ne dobd oda a vadállatoknak a tebenned bizakodó lelkeket. Et animas pauperum tuorum né 
obliviscaris infinem. És a te szegényeidnek lelkét ne feledd el végképp. Próbálj te is így kiabálni 
az arénán, az oroszlánokat is túlharsogva, bátor kathekumen." 

Itt már Kosztolányi azonosul Moviszterrel, az elvei miatt kinevetett, az Édes Annával való 
közösségvállalás miatt megvetett orvossal, ö áll ott az arénában, szemben az oroszlánokkal, 
kiszolgáltatva, csak a kiáltás erejében bizakodva. És kiált is, hiszen a regény nem más, mint 
harsány tiltakozó kiáltás: az egyik legbátrabb, amit a Nyugat írói hallattak a húszas évek 
közepén. S azok a leleplező kis részletek, melyekben elénk tárja e korszak közéletének visszás
ságait, még hangosabbá teszik ellenkezését. Milyen hitelesen leplezi le néhány sorban a minisz
tériumok urambátyámos légkörét, ahol egész nap ezt hallani: „ . . .Szervusz, kegyelmes uram, 
szervusz, méltóságos uram, a legalázatosabb szolgád vagyok"? Vagy nem a korszak és kivált 
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a középosztály mentalitására jellemző-e, ahogy Tatár kifejti, hogy a cselédek egészen mások» 
mint a „rendes" emberek, s csak illúzió, hogy valaha is egyenlőek lehetnek gazdáikkal, hiszen 
természetes állapotuk, lételemük, hogy mást szolgáljanak? Csontig metsz a kegyetlen írói kés, 
vesékbe lát a kérlelhetetlenül figyelő tekintet, s nem titkolja, kikhez fűzi rokonszenve. Bálint 
György, aki „a század egyik legszebb magyar regényé"-nek nevezi az Édes Annát, nem vélet
lenül írja: „Nem akarok most ennek a könyvnek példátlanul szuggesztív művészi erejéről 
beszélni. E pillanatban csak emberi ereje, emberi szuggesztivitása tartozik rám. Ez pedig olyan 
hatalmas, hogy Kosztolányit örökre a magyar munkásokhoz és szegényparasztokhoz fűzi."22 

S ezt az érzésünket csak erősíti az a kép, melyet oly hitelesen rajzol meg a kapitalizmus elidege
nedéséről azokon a lapokon, ahol Jancsit nyomon követhetjük a bankba. Ez is jellegzetesen 
európai, sőt világirodalmi téma, hiszen se szeri se száma azoknak a műveknek, melyek a pénz 
uralmát, a bankokat és a tőzsdéket ábrázolják. Hol ironikusan, hol a végsőkig lemeztelenítve 
(a sok ilyen jellegű példa közül hadd idézzük Illés Endre drámáit, melyek ösztönzőjéül bízvást 
hihetjük Kosztolányit), hol mint a tragédia szülőit. Kosztolányi regényében mindez persze 
háttér. De a háttérnek ez a sokoldalú, finom rajza még inkább elmélyíti az író leleplező törek
véseit, még akkor is, ha ábrázolásában néhol eluralkodik a szkeptikus elem, s Édes Anna 
jellemének is maradnak olyan sötét, idegen foltjai, melyek ugyancsak jellemezték a kor magyar 
regényeinek népi figuráit (Móricz: Barbárok). 

Hogy nemzedéktársai is a jóvátétel regényének érezték az Édes Annát, annak bizonyságául 
érdemes idéznünk az akkor Berlinben élő Révész Béla Hatvány Lajosnak címzett levelének 
részletét: „Nem tudom, olvastad-e Kosztolányi Dezső Édes Anna-regényét? Olvasd el. Én meg
bocsátottam minden gazságát ezért a művéért. Bíró Lajos figyelmeztetett rá. írd meg, hogy 
tetszett."23 S hogy Kosztolányi lelkében, a világról kialakított képében, mely olyan klasszikus 
és kiegyensúlyozott volt sok vonatkozásában (hiszen az Aranysárkány is alapjában véve 
a klasszikus szépségideált emeli tökélyre) szintén valami elmozdulás mutatkozik s igyekszik 
a kifejezés formájában is közérthetőbb, populárisabb lenni, azt híven bizonyítja az is, hogy 
családtagjainak ellenkezése és a versismerősők meglepett csodálkozása közben egy időre szakít 
a kötött formákkal, mintha a szabadvers hozzásegítené a mondandó olyan áradásához, olyan 
közérdekűségéhez, mely regényeit jellemzi.24 

• 

• 

László Rónay 
LES GRANDS ROMANS DE KOSZTOLÁNYI 

Dezső Kosztolányi est l'une des figures les plus poignantes de notre littérature. Dans cetté 
étude qui fait partié d'une monographie plus grandé s'occupant de la conception du monde 
de Kosztolányi,l'auteur cherche á découvrir 1'époque ou il y écrit ses grands romans, VAlou-
ette, le Cerf-colant d'or et YAnna Édes. Aux années vingt, beaucoup de romans ont paru en 
Hongrie qui avaient un point de départ psychologique, mais ils ont été pour le plupart comp-
létement oubliés. Comment peut-on expliquer que les romans de Kosztolányi que les contem-
porains ont interprétés comme le développement de teile ou teile thése de Freud, vivent 
aujourd'hui et deviennent de plus en plus populaires? D'aprés la réponse de l'auteur, le motif 
et les effets psychologiques qu'il a recuc par l'entremise de Sándor Ferenczy, un des repré-

22 BÁLINT György: Kosztolányi és a nép. Gondolat 1936. 497-500. 
23 Révész Béla — Hatvány Lajosnak (Berlin 928 decz. 26.). 
24 E dolgozat már készen volt, amikor az It 1975. évi 3. számában megjelent BELOHORSZ-

KY Pál érdekes, szellemes tanulmánya a regényíró Kosztolányiról. Meglátásait sajnos már 
nem hasznosíthattam. 



sentants les plus grands de l'école de Freud, ne sont en effet plus que des motifs et des affets. 
Avec ses romans, il voulait plus que d'illustrer et d'expliquer un processus psychologique. 
Enréalité, c'était sa crise ce conception du monde qu'il cherchait á exprimer dans ces romans, 
et apres VAlouette et le Cerf-volant d'or qui représentent la désagrégation de la classe moyenne 
de culture latiné, c'est ainsi qu'il est arrive a la rupture compléte d'Anna Édes. II n'est pas 
un hasard que ce dernier roman a été apprécié beaucop par un representant eminent de la 
critique d'entre les deux guerres mondiales, par György Bálint et considéré comme l'apogée ( 
de l'évolution de la conception du monde de Kosztolányi. 
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