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ESTI KORNÉL ÉVEI

A Szegény kisgyermek panaszainak originális költó'isége és rendkívüli sikere nehéz helyzetbe hozta
Kosztolányit. Bárhogy igyekezett, e ciklus hatását megközelítő művet még sokáig nem sikerült
alkotnia. A Szegény kisgyermek panaszai 1910-ben jelent meg, de 1928-ban Németh László még
mindig úgy vélhette: „A Szegény kisgyermek panaszai Kosztolányi korai, de soha meg nem haladott
verseskönyve."1 A háború eló'tti novellákról pedig 1965-ben, tehát jó távlatból Sőtér István ezt írta:
„Van valami ezekben a novellákban a századforduló ízléséből, helyenként a szecesszió stilisztikai
módjából is. Kosztolányi fiatalkori költeményeinek eleganciája, bravúrossága érvényesül ugyan e
korszak elbeszéléseiben - de mennyivel kevesebb itt a mélység, mennyire átüt néha az ötlet, mennyire
keresett a különösség."2
Hasonló vélekedéseket idézhetnénk még, de a hallgatás, ahogy a Kosztolányiról szóló újabb iroda
lom mellőzi ennek az időszaknak a termését, szintén beszédes ómen. Bizonyos, hogy egy tüzetes
pályakép sokkal több értéket fedez majd fel ebben az időszakban, mint amennyi ma közismert. Kivált,
ha A bús férfi panaszai gazdag anyagából a háború előtti verseket is saját helyükön nézzük. De sok
meglepetést tartogatnak az újságírói termést magukba foglaló új kiadványok: az Álom és ólom s a Füst
is. És a novellák! Valószínű, sőt bizonyos, hogy kevés közöttük a katartikus erejű írás, de csak
napjaink prózájának ismeretében látható tisztán, mennyi messze mutató epikai vívmány, mennyi
poétikai nóvum valósul meg bennük.
Mindezek ellenére, a sokirányú kísérlet, a termés elképesztő bősége ellenére is igaz, hogy mély és
súlyos írást keveset terem ez a korszak. Vajon miért? Ha regényíró volnék, valami rejtélyre gyanakod
nék, de Kosztolányit 1910 és 1918 között semmi olyan regényes rázkódtatás nem érte, mely beérésének
lelassulását magyarázhatná. Ellenkezőleg: minden a kezére dolgozott, élet és irodalom minden oldalról
sarkallta és jutalmazta. Mi történt tehát a Szegény kisgyermek panaszai után? Nem vállalkozhatom itt
arra, hogy módszeres, sokoldalú elemzésekkel válaszoljak erre a kérdésre, nem adhatom átfogó rajzát e
pályaszakasznak, de a költői jellem összetevői közül néhány fontosat, az említett rejtélyre is fényt vető
sajátosságot talán fel lehet ismernünk. Tartozom is ezzel. Az érett Kosztolányi című könyvemben az
Esti-novellák kapcsán írtam erről az időszakról a visszatekintés szűkszavúságával. Homályban marad
hatott tehát az a kapcsolat és távolság, amely a modellül szolgáló Esti Kornél valóságos alakját s az
Esti-novellák íróját összeköti s ami elválasztja.
A Szegény kisgyermek panaszai után, sőt a körülötte írott művek súlytalanságát, a Sőtér emlegette
szecessziós stilizálást, a bravúrozás, az extrémitás sokféle megnyilatkozását kézenfekvő lenne a deka
dencia, a kor dekadens ember-képének, mélylélektani divatjának erős vonásával magyarázni. Nemcsak
erre, hanem a líra ködös szédületeire, szenvelgő búbánataira, raffinált hangszereléseire is gondolva, de
mégsem teljes meggyőződéssel írtuk annak idején a kézikönyv ötödik kötetében, hogy „Kosztolányi
pályájának első szakasza erősen dekadens jellegű".
A jelenség bizony sokkal komplikáltabb. A dekadencia ugyanis valóban jelen van Kosztolányi
ekkori írásaiban. Jelen van, mint problematika, jelen van a figurák természetében s ábrázolásuk
módjában is.
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Ebből a szempontból érdemel különös figyelmet A léggömb elrepül című novellája. Ez is egészen
korai termés, egyidős a Szegény kisgyermek panaszaival. - A költő fia gyógyíthatatlan kedélybeteg,
arca „öreges és csüggeteg, mint egy elhízott filozófusé". Az orvosok, a „pozitivisták, az alaposak" nem
tudnak rajta segíteni. Ebben a reménytelen helyzetben jelenik meg Berthold, az idegorvos. „Arca
himlőhelyes. Vékony állán gyér, nyírt vörös szakáll,. . . szájából dőlt a pálinkaszag. Erős virzsíniát
szívott, s minden pillanatban féltem, hogy a vörös tűzponttól föllobban az egész ember, meggyullad,
elég, kékes lánggal, mint egy automatagyufa." Az író, aki itt is jelen van a történetben, nemcsak a
jellemzéssel, de külön is hangsúlyozza, hogy nem ilyennek képzeli az idegorvosokat.
Nos, ez a maga módszerét modernnek mondó „ideggyógyász" léggömböket hozat. Előbb egyet,
aztán többet, színeseket: sárgát, pirosat, kéket. „Ahogy összekötötte őket, volt bennük valami légies,
meseszerű, egy induló aeroplánhoz hasonló." És a búskomor fiút nemcsak felvidítják, de valósággal
megbabonázzák a léggömbök. „Szenvedély emészti, a levegő szenvedélye" ( . . . ) „folyton velük
ugrál. . . „Velük alszik, velük álmodik, velük ébred", kísértetiessé soványodik. Nem érdekli már
semmi, minden áron repülni akar. Ha az apja józanságra inti, fenyegetőzik, hogy „elrepül, vissza az
égbe", vasottan, hisztérikusan. S egyszer valóban el is repül. „Repült az egekbe, a gyerek-egekbe, a
lehetetlen képzelet birodalmába, s éreztük, hogy sohase bukik le, meg se áll az örökkévalóságig." Itt
azonban még nincs vége a történetnek. A költő-apa és az író tűnődnek a jelenség felett, s a végén már
nem is csodálkoznak. „Te - mondta egyszerre józanul - , (a költő, K. F.) ez nem érdektelen
novellatéma. Hihetetlen és csodálatos. Sokan nem fogják megérteni. De a gyerekek, bölcsek és
bolondok megértik. Van benne valami, amit érzünk, logikánk, ellenőrző, tiltakozó szava ellenére is. A
címe: A léggömb elrepül. . . Mit gondolsz? "
Ahány mozzanat, annyi messzire utaló jelentés. Benne van a szimbolizmus egész ars poeticája: a
nyárspolgári pozitivizmussal szemben a metafizika, az okkultizmus vállalása (e fogalmak szó szerint is
jelen vannak), a lapos akademizmussal szemben a szív s a képzelet sugallataiba vetett bizalom. A beteg
gyermek komor, gonosz öregségében a robotos hétköznapok hajszájába belefáradt ember arca, s vágy
valami rendkívülire, valami csodára, mely kiemel a közöny és fásultság állapotából, s összeköt az éggel,
a végtelennel, az örökkévalósággal. A látvány mámorában a költő szeme már olyan is, mintha egy lenne
a végtelennel, mintha az istennel beszélgetne. Mindezt látszólag a meggyőződés tiszta hevületével írja
Kosztolányi, s közben nem titkolja, hogy az idegorvos gyanús sarlatán benyomását kelti. Vigyáz rá,
hogy a fiú lázas aktivitásából kiríjon: ez sem egészség, csak ellentétes véglete az előző állapotnak. „Az
arca piszkos volt és piros. Nagyot ugrott, ijesztőét és hihetetlent." „Badarságokat beszél", a földhöz,
vagyis a valósághoz csak egy vékony cérnaszál köti, s a mélység, a zuhanás veszélyét egyáltalán nem
érzi. Igaz, hogy a szárnyaló szenvedély ezúttal nem vall csődöt a novella végén sem, de felér egy
fintorral, mikor az apa, közvetlenül fia égbeszállása után azon töpreng, hogy ami történt, novellatémá
nak sem volna érdektelen.
És ez az „éber azonosulás" a szimbolizmussal akkor történik, mikor a Szegény kisgyermek
panaszai a költő által is csodálatosnak hitt szimbolista jellegű darabjai születnek. Kivételes képesség mondhatnók, s azt is, hogy ez a távolságot tartó fölény magától értetődő adottsága az igazi epikusnak.
Hogy miért keressük ebben a termékeny hasadásban a költői jellem s az ekkori művek titkát, csak
akkor derülhet ki, ha az író életének ekkori eseményeit is felidézzük.
Minden jel arra vall, hogy legmélyebben ekkoriban a Hedda iránti szerelem csúfos vége érin
tette.3 1910 nyarán, olaszországi útja közben éri utol a hír, hogy Hedda nemcsák szívesen veszi
mások udvarlását, de a riválisok előtt „lenéző szeretetlen hangon szól a költőről". Kosztolányit
váratlanul éri ez a döfés, s életében talán ez az első, amely igazán mélyre is ér. Azonnal haza
jön Olaszországból, Heddával szakít, de még hetek múltán is heveny kétségbeesésben vergődik:
„Mit tettél velem? Már a huszadik kávéházban vagyok. Nem vagyok eszemnél. Az emberek a
szemembe röhögnek. Azt hiszik, hogy megőrültem. Nem tudok aludni. Meghalok. Elvesztem. Nagyon,
3
KOSZTOLÁNYI Dezsőné, Kosztolányi Dezső. Bp. 1938. 175-178. Kosztolányiné idevágó
adatait beszélgetésünk során Lányi Hedvig nem cáfolta, a Hedda-levelezés és a művek pedig mellettük
bizonyítanak.
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nagyon szeretlek. Sirass meg. A te áldozatod vagyok. Ki vagy te .. . Ki vagy . .. Édes, édes Hedda . . ."
Még ezen a télen megismerkedik majdani feleségével, Harmos Ilonával, s elkezdődik pajtásság és
szerelem közt hullámzó kapcsolatuk. Vele vannak már barátai, Karinthy, Somlyó Zoltán, unokaöccse,
CsáthGéza - , de a veszteségért egyelőre sem az új szerelem, sem a barátok, sem a frissen termett költői
babérok nem tudják kárpótolni. Pedig Harmos Ilona inkább hozzá való, s a későbbiek során valóban
kiváló költőfeleségnek bizonyul. Nemcsak a szép Kosztolányi-versek, de Szabadkáról, a családtól
érkező levelek is egyre nagyobb megbecsüléssel és szeretettel szólnak róla.
Ez a fejlemény azonban Kosztolányi számára is meglepetés lehetett: eleinte nem hitte, hogy Ilona
betöltheti a Hedda után üresen maradt helyet. Hedda feltöretlen egyéniségét olyannak képzelhette,
amilyennek óhajtotta. Ha valami hiányt érzett, betudhatta a zsengeségnek. Ilona érett nő, színésznő,
tehát maga is művész, méghozzá tehetséges is. Emellett érzékeny, metszően intelligens és legalább
olyan szeszélyesen ideges, mint a költő. A bohém-élet szertelen szabadosságaiban időnként Kosztolányi
is szívesen meg-megmerült, s nagyon élvezhette, hogy ezekben a tilalmasság határán zajló mulatságok
ban olyan játszótársra talált, aki minden szellemes és bizarr ötletére, gondolatára fogékony, nyitott
lélekkel tud és mer válaszolni, s hozzá ez a partner csupa ingerlő vonzás: szüretre érett „muskotály", a
természet gazdagságával ható „gömbölyű, forró, eleven" asszonyiság. A feleségről azonban más az ifjú
költő elképzelése. Bármily furcsa is, kötötte a hagyomány. Még a halála előtt ráköszöntő nagy szerelem
is a gyerekkor édenét idéző vidéki szelídségével ejti meg.
Eleinte Ilonát is úgy vállalja, mint előbb a Budapesti Naplót, az újságírást, aztán a szimbolizmust.
Jól érzi magát vele, de a házasságtól szívósan vonakodik. A Heddához írott levelekben alig várta, hogy
egybekelhessenek, testvére és anyja kétkedését sértődötten interpretálta. Ilonától, ha kis időre csitul a
vonzás ereje, menekedni igyekszik. Már egy éve tart az új szerelem, amikor megkísérli a Heddával való
kibékülést, s a sértett Ilonát így oktatja: „Fáj, hogy Te folyton érzékenységi alapon tárgyalod ügyed és
nem tudsz feltétlenül szeretni. Ezt nem bírom el. Változz meg, drága, s ne cseréljünk levelet és
szerelmet, de mindenki adjon, amennyit tud." 5 Nyilvánvaló, hogy a tétet most elhatározó jelentőségű
nek érzi Kosztolányi. Babits elhidegülése után, a bohémélet csömörei közepette Hedda lett a jóság és
tisztaság egyetlen és utolsó esélye: „Kiskedves" és „leánytestvérke" a testvértelenségben. Benne még a
tapasztalatlanság is ígéret, bevetetlen föld, tiszta lap, formára váró anyag: az az eszményi partner,
akivel a szabadkai éden óvó bensőséges világát modernebb szinten újjáteremtheti: „Meghatott hangon
beszél minden hozzátartozójáról. Ibsen és Strindberg korát éljük, amikor a családi kötelékeket a
színpadon, a szemünk előtt tépdesik foszlányokká. Családiassága és pogány, szinte démoni szemlélete
között ellentmondást érzek" - írja Kosztolányiné.6 Valóban ellentmondás ez, de magától értetődő:
mennél jobban fél Euphorion az összeomlástól, mennél vásottabb a hit, annál erősebb a fix pont, a
fedezet vágya: ez esetben a család s a kétség nélküli birtoklás reménye.
Ilona bizonyára jobban értette a költőt, mint Hedda, érzékenysége kulturáltabb, otthonos a
művészi életben, jól ismeri a freudizmust, Ferenczit személyesen is. Kosztolányi azonban a gyerekkor
mítoszának folytatásához keres társat, s bár Ilonában ehhez is több a tehetség és a készség, maga is
külön mítosz, vonzó és fenyegető idegen világ. A lelki megtárulkozás vakmerő szertartásaiban ahány
fantomot elűzött a pszichoanalízisen edződött őszinteség, szinte annyi illúziót rombolt, s megeshetett,
hogy új, még rejtettebb titkok lehetősége iránt ébresztett gyanút. A jelek erre vallanak. Hiába volt
Ilona is kiszolgáltatott, odaadó és jóságos, emberi hátterének szövevénye nyűgözte és riasztotta a
költőt: „Nem törődöm semmivel, hiszen oly éjszaka után írok, ami förtelmes volt, aranyak gurultak
végig az asztalomon, kártyáztam . .. Bródy Bandival és ő mesélt nekem, terólad. Mindent, mindent,
mindent. Sárral vagy befedve. De nekem sohasem tetszettél tisztábbnak. Bolond az, aki nem olyan nőt
szeret, mint Te . . . - Az öntudatom már lassan elhagy." - „Ha megcsaltál, nem baj. A korbácsod is
szeretem, amellyel véresre vered az életemet. Már lehet verni. Olyan puha és buta vagyok. Kiszolgál
tattam magam tenéked."7
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Okunk van rá, hogy ezt a nagy alázatot ne tekintsük tartós érzésnek, hiszen másik levelében „végtelen
fájdalommal" tesz szemrehányást amiatt, mert kedvesének valaki más is tegező levelet írhat.8 Hedda lenge
könnyűséget és harmatos szépségét - s ezzel együtt a gyermeteg cseleket - még az égi tisztaság jelké
peként, a hit egyetlen fedezeteként emlegette, Ilona ragaszkodását már a csalódottság torzító szemüvegén
át nézi, s az egymásért folyó párbaj fordulataiban veszedelmet gyanít.9 Megnyugvás helyett gyötrelmes
bizonytalanságban zajlik ez az új szerelem. Szakítnak s aztán újrakezdik, de a baj ismét kiújul. Koszto
lányi a „semmiért egészen" ősi érveivel tiltakozik a ,/eltételek" ellen, pedig nyilvánvaló, hogy a szoro
sabb kötéstől való félelme keres ürügyet, amikor a szerelem természetes igényeit az árucsere fogalmá
val keveri össze. A kapcsolat törvényesítését csak a szabadkai családi házban megképzett norma akadá
lyozza. Elsősorban emiatt lesz minden számvetés vesszőfutás, fintor az egyenrangúság és kölcsönösség
látszatával szemben, s árnyékként nehezül a szédületig növő gyönyör alkalmaira is. A bizalmatlanság
lehúzza a képzeletet, a megméretések sértő konzekvenciáit szorongást szítnak, alakoskodásra inge
relnek — hogy aztán mindent elnémítson az egymásrautaltság belátásának boldog-szomorú fejleménye,
a házasság. A szabadkai igazgató-fiú most fizeti a legnagyobb tandíjat azért, hogy modern költő lett,
most lebeg először - határozott választást parancsoló kényszerűséggel — azon a szédítő íven, amely
idegen világok pillérein feszül. „Határhelyzetben" van, ahogy mondani illik, nagy költészet anyagát éli
- akár Baudelaire vagy Ady - , kutatni fogjuk, mit valósít meg belőle.
Azt az életformát, amelynek közegében a Hedda és Ilona szerelem eseményei és a modern költővé
honosodás folyamata lezajlott, legbeszédesebben egyetlen név jellemezheti: Esti Kornél. Maga a figura
s tetteinek története jó húsz év múlva ölt irodalmi alakot, de Esti Kornél, az életbéli, ezekben az
években éli fénykorát. Az Esti-novellákat természetesen az érett Kosztolányi uralja, de a szorosabban
vett tárgyi anyag, Kosztolanyiné és más kortársak adatai alapján, a valóságos Esti emberi vonásai és
tettei elég pontosan rekonstruálhatók.
Játék és kaland, s minden a lázas szertelenség jegyében - ez jellemezte Esti Kornélt. „Az utcán is
örökké játszottunk. - írja Kosztolanyiné - Gyakran Karinthy Frigyessel hármasban . . ."' ° Tüntetnek
a vásottsággal. Mindenkinek köszönnek, pénzt ejtenek el s figyelik a hatást, egyszerre élvezvén az
alakítás művészetét és a gyanútlanul beugrott járókelők elképedését. „Valami nyugtalanság viszketett
bennük. Társasjátékot játszottak betűkkel, színekkel, hangokkal, összekeverve, tódítva-foldozgatva
mindent. Fölvetették a legfurcsább kérdéseket, mi lenne, ha valami nem úgy volna, amint van? Nem,
ők nem voltak megelégedve a teremtéssel".1' Délelőtt alszanak, újságot olvasnak, élni igazában este
élnek és éjszaka. Otthonuk a szerkesztőség s főleg a kávéházak: a Baross, a Central, de leginkább a New
York. A kulturális mozgalmakat, irányzatokat végül is a művek teremtik, de a száz felé húzó, a
szélesebb olvasórétegekkel ritkán vagy sohasem érintkező író számára a New York karzatán össze
verődő csoportok jelentették a közönséget és a céhet is. Együtt volt itt a művek sorsát eldöntő
szerkesztő, az értéket törvénybe iktató kritikus, az árgus szemű rivális, a kibic és a rajongó." Egész
tenyészet, melegágya minden merész és újszerű kezdeményezésnek. Terep, ahol a megszakadt játékhoz
könnyen akad társ, az elkészült mű és a mindig kínzó exhibició meghallgatására közönség, szövetséges
a panaszkodónak, ivócimbora annak, aki mámorra szomjas. És viták vég nélkül, mindenről és annyi
eredeti szempont, ötlet szikráztatásával, hogy egy jegyzetelő élelmesebb elme ma monográfiákat
írhatna belőlük. Ilyen azonban aligha maradhatott volna meg a New York karzatán.
Kosztolányi jól érezte magát ebben a tenyészetben, s avatottan csinálta végig az egész műsort:
nemcsak a játékot, a vitákat, de azokat a bizarr és kiábrándító felvonásokat is, melyek a kétes hírű
utcákban és a bordélyházakban zajlottak. „Jólesett elnyúlni a gőzben, ebben a meleg pocsolyában" írja húsz évvel később 12 , de a „pocsolyában" rejlő minősítés nem egészen a húsz esztendő műve.
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Részvétele sohasem volt zavartalan. Szerette hangsúlyozni, hogy az igazi költő túl van a normálison,
felette áll annak, cipőzsinór-vékonyságú sárga nyakkendőjét olyan tüntető önérzettel hordta, mint a
kiválasztottság jelvényét. Érdekelte a szabálytalan, a meghökkentő, a tilalmas érzés, a tilalmas tett, az
alvilág, a társadalomé, az irodalomé és a léleké egyaránt. Bátorságnak, lázadásnak érezte, hogy maga is
megjárta s felmérte ezeket az övezeteket. Valójában azonban mindig csak kirándulónak tekintette
magát, még az elmerüléstől sem félt igazán. Szertelenségét megfontolt prakticizmus ellensúlyozta.
Szeszes italt nem ivott, a pénztelenség olyan kutyaszorítóit, amilyenekben Karinthy vagy Somlyó
Zoltán oly gyakran vergődött, Kosztolányi alig-alig ismerte. Tüneményes gyorsan dolgozott, fordított,
verset írt, novellát, esszét, vezércikket, mindent és mindenhová. Babits és Juhász írásait ő közvetíti a
Magyar Szemléhez, a Héthez, a Nyugathoz, az Élethez, a Világhoz, a Modern Könyvtárhoz, s mindig
jelzi, hogy milyen hononáriumra van kilátás. Érti az irodalmi hatalmasságok nyelvét, nincs rá adat,
hogy az ajtót - borzas zsenik módján - valamelyik szerkesztőre rácsapta volna. „Csak küldd el nekem
- írja Babitsnak Kiss Józsefről - . " Az öreg, beteg, ítéletgyönge öreg ember s az én kezemből kell
vennie, és az én szájamból kell hallania, hogy mit kap, s ő - előre tudom - hogy el lesz tőlük
ragadtatva."13 Ugyanerről a Kiss Józsefről egy évvel korábban, 1908 márciusában Brenner Dezsőnek
ezt írja: „ .. . Kiss József a földkerekség és a világegyetem legarcátlanabb embere. ( . . . ) Az öreg, a vén
uzsorás, a piszkos és lelketlen panamista így is majd minden nap patáliát csinál."14
Még szerelmi életében is ott kísért ez a praktikusság. Heddát úgy szereti, mint egy „Eszmét", egy
„Gondolatot", de hogy ez az imádat ne legyen túl nehéz, utcanőkkel segít magán, és a „kis
Mariskával", akit a Hedda ütötte seb gyógyítása végett hoz fel Szabadkáról, s akinek - miután terhessé
kezd válni - Ilona segítségével igyekszik állást szerezni. Mindez nem a kapcsolatok erkölcsi tartalma,
hanem lazaságuk miatt érdemel figyelmet. Úgy vállalni: gyalázatai, szörnyűségei ellenére egy nőt, ahogy
Baudelaire a ravasz és züllött Janne Duval-t az utolsókig vállalta, a ráutaltságnak azzal a törvényeken
túli, sorsszerű kényszerével, ahogy Ady Lédával élt, olyan kockázattal, amilyennel Kaffka viselte a
törvénytelen szerelem tortúráit, ahogy Juhász Gyula szenvedte a szép szerelem hiányát, az ifjú
Kosztolányi kapcsolataiban nem észlelhető az elsoroltakhoz fogható ráutaltság, ill. azonosulás. „A
magyar ember nem tud bohóc lenni. Sem nőnek, sem ábrándnak, sem művészetnek nem adja oda
egészen az ő úri szívét. Mikszáth is csak a fél szívét adja a művészetnek."1 s Nem követte az
„elátkozott" modernek példáját a sors kihívásában. Természete megóvta attól, hogy komoly botrá
nyokba keveredjen, a politikát nem érezte életbevágó ügyének, elkerülhette hát a létezésnek azt a
kritikus peremét, ahonnan olyan közelinek látszik a zuhanás, a romlás, a csőd szakadéka. Démoni
ságot, sátániságot emlegetni vele kapcsolatban igazán túlzás.
Természetesen igaz: a Nyugat-mozgalom nagyjai között nincs egyetlen alkotó sem, akiben ne lettek
volna hasonló gátlások, fenntartások. Még a jellegzetes témák: a halál, pénz, testi szerelem kínja és
gyönyöre, s a narkotikumok is inkább a korábban induló Bródy, Krúdy és Ady művészetében
honosodnak tartós problémává, s időtállót is leginkább ők alkotnak az ilyenfajta élményekből. Hogy a
betegség időlegesen javára is válhat a művészetnek: felfokozhatja az érzékenységet, felszabadíthatja az
emberismeret és önkifejezés latens energiáit, s hogy a nagyon élő és sokat vállaló művész szükség
képpen kényszerül narkózishoz folyamodni, Ady - mint ismeretes - tételesen is kifejti a Hotel
Pimodanban. Ök, a korábban indulók, önkéntelenebbül és mélyebben élték át a dekadens színezetű
élmény-típusokat. Néhányan: Csáth Géza, Ady, a Cholnokyak bele is pusztultak ebbe. A később és
értelmiségi családokból indulók viszont már a dekadencia és a modern irányzatok bírálataival is
számolnak. A hazai társadalom megélénkülő mozgása, a radikalizmus előretörése s a munkásmozgalom
növekvő ereje meg is gyorsítja a tisztulási folyamatot. 1911 táján - tehát alig 5 évvel az Uj versek
után! - a Nyugat minden nagy alkotója elkezdi a leszámolást a modernség harsány, rikító, felszínes
szerepeivel, allűrjeivel. „Irodalomtörténetünk csak Ady Duk-duk afférját tartja számon - írja Czine
Mihály, - de egy kis Duk-duk afférja volt Móricznak, Kaffkának, Babitsnak és másoknak is."1 6
13
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Nagyon igaza van, s megállapítása Kosztolányira különösen áll - Rába György kutatásai szerint
Babitsra is 1 7 , mert ha rikító jele nem maradt is, de a felszín alatt Kosztolányi szinte folyamatosan
viselte egy duk-duk affér kellemetlenségeit. Képzeletben megélhette mindazt, amit a dekadencia
enciklopédiájaként ismeretes Huysmans-könyv az A'Reburs Des Esseintes hercege vagy O. Wilde
Dorian Gray-je művelt, de azt akár ezekből a regényekből is kiolvashatta, hogy az abnormitásnak és
perverziónak ez a repertoárja már a dekadenciával való leszámolás jegyében állt össze ilyen kimerítő
teljességgel. Kosztolányi jól ismerte ezeket a regényeket, később mindkettőt le is fordította, s majdani
figurái rajzához s a maga sokat vitatott elméleteihez alaposan ki is aknázza mindkettőt - , de láttuk,
hogy önkéntelen vonzódásai ellenére is, mennyire elhatárolta magát a Des Esseintes herceg képviselte
ízléstől, magatartástól. Volt az ő ámulata mögött is valami kelet-európai józanság, érezte, mi a
korszükséglet és sejtette, mi a hóbort, ő azonban meg sem kísérli ezt az ellentmondást a maga
bonyolultságában végiggondolni.
Nem ilyen nyilvánvaló, de ilyen jelentőségű konfliktus rejlett a szövetségeseihez fűződő kapcsola
taiban is. „Amikor megismerkedünk, a szabadkőműves Világ és a katolikus Élet folyóirat munkatársa.
Ezen akkoriban még csak eszébe se jut senkinek sem csodálkozni. Neki se." - így emlékszik
Kosztolányiné.1 * Hozzátehetnénk, hogy korábban még a Népszaváb&n is szerepelt, s valószínű, hogy
ezen sem ütköztek meg akkoriban túlságosan, de csak a forradalmak utáni éles elhatárolódások felől
látszódhatott annyira természetesnek ez a sokoldalúság. Valójában sohsem volt az. Az Élet szerkesztői
nem titkolták ellenséges érzéseiket a Nyugat szerkesztői iránt, s ama szándékukat sem, hogy a modern
irodalom javát a keresztény nemzeti szellem érdekkörébe óhajtják vonni. A Népszava hivatalos költői
még Adyt se látták lapjukban szívesen, Kosztolányit pedig soha magukhoz nem számították, s maga
Kosztolányi, Juhászhoz írt leveleiben még a Nyugatot és a Világot is - amelyhez éveken át szoros
kapcsolat fűzte - a nemzetietlenség vádjával illeti, „ó drága, drága magyar levél. Mennyire szerettem.
Magamnál hordtam - esküszöm - és sokat gondoltam rá és magára. Higyje el nekem itt keserves
harcaim vannak a magyarságomért és a magyarságom miatt."1 9
Hogy müyen harcokra utal itt Kosztolányi, nem tudjuk, de az bizonyos, hogy 1919-ig nyílt kon
fliktus nem támadt ebből a lappangó ellentétből, s ugyanígy maradtak rejtve 1929-ig Ady-ellenes
érzései is. Mindez fontos lehet a későbbi fejlemények szempontjából is, de ebben az összefüggésben
nem a tények erkölcsi vonatkozása érdekel bennünket, hanem a jelenségsor ama tanulsága, hogy az ifjú
Kosztolányi sehol sem volt igazán otthon. Semmit sem vállalt teljes szívvel. Talán még Karinthyt sem,
különben miért panaszolná Babitsnak és Juhásznak minduntalan, hogy „Nekem nincs senkim, állítólag
zseni vagyok és híres író, de úgy élek, mint a kutya. Egy ember nélkül. Egy bíztató szó nélkül. Minden
remény nélkül."2 °
Aligha önkényes az a következtetés, hogy az alkati hajlandóság mellett a kapcsolatoknak ez a
lazasága, kényszeredettsége, a sehová nem tartozás labilitása, a teljes feloldódás alkalmainak hiánya
lehet egyik oka Kosztolányi ideges szorongásának, lázas nyugtalanságának. Az iparkodás már gyer
mekkorában szembeötlő vonása volt, de abban a mohóságban, ahogy rácsap a szereplés alkalmaira, a
sietségben, amellyel szüli az új és új - igen gyakran felületes - írásokat, a tehetség bősége mellett a
lemaradás, a kívülrekedés félelme is jelen van. S nemcsak a kirekesztettségtől félt. Félt a szívbajtól, a
vérbajtól, a megőrüléstől, a ráktól. Egy pörsenés a kezén, s éjjel hajtat kórházba, hogy szabaduljon a
gyanútól2' Egészséges, szép ifjú ember, minden fórum nyitva előtte, de ekkori fényképeiről úgy néz
ránk, mintha ellenséget kémlelne. Félelme nem is konkrét okok közvetlen fejleménye, életérzés már.
„Halvány mosolya állandó szorongást takart" - írja róla Török Sophie.22 Halasi Andor legélesebb
emléke Kosztolányiról, hogy folyton valamiféle összeomlás közelségét érezte: débacle, ezzel a francia
17
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szóval jelölte ezt a baljós nyugtalanságot.23 „Emlékszem rá - írja róla Schöpflin-, mikor mint
egészen fiatal költő hozott hozzám verseket. Akkor is mindig nyugtalan volt, mindig sietett, gyors,
hosszú léptekkel járt, ha leült, nem tudott veszteg maradni, izgatottan beszélt, a ruházatán látszott,
hogy csak úgy magára dobálta."24 Mikor már valószínűnek látszott, hogy Csáth Géza pusztulása csak
úgy akadályozható meg, ha maga megy el érte Földesre s viszi el Bécsbe Freudhoz, hónapokon át
készült erre a misszióra. De teendői miatt sohse tudott elmenni.2 s Schöpflin jegyezte meg egyik
írásában, hogy Kosztolányi lelkiismerete sohasem lehetett egészen nyugodt2 6 (Nyugat, 1938. júl. 58.).
Hozzátehetjük: éppen mert nagyon is lelkiismeretes volt.
Esti Kornél játékhajhászó szenvedélye és ez az állandó szorongás összefügg, és meg is magyarázzák
egymást. „Talán azért siettünk annyit, mert nagyon féltünk" - olvassuk a Tréfa-beli novella ifjairól, de
a tétel Kosztolányira is áll. A játék számára a narkotikum legártatlanabb és legmutatságosabb formája:
ott kísért benne a gyerekkor önfeledtsége, a játékban ura az eseményeknek, a szabályok nem kínzó
kényszerek, betartásuk az önként vállalt szabad cselekvés jóleső feszültségének illúzióját adja, s ebben
a minőségében felszítja a szellem és a kedély szunnyadó energiáit, - milyen gyors, biztos és leleményes
az ember a játék ihletében - írja később,2 7 - a versengés boldog aktivitásával nyomja el a kényszerű
kapcsolatokból eredő rossz érzéseket. „Ő furfangos, körmönfont, izgalmas játékot eszel k i . . . " - írja
Kosztolányi Karinthyról, s így folytatja: „Áldott, boldog kamaszkor, rugékony és termékeny, csupa
rügy és bimbó, költők kora. Már ismerjük a valóság elemeit, de szerencsére még nem gyökeresedtek
agyunkba, még nincs nevük, mint a nyárspolgárok agyában, még lehet mozgatni őket. Játszunk velük.
( . . . ) A valóság skálájának egyik végén - az alsó végén - a humor van, a szatíra, a másik végén - a
felső végén - a metafizika. Mind a kettővel tiltakozik az író az élet sanyarú rendje ellen, az ellen, ami a
többieknek törvény, a kopás, a múlás, a halál ellen."2 *
Borzongató kockázatok sorozata ez a játékosság, az igazi kockázatok veszedelmei nélkül. Kárpótlás
is tehát, az életből hiányzó igazi kalandokért, a társadalmi érdekű cselekvés izgalmaiért, a teljes élet
olyan hajmeresztő vállalkozásaiért, amiknek Verlaine, Wilde vagy Rimbaud részese lehetett. Benne van
ebben a játékban a határtágítás, a szabadság álma és a megvalósulás lehetetlensége miatti rezignáció.29
Minden veszteglő társadalom megtermi a lázadásnak ezt a hol vadabb, hol szelídebb változatát. Esti
Kornél vásottsága valahol a szabadszájú, nagyivó, verekedő garabonciásokéval, az avantgarde-ok szertelenségeivel, a csavargók és vagányok vakmerőségével rokon, de abban valamennyitől elüt, hogy vad
házasságban él a szerző, ez esetben Kosztolányi egyéniségének szelídebb és szalonképesebb felével.
A folyamat tehát így fest: Euphorion, akinek Babits nevezte a fiatal Kosztolányit, a magasrendű
ideálokért lelkesedő, vakmerő és ártatlan lázadó metamorfózison megy át. Szelídséget, családiasságát
kiéli a Szegény kisgyermek panaszaiban, hitét és ideáljait kikezdi a Hedda-szerelemben elszenvedett
kudarc, a félszívvel végzett újságírói munka, s a felemás kapcsolatok mögött rejlő kibeszéletlen konflik
tusok. Esti Kornél azért válik ki Euphorionból - akihez a szertelenség szálán fűződik - , azért szilárdul
külön képletté, mert anarchikus hajlamainak, illetve tetteinek értelme és kikerülhetetlensege felől
maga a költő sem bizonyos: sár és arany, bűn és vezeklés, vonzódás és idegenkedés spontán dialektiká
ját nem fedi fel Kosztolányi - a modern bűntudat iránt semmi érzéke - s így fel sem oldhatja.
Esendő, szimbolista és dekadens, ha kedve úgy hozza, s ennek ellenkezője máskor.
Kosztolányi persze már ekkor sokkal igazibb költő, hogysem élete e rejtett vagy nyilvánvaló kon
fliktusainak művészi hasznosítását meg ne kísérelné. Azok a novellák, melyekben a dekadencia önkén
telen beszűrődései, egyszersmind e jegyek bírálata is érzékelhető, különösen pedig A léggömb elrepül,
melynek egész koncepciója a szimbolizmushoz fűződő viszonyt tükrözi, sok mindent elárul vonzódás
23
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és idegenkedés sejthető drámájából, de ennek lényegét rejtve hagyja. Az ige ezúttal szó szerint értendő:
az ábrázolás igen sokszor inkább elrejti, mint feltárja ennek az időszaknak alapvető problémáit. De
Kosztolányi rejtelmeiben már ekkor is lényeges és tanulságos mondandók tárgyiasulnak.
Legtalányosabb talán Az ismeretlen című novellája. Arról szól, hogy a költőt az utcán részeg
munkások veszik körül: „felfejlődnek, bekerítik", mint egy hajtóvadászat zsákmányát, kényszerítik,
hogy legyen a barátjuk, mulasson velük. A rémült költő menekül, de nyomára jutnak, ismét „rászán
nak" - ahogy ma mondanók - , rákényszerítik barátságukat. Félelmében, kétségbeesésében a költő
megadja magát: iszik, csókolózik, tegeződik velük, elismeri, vállalja a rádiktált, rátukmált emlékeket, s
mikor megszabadul, kétségbeesés tör rá, iszonyodik önmagától. S azért ez az iszony, mert úgy érzi,
hogy durva és közönséges társaság foglya lett, s elidegenedett önmaga nemesebb, tisztább énjétől. A
kettős én jól ismert konfliktusában jeleníti meg tehát az emberi viszonylataiban rejlő feszültséget.
Talányossá teszi a novellát a valószínűtlen történet élményszerű előadása, a hiteles megfigyelésen
alapuló részmozzanatok és az érthetetlen vonatkozások egymásutánja. „A krakkói templom-építőmunkások nevében üdvözöllek, szaktárs. Szervusz." - A történet közvetlen jelentése felől sohse ért
hetnénk meg, mi baja lehet Kosztolányinak épp a krakkói templom-építőkkel, de ha tudjuk, mennyi
titkos ellenérzéssel szegődött a Budapesti Naplóhoz, ha tudjuk, hogy a Világnál sem volt igazán
otthon, s az Életnél sem, a Holnap nem is hívta, a Nyugatnál Ady primátusát sose tudta megemész
teni, s ha tudjuk, hogy ez a kor lázas szerveződések, csoportosulások ideje, s hogy Kosztolányi is
milyen sóvárgó nosztalgiával ír Juhásznak, Babitsnak a „nekivaló barátok" hiányáról, akkor megértjük,
hogy ebben a novellában a társulás kényszere ellen lázadozó individuum tiltakozása a lényeg.
S ez a szándék, a társulás képtelenségének kifejezése sikerül is, de rejtve maradnak az indítékok:
miért erőltetik rá a tiltakozó költőre a barátságot, miért ültetik erővel saját asztalukhoz, s a költő
valóban csak az erőszaknak enged, amikor megadja magát? Azoktól irtózik itt, akiknek a versben
felszántan nyújtja „úri kis kezé"-t. Ezek a kérdések jobbára az életrajzi tények felől hangzanak
el, s válasz nélkül is sejtetik, hogy a szimbolikus történet elvont és képtelenségig feszített for
dulataiban miként sikkadtak el társuló szándék és társulásiszony valóságos drámájának izgalmas
tartalmai.
A szerelemről szóló novellákban meglepő következetességgel ismétlődik ugyanez a probléma. Leg
beszédesebben talán az Esernyőben, mert ez is pontosan arról szól, hogy a költő miként adja meg
magát egy kapcsolatnak. A kötés nem olyan brutális kényszer műve, mint Az ismeretlenben, de itt is
kedve ellen való. Eleinte langyos barátság fűzi a lányhoz: „Csak nyugtalanít és bosszant, de nem
szeretem." De aztán a részvét és a lelkiismeret nyomása alatt feltámad benne a kötelesség-érzés:
vívódik, képzeleg s végül elhatározza, hogy feleségül veszi. Ez a novella, melyben a leány esernyője
válik főszereplővé, így fejeződik be: „Nekem nincs többé víz, folyó, mező, hegység, természet és élet.
Az eszembe jut, hogy utazni akartam volna . . . " „Fejemet a tenyerembe hajtom. Sírva fakadok. Hogy
nem lehetek többé egyedül. Sohse lehetek többé egyedül."
Az Esernyő szellemesebb és magvasabb írás, mint Az ismeretlen. Az álom és képzelgés szeszélyes
folyamataiból összeálló képsor bravúros szervességgel rajzolja ki a méltányosság, részvét, tisztesség
fokozataiból kifejlő vállalás felemás természetét. Az esernyő-motívum játékos túlfeszítése s az elhatá
rozás iróniával telített rezignációja nemcsak a kényszert fejezi ki, de a nagyobb erő, vagyis a szerelem
előtti főhajtás líráját is. Persze visszájáról: a magamegadás szemérmes pózával leplezve az őszinte
kapitulációt. Mert a lényeg mégiscsak a szabadság, a független magány elvesztésének fájlalása. Később
következetesen a „bitang" szóval jelöli a teljes korláttalanság állapotát és szenved miatta, de szenved az
erős kötésektől is, „bilincs"-nek érzi a szeretetet. Ezt az örök konfliktust most még a fiatal élet
fölényével nézi, elsősorban nyűgnek érzi a kötést, s ez nem individualizmusának bizonyítása miatt
fontos, hanem azért, mert a fölény a művészetét tápláló melegebb érzéseket bagatellizálja. Felbontja,
felhígítja azokat a szenvedélyeket, amelyekről a levelek tudósítanak. Hogy nem másolja le az Ilona-szere
lem valóságos történetének a mű mögött lappangó mozzanatait, az természetes, de érdemes meg
figyelni a költött elemek funkcióját. A leány ferencvárosi munkáslány, „szöszke masamód", nem
egyenrangú partner tehát, részvét és tisztesség kötelező vele szemben. Erkölcsi törvényei is mások,
nyárspolgári természetűek, tehát olyan idegenek, hogy vitájuk egymással nem is lehet. így aztán a
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kapituláció a természeti jelenségek oktalanságával mehet végbe, az intelligens színésznővel folyó párbaj
magasabb érvei, a probléma nehezebb és kényelmetlenebb vonatkozásai elegánsan melló'zhetó'k.
És ez az eljárás nagyon jellemző' a fiatal novellistára. Mindent megír, ami ekkor izgatja, s mindent
bagatellizál. Kosztolányiné írja: „ . . . Dide egyszer meglát daliás unokaöcsémmel az utcán sétálni.
Óriási eró' hajtja most felém: a féltékenység. Hamarosan összebékülünk egymással.. ." Ezt az „óriási
erőt" már a Hedda-szerelem idejéből is ismerhette, s hogy Ilona mellett a végső fokozatait is átélte, a
levelek tanúsítják. S mikor novellában dolgozza fel ezt az élményt (Csak egy kis fehér kutya), akkor
egy kiskutyát helyez a történet középpontjába, s ez a kiskutya azért lesz egyszerre becses, mert
közönyt színlel, mert máshoz tartozik. így az egész történet a maga játékos kimódoltságával csak a
féltékenység gépies mechanizmusát adja s nem annak konkrét emberi tartalmát. - Ugyanúgy válik
szinte oktalanná és súlytalanná ez a keserűség, mikor egy játékbaba és egy kisfiú viszonyában akarja
kifejezni a szerelmi csalódás szenvedélyét. (A rossz baba karrierje.) A jelképesség itt is, akár Az
ismeretlen című novellában elrejti a mondandó komoly emberi magvát, s ami ugyanilyen fontos:
devalválja annak jelentőségét. S ezért a veszteségért csak részben kárpótol a mesélés anderseni bája, az
élettelen tárgyat emberivé- elevenítő, a kis dolgot naggyá varázsoló bravúr, s a jelképességből eredő
talányosság.
Az eddig megfigyelt novellákon a személyesség jegyei annyira kiütköztek, hogy a Kosztolányi-epika
igazi jellegzetességeit kizárólag róluk leolvasni nem volna elégséges bizonyíték. Van novelláinak egy
másik csoportja, ezekben idegenebb a tárgyi anyag, költő és figurái közt nincs szembeötlő kapcsolat s
az előadás sem elsőszemélyes. Ezeket még szemügyre kell vennünk.
A Szegény kis beteg jellegzetes műve az ifjú Kosztolányinak, témája abból a körből való, ahonnan
az egész korai Sakkmatté. A középpontban itt is egy beteg gyerek áll. Az érte való aggodalom, az őt
szolgáló kényeztető figyelmesség során ez a gyerek is gonosz zsarnokká romlik. Nem tűri el, hogy rajta
kívül mással is törődjön valaki a családban. Minden és mindenki őt szolgálja. A nővérét miatta hagyja el
a vőlegénye, az anya belehal az önfeláldozó ápolás során szerzett hűlésbe, de még ekkor is az a fontos,
hogy ő, a beteg, ezt meg ne tudja.
Az emberi kapcsolatok ereje és mélysége iránti érzék ekkori szintje mérhető azon is, ahogyan
Kosztolányi ekkor a betegeket, a csúnyákat ábrázolja. Inkább ingerültséggel, mint részvéttel. (Szegény
kis beteg, A.csúf lány) Pacsirta, ha nagyon csúnya is, de együgyű, szelíd teremtés, így ábrázolásában
érvényre juthat a részvét, A csúf lány Bellája csúfsága azonban, akár A szegény kis beteg gonoszsága,
szinte démoni. Dühös kéjjel tobzódik a látványban, ami a tükörből ránéz, gyűlöli a világot és önmagát:
„Gyűlölte a száját, mint egy utálatos varangyot." Aligha kétséges, hogy személyes seb rejlik e mögött
az ingerültség mögött, szégyen, melyet a virágzó élet, a dionysosi eszmény nevében kellett éreznie húga
csúnyasága s a szülők gyötrelme láttán. Mikor versben beszéli ki ezt a szégyent (A húgomat a bánat
eljegyezte), a tapintat és gyöngédség teljesen elleplezi az érzés kínosabb, bántóbb tartalmait, a novel
lákban viszont éppen ezek kíméletlen rajzában telik kedve. S nemcsak a Pacsirta-téma esetében van ez
így. A lírikus hallgat az Ilona-szerelem „démoni" oldaláról, a „Kis Mariskáról" ugyan megírja ugyanazt,
mint A rossz baba karrierjében, de egy feltűnően személytelen formában (Vidám és rettenetes közép
kori ballada. Énekli a kikiáltó), s hogy maga is részes lenne a kis Mariska romlásában, erről szó sincs a
versben, önváddal nehezült modern ballada helyett inkább intelmet ír: „vigyázzatok jól kisleányok" - ,
s akár ezen az egyetlen versen is mérhetnénk, mit veszít a mű eme elhatárolódás miatt.
A novellák eddig elhanyagolt darabjai más oldalról rajzolják ki az emberszemlélet imént látott
kettősségét, s a veszteséget is, ami jórészt ebből ered.
Hányszor látta és hányszor érezhette Kosztolányi, milyen megindító egy rossz költő, milyen szánal
mas és kínos dolog ragaszkodni egy szerephez, amelyre érdem és tehetség nem képesít. (A kínai ember)
Villámló élességű megérzés az is, hogy ha félórát engedélyez két szerelmesnek a sors, nem tudhatják
„kihasználni" (Hrussz Krisztina csodálatos látogatása). Nagyon igaz, hogy végzetes határidők árnyéká
ban nem lehet boldog az ember, de mivé lesznek ezek a megérzések, mire novellává kerekednek? A
kínai ember újságíróját - szükségszerűnek tetsző kényszerek helyett - egy tréfás véletlen ugratja be
szerepébe, s ezt a szerepet olyan bolond következetességgel játssza végig, hogy sorsa már nem is
példázhat egyetemes érvényű pszichológiai jelentést: csak egy hibbant különc hihetetlen hányódását.
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És lényegében Hrussz Krisztina látogatása is csak a szó szűkebb értelmében „csodálatos". A sírból jön
vissza egy félórára Hrussz Krisztina hajdani szerelméhez, aki emésztő sóvárgások közepette dédelgette a
nem remélt viszontlátás ábrándjait. S alig telik el öt perc, már unják egymást, s tíz perc múltán ásításba
fúl a verítékezve erőltetett társalgás: a lány elmegy.
Miért megy el? Talán a gyötrelmes ábrándozás emésztette fel a szerelem hevét, vagy az színezte
olyan varázslatossá a leány képét, hogy hozzá a valóságos nem is hasonlíthatott? Ez a szakadék:
ábránd és valóság, lélek és külvilág ellentéte alapgondja a fiatal Kosztolányinak. Már a Négy fal között
verseit bíráló Adyval szemben is a maga belső világának gazdagságára hivatkozott. A lelkében játszódó
„tündéri színházat" többre becsülte a „buta világmindenségnél". A halott kedves visszatérésében, a
vele való találkozás csődjében ez a fájdalmas korérzület szerencsésen fejeződhetne ki. Ha Kosztolányi
valóban fájdalmasnak érezné. Egyelőre azonban csak a többletet érzi, az ábránd többletét a hús-vér
kedveshez képest. - De annál azért már ekkor is jobb mester, hogysem erre a csalódásra hegyezze ki,
erre redukálja a történetet. Az ásítás bekövetkezését rejtelem árnyalja. Talán a visszatérés váratlansága
bénította meg őket, vagy az ösztönök tudása arról, hogy a lehetőség, amit kaptak, maga a félórába
sűrített reménytelenség? - Folytathatnók a találgatást, mert az író számára nem a helyzetben rejlő
kivételes emberi megnyilatkozás lehetősége a fontos, hanem ama szándék, hogy az „egészséges, erős"
ásítás elképesztő aktusáig valószerű és eleven fokozatokon át vezethesse el a történetet. Az extrémitásért a tragikum esélyét adja el. - S e mechanizmus mögött ugyanaz a lefokozó, bagatellizáló hajlam
működik, melyet a Rossz baba karrierjében vagy a Csak egy kis kutya esetében megfigyelhettünk.
Ugyanaz a kétkedő, hol játszi, hol ingerült fölény, mely az emberi kapcsolatok terhességét, szenve
délyek, áldozatok, missziók értékét a gonosszá romlott beteg gyerek és szülei viszonyában, az ismeret
len munkások által kikényszerített lealázó barátságban, az esernyős lány kényszerű vállalásában, a
kínai ember bolondériájában és a Szeretlek Rózsijának animális ragaszkodásában minősítette.
E sajátos szemléletmód ismeretében a Kosztolányi-novella minden fontos alkati jegye megmutatja
értelmét: a gyakori fantasztikum, a végletes kiélezettség éppúgy, mint a szerkesztés céltudatos ökonó
miája.
Hajlama az ámulásra, szomjúsága a titokzatos, a csoda, a fantasztikum, a misztikum iránt is
fogékonnyá tette képzeletét. Sőt tudatosan is azt vallotta, hogy a modern természettudomány annyira
világossá tette a külvilágot, úgy megmagyarázta a titkokat, hogy igazi rejtély, regényesség e minden
tudó korban már csak a lélekben létezhet. A határokat tehát erre lehet tágítanunk. Van ennek a
tájékozódásnak súlyosabb oka is: a kétségbeesés. „Az egyéniség megint nem élheti ki önmagát. Kerülő
úton keresi a kielégülést, érvényesülést. Miben higgyen? Mit valljon? Hova fusson? Attól az idegen
látványtól, amelyet nem érthet meg, önmagába fut vissza, a rejtély elől a rejtélybe."3 °
Az ellentmondás nyilvánvaló: nem a titkát vesztett külvilág, hanem a sivár, kaotikus valóság elől
menekülne írónk a misztikum, a fantasztikum régióiba. Ha Kosztolányit tényleg izgatná a misztikum,
ki volna szolgáltatva alkata, képzelete elemi mese-éhségének. Erről azonban szó sincs. Ideges bor
zongásai ugyan Poe és Hoffmann felé mutatnak; tárgyakat emberivé varázsoló, babonás átszellemítő
hajlama, gyermekisége, vonzódása a szimbolizmus iránt egyszerre utal Andersenre és Maeterlickre; az
ötletet cselekménnyé lobbantó bravúrok Karinthy közelségét sejtetik; a beteges rögeszmék iránti
figyelem az idegorvos-novellista Csáth Géza hatását. Közelebbről nézve aztán észrevehető, hogy lidércességei és lélektani természetű titokzatosságai mennyire elütnek Poe-tól és Hoffmanntól s minden
fantasztikumra hangolt elődjétől. Pedig jól ismerte s nagyra tartotta őket, de Poe hideg delíriuma,
egész lényét eltöltő félelme, Hoffmann komor birkózása a rettegéssel, Andersen égit és földit egyesítő
bohókás mesefantáziája s a mindannyiuknál észlelhető alázat mélysége és komolysága az ifjú Koszto
lányi novelláiból általában hiányzik. Ahol jelen van - elsősorban az önvallomás-szerű művekben - , ott
nagyzolón patetikus és szenvelgőn lirizáló (A magyar fiú, Mennyegző, Ibolyaszínű ég alatt).
Nála a fantasztikumnak, eme legszembeötlőbb sajátságnak hasonló lenne a szerepe, mint Karinthynál: „képzelete nem ittasan röpdöső csodálatos mesebeli madár, amelynek mégoly meglepő mozdulatai
mögött is ott ül az elme céltudatos pilótája. A fantasztikum nála legtöbbször csak a művészi hatás
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eszköze, a gondolat, a morális tétel pregnánsabb, emlékezetbe mélyülő kifejtése."3' E jellemzés Koszto
lányira vonatkoztatható érvényét az korlátozza, hogy Kosztolányiban jóval eró'sebb az empirikus
hajlam és a líraiság. Ennek jóvoltából telik meg életszerű feszültséggel novelláinak sok részlete.
A részletek érdekessége, ereje és elevensége természetesen önmagában is érték. A kiélezettséggel
nyomósított talányosság felfokozhatja az érdeklődést, s a korai novellák irodalomtörténeti értéke is
jórészt éppen az eleven költőiség s a mögötte bujkáló szkeptikus gondolat mesteri kifuttatásában, egy
modern szemléletmód s egy bensőséges érzés-kultúra elegyítésében van. Gyöngeségük a mesteri kifut
tatás árnyoldala: a kimódoltság, az attraktív jelleg, a fölénnyel való visszaélés. A tárgyra irányuló
alázatos figyelem mögül sokszor kibukik az addig csak fel-felvillanó szándék s a lefokozó fintor. S a
kifejlő jelentés nem olyan mély értelmű, hogy kárpótolna a csalódottságért. Karinthy mindig úgy ír,
mintha idézőjelben beszélne, Kosztolányi a részletekben sokszor azt a benyomást kelti, mintha
komolyan, sőt szó szerint venné azt, amiről ír. Élvetegen tud elmerülni a rajzban, leírásban, az átélés
igézetében, így aztán fantasztikus helyzeteit, fordulatait, képtelenül kiélezett megoldásait rászedésnek
érzi a realitás törvényeihez hangolódott olvasó. Karinthy megkímélhette magát ettől, mert őt mindig
egy gondolat, egy tétel kifejtése izgatta. Az ő novellája inkább intellektuális teljesítmény, logikai
mutatvány. írói világa kevés gyönyört kínál az érzékeknek, jórészt művi természetű. „Fantasztikus
novelláiban . . . a mindentől és mindenkitől független gondolkodó álmodik, kinek szűk a valóság, és
hogy ne zavarja az élet sok esetlegessége, kísérleti úton új életet hoz létre, korlátlan lehetőségekkel,
hogy abban az igazság szűz törvényeit keresse."32 Kosztolányi írja ezt Karinthyról, dicsérőn, ám a
maga gyakorlatában csak igen ritkán oldozódik el a realitástól, s a kifejlés felé vitt gondolatot névtelen
érzések, párázó hangulatok, látványos jelenetek életszerűbb, ünnepélyesebb izgalmaival keveri el.
Karinthy mondandója pregnánsabb, de a részletei szegényesebbek. Kosztolányi jelképessége bizony
talanabb, de talányosabb és sűrűbb anyaga, teltebb részletei vérbelibb epikust ígérnek. Am ekkor
még egy idegen élet-darab, egy idegen ember, egy sors Kosztolányi számára önmagában nem elég
fontos ahhoz, hogy művet szenteljen neki. Az empíria mámora inkább újságírói termését táplálja,
novelláiban jobbára egy-egy lélektani természetű felismerés, egy-egy lét-helyzet, emberi hangoltság,
kapcsolat problémájának tárgyiasításához keres anyagot s költ történetet.
Ö egyébként tudatosan is szétválasztotta a novella-alkotás két metódusát: ,,Hogy hús-vér emberek-e
ezek? " Szini Gyula figuráiról kérdezi ezt. - „Habozás nélkül azt mondom, hogy nem. De érzés lakozik
bennük, villamos értelem sugárzik szemükből. Az irodalmi emberalkotásnak kétféle módja van, a
teremtő ösztön haladhat belülről kifelé, de kívülről befelé is. Egyes írók állati-isteni ösztönnel terem
tenek embereket, gondolkodás és cél nélkül, mert izgatja őket egy figura, s mindössze az a mondani
valójuk, hogy ez az ember van, aminthogy a természet is ezt közli velünk a maga tartalmas és rejtélyes
jelbeszédével. Másoknak a mondanivalójuk fontosabb, az értelmiségük izgékonyabb, ezek a belső
meghatározottságokhoz keresnek embereket, akikkel mint eszközökkel, ábrázolnak, egy érzést, egy
gondolatot. Szini Gyula az utóbbi csoporthoz tartozik. Mindig erősen lírai. Nagyon sok »én-novellá«-t
ír, melyben maga az elbeszélő is szerepel. . ." 3 3 ,,A versíró prózájában fő az arány. Prózát írva is
komponál..." „Abban gyönyörködünk, hogy viszi végbe az ötletét, hogy váltja be, vagy csalja meg a
várakozásunkat. Kétségtelenül nem ilyen az élet. Az élet csúf és nagy, viharos és formabontó. Torzon
borz zsenik kétségbeesetten dadognak, ha ki akarják fejezni."34 Fennebb arisztokratikus írásmódnak
nevezi Kosztolányi ezt a módszert, s a benne érvényesülő humoros fölényt a magáéval rokonnak.
Innen tehát a komponálás fölényes biztonsága. Ugyanoda értünk, ahonnan indultunk: az ember
szemlélet természetéhez: ahhoz a maghoz, amely Kosztolányi kapcsolatainak jellegét meghatározza, s
amelyet Mikszáthról szólva - mint idéztük - így jellemez: „A magyar ember nem tud bohóc lenni. Sem
nőnek, sem ábrándnak, sem művészetnek nem adja oda egészen az ő úri szívét."35 Másutt: „Hőseinek
csak a mosolya szól. Komolyságát a fölénye számára tartogatja."36
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Találó önjellemzésnek vehetnénk ezt a Heltairól szóló megállapítást, de valami hiányzik belőle: a
részvét nagy szerepének tudata. Az ember-szemlélet nietzschei gó'gje mellett ez a másik eredendő
hajlam ekkor is működik Kosztolányi műveiben. Aránya és funkciója azonban jóval mérsékeltebb a
novellákban, mint a versekben. Szorosan összefügg ez az emberszemlélet természetével és az író figyel
mének irányával. Azt is jelenti ez, hogy az ekkori novellákban a részvétnek koránt sincs olyan forma
képző szerepe, mint a későbbiekben. Áll ez a kiváló és méltán népszerű Vakbélgyulladásra is. Kovács úr,
e novella szürke kishivatalnoka egy vakbélműtét során a feléje hajló emberek figyelme, az érte való
részvét és aggodalom közepette egy pillanatra a világ centrumának érzi magát, s ez a pillanat kiveti élete
szokott rendjéből. Fütyül a hivatalra, kötelességeire. Utcára kerül, de szánalmas és megható szívósság
gal őrzi a pillanat emlékét, mikor magát fontosnak tudhatta. így lett számára az operáció - akár a
kínai nyelvismeret hamis verziója az újságíró számára - sorsfordító esemény. Kardos László joggal
hangsúlyozza, hogy bírálat rejlik ebben a „sorsbillentő" fordulatban, hogy „az ilyen jelentéktelen
fordulatok gyakori felduzzasztásában az életbetöltő események hiánya, a kispolgári élet szűkössége,
szomorú távlattalansága is benne foglaltatik"37 Igen: Kovácsnak az operáció emléke jelentette a
mennyországot, angyalokat, „hősi operákat", de nemcsak az adott rend bírálata ölt formát ebben a
korlátoltságban. Kovács úr „soha, fiatal korában sem ismerte a mámort", a nagyszabásút, a dionysosit,
s Kosztolányi szerint nem is képes ő igazi nagyságra, nem is érdemel méltóbb boldogságot. A novella
némely pontján már nem nevetséges, hanem ellenszenves pojáca. Rajzában végig több a lenéző ingerült
ség, mint a részvét. A kezdő szakaszok tárgyilagosságot színlelő elbeszélő, illetve rajzos mondatai közé
ékelt lakonikus tőmondatokban („Mindenki szereti", „Nagyon rövidlátó", „Nem szép ember") már
leplezetten epésség rejlik. Esti Kornél nem hiheti, hogy egy kisember életének is lehetnek igazi szen
zációi, s bár a novella társadalombírálatának értékéhez nem fér kétség, indítékainak individuális-arisz
tokratikus természete korlátozza e bírálat jelentőségét is, amikor ilyen satnya erőt feszít ama korlátok
nak, melyek a fontossá válás ősi emberi szándékát megnyomorítják.

*
De hol van akkor hát a részvét, amelyet eredendő hajlamnak neveztünk? És hol van a mű, melyben
a novellákban csak eszközül használt s fintorokkal kísért nagyság-álom és ünnepélyesség őszintén
nyilvánul; ahol a szimbolizmus metafizikája érzékelhetővé válik, a csoda láthatóvá? A húgomat a
bánat eljegyezte és A csúf leány futólagos egybevetésekor már gyaníthattuk, hogy a személyiség
emelkedettebb, gyengédebb, nemesebb hajlamai a lírában törekszenek tágasabb térhez jutni. A részvét
is itt talált méltó médiumra: a költőre. S ami a prózából kiszorult, olyan bőséggel hatja át a lírát, hogy
az utóbbi természetének jellemzését kézenfekvő az előbbivel való egybevetéssel kezdeni.
A novellákban a nagyság, a „lenni valamivé" és „lenni valakivé" természetes emberi igénye
többnyire visszájáról és szánalmasan eltorzult formában tükröződött. A koncepciót többnyire
a kétség és fölény lefokozó ingere uralta. Az Őszi koncert és a Kártya (1911), Esti Kornél évei
nek e két reprezentáns ciklusa részeiben és egészében a nagyság, méltóság és ünnepélyesség
meggyőző felmutatásának igényével készült. A „fenséges és nagyszerű", a „komor, tragikus,
végzetszerű jelentőség", amit Karinthy már a Szegény kisgyermek panaszaiból kiolvasni vélt, itt oly
annyira szándékolt program, mintha az előlegezett bizalomra kívánna rászolgálni Kosztolányi. A ciklus
szerű kiképzés, kilombosítás önmagában is a Szegény kisgyermek panaszaira utal. Annak sikere sarkall
hatta még originálisabb, még nagyobb szabású vállalkozásra, s a szimbolisták zenével való szoros rokon
sága csak igazolhatta ezt az igényt. Fontosabb azonban, hogy a lehetséges zenei műfajok közül Koszto
lányi most is nagyon céltudatosan választja ki a szándékaihoz illőt. Az Őszi koncertet rekviemnek mond
ja, a Kártyát litániának. Mindkettő az egyházi zene műfaja, s mint ilyen, eleve ünnepélyes. Az előbbi
különösen, hiszen halotti szertartás tartalmai fogalmazódnak meg benne: az elmúlás sötét pompája, a
végítélet apokaliptikus borzalmai; szívszorító rémület; bűntudat és esdeklés az irgalom után; könyörület és megigazulás szárnyaló áhítata. A nagy rekviem hatalmas freskók, drámai küzdelmek, transzcendens
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tartalmak műfaja, komor, fenséges és monumentális. A gügyögéssel csúfolt költó'nek épp ilyenre volt
szüksége, erejét, nagyságát ilyenben remélhette új oldaláról igazolni. De volt ennél bizonyíthatóbb ok
is, ami miatt a rekviemhez folyamodott: Hedda elvesztése, s beteggé lett önmaga elsiratása.
Csupa gyász, csupa sírás és panasz ez a ciklus. A Lótuszevőkben még lenézően kárhoztatta a
síró-rívó elpuhult férfiakat, A léggömb elrepül című novellában a színek bűvöletét, a képzelgést, a
mágiát sejthetó'en a hájas tunyaság ellentétes végleteként, tehát éppen nem azonosulva ábrázolta. Az
őszi koncertben szándékos a szimbolizmus eluralkodása. A tárgyi világ dolgai, jelenségei itt csak
díszletek, zengő instrumentumok, melyekre ráhangolhatja gyászát, mámorát, önsajnálatát és magányos
nagyságának pátoszát. A fák, a tó, a folyók, a rét, a házak, az ablakok, az ég, a viharok, az utcák, a
pálmák, a virágok, a fellegek mint egy oratórium szólamai, hangszer-csoportjai más tónusban, más
regiszterben énekük ugyanazokat a tartalmakat. Ráérezni a tárgyak és jelenségek közös nyelvére, s
ezen belül sajátos akcentusában szólaltatni meg külön-külön valamennyit, a szimbolizmusnak ez a jól
ismert programja itt a műfaj s a vállalkozás természetéből ered. S Kosztolányi kivételes érzékenységgel
talál rá ezekre a sajátos akcentusokra. A képek anyaga mindig a megszólaló fogalomköréből való;
mondhatnók: a tó, a folyók, az ablakok stb. saját létük összefüggéseiben élik át a közös nagy élményt,
s a ritmus alak-változásai is ezt a sajátos jelleget hangsúlyozzák. A viharok beszéde tördeltebb,
szilajabb, a tóé lágyabb, simább, az üvegeké dobolóbb.
Nem a szólam-szín és jelleg, de az egész verset uraló mámoros bódulat érdekében olyan gyakori
minden szólamban az alliteráció, a hangfestés és a hangos rímek bősége. Olyannyira, hogy az Őszi
koncertet a forma feloldásának legkirívóbb példájaként szokás emlegetni. „E szókeverés már-már a
formai föloldás teljes anarchiáját jelenti, melyet csak a hangulat fog még látszólagos egységbe."
Holott a hangulat is egyre kaotikusabb.3 * Andalító, részegítő zene, nyelvi alkímia, anyagtalan
zene, fátyolos, ködös mámor, párás sejtelmesség, szétfolyó, elmosódott, megfoghatatlan! És
sorolhatnók az idevágó jellemzések ismerős szavait, többségüket Verlaine elemzői írhatták le elő
ször és joggal, bár ami a formák feloldását illeti, ez Verlaine műveire sem áll. Kosztolányira pedig
egyáltalán nem.
Az őszi koncert épp olyan eltervelt, átgondolt és bravúrosan megvalósított ciklus, mintha egyetlen
szonett lenne. A Szegény kisgyermek panaszaiban még spontán esetlegességgel követik egymást az
egyes darabok, itt minden sor a ciklus: a rekviem színjátékához igazodik, annak drámaivá stilizált
csomópontjához hangolja a tájat, a dolgokat. Eleve nem a fákról, nem a tóról s nem a fellegekről szól,
azok alkatát fel sem bonthatja, de beszédüket könnyedén illeszti a ciklus magasabb rendjébe. És ez a
beszéd, jóllehet csupa zengés, csupa ének, minden ízében világos, értelmes. Oldottnak csak a kor
szavalmányaihoz mérten mondható, bár - látni fogjuk - ez sem áll egészen. Ám ha így volna is,
elemeinek és egészének értelmezéséhez és értékeléséhez a kulcsot más felé kell keresnünk.
A ciklus centrumában a szó szoros értelmében a költő álL Minden érte történik, minden reá
vonatkozik. Emberfeletti jelenség ez a költő, „iszonyú" dolgok tudója és szenvedője. Beszéde sötét,
félelmetes és érthetetlen a játékban részes nő számára, s ebben a borzongó érthetetlenségben is a férfi
titkának, gyászának rendkívülisége ölt formát. Aztán kibeszéli ezt a titkot, de e jelenet közeledtekor az
éj pokolivá, iszonyúvá mélyül, „csupa láng és ború, / halálharang, lég-háború, / Iszonyú, iszonyú." - „A
nő szól: Beszélj, beszélj.

5

A férfi szól:
Ó, hogyha láttad volna egyszer,
amint könnyezve, mereven,
imádkozó áldott kezekkel
letörte én áldatlan életem.
Ó, hogyha láttad volna egykoron
mint mostan én az arcodon.
Igen, ilyen volt: festék és hamis máz,
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a szája egy kis rózsaszínű színház.
Villanylámpácskák gyúltak a fejében,
ha nevetett,
Rózsás-világos lett a levegő is
feje felett.
Tükörbe nézte furcsa-gonosz arcát,
mély tükrök mélyiben,
és az ezüstmámortól szertepattant
a tükör és szívem.
Megfeketült a mellemen a rózsa
melyet adott,
és ráncos lett, mint egy vénasszony arca,
halott, halott.
,
És megvakult kezében
az ezüst és arany.

Semmi kétség, ez a „furcsa-gonosz" tündér a novellabeli rossz baba mása: égivé szépítve és sátánivá
növesztve. Felidézésében együtt van imádságos áhítat, almanach-gyöngédség, modern borzongás: a
démoni félelme és csodálata. - Az ismételt feljajdulással kezdó'dó' emlékezés az emlék lenyűgöző erejét
és szédítő súlyát óhajtja hangsúlyozni, a szivárványos, delejes képek az alak igézetességét; a 15-24.
sorok a katasztrófa babonás jellegét, misztikus mélységét.
És üyen az egész ciklus elcsituló részleteiben is, úgy, ahogy ez egy profán rekviemhez illik.
A továbbjutás érdekében néhány furcsa észrevételt kell tennünk. Az iménti párbeszédben szereplő
nő nem ugyanaz, aki a „katasztrófát" okozta. Új partner, aki óvó, gyógyító szerelemmel övezi a
költőt: nagyságának, nemességének belátására akarja bírni az irodalom hiénáit, legszebb darabja („Te
egy vagy azzal, ki mindnyájunk anyja . . . " ) már ezt az asszonyt ünnepli. Az „iszonyú" és „pokoli"
háttérben nyilván az említett hiénáknak is szerepük lehet, a sehová nem tartozásból eredő szorongás is
táplálhatta tehát a rekviemet erőltető ihletet, de az iméntiekbol nyüvánvaló, hogy a költő túl van már
a heveny megrendülésen, mikor a Hedda-ügynek s önmagának ilyen egetszaggató gyászmisét celebrál.
Természetesen vannak ebben a ciklusban csöndesebb és higgadtabb részletek is, de hangoltságában
nyoma sincs az igazi gyász nyomasztó súlyának. Minden mozzanatát friss ajzottság, pompa és parádés
lendület jellemzi.
Pedig igaz, hogy őszi koncert ez a rekviem, s az ősz itt is, mint annyi más Kosztolányi-műben, a
túlérettség jelképe, az élet utolsó fázisa, s igaz, hogy a vers második intermezzójában a, költő
ünnepélyesen vall szerelmet ennek az ősznek. Előbb pedig többször is hirdeti, hogy beteg poéta ő.
Dekadensnek is leginkább ezekért a vallomásokért, a kultikusan ismétlődő siránkozásokért, rémüldözé
sekért, de főleg az elmúlás ünnepléséért szokás nevezni ezt a ciklust. Ez a betegség-, illetve halálkultusz
látszólag ellentmond annak, amit a ciklust uraló parádés bőségről mondtunk. Valójában azonban
nagyon is könnyedén illeszkedik a két idegennek tetsző elem. Közelről nézve ugyanis kiviláglik, hogy
nem egy lesújtott, kétségbeesett költő zokog előttünk: Kosztolányi hívja a sírást, mint másutt a lázat
és a mámort:
Sírj őszi vers... Sírj mind a két szemem,
Sírj őszi koncert, zengő zeneverseny.
A halál és elmúlás vízióiról a ciklus végén kiderül, hogy csak egy szólamát alkotják a költeménynek, s
ellentétükként egyre teltebben hangzik az élet örök megújulásának feltételeit, titkait őrző nő szólama:
a Hajnali részegség és a Szeptemberi áhítat rapszódiái felé utaló alapmotívum. S ha a költő utolsó szava
mégis csak az, hogy „Én más vagyok, lásd. Isten, ember nélkül /daloltam ezt a férfi-éneket", magánya is heroikus erőt sejtet, s ha nehéz a szíve, azért, mert úgy érzi, a végtelenség minden jaja gyűlt
össze benne. - Az a részlet pedig, amely leghangosabban adja tudtul, hogy a költő beteg, ilyen
meglepetéssel szolgál:
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Beteg vagyok, szépségektől beteg,
nem is vagyok más, egy beteg poéta.
Ha egyet nézek, elfakul a fény
és felderül a nap, mint a hold karéja.
Ha kettőt nézek, hullik a levél,
és föltámad az, aki rég nem él.
Ha hármat nézek, az erdőn keresztül
szél száll és kiszakad a köd,
és a világ fázlódva összerezdül.
Tanulságos részlet ez azért is, amiért Komlós Aladár idézi: íme az ifjú Kosztolányi is, akár Ady,
„vajákosnak", „boncnak", mágusnak, tehát varázshatalmú szimbolistának tudja magát. Szempontunk
ból azonban éppen a konkrét varázslás, a szenzációközelség érzése a fontos, az ittasultságnak az a
mámoros bősége, melyet az intermezzo így ad tudtul:
és tetszik a föld és mindenki, minden
Most dalol az ősz, én is dalolok,
lalláz az ősz lassú litániát.
Most dalol az ősz, dalol a szívem,
dalolni kezd most az egész világ.

.
Igen: lallázó, zengő, daloló rekviem az őszi koncert. Ritmikája feszes, lendületes, néhol szinte táncosan
könnyed. A meglepően sok rövid sor, a terjedelmesebb hangidomok gyakori ismétlődése, a sűrű
párhuzamosság igen sok megfelelést létesít. A rímek, alliterációk s a hangszimbolika szédítő zengését az
ismétlések, kérdések, felszólítások s a jelenetező szerkesztés alárendeli egy retorikus jellegű dinamikus
hullámzásnak. Merőben más verstípus ez, mint a jellegzetesen szimbolista vers: nem oldott, nem
elomló, hanem szárnyaló, de lendületeiben is érzékeny a finom árnyalatok iránt. Iramát jóleső váratlan
törések tagolják szeszélyesen váltakozóvá, színessé. S ennek a gazdag, eleven zeneiségnek az a
funkciója, hogy a nagyszabásúra tervezett szertartás ünnep-tartalmát elmélyítse, a pompát gazdagabbá
tegye.
Hogy a ciklus mégsem éri el célját, nem a zeneiségen múlik. A siránkozás, a betegség és elmúlás
emlegetése, hívása, láttuk, az erő, a bőség és a szenzáció-vágy áramával telített. Mégis igaz, hogy
hamisan zengő mű az Őszi koncert39. S azért ilyen, mert egy életre ajzott, mámorosan szárnyaló
ihlettípust a megrendítő gyász műfajába kényszerít, iszonyú katasztrófát kohol egy fájdalomból, mely
a jelek szerint már a gyógyulás fázisába ért. A ciklus-igény és a metafizikai jelentőség hajszolása közben
a Hedda-ügy hiteles emberi tartalma elveszett, s hozzá illő vitorla híján a bőség és a lendület szele is
értelmetlen parádékban használódott el. Esti Kornél egyensúly-zavara nem adott időt és módot az
igazi, a hiteles tartalmak megnevezésére. A stilizálásban a hatáskeltés vágya erősebb volt, mint az
igazság iránti alázat. Ezért, hogy A rossz baba karrierjében a játékos, hecces lefokozás, itt, az őszi
koncertben pedig a teátrális mitizálás fedte el a meggyőző mondandót.
S nem járt nagyobb sikerrel másik ekkori vállalkozása, a Kártya sem. Pedig külsőre merő ellentéte
az Őszi koncertnek. Az utóbbi ünnepélyes, fenséges hatásokra tör, a költő nemesebb énjét, dúltságában is égi arcát: a szenvedő, magános mártírt igyekszik láttatni. A Kártyában a démoni oldal, Esti
Kornél keres hozzá illő tárgyat és formát. A kártya-szenvedély kézenfekvőnek ígérkezett, mert a
modern költők hírhedt narkózis-kultuszának folyamatába illett, s ezzel a narkotikummal gyakorta élt a
fiatal Kosztolányi is, az élmény-fedezet tehát nem hiányzott. Emellett a kártya, a lutri s a szerencse
játék általában a századvég lírájában igen gyakran jelképezi a sors kiszámíthatatlanságát, a bukás
peremén való létezés szédületét. Megvan benne a játék kockázata, de komolyabb, félelmesebb formá
ban, s ezáltal méltán lehet Esti Kornél szorongásos, lázas közérzete tárgyiasításának alkalmas anyaga, s
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ördögi litánia a magasztos requiem után: a kihívó modernség új dokumentuma, a szelíd kisgyermeki
beszéd óta felgyűlt vadabb izgalmak kibeszélésének alkalma s az opus-építés új teljesítménye.
A mű eltérő vonásai ellenére valóban ikerpárja az Őszi koncertnek. Leginkább túlfűtöttsége révén
rokon vele. Az Őszi koncert mámoros bősége itt lázas örvénylésre vált, de ahogy ott, itt is élet-, sors-és
lét-érzéssé igyekszik dagadni a konkrét élmény. Ennek esélyei ezúttal jobbak is, mert a bizonytalanság
rengéseitől olyan folyamatosan szenvedő, szorongásait mesterségesen szított mámorokkal, kedve ellen
való vállalkozásokkal egyensúlyozó Kosztolányi okkal remélhette ezúttal a mélyebb jelentés hiteles
kibonthatását. Szándéka azért vallott kudarcot* mert ezt a remélt mélyebb jelentést és a forró örvény
lés túlságait, az elvont értelemben vett kártyázás mechanizmusából építkezve csigázza olyan szintre
(iramra, hőmérsékletre), hogy többnek, fontosabbnak látszódjék önmagánál. Az empíria közelsége, az
indító élmény érzékelhetősége nem nélkülözhetetlen feltétele a jó versnek, de Kosztolányi nem látszik
mágusi tehetségnek: az a képe vagy az a verse, melyben a kész fogalmakat céljai szerint előhívó s
alakzatokká kombináló képzelet szabadon alakít, általában vértelenebb, mérsékeltebb hitelű, mint ahol
tapintható az anyag, érzékelhető a konkrét élethelyzet. A szegény kisgyermek panaszaiban láthattuk
képzelet és empíria szerencsés arányának nyereségeit, a jövő még tekintélyesebb példákat kínál.
A Mágia c. kötet verseiben (1912) fel is fedi a lázas pátosszal írott nagy ciklusok mögött rejlő
bizonytalanságot. S noha kipróbálja költészete minden jelentős témáját, teljes verset csak az érzékek
által szavatolt élményből tud alkotni. A kísérletek áttekintésére itt nincs helyünk, de az Arany alapra
arannyal önmagában is tanúsíthatja, hogy a fiatal Kosztolányi által oly szívósan hajszolt csoda
mennyire az empíria jóvoltából kél életre.
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Arany-alapra festeném arannyal,
és olyan lenne, mint egy cukros angyal,
aranyruhájú és aranyszemű.
És búsan búgna édes-lanyha teste,
mint egy nemes és ódon hegedű.
Lefesteném őt korareggel, este,
az ágyba, hogy fehéren gömbölyűi,
kék árnyait a szemei körül,
s a kandalló mellett, mint puha macskát,
huncut mosollyal, lustán álmodón,
a vánkosok közt két gyönge mellét,
két illatos és langyos vánkosom.
És olyan lenne fáradt ajaka,
mint szirupédes, barna malaga,
és karja, mint egy kóbor villanás,
és dereka, mint egy meleg kalács,
és hangja álmos, bágyadt rezdülettel,
mint egy enyhe fürdő és mint a meleg tej.
S lefesteném szeptemberi tüzét is,
lobogó testtel festeném le őt,
hogy aranyok között iszik aranysört
hó-abroszon vasárnap délelőtt.
Fanyar vonalja a bús, drága szájnak
azt mondaná: szeptember és vasárnap.
Azt mondaná: én, s én azt mondanám; ő,
és szüntelenül csak ezt mondanám én,
és fiatal, szemérmes szerzetes,
csak festeném örök iniciálém.

Cukros angyalaival, szirupédes képeivel, csupa arany színezésével akár az édeskés giccsekkel is
rokoníthatnók ezt a költeményt Szembeötlő, hogy a szecesszió jelzó'készletéből milyen gazdag válasz
tékot nyújt: édes, lanyha, ódon, puha, gyönge, illatos, langyos, fáradt, barna, kóbor, meleg, álmos,
bágyadt, enyhe, szeptemberi, fanyar, bús, drága, örök. Valódi értelmük azonban a képek összefüggésé
ben tetszik ki. A költő, aki Heddát úgy szerette, mint egy eszmét, egy tiszta gondolatot, most teljes
figyelmét a női test varázsának szenteli. Képeinek túlnyomó többségét az evés, ivás képzetköréből
alkotja. A puha, gyönge, langyos, enyhe stb. jelzők egyrészt elmélyítik a vitáüs-vegetatív irányú
gyönyör áramát, másrészt áhítatosabbá, bensőségesebbé szelídítik, a kulináris kedvtelés szintje fölé
emelik, átszellemítik a képeket. Persze mértékkel. Kosztolányi szemében ekkor már a nő elsősorban
ösztön-lény, rokon a természettel, az élet anyja, a harmónia, a dal ős-forrása. Eszményítő hajlama is e
felfogás jegyében stilizál. Nem az égi irányába, hanem a gyengéd, a bensőséges, a meleg, a jóízű felé. A
képzelet finomabb, áhítatosabb színeit az erős vülanyosságával töltött profánabb képekkel elegyíti, a
nemes és ódon hegedű magasztossága után a gömbölyű meztelenség ingerlő látványát idézi, s aztán a
macskát, a dekadens költők kedves állatát. A szelídített veszedelem, a hiúság, kényesség s a finom
törleszkedés művészei a macskák, részvételük majdnem szükségképpen való egy képben, amelyben az
anyatermészet etető, itató, dédelgető, izgalmas-boldog lehetőségeinek foglalata a nő. A vers végén a
„szeptember és vasárnap" képzeteiben még az elmúlás is fekémlik, de tudjuk, hogy Kosztolányi
őszében „nyarak alusznak", cukrok íze sűrűsödik, így tehát a korábbi képek édesség-mámorát emeli át
a „szeptember" egy filozófiát sugalló, ünnepibb fogalom-körbe, a „vasárnap" pedig az „aranyos"
képekben elindított zsoltáros-kincses motívumot dúsítja fel ünneptartalommal.
Mindezek ellenére rafinált és pikáns fordulatnak számítana a szerzetesi elmerültséget idéző kép, a
kezdősorok arányossága és édessége gyermetegnek, édeskésnek, s élvetegnek a folytatás, ha egy létező
kép részleteit tartalmazná ez a vers. De nem igazi látványt idéz, hanem egy ábrándsort, a kompozíciója
pontos mása A szegény kisgyermek panaszai ama darabjának, melyben színes tintákról álmodik a
kisgyerek (Mostan színes tintákról álmodom), s elképzeü, kinek müyen színekkel írná leveleit. A vers
dikcióját itt is egy dédelgetve kirajzolt ábránd-hullámzás egymásra licitáló lendületei emelik mind
feljebb, s finomítják égivé a nagyon is profán vágyat. A licitálás telhetetlensége hatja át vonzó naivság
gal a kezdő sorokat, s ez az óhajtó mondatok egész sorával s más naiv színezetű eszközökkel is
gyermekivé stilizált ábrándozás az aranyos, cukros mozzanatoknak a legbecsesebb óhaj értékét köl
csönzi, s így finom ambivalenciát alkot az erotikus színezetű képekkel, de azokat is és az evés, ivás kép
zeteiből szőtt képeket is egy. olyan áramlás sodrásába vonja, melyben a tapintható az elérhetetlen, az
érzéki az álom perspektívájában jelenik meg, s minden új lendület magasabb régióba emeli a költeményt.
Az ember-kép, ami e versben formát ölt, még így sem gazdag, az érzelmi kultúra, a szenvedély
magasabb tartalmai csak villanás-szerűén ötlenek fel benne, de hitelesebb, mint az őszi koncert és a
Kártya fenséges pózban tetszelgő embere. Az attitűd természetesebb, meggyőzőbb, mert képzelet és
látvány egymást tápláló kapcsolatán alapul, s az ábránd prizmája szabad teret enged a játékosságnak s a
pompázó kedvet is természetéhez tudja hangolni.

Ferenc Kiss
LES ANNÉES DE KORNÉL ESTI.
La période de la carriére d'écrivain de Kosztolányi, qui s'étend du cycle de poémes A szegény
kisgyermek panaszai (Les plaintes d'un petit enfant pauvre) jusqu'á la guerre mondiale, est extraordinairement féconde. Mais il y a á peine d'ouvrages importants dans cetté riche production.
Pourtant son intention de créer un ouvrage imposant est manifeste, de mSme que la multilatéralité et
l"avidité de son orientation. II serait evident d'expliquer la cause de la disproportion de Pintention et
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du résultat par les influences décadentes á cetté époque. Mais les ouvrages témoignent du fait
que le poéte, tout en cédant aux attractions de la decadence, ne s'identifie pas ä elles, il resté au-dessus
d'elles, il les traite pour la plupart comme une matiére et il représente avec une ironie critique les
passions, les qualités humaines non-saines. Et c'est ce qui caractérise toutes ces autres relations aussi. II
prend part aux tendances artistiques de l'époque, il est présent dans les revues du démocratisme
radical, mais il ne peut pas s'identifier ni ä des courants, ni ä des formes. II est de m8me en matiére
d'amour aussi: il plane entre les extrémités de la dépendance et de l'exigence de l'indépendance. Ses
nouvelles sönt les paraboles du fardeau des relations etroites et Celles de sa protestation contre
l'alliance. Les personnages qui y figurent, ne représentent pas de télies valeurs qui pourraient rendre
desirable la relation étroite. La susceptibilite originelle pour le miracle, pour la grandeur cherchent
ainsi la possibilité dans le domaine de la poésie lyrique.
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