
ITTZÉS NÓRA 

Szabadság hőse és bohóca 

Gondolattöredékek 

Kosztolányi Esti Kornél éneke című verséről 

Alig néhány hónapja emlékeztünk Kosztolányi Dezső halálának 60. évfordulójára. A határ
helyzet e kötéltánc-versével foglalkozó írásom címéül nem véletlenül emeltem a hosszú évek 
óta élet és halál mezsgyéjén egyensúlyozó, a betegség mélységein iróniával és formai bravúrral 
teremtett művel és műben túllépő költőutód sorait. „Századunk / gyermeke, / elbukott / fölkelő, 
/ szabadság / hőse és / bohóca, / K. Dezső" - idézi meg Orbán Ottó szavak paradoxonjaiban, 
formáiban, mély, belső ráhangolódással Kosztolányi-versek szavait, formáját, iróniáját és 
halálos komolyságát: „Lásd, ez ő, / K. Dezső, / K. Dezső, / K. Dezső, / K. Dezső." 1 

A határhelyzet verse2 az Esti Kornél éneke. 1933 nyarán jelent meg a Pesti Naplóban, 
mintegy - bár voltak korábbi prózai előképei, előzményei Kosztolányi publicisztikáiban3 - po
lemizálva az Esti Kornél-novellákat bizonyos elhatárolódással, értetlenkedéssel fogadó Babits
csal, s előre vetítve azt a küzdelmet, mely alig néhány hét múlva szakad rá, s amelyben valóban 
egyedül, magára maradtan kell megállnia: a küzdelmet a halálos kórral és magával a halállal. 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 

Esti Kornél éneke 

Indulj dalom, 
bátor dalom, 
sápadva nézze röptöd, 
aki nyomodba köpköd: 
a fájdalom. 

Az életen, a szinten, 
a fénybe kell kerengni, 
légy mint a minden, 
te semmi. 

Ne mondd te ezt se, azt se, 
hamist se és igazt se, 
ne mondd, mi fáj tenéked, 
ne kérj vigaszt se. 



Légy mint a fű-fa, élő, 
csoda és megcsodáló, 
titkát ki-nem-beszélő, 
röpülő, meg-nem-álló. 

Légy az, ami a bölcs kéj 
fölhámja, a gyümölcshéj 
remek ruhája, zöld szín 
fán, tengeren a fölszín: 
mélységek látszata. 

No fuss a kerge széllel, 
cikázva, szerteszéjjel, 
ki és be, nappal-éjjel, 
s mindent, mi villan és van, 
érj el. 
Tárgyalj bolond szeszéllyel, 
komázz halál-veszéllyel, 
s kacagd ki azt a buzgót, 
kinek a mély kell. 

Mit hoz neked a búvár, 
ha fölbukik a habból? 
Kezében szomorú sár, 
ezt hozza néked abból. 
Semmit se lát, ha táncol 
fényes vizek varázsa, 
lenn nyög, botol a lánctól, 
kesztyűje, mint a mázsa, 
fontoskodó-komoly fagy 
dagadt üvegszemébe. 
Minden búvárnak oly nagy 
a képe. 

Jaj, mily sekély a mélység 
és mily mély a sekélység 
és mily tömör a hígság 
és mily komor a vígság. 
Tudjuk mi rég, mily könnyű 
mit mondanak nehéznek, 
és mily nehéz a könnyű, 
mit a medvék lenéznek. 
Ó szent bohóc-üresség, 
szíven a hetyke festék, 
hogy a sebet nevessék, 
mikor vérző-heges még 
ó hős, kit a halál-arc 
rémétől elföd egy víg 



álarc, 
ó jó zene a hörgő 
kínokra egy kalandor 
csörgő, 
mely zsongít, úgy csitít el, 
tréfázva mímel, 
s a jajra csap a legszebb 
rímmel. 

A céda életet fesd, 
azt, ami vagy te, tettesd, 
királyi ösztönöddel 
ismersz-e még felettest? 
Az únt anyag meredt-rest 
súlyát nevetve lökd el, 
s a béna, megvetett test 
bukásait a szellem 
tornáival feledtesd. 

Hát légy üres te s könnyű, 
könnyű, örökre-játszó, 
látó, de messze-látszó, 
tarkán lobogva száz szó 
selymével, mint a zászló, 
vagy szappanbuborék fenn, 
szelek között, az égben 
s élj addig, míg a lélek, 
szépség, vagy a szeszélyek 
mert - isten egem - én is, 
én is csak addig élek. 

Menj mély fölé derengni, 
burkolva, játszi színben, 
légy mint a semmi, 
te minden. 

Hogy az Esti Kornél éneke valóban határhelyzetben született, sőt ezt a határon létet költői 
programmá, ars poeticává emelő müve Kosztolányinak, a vers két rétegéből kiemelt néhány 
jellemző vizsgálatával szeretném igazolni: az egyik réteg a versmondatok állítmányainak szer
veződése, a másik pedig a vers ellentéteinek, paradoxonjainak mibenléte. 

Megszólítással indul a vers, s ennek megfelelően válik az egészen átívelő, meghatározó 
nyelvtani személlyé benne az egyes szám második személy. A megszólított a dal, a vers 
(„Indulj dalom, / bátor dalom"), s látszólag végig ő a második személy mögött fölsejlő te, a 
megszólítás szókimondása után azonban visszahúzódik a második személyü birtokos személy
jelek, igeragok és névmások álarca mögé, s néven nevezetten többé nem jelenik meg a versben. 



Az igei állítmányoknak csaknem felét kitevő egyes szám második személyű igék két kivé
tellel felszólító módban állnak, s jelentésük megengedi, hogy alanyuk, a te ne pusztán a dallal, a 
verssel legyen azonosítható, hanem magával a beszélővel, az érméi. A kettős eltávolítás mögött 
azonban (hiszen Kosztolányi és Esti - akinek nevében megszólal - azonossága és megkü
lönböztetése, egymásra vetülése és elhatárolása alapmotívuma, -játéka az Esti Kornél
novelláknak is; s a beszélő - ti. Esti - nem magához, hanem a dalhoz, a műhöz szól) nem nehéz 
fölfedezni a Németh G. Béla által önmegszólítónak definiált verstípust, „melyben a költő 
második személyben önmagát szólítja meg"4, s melyet ő egyértelműen egyfajta belső, egzisz
tenciális válság, a válsággal való szembenézés, számvetés, s a válságon való túljutás verseként 
ír le, s amelyet - ahogy mondja - tán jogosabb volna önfelszólítónak nevezni. 

Nem véletlen, hogy e második személyű, felszólító módú igesor vissza-visszatérő szava a 
légy, a létige, a vers elején és zárlatában a minden-semmi ellentét megfordításával külön is 
kiemelve. Ez a légy Kosztolányinál és József Attilánál is meg-megjelenik kései verseik e típu
sában. Kosztolányinál itt ezekhez a légy felszólításokhoz kapcsolódik az élj, amely az előző
ekkel együtt egyfajta belső, egzisztenciális felszólítást fogalmaz: legnagyobb feladattá, ha tet
szik, egyetlen feladattá téve magát a létet: 

Hát légy üres te s könnyű, 
könnyű, örökre-játszó, 
látó, de messze-látszó, 
tarkán lobogva száz szó 
selymével, mint a zászló, 
vagy szappanbuborék fenn, 
szelek között, az égben, 
s élj addig, míg a lélek, 
szépség, vagy a szeszélyek 
mert - isten engem - én is, 
én is csak addig élek. 

Ez az élek különösen is súlyos és hangsúlyos szavává válik az Esti Kornél énekének. A vers 
egyetlen egyes szám első személyű igéjeként fölerősödik a megismételt személyes névmás („én 
is, / én is") és a töredékes eskü-formula („isten engem") társaságában egy hosszú, szövevényes 
mondat végén. Mert valóban nincs itt másról szó, itt sincs másról szó, mint életről és halálról, 
az élet végességének sejtéséről-tudásáról, minden játék, látszat és könnyedség ellenére, sőt 
minden játékban és könnyedségben, az emberi lét legmélyebb nyugtalanságáról: arról a 
bizonyosságról, hogy minden a halál közelségében történik. 

„Jaj istenem, mennyire nem ismernek engem - a művészetem sem - , és menynyire szé
gyenlem, hogy egykor komolyan vettem néhány elismerő szót, melyből az tetszett ki , mintha 
értenének. Nem, ők nem értenek engem. Ők azt hiszik, hogy csaló vagyok, és hogy nem minden 
betűm a halál mélységéből sarjad. Ők nem tudják, hogy az én virágaim gyökerükkel a sírokba 
nyúlnak." 5 A Napló vallomásának nem mond ellent az Esti Kornél éneke sem. Itt talán 
rejtettebben van jelen ez a motívum, mint a Számadás kötet sok más versében: az Esti Kornél 
éneke ezt a belső nyugtalanságot, amelyről utolsó mondatai is tanúskodnak, elsősorban a 
minden rétegét átszövő ellentéteivel, paradoxonjaival teremti és hordozza. 



A paradoxitás, amely Király István szerint Esti Kornél meghatározó jegye6, a versben leg-
nyilvánvalóbban a szóhasználatban érhető tetten. Határozott antonímák (minden-semmi, hamis
igaz, fölszín-mélység) és egymástól távolabbi, mégis ellentétes hangulatú szavak (fáj-vigasz, 
táncol-botol) során át - gyakran a rím összecsengésével meghökkentőn fölerősítve őket 
(röpköd-köpköd), vagy jelzős szerkezetté sűrítve az ellentmondást (bölcs kéj, mélységek lát
szata) - j u t el Kosztolányi a vers középső szakaszáig, amely a vers elején és végén megjelenő, 
végletessé, szinte kozmikussá fokozott ellentét (minden-semmi) mellett a vers középső pillérét 
jelenti. 

Ez a szakasz több sajátossága miatt is külön egység, s más eszközökkel, de a vers már idé
zett záró versszakaihoz hasonlóan fölerősíti a halál-motívumot, szétválaszthatatlahul össze
kapcsolva azt a művészet legbensőbb lényegével. 

Elválik ez a szakasz a többitől az igehasználatban is. A második személyű állítmányok he
lyett harmadik személyűek jelennek meg (az egyetlen többes szám első személyű ige - tudjuk -
inkább érthető az általános alany hordozójának, mint valódi első személynek), látszólag 
eltávolodva ezzel a személyestől. Ugyanakkor a föltoluló indulatszavak (jaj, ó), a jaj megis
métlése főnévként, s a szinonimáinak vagy melléknévi párjainak tekinthető erőteljesen tragikus 
színezetű, halál-idéző szavak (seb, halál-arc, kín; vérző-heges, hörgő) a személyes érintettség 
intenzitásáról tanúskodnak. 

Az ellentéteket, a paradoxonokat Kosztolányi itt nem egyszerűen fölvillantja, nem pusztán 
egymás mellé, valamilyen mellérendelő szerkezetbe helyezi. Mondatpárhuzamokban halmozza 
őket, játszik velük, egymás tükörképévé fordítja őket, akárcsak a vers nyitó-záró ellentétpárját. 
A minden-semmi esetében bonyolultabb grammatikai formában, itt a vers középső szakaszában 
egyértelműen alany-állítmányi szerkezetekben vallja szétválaszthatatlanul, lényegileg 
összetartozónak, éppen paradoxitásukban a lét legsajátabb sajátjának könnyű és nehéz, sekély 
és mély ellentétét. Hiszen mi más lenne ez az emberi lét, mint egyensúlyozás, kötéltánc élet és 
halál, nevetés és tragédia határán. 

Valójában az önmegszólító verstípus darabja az Esti Kornél éneke, írtam. Itt a vers középső 
részében azonban nyilvánvalóvá válik, hogy a versindító megszólítás mégsem puszta sze
repjátékkellék. Itt bukkannak föl a dal, a bátor dal szópárai, a művészeteket idéző szavak: 
bohóc - Watteau óta a művészlét emblematikus figurája, ellentmondások megtestesítője, 
nevettető és síró, játékos és komoly - , festék, álarc, mímel, rím. Szétbogozhatatlanul összeke
veredik immár dal és költője, s nem lehet tudni, ki is a vers megszólítottja. Szavak zenéjében, 
játékos komoly füzéreiben eggyé, a másik éltetőjévé-hordozójává válik mű és művész, a szap
panbuborék-létében semmi és a mégis minden, s már magáról a művészetről van szó. A halá
losan komoly játékról, mely elviselhetővé csitítja „a lét elviselhetetlen könnyűséget". 
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Az Esti Kornél éneke című verset Kosztolányi Dezső: Összegyűjtött versei. Budapest, 
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