
SEM]ÉM GYULA: A REGÉNYIRÓ
KOSZTOLÁNYI

"Az igazi művész kisebb feladatokra vállalkozik, mint alkotó
ereje - írja egy helyütt Kosztolányi, - A nagy erő R az
ahhoz viszonyított kis feladat hozza létre a közvetlenséget, a
részleteknek azt a mozgékonyságát, amelyet életnek neve
zünk." Ez a helyesen felismert és alkalmazott erőviszony te
remti meg Kosztolányi művészetének egyensúlyát, amely vi
lágnézeti tépelődéseit leszámítva, tisztán az alkotás rendjé
ben páratlanul klasszikus összhangot mutat. Az alkotó erő

nek és a feladatnak ebben a szerenesés viszonyában bontako
zik ki a költő fölénye is, amelyben nincs semmi látnoki ma
gasabb rendűség, hanem csak az igazi mester magatartása,
fölény a művel szemben. "Szavam ha hull, tömör aranyból
érem. Mindegyikén képmásom, mint királyé s a peremén a
gőgös írás: én." A kijelentésben alig van túlzás. A Négy fal
között még tétován induló verseitől kezdve a Számadásnal.
fájdalom pörölyözte strófáiig szinte minden sor ezt a képet
mutatja: Kosztolányinak, a nagy ötvösnek jegyét, királyi kép
mását, amelyen az alkotó büszkesége mögött egy másik arc
is kirajzolódik, az ember arca a szenvedés mély szögletével.
Ez alól Kosztolányi prózája sem kivétel. Legyen az regény
vagy elbeszélés, tollrajz, forgács vagy szellemes karcolat, nund
egyik szaván félreismerhetetlenül rajta van a költő bélyege.

Kosztolányi, a kritikus és Kosztolányi, a regényíró a leg
tökéletesebb kíegészülésben él. Az aránylag későn bontakozó
elbeszélőnek a költő maradéktalanul adta át a szavak alehi
miájában szerzett tapasztalatát, a hangulatot összegező, min
den sallangtól megfosztott stílust, amely az impresszionizmus
tól egy új, szinte ridegnek látszó, de nem kevésbé művészi

hajlékonyságú tárgyiassághoz vezetett. A forma és a nyelv
anyag egyezésén kívül azonban sokkal jobban összeforrasztja
Kosztolányi művét az élmények azonossága, amelyek a lirikus
és a prózairó számára csak kivetítés módjában különbözők.

Kosztolányi szemében a regényírás nem jelent teljes ki
térést valamilyen éntől független probléma vagy emberélet
felé. Minden alkotásában önmagát veszi körül azonos központú
körökkel, amelyekben természetesen a legbensőbb én tapasz
talt üteme lesz az uralkodó. Regény és elbeszélés témái, sőt

még a kidolgozás részletei is, mint lirai gyökök verseiben is
megtalálhatók. Ebben a tényben nem pusztán az alkotásra
ösztönző tudattartalomnak azonosságát kell felismernünk, ha
nem Kosztolányi idegalkatát. Színte kínzón és gyötrődve tér
újra meg újra vissza egy-egy megtapadt gondolathoz, élmény
hez s önmaga megnyugtatására keres egyre változöbb, egyre
kimerítőbb és megszabadítöbb kíbeszélést.
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A lírikus, s még súlyosabban a hipochonder lírikus ma;'
gatartása én-központú, Figyelme önmagából indul ki és oda
tér vissza szüntelen, Az "élet drámája" számára elsősorban az
én drámája lesz s ilyen értelemben egészen más megvilági
tásba kerül Kosztolányinak az a vallomása, amelyben eluta
sítja az idegen sorsban megmerülő élmények szükségességét.
"Osak a miikedvelők hiszik, hogy a témák ott künn hevernek.
Azok itt vannak mi bennünk. Aki egyszer a világra született
és kinyitotta szemét, annak az egész életre van anyaga." Bár
ez a megállapítás az író ~ a téma viszonyát túlságosan le
egyszerüsítve mutatja be, mégis rejlik benne annyi igazság,
hogy igen sok művésznél a természetadta elmeforma szinte
kizárólagosan határozza meg az alkotás anyagának megvá
lasstását. De Kosztolányinál ez még többet jelent. Jelenti a
mindennapi, legszemélyesebb élmények tárgyi egyedül jelen
valóságát, továbbá azt a realizmust, amelyben egy túlnyomóan
önmagára irányított ember tulajdon lelki életének formái sze
rint akar és tud szereplő figurákat teremteni és kivésni. Való
ban Kosztolányinak nincs is olyan regény vagy elbeszélés tár
gya, amelynek lélektani helyzeteit és folyamatait az író előbb

ne önmagában élte volna át s ne a lelkében már végbement
folyamathoz keresett volna külső tárgyias keretet.

Az alkotásnak ez a törvényszerűsége indította első nagy
regényének, a Nérónak megírására. Ez a témaválasztás két
szempontból is jellegzetes. Hiszen nem lehetett mélyebben be
lészövődő tapasztalat, nem lehetett gyakoribb és problémák
kal terhesebb élménye, mint az alkotásé, az írásé, a kisérő

ösztönökkel együtt, amelyeket ai vajúdás felszabadít. S ha
most arra akarunk választ kapni, miért éppen egy dilettánsra
vetítette rá önszemlélődésének minden gazdagságát, nem
hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a szavakat, amelyeket
Kosztolányi Seneca szájába ad s amelyek szerint a költő "a
korlátlan és őrjöngő természethez hasonlít."

S mint ahogy az életnél jobban érdekelte Kosztolányit a
halál problémája, épp úgy fordult figyelme a nagy költő ősök

helyett az elvetélthez, akiben ez az őrjöngő természet a szép
ségekben való meghatározódás és megnyugvás híján az em
beri gonoszság ezernyi fintorává alakult.

Szinte a regény egészét Nérónak, a dilettánsnak kórképe
tölti ki. Kosztolányi nagy lélektani tudással rajzolja meg a
hisztériás alkatnak testi-lelki megnyilvánulásait, amelyek kö
zött rövidesen a művészélmény lesz az uralkodó. Egy vajúdó
hajnaion Néró, maga sem tudja hogyan, görög költeményt írt,
szabályos, üres, semmitmondó verseket, de ezt a mükedvelő
munkát olyan hallatlanul új és heves érzések kísértek, olyan
iszonyú vágy, láz, borzongás, felszabaduló öröm, amilyet a
császár, a világ ura nem érzett soha. A teremtésnek ettől a
részegségétől, akár a megízlelt bűntől Néró nem tud szaba
dulni. Költő vagy - súgják neki hízelgőn a hódolók, akik

VIGILIA 12· 179



megismerik a császár öntetszelgő hiúságát, költő vagy, mondja
neki Seneca is, a bölcs, hogy talán a birodalom javára hasz
nálja: fel az uralkodó művészhajlamát, De Néró eskhamar
kisiklik mesterének keze alól, gőgjét, költői öntudatát és biz
tonságát Seneca fölénye korlátozza és veszélyezteti. Léhűtő és
lelkiismeretlen irodalmárokkal barátkozik, velük jár ihletke
resésre, vad éjszakai tivornyákra; kamaszos csínyekben, trá
gár és botrányos ötletekben fecsérli el az írásra serkentő per
ceket. A bírálat! és gúny, amellyel Róma igazi költői Néró ver
ses próbálkozásait illették, feltüzelték benne a zsarnokot, aki
nek minden eszköz rendelkezésére áll, hogy eltüntesse az ok
vetetlenkedő vetélytársakat. Az első gyilkosság, Britannicus
megmérgezése, Kosztolányi beállítása szerint, nem hatalmi,
hanem irodalmi természetű. Néró megszállottnak és ördöngős

nek érzi magát, munkakedvét elveszti, ideggörcsökben fetreng
s minden dühe és féltékenysége mostohatestvérét, Britanni
eust, a bukott trónörököst éri, akit magánál különbnek, költő

nek érez. Ugyanilyen irodalmi megokolással távolítja el ma
gát'ól feleségét, Octaviát, a meddőt, mert az asszony őt is
meddővé teszi. A költő, a nagy parázna előbb-utóbb térnává
formálja mindazt, ami lelkében lezajlik, szerelmet, kínt, szen
vedést, de van-e az irodalmi fertezettségnek vakmerőbb pél
dája, mint az őrjöngő dilettáns, az a Néró, aki meggyilkolt
anyjának holttesténél is irodalmasdit játszva dadogja el az új
Oresztesz dalát? Ennek a jelenetnek megértésére a költő él
ménykíváncsisága már nem is elég. Néró gyáva ember volt,
babonás; a halott visszatérő árnya, a halál puszta ténye is
izgatta és borzalommal töltötte el, de ösztöne arra hajtotta,
hogy félelmét kényszerű szembenézéssel küzdje le. Voltakép
pen ez a szektatással tompított halálfélelem, amely Kosztolá
nyi legszemélyesebb élményéből került be a regénybe, szülte
a későbbi Néró mániáját is, amikor sorra nézegeti az össze
esküvők hulláit s katonáitól kisérve leszúr az utcán egy-egy
ártatlan [áró-kelőt, hogy az elszakadó élet torzulásában a ha
lál titkát lesse meg.

A felszabadult szó boldogsága mellett egy másik mámor
is műkedvelővé tette a birodalom császárát, A szereplés má
mora, amelyet Poppea, a ravasz zsidóasszony ismertetett meg
vele. Néró első fellépésének és lámpalázas állapotának leírá
sában nem nehéz felismerni azt! a részt, amelyet Kosztolányi
saját élményéböl még az átélés meleg vibrációival helyezett
át a kappanhangú énekes lelkébe. Ez a mámor lassankint az
alkotás örömének helyébe lép s a szereplés feminin dühével
válik egyetlen szenvedéllyé, Van valami tragikomikus döbbe
net és kacagás abban a jelenetben, amikor a császár, akinek
kilencvenmillió birodalmi alattvaló rivallhatott volna üdvöz
lést, mekegve és bukdácsolva koldulja a színházban pár ezer
ember kegyét és boldog, mert a művészt tapsolja meg benne
a megvásárolt tömeg. S midön a nép színházak helyett a ko
csiversenyekre tódul, a tapsot, ezt az izgatőszert ott is meg
keresi, versenykocsisok közé áll be s remegő lábbal izzadtan
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és lihegve hallja, amint száz- meg százezer torokból hangzik
az isteni biztatás.

A lesiklás egy durvább kiélési formához tipikusan mű

kedvelő vonás. A dilettáns számára a sikert kisérő euforikus
állapot a legkisebb erőfeszítés törvénye szerínt nyílik meg s
így rövidesen elsikkad a müvész önkínzó munkája s közvetlen
talál levezetést a sok embertelen indulat, amelyeknek, akár a
szülés fájdalmának, a mű kihasadását kellene elősegíteniök.A
költő megálmodja, amit nem élhet át, a dilettáns átéli, amit
csak álmodnia lett volna szabad. Néró az utóbbi típushoz tar
tozott és ezért lett élete meddő és sötét.

A műkedvelő alkat következményévé, az elvetélt költő esz
telenségévé pszichologizált nérói gonoszság Kosztolányi el
képzelésében természetesen híjával van mindannak a hagyo
mányos színnek, amely évszázadokon át a pokol vörös tüzé
nek fényébe vonta a keresztény vérre szomjas rómait. Mintha
alig verdeste volna még a császárváros palotáit és kunyhóit a
Judeából szárnyrakelt ige, mintha nem is lett volna még ál
lami és társadalmi kérdéssé a krisztusi tanítás, Kosztolányi
Nérója csak átfutóan említi egyszer a feketelábúak zsidó szek
táját, de a keresztényüldözést nem éli át. Irónk elmellőzhető

jelenséggé törpíti regényhőse szempontjából azt a történelmi
folyamatot, amely Európát rövidesen gyökeréig formálta át s
ez a magatartása legközelebbi rokonságban áll Anatole France
iróniájával, aki hasonló elhárító fölénnyel kezelte a történe
lemnek sok nagy tényét, hitét és hiedelmét. Kosztolányi is így
kapcsolja ki Néró történetéből a hagyományt, amely talán azt
domborítja ki, ami abban az időben az alanyi átélés szem
pontjából jelentéktelen lehetett, hisz az ő Nérója nem kereszt
metszet, amelyben egy haldokló pogány világ s egy megvált6
hit erőinek összecsapása szemlélhető, hanem legtisztábban
egyéni, majdnem időtlen képlet, s csak annyi benne a törté
nelmi megkötöttség, hogy ez a meglódult agyú ember egy bi
rodalom élén állhatott. De a megszokottnak megvetése, ez az
eredetire tapintó művészi akarat távoltartja a hagyományt még
akkor is, ha ez egyébként az író elgondolásával egybevágna.
Ezért hiába keressük a regényben a únos-untalan ismert képet,
amely a maga banalitásában mégis maradéktalanul összegezte
a véres császár színpadías esztelenségét, hiába keressük a köl
tőt, aki egy gáttalan szadizmus elégült mosolyával a felgyuj
tott város láng és füsttengere fölött a lantját pengeti. Ez a túl.
ságosan császári viselkedésmód nem fért meg azzal a Néró
elképzeléssel, amelyben Kosztolányi csak a mindennap zsar
nokát látja meg, gonosz ötleteiben is kisszerű embert, akinek
gyenge képzelőerejéböl még roppant társadalmi helyzete sem
tudott kialakítani "birodalmi" fantáziát.

De ilyen volt-e valóban Néró? Csak ilyen éretlenül zagy
va, nőiesen toporzékoló, ilyen gyáván kegyetlen, rettegésből

hősködő, rohamszerűen dicsőségreszomjas figura, mint ahogy
Kosztolányi mutatja meg? Az elvetélt művészíndulatok mellett
nem volt-e benne sokkal uralkodóbb az a ragadozó ösztön,
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amelyből Racine a Britannicus-tragédia simulékony szörnyete
gét formálta? A nérói tébolyultság megmagyarására elég-e a
dilettáns-alkat felvétele? Bármilyen kilátástalan is az ilyen
probléma feszegetése, annyi valószínűség leszűrődhetik belő

le, hogy Kosztolányit Nér6-rajzában saját költővolta erősen egy
démonikus irodalmiság hite felé sodorta, noha ez a költő-go

noszság a valóságban csak egy rigolyás, fékezhetetlen, amorá
lis jellem megteremtéséhez vezetett. A műkedvelő költő s a
műkedvelő gonosztevő túlságosan elvékonyítják, jelentéktelen
né teszik a történelmileg körülágyazott Nér6-szörnyeteget s ta
lán éppen a történelmi súlynak hiánya bírta Thomas Mant is
arra, hogyaszerzőhez intézett levelében a császár fölé he
lyezze a regény másik alakját, Senecát, aki a sejtjeiben vizs
gált véres költő mellett úgy hat, mint valami hibátlanul stili
zált fametszet.

Kosztolányi Nér6-regénye csak régmult időkből vett sze
replői míatt ölti fel a történelmi regény látszatát. Valójában
lélektani regénnyel van dolgunk. A szerző távlatai nem ha
ladják túl azt a társadalmi rajzot, amelyet hasonló probléma
minden korban és környezetben megkövetel, mint szükségszerű

kíegészülést, Az adatok közül, amelyeket a régészet az egykorú
Rómáról és római életről tárt fel, a történelem erői közül, ame
lyeket a história Néró idejét illetően megállapít vagy feltéte
lez, Kosztolányi csak annyit használ fel, amennyi az Ú. n. tör
ténelmi levegő megteremtéséhez szükséges, amennyi hiteles
séget ad és a valószínűség művészi illúzióját az olvasó számára
zökkenő nélkül megőrizheti. Természetes, hogy azon a képen,
amelynek középpontját a császár, mint műkedvelő foglalja el,
a politikai Róma háttérbe szorul a művész Róma javára s
hogy Kosztolányi, a költő is szívesebben látogatja a római ci
terások egyesületét, mint a szenátus üléseit. De még ezekben
a részletekben is, ahol pedig az író kajánsága olyan látható
megelégedéssel rajzolja meg a halhatatlan középszerűségnek

hitványságát, csalafinta, bohém ötleteit, a művész mértéktar
tása uralkodik. Sehol sincs öncélú leírás, sehol sem tapasz
talható a korról szerzett enciklopédikus ismeret kiáradása.
De viszont az epikus elringatást sem találjuk s ez a hiány
adja Kosztolányi regényének sajátos hangulatát. Nem az el
beszélő öröme hajtja az írót, hanem a felfedezőé, akinek fi
gyelme a pontos lélektani rögzítésre s a legmegfelelőbb szó
megtalálására irányul. Ez a figyelmi feszültség az olvasóra is
kihat. Az sem tud fenntartás nélkül a művel elvegyülni, az
együttélés helyett az együttfigyelés állapotában marad s ezért
lép a naivabb eposzélmény helyébe egy erősen értelmi szí
nezetű művészi élvezet.

A költő alkat-élményét azonos központú körként övezik
gyermekkorának élményei, amelyeknek lírai feldolgozása adta
Kosztolányi egyik legnépszerűbb és legjellegzetesebb kötetét.
Ezekhez az emlékekhez tér vissza Kosztolányi második nagy
regénye, a szimbolikus című Aranysárkány. Akihelyezésnek
nem kellett sem történelmi, sem táji távolsággal megküzdenie,
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mint a véres költő történetében. A helyszín az élményék he
lye marad, a Sárszegnek nevezett Szabadka, amely "a szegény
kis gyermek panaszának poros hárfája volt." Az emberek is
azonosak a kisvárosias együttélés alakjaival, típusban azono
sak velük. Kosztolányi szabadkai élményeinek lírai zengését
már verseiben vezette le s minthogy célja sem önéletrajzszerű

személyiségmagyarázat, sem alanyi visszaemlékezés nem volt,
alakító ösztöne a természetadta példáktól felszabadulva for
málhatta emlékképeit. Ennek a tárgyásító folyamatnak legér
dekesebb esete az Aranysárkány hőse, Novák Antal. Alakjába
beleszűrödik az író két nagy átélése: az apa-fiú viszonyának
és Kosztolányinak, a tanárgyereknek élménye. Mindkettő a
regényen kívül is erősen foglalkoztatta őt. "Akárcsak egy ko
mor szénégető, fekete az apám és szigorú" - írja már .A.
szegény kisgyermek panaszaiban a titokzatosan borús homlokú
emberről, aki érthetetlen számok, korongok, .. kémszerek közé
vonult vagy távcsövével a csillagokban turkált. A sok csoda,
amely a mathematika és fizika tanárát körülveszi, a gyermek
szemében szinte isteni méretűvé növeli őt, de egyben kiváltja
a félelmet és a féltést.

Ezek a motívumok visszatérnek abban az arcképben is,
amelyet Kosztolányi a Bölcs6től a koporsóig c. kötetében az
édesapjáról rajzolt. "Úgyszólván egész kamaszkorom azzal telt
el, hogy féltettem őt. Attól tartottam, hogy valami veszélyes kí
sérlet közben az életét veszti, hogy elmegy hazulról és többé
nem jön vissza, hogy egy "rejtélyes" ok miatt öngyilkosságot
követ el." A pszichoanalitikus nyilván megtalálja ebben a kép
zet- és érzelemcsoportban a negative kifejezett halálvágy Oe
dipus-komplexusát s egyúttal, bizonyára nem egyetlen magya
rázatként', a lírában is uralkodó félelem és szorongás okát.
Bennünket az Aranysárkány szempontjából csak annyi érdekel,
hogyamegtapadt képzet a fegyverrel szétloccsantott agyvelő

ről a költő kiélésébe is visszatér és beteljesül annak a Novák
Antalnak öngyilkosságában, akinek j ellemét és gesztusait
Kosztolányi félreismerhetetlenül apjáról míntázta.

A befejező rész a következő szár,nban.
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