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Napkeleti böl~s

Elszakadtak egymástól eltévedtek
egyikük elveszítette az irányt
az államférfiak köreiből menekedve.

Nem szoríthatta ölébe a Gyermeket.
Kezeiből kihullottak
az aranyrudak és mirrhakorsók
ahogy meghajolt lerogyott a homokviharban.
A zivatar elfödte a csillagot s arcába vágott
de a felhő mögött meglátta őt a Világosság.
Amikor messzi keleten
útra kelt a 'nagy idegenségben

jászlában virrasztott a Gyermek
megvárta őt

Megpillantottuk arra járva.
Megérintette és megégette
az Úr éhsége és szomjúsága.

fm este van.
Most sincs mit ennünk.
Irástudók pillantásaitól didergünk.
Kiszáradt a fa.

O újra megáll alatta,
arcán gyümölcsök illata

az Atya akaratát kereső fény 
Lángol a tájék mint a reggel

Ssent Ferenc ssületésnapja

Fagyott mókusbogyók fÜ1'tjei
kínálgattak engem az erdő mélyéből

kitárt ujjaikkal
Erek ragyogtak

a levelek hálóiban
piros gyöngyökként freccsentek szét a bogyók

Szent Hatalmas Szent Halhatatlan
könyörülj 1'ajtunk

BEDE ANNA fordításai
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R6NAY LÁSZL6

A "BÚS FÉRFI" ÉS PANASZAI
Milotay István 1923-OOn Szabo Dezső egyik új irodalmi botrányát és Kosz

tolányinak a Pesti Hírlaphoz történt szerződését összehasonlítva írta: "Köpe
nyegtorgatók voltak míndíg, azok is maradtak, kompromittálták a kurzust neo
fita buzgalmukkal és hangoskodásukkal : nem veszteség, hanem nyereség a tá
vozásuk." Így nézte Kosztolányit akkor a jobboldal. De gyanakodva, kissé bi
zalmatlanul figyelték "visszatérését" a Nyugat írói, volt fegyvertársai is.

Sőt, mintha ekkoriban még a költészet múzsája se nagyon látogatná: elég
ritkán közöl verseket. Bár - úgy látszik - már kezd formálódni benne a kö
vetkező nagy terv, a Szegény kisgyermek panaszai folytatása, de az ebből közölt
részletek egyelőre korántsem olyan egységesek, reveláló erejűek, mint a régi
mű volt. Akkor, a szegény kisgyermekről szóló vers idején népszerű, figyelmet
keltő költő volt, az új líra egyik jelentős egyénisége. Most pedig árulónak tart
ják, jobbról is, balról is. "Engem is gyűlölnek néhányan. Többen, mint sejte
ném" - írja a Pesti Hírlapban. Ki kell alakítania magában a védekezés ref
lexeit. Egyre többször jelenik meg írásaiban a polgári művészerkölcs e korabeli
kedvelt jelképe a bohóc, s az élet bábszínházának látomása, melyet oly mes
terien oldott zenévé például Sztravinszkij a Petruskában. "Ma míndnyájan a
történelem úgynevezett színpadán vagyunk - és bohózatot játszunk" - ezt
egyik 1923-ban kelt cikkében írja. S ugyanez a kép más változatban, a részvét
éli együttérzés kosztolányis hangjával színezve: "Csak azt érzem sápadtan és
borzadozva: bábszínház, rengeteg báb, mely velem együtt táncolt. F:s ezt: szen
vedők, testvérek, velem együtt szenvedők."

A bohóc szerepe és az élet bábjáték voltának tudata természetesen nem
csak a világirodalmi mintákból érintette meg Kosztolányit. A "szerep" ifjúsá
gától érdekelte, maga is többféle maszkot öltött, müveíben is. 'Magyar irodalmi
míntáí, a századvég költői szintén szívesen ábrázolták az 'életet úgy, mint a
színházi előadás folytatását (kivált Reviczky):

Elcsőndesűlt a szinpad ímmár,
A taps. elnémult, kialudt a csillár.
Az arcokról levált a festék:
A színdarabot befejezték.
Hol tréfa-csókokért esengtek,
S megtapsolták az álszerelmet:
Csók, eskű, színlelések,
Taps és hazugság végetértek,
S játs.Zó és néző csendesen
Hazafelé megyen.
S ki hintón, illatos selyembe,
Ki foszlányok közt dideregve
Folytatja akomédiát.

A századvég legtudatosabb lírikusai a menekvés egyetlen útjának azt tartották,
hogy az ember a bohócmaskarát letépve kezdjen új életet. Kosztolányi azonban
tudatosan vállalja a szerepet, mint a menekülés adekvát formáját: "Elvesztet
ted a senkiszígeted - írja a Lármás" koldusokban -. Most állj be végre a XX.
század cirkuszába és lármázza többiekkel. Előre, hajrá, csindrattabumbumburn."
Ehhez a szerephez még talán a hazugság is hozzátartozik, az érzelmek eltitko
lása, az érzések festése. "Míg élt, addig hazudott" - írja e "morálról".

Gyakran megkísérti ezekben az években a művészet agóniajának látomása.
Hevesy Iván A művészet agóniája és reinkarnációja címú füzetét ismertetve a
Nyugatban elmondja, hogy a világháború kitörésének pillanata tragikus hasa
dást okozott az irodalomban, s a "felbomlás hullafoltjait" ma is látni még.
"Hogy csak az irodalmat vegyük szemügyre. feltűnő ebben az óriási pusztulás
ban az a részletjelenség, hogy a tíz-húsz évvel ezelőtt vezető európai nemzedék,
mely valaha világszerte maradandó értékeket adott, és testileg még nincs el
vénhedve, a tömegrnozgalrnak kezdetével, mely 1914-re, a háború kitörésének
időpontjára tehető, hirtelen, mintegy megbeszélésszerűen elnémult, s azóta hall-
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gat, mint akinek mondanivalója elapadt, művészi formája idejét múlta, s egyéni
-hajlandóságával mindenesetre félszegül mozog az új időben." A kor anyagilag
is igen nehéz helyzetbe hozta művészét - legalábbis erre utal az az ironikus
csipkelődés, amivel Kosztolányi az 1922-ben kezdeményezett szerzőjogí törvényt
fogadta. Az Irónak hát sem közege nincs, sem lehetősége, hogy az igazat mond
ja. Ebből a képletből vonatkoztatja el a maga arisztokratikus művészideálját,

melyben a tömegnek nem maradhat szerepe: "Mindenütt bomlás mutatkozik.
Az embereknek, a tömegeknek épp ezért nincs, nem is lehet hatalmas ívű, egy
befoglaló művészetük, csak az osztályoknak, s az osztályművészet, akár pol
gári, akár szocialista, éppoly felemás és széthulló, mint az a művészet, melyet
csak a szellemi kiváltságosok érthetnek, néhány százan vagy ezren, bizonyos
esztétikai tanulmányok alapján."

Ebben az ellentmondásos, kiábrándult, ideálokat kereső - korban természe
tesen az is szükségessé válik, hogy az írók ne csak önmagukkal vessenek szá
mot, ne csak az őket ért sérelmeket és sebeket vegyék számba, hanem megkí
séreljenek maguk körül is széttekinteni. A valaha egységesnek látszó nemzedék
míntha megszűnt volna: izolált egyedekre hullott szét, talán csak Osvát Ernő

tekintélye és szerkesztőí zsenialitása az, ami e sokféle, különböző irányba tájé
kozódó és vergődve kereső írót a Nyugat vonzásában tartja. Az akkori negy
venévesek, immár beérkezetten, ismét ellenzékbe szorultak, s nem kapcsolód
hattak az irodalmi élet természetes folytonossá gába. Ezt a jelenséget analízálja
egyik legjelentősebb korabeli tanulmányában, az Aurorában megjelent Negyven
évesekben, e nemzedéki "seregszemlé"-ben Kosztolányi. Úgy érzi, vétkük van,
s ezért nem kapják meg az őket megillető elismerést. Az egyik, hogy magya
rak. "Soha írói nemzedék nem foglalkozott annyit a magyar hamleti kérdéssel,
a lenni, vagy nem lenni tragikus kérdésével, nemcsak most, hanem valaha, a
békében is, amikor még sokan mosolyogtak, és nem értettek 'affektált sötét
séget'. Nyílt szemmel tekintenek önmagukba s maguk köré. Itt áll közöttük
elsőül Móricz Zsigmond, el nem múló alkotásával. A földünk, gőzölgő gazdag
ságával, torz és érdekes alakjaival halhatatlanul él könyveiben, lehet, hogy sok
szor nem hízelgően, de az irodalom feladata nem nevelői, aminthogy a tudo
mány feladata nem a hasznosság, hanem a valóság keresése és meglátása, ön
magunk felismertetése.

Csokonai nevével indultak el. Vörösmarty, Berzsenyi, Arany új színben je
lent meg előttük, és Gyulai Pál tanítása eleven valósággá vált. Reviczky Gyu
la, ki jellegzetes 'kozmopolíta poéta', túl minden időn, helyen, fajon, helyet
kapott a nemzeti remekírók közt, és joggal. De Ady Endre, ki minden léleg
zetvételében magyar, külföldinek egyáltalán nem érthető és semmi módon nem
szorítható be a l'art pour l'art elefántcsonttornyába, akadémiai értékelésünk
nek idegen, nem remekíró és nem magyar."

A másik visszatérő vád, mely e nemzedéket éri, hogy túlságosan is kozmo
polita. Kosztolányi ezzel szemben joggal hivatkozik Széchenyi példájára. Szé
chenyiére, - akit annyira tisztelt, s akit oly félelmetesen idéz majd meg élete
egyik legnagyobb írásában, a Lenni, vagy nem lenniben, melynek gyökerei alig
hanem épp ehhez a tanulmányhoz nyúlnak vissza.' Mint ahogy joggal hivatkoz
hat e virtuális európaiság egyik nagy diadalképp az épp ekkoriban megjelent
Romlás virágaira, Babits, Tóth Arpád és Szabó Lőrinc fordításában, a magyar
Dantéra, s mindazokra a példákra, melyek közé bízvást odasorolhatta volna a
maga műfordításí gyakorlatának legszebb darabjait is, s azt a törekvését, hogy
a világirodalom jelentős műveit magyar nyelven is érthetővé, és élvezhetővé

tegye.
"A szürkék szövetsége - és itt az Akadémia és a különböző irodalmi tár

saságok konzervatív vezetőire céloz - megakasztója lehet irodalmunk egészsé
ges nemzeti fejlődésének..." Természetesen erről az "egészséges" fejlődésről,

illetve a fejlődés irányáról Kosztolányinak nem volt egységes képe. Nem ha
tolt odáig, hogy milyen erők tartják hatalmon e tehetségtelen kisebbséget, mi
lehet a magyarázata annak, hogy a külföldi példákkal ellentétben a magyar
tudományosságot is megrekesztették a provincializmusnál. Megelégedett egy szel
lemes fordulattal (" ... rejtély, melynek megfejtését önökre bízom"), a kórkép
pontos és találó rajzával, anélkül, hogy feladatának érezte volna a kivezető

út keresését. (Ahogy kereste ezt az utat az ő tanulmányában említett Móricz
és Babits.) Csalódása és magánycssága alighanem ennyire predesztinálták ek-
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kor, és nem többre. O is elutasította "a formalizmusba hulló kor közhelyeit" 
(Szekfű Gyula ír ezekről Három nemzedék és ami utána következik című köny
vének Trianon óta című fejezetében) -, de ő is "a tömegektől elváltan" ke
reste "az ősi magyar szellem arcvonásait". S ebben nem is lett hűtlen ifjúsága
ídeáljaíhoz. Hiszen a Magyar Szonettek írója épp olyan kívülállással figyelte a
valódi sorsproblémákat, mínt a húszas évek első éveinek Kosztolányija.

Nagyon is éles szemmel vette viszont észre, hogy az új kor éppúgy kíter
meli a maga konformista közhelyeit. mint a szabadságharc utáni. Akkora
Patikárius Ferkók hegedűszavára igyekeztek felejteni, s most újra divatba jött
a "sírva vigad a magyar" jelszó, a kávéházakban könnyes szemű ifjak és öre
gek hallgatják a cigányzenét és próbálnak felejteni. Olyan ez, mint egy nagyon
korszerűtlen, de átélt szertartás, Nem csoda, hogy a tárcában szereplő külföldi,
aki az író véleményének megjelenítője, értetlenül, csodálkozva figyeli a könnyes
szemű közönséget. Vasár- és ünnepnapokon felkerekedtek a pesti családok, és
a temetőbe mentek, felejteni, a halálra gondolni. "Van-é ennél elhagyottabb,
nyugalmasabb táj?" - kérdi némi iróniával Tabáni temető című írásában. De
a múlt persze mást is jelent: kérjünk tőle kölcsön egy kis hitet, vallja meg
Akombákom című tárcájában. S ahogy kis tanulmányaiban, esszéiben megidézi
a már elhagyott korokat, s hőseiket, az nemcsak az emlékezés gesztusát raj
zolja elénk, hanem a menekülését is. "Dosztojevszkij humora: szívárvány a re
ménytelen, téli égen ...", Anatole France "bölcsebb volt, semhogy tanácsot ad
hatott volna, csak mosolyog, agyában a kétséggel, szívében a szépséggel",
Maupassant-ról szóló esszéjét pedig ezekkel az árulkodó szavakkal zárja: "Utol
só szava ez: 'Sötétség'." Egyre gyakoribb ezekben a kis újságcikkekben. rög
tönzésekben, futva papírra vetett gondolatszílánkokban az emberiség egyetemes
problémáin való töprengés, s Kosztolányi reménytelenségének érzése, ha olykor
közvetetten, ironikus formában is, de egyre többször tör felszínre. (Jó példa a
Greatest of aZZ destractive forces, melyben már a mi korunk tömegpusztító fegy
vereinek látomását vetíti előre.)

Egészen természetes, hogy ebben a felfokozott pesszimista szemléletben újra
és újra megfogalmazza régi kedves elméletét : a tudatos apolitikusság művészí

jelszavait. "Sok míndenről gondolkoztam már életemben - írja a Falragaszok
ban -, tér és idő kérdéséről, az egytagú nyelvek keletkezéséről, a rovarok éle
téről, az energia elvénhedéséről, a szabad versről, de bevallom, soha egy pilla
natig sem tépelődtem azon, micsoda az az eget verő különbség, mely a két
tiszteletreméltó pártot elválasztja, s attól tartok, hogy ezzel a tudatlanságom
mal kerülök majd a föld alá. Igaz, egy barátom délután fölvilágosíthatna. De
én inkább Arany Jánost olvasom." - "Fáraszt a politika? - kérdi ironikusan
más helyütt. - Nem. Csak hiábavalónak tartom." Mindez nem zárja ki této
va szociális érdeklődésének megnyilatkozásait. Ez a részvéttel átszőtt, lírai, szá
nakozó magatartás kezdettől jellemezte azt a módot, ahogy megidézte a társa
dalom peremén élőket. Ezek az évek pedig jócskán kínáltak ilyen témákat. Né
ha költői jelképpé emeli egy-egy ilyen jellegű élményét, például az 1922-ben
írt Kisértetekhen, amikor leírja a sorban állókat, a kiüresedett, reménytelen,
faarcú asszonyokat, akiket nemcsak dehumanizált a világháború rettenetes él
ménye és szenvedése, s akiket azóta sem engedett emberré lenni a kapitalizmus
spekulációja.

A világháború után ismét új arcát mutató, a csak a pénzen, a szerzésen
alapuló morált több írásában is leleplezi. A Pénz címűben arról eszmélkedik,
hogy nem a kisgyermekek lelkét kellene először megmenteni, mint egy angol
lap javasolja, hanem a munka és pénz nélkül tengődő apákét. Másutt az új
korszak erkölcstelen reklámkultuszát pellengérezi ki: "Agnes elmúlik, a verset
már el sem olvassák, de te, ó, Agnes-automobilgyár, te, ó, Agnes, szájvíz, Ag
nes-cipőfénymáz, Agnes-fogpaszta, Agnes-nadrágtartó, örökké lesz időtlen időkig,

s míg a szívek megrepednek az agyak elborulnak és a lélek alázatos szolgá
ja lesz az anyagnak, ate neved fényesedik az elmúlás ködében. Kiáltsunk az
ég felé mindnyájan: jutányos automobil, elsőrangú cipőfénymáz, üdítő fogpasz
ta, biztos hashajtó, szétszakíthatatlan nadrágtartó, előre, tovább-tovább, föl-föl
a magasba! A csillagokig! Ad astra!!!" De meglátja a magára hagyott ember
megfogalmazhatatlan, kimondhatatlan fájdalmát is (Síró nő a Körúton), s a
mezítlábas embert, aki oly öntudatosan és természetesen hordozza nyomorúsá
gát az aszfalton (Mezítláb). Megírja a macskajajos angol mulatozókat, akik előtt
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félig elnyomott egyiptomi cígaretták füstölögnek a hamutartóban, körülöttük pe
dig "piros pecsétdarabok pókhálós borospalackokról". Egyikük kiejt a zsebéből
-egy ezüstpénzt. "Pincérek száguldtak érte, fölemelték, átadták neki. A személy
zet kitódult az irodából, hogy jobban lássa a földön csillogó csodát." S egy
jellegzetesen kosztolányis, a - nagy novellákból idetévedt befejezés: "A lord bic
centett a fejével, eltette. Nem láttam az arcát, mert 'én is a pénzt figyeltem.
De szeretném tudni, hogy szégyellte-e magát ..." Van szeme hozzá, hogy "a
cifra nyomorúság" költőinek, a kapítalizálódó életforma kivetettjeinek, a nagy
város proletárjainak sorsát meglássa. De míndig csak az egyes embert ábrázol
ja. Az egyén tragédiáját. Ezt a témát aknázza ki mesteri novellista vénával.
Ilyenkor nem tekint a dolgok mögé, Csak a jelenség foglalkoztatja, vagy az
.abban rejlő líra, netán egy kis dráma, melyet -azonban csak ő vesz észre, s
nem is úgy mutat fel, hogy egyetemesebb összefüggések levonására lenne a1
'kalmas,

Néhol azonban tetten érni őt is. A hallatlanu1 bizt-os, hideg fejjel, rezze
néstelen tekintettel figyelő statisztát. Amikor a kép egyszerre nőni kezd a ke
ze alatt, a formák alaktalanná válnak, a rend káoszba torkoll, minden a zsi
bongó, értelmetlen őrület érzését kelti: ,,0, a nagyváros undok, állati élete.
Minden érzékemet megrohanja a szín, a szag, az íz, a tárgyak mocskos, sima
vagy ragadós volta. Némely ház friss kenyérárpát küld felém, a mészárszék
véres, nyers húsbűze orromba nyilall, az egyik kereskedés olajszagú. a másik
cipőszagú. a harmadik régi nadrágszagú. Soha ilyen érthetetlennek nem tartot
tam, hogy az emberek esznek. Van étvágyatok? Minden vendéglő tele van. Ci
pelik már a jeget, húst, kenyeret, a szakács fehér sapkában sürgölődik a tűz

hely körül. Reszketve nézek egy munkást, ki hosszú, forró kolbászt emel szá
jához. Csak nem eszi meg? De, megeszi, nagyokat nyel, a zsír szája két szé
lén végigcsorran." A már-már naturalizmusba csapó leírás Kosztolányinak azt
a sajátos naturalizmus-szemléletét idézi, melyet Füst Milán Boldogtalanok című

szomorújátékának előadása, illetve az előadást követő vita hatására fogalmazott
meg. A naturalizmus "erkölcse mélységes, de csak annyi, amennyi a véletlené,
mely ártatlan gyermekeket öl meg ok nélkül, és, sajnos, a nihilizmus határán
jár ... Hidegség lengi körül dermesztően, de érzésünk az, hogy a rnűvész céltu
datosan teremtette ezt a légkört, hogy lázát hűtse, s forró álomalakjait mintegy
kristálytiszta jégtábla mögül nézze." Ez az <5 legsajátabb naturalizmusa is. A
maga "forró lázát hűti" vele, s mindent megtesz. hogy valóban sikerüljön a
képzeletbeli jégtábla mögérejteznie.

S hasonlóan árulkodó az a kis cikke is, melyet az őrültekről írt 1923-ban.
Mindig érdekelték. S ahogy ábrázolja őket, szelíd iróniával, megértő realítással,
az mintegy annak is jelzése, hogy nem is tudni pontosan, kinek a világrendje
értékesebb, erkölcsösebb. Mert az érték és az erkölcs azért változatlanul fontos
kategóriája marad Kosztolányinak, még ha szemérmesen leplezi is, még ha úgy
ls tesz olykor, hogy számára az ötlet, a bárhogyan és bárhol adódó téma az
igazán fontos (Aki valamit talál).

Ez hát az egyéni háttere annak a néhány esztendőnek 1922-t<51 1924-ig, ami
kor a szeszélyes egymásutánban sorjázó versekből lassan összeáll az önálló ver
ses "regény", A bús férfi panaszai. A részvétlennek érzett, tragikus magány, a
világgal való elégedetlenség, a sztoikus belenyugvás -éveí ezek, melyek talán
a legtöbb tragikus élménnyel és felismeréssel gazdagították a költöt, s a leg
inkább igazolni látszottak azt az álláspontját, hogy a művésznek nem szabad
politizálnia. S ahogy egyre érzékletesebben, plasztikusabban alakul ki benne a
terv, hogy megírja azt a bús férfit, akit kora tett azzá, akit magánya, kitaszí
tottsága és kora színez oly nosztalgikus figurává, cikkeiben is egyre több olyan
apró motívum, hangulati elem akad, me1y még jobban elmélyíti a verses mű

hangulatát. Megjelenik kis írásaiban az időtlenségnek az a furcsa, szívet szorító
élménye, varázslata is, mely annyira népszerűvé tette a Szegény kisgyermek pa
11aszait, de aminek már volt valami önísmétlés jellege is az új lírai regényben.

Hozzájárult még az új mű hangulati megihletéséhez az a sok komor ese
mény is, mely ezekben az években szinte alapjaiban rázta meg a Kosztolányi
családot. Meghalt, tragikusan, Csáth Géza, akit Kosztolányi annyira szeretett.
A Brenner-Decsy család szétszóródott, húgának jövője teljesen bizonytalanná
vált, hiszen egyik napról a másikra új nyelvet kellene megtanulnía, s így ka
matoztatnia végzettségét, l1:desapját megfosztották igazgatói állásától, Zalai Béla,
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A parton
a boldogságomat magasba tartom
atléta-kézzel és fejem
lcönnyű ábrándra fektetem.
Igy dalolok, egészen és betelten,
amig az élet záporozva hull rám,
s a lelkem
viszi a hullám.

ifjúságának kedves barátja meghalt. Rajz Sándor öngyilkos lett. Szabó Batanea
István megőrült. Valóban egyedül érezhette magát, Ő, aki olyan nagyra érté
kelte a családi együvé tartozást, aki annyi gonddal és szeretettel ápolta ilyeD
jellegű kötelékeit. A bús férfi panaszaiban talán azért is próbálja meg vissza
idézni - .a vers kifejezéseiben, képeiben és formájában is - a tízes évek han
gulatát, hogy még egyszer visszahozza azt, legalább képzeletben, amit végérvé
nyesém elnyelt már a múló idő:

Hallod?
Hogy zengenek a messze-messze halmok,
s a szép
és mély zenét,
mely csöndbe slmul szívünk láza mellé,
mint hogyha benne most is hullám csobogna
s a nyugtalan folyó emelné.

így válik A bús férfi panaszainak alaprétegévé az emlékezés és a fájó nosztal
gia. így zengéti vissza a "tűnő időt" a most "árva ember".

"De én a tengerek végére értem, / vitorlámat fordítom újra vissza, / s most
megpihen e régi, téli éjben / szegény lelkem, a fáradt nihilista." - Ez a né
hány sor rníntegy esszenetája A bús férfi panaszai egyik rétegének, melyben a
költő önmagáról, gondolatairól, érzéseiről vall. Persze vallomás volt a vers elő

képe, a Szegény kisgyermek panaszai is, de ott a téma olyan volt, hogy stilizál
hatta önmagát. Itt sokkal közvetlenebbnek, hitelesebbnek kell lennie. Vehet ál
arcokat, de nem míndegyíket. Választhat maszkokat, de vigyáznia kell, hogy
mindenestől hozzá illő legyen. Igaz, az álarc mögül gyakran kikandikál az az
igazi arc, mely vágyva tekint vissza az ifjúság vidékeire, s most is forró nosz
talgiával őrzi akkori önmagát:

Most járok itten, tiszta, téli esten,
prémes bundába és megváltozottan 

dús vacsora izével, Budapesten.

Még most is ég a csillag, ahogy ottan
arany-t'Üzekkel ékszeres az égbolt,

csak én nem égek már, ki úgy lobogtam.

Almos szemem keresi fönn a rég-volt
csodákat, és oly búsan mondja szivem,

hogy nékem már a csillag is sötét folt.

Vak vágyam mégis fölfelé feszítem,
a kis diákdalt újra sírva zengem,

s kihúnyt arcom fölmutatom szeliden.

0, csillagok, ismertek-e még engem?

(Diákkoromban, vékony kis legényke)

Ez a tétova nosztalgikus alaphang szinte végig meg-megzendül a versben. Az
egész műnek ez a hangulati alapja: erre rétegzí, építi rá képeit, emlékeit, gon
dolatait. A tűnő ífjúságot siratja, mely képzeletében most valósággal legendássá
magasztosul. Lelkében visszajárnak azok az évek, amikor még lángolni tudtak,
amikor ifjú társaival a magyar költészet megújítására és meghódítására indul
tak csatába. De hová is lettek már ezek a régi társak:

New-York, te' kávéház, ahol oly sokat űltem,

hadd nyissam ki az ajtód, leülni még szabad tán,
csak mint a koldúsnak aki pihen a padkán,
s megnézi, mi maradt belőlem és körültem.
E nyári koraestén, hogy még mind vacsoráznak,
meginnék asztalomnál egy langyos esti kávét,
és mint hívő keresztény, elmondanék egy ávét,
múltán az ifjúságnak s múltán a régi láznak.
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De most belé az árvaság,
a semmi integet.

Barátaimról és egy isteni merésű,

1)ad költőről, aki itt ült vörös ajakkal,
meggyszínű mellényben, szuroksötét hajakkal,
melyekbe szikrázott és recsegett a fésű.

Itt ültünk boldogan, s hr1ragos szavainkban
bombák aludtak és egy új kor lelke éledt,
mi rongyos éhesek, lovagjai az éjnek,
mint boldog gyilkosok, mint gyilkosok, oly ifjan.

S egy másik hasonló kép, melyben még nevekhez köti, azonosítja is ködből

felmerülő, fájó emlékeit:
O szép magyar fejek, ti drága-régik,
költők, az írás büszke bajnoki,
ifjan virágzók és ifjan lehullók,
Ady, Csáth Géza, édes Cholnoky ...

Az az érzése, hogy szinte teljesen magára maradt: kiszakadva a régi, ihlető

közegből és a békét, biztonságot adó családi körből. Egészen természetes, hogy
A bús férfi panaszai sok változatban rajzolja meg a magány képeit. Hol egy
már-már szinte tapintható élőképben (Ezek a fák), hol egy már-már jelképpé
emelt allegóriában :

A lelkem oly kihalt, üres,
mint éjjel a tllkör.

Holtan világít egymaga
a bűvös fényü kör.

Ű látta hajdan a napot,
a májusi eget.

Elmegy, ki látja itt magát,
a táj is elenyész.

Övé a csönd, az éjszaka
s meghal, ki belenéz.

(Ezek a nagyon finom, tömör képek, melyek majd még tovább csupaszítva él
nek tovább az új magyar költészetben, melyet Kosztolányi nemcsak témáival
és nemcsak szerepeivel termékenyített meg, hanem költői eredményeivel is. Ez
a hasonlat, most már nem mint hasonlat, hanem önállósult kép jelenik meg
például Pilinszky Jánosnál, aki ebből és az ezekből hasonló indításokból vonat
koztatja el a maga félelmetes és egyetemessé növesztett árvaságának képeit. De
az Újhold egész nemzedéke, mely ugyan szívesebben hivatkozik előképei között
Babitsra, sokat tanult tőle. Nem a rímek mesterétől, hanem a pontos, lényeg
látó megfígyelőtől, akit még a rímek kényszere sem csábít soha üres fecse
gésre, önmagáért való sorokra. Amikor Lengyel Balázs A mai magyar líráról
írott könyvében úgy jellemzi őt, mint aki nem témákat írt meg, hanem élet
érzéseket ábrázolt, ezzel voltaképp nemzedéke kö1tőinek egyik előképét láttatta
benne.)

A "tükör"-nek e paradox értelmezése másutt is visszatér A bús férfi pana
szaiban, jelezve, hogy aköltó számára az egyik legfontosabb jelkép, mellyel
árvaságát, céltalanságát érzékelteti:

Cél nélkül itt egy ember mendegél.
Olyan az arca, mint az a tükör,
amelybe egyszer éjjel néztem én.
Próbál fütyűlni, szája megvacog.
Előrenéz, meg 1)isszanéz,
Egy vaskorlátra ráborulva sír.

(Elég a jaj)

Ez a "tükör"-kép kezdettől kísérti. Emlékezzünk csak a Szegény kisgyermek
panaszaira, ahol a halál előtti pillanatban sugallja jelenléte: "Csupán egy tükör
az egész. / aki belenéz, belevész". Mert a tükörben sosem a saját képmása iz
gatja a költöt, hanem az a "mögöttes tartomány", melyet az magába rejt, elfed.
(A néprajz is ismeri a tükörnek ilyen ősi, mitikus értelmezését.) Ugyanilyen ős

idők óta élő, a költészetben új és új feldolgozásokban jelentkező, visszatérő
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jelképe a bolyongásé, Ez is az emberiség őskoráig nyúlik vissza (Ahasverus mon
dájal ; a Nyugat első nemzedékének költői azonban nyilván nemcsak ezért, ha
nem hangulati értéke miatt is szívesen alkalmazták a "bolyong", "ballag" stb.
szavakat. A bús férfi panaszaiban mindkettő feltűnik, egyszerre idézve az ősi

otthontalanságot és a legszemélyesebb' magányt:

Arvábban ballagok ki, mint az az éji árus,
ki bádogbékát és csörgőt tesz asztalunkra,
s éjfél után bolyong unottan és korán-bús
arcára könny esik, mert már mindenki unja.

(New-York, te kávéház ...)

Ez már a szerep, Az egyik álarc a sok közül, melyeket olyan bűvöletes köny
nyedséggel cserél arcán, Mint ahogy már idézett cikkeihez hasonlóan a verses
regényben is szívesen rejtezik a bohóc-maskarába:

Festett az arcom nékem is
és szenvedés az ékem is.
Jaj, a költő gyomrába kóc,
ő is beteg és torz bohóc.

(Lecsuklik mínden pilla most)

Szerepnek, a világirodalom archetípusaiig visszanyúló érzelmi közhelynek kell te
kintenünk azokat a részleteket is, melyekben fáradt, esett öregségét panaszolja.
Am ezekben a részletekben, noha valóban nem nehéz a vílágirodalrní rokonsá
gok sokaságának párhuzamába ál1ítani őket, mégis érezni tépettebb, zaklatottabb
hangot is, az őszinteségnek olyan feltörő vallomását, melyet leginkább talán
Arany János példájából merített, de a maga életének keserű tapasztalataival
szentesített. Ezek a fájdalmas élmények, emlékek, átvérzík a vers szövetét:

Kupámba még pár kortynyi bor,
a vállamon a férfikor.

Jaj de nehéz ez a batyu
s a bor is, a bor is savanyú.

Kályhához ülnék szívesen,
mert fúa szél künn hívesen.

Érezni a távol ködét.
A fák zúgnak: harmincöt év.

Ki énekeltem az eget,
a gyermekkort, most rettegek.

Teljesen hasonló ihletésból fakad. a

Ha volna egy kevés remény,
a lelketek megmenteném,
ti drága-drága szentek,

(Már elmondtam, mint kezdtem el)

következő vallomás:

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

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

A valahai "szegény kisgyermek" felnőtté érett, de e reménytelen, kábult im
pressziók sem töltik meg szívét a haláltól való rettegéssel. Korábban szinte be
tegesen félt az elmúlástól. Tudjuk: hipochonder természet volt, ott is beteg
séget, veszedelmeket szímatolt, ahol nem volt. Most mintha megnyugodott vol
na. Mintha az az érzés, hogy másokról is gondoskodnia kell, hogy életének leg-
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nagyobb öröme és boldogsága, Adám fia fölött kell viaskodnia az elmúlás li ..
dérceivel, őt magát megérlelte volna a szenvedések elviselésére. Az egész könyv
egyik leghalkabb, legfinomabb részletében érhetjük tetten ezt az újszerű. jövő
be pillantó, őszelől magatartást:

Úgy írom néked, kisfiam, e verset,
míg életemnek asszú fája korhad,
minden nap egy sort, lassan és szelíden,
hogy nemesítsen a rímes gyakorlat.
Halkabbra vált már a szívem verése,
a vérem néha pezsgett, de lehűlten,

s ha jutni kellett volna a futókkal,
egy utcapadra csüggeteg leültem.

De azt parancsolom neked utolszor,
halál helyett kiáltsd ujjongva, élet.
Mi elveszünk mind. En is cihelődöm

és csomagalom csöndesen aládám.
De te maradj itt és beszélj helyettem,
kit embernek neveztelek, kis Adám.

Fia iránt érzett szeretetéből, óvó aggodalmából fakad fel a ciklus egyik leg
szebb darabja, a Most elbeszélem azt a hónapot, melyben torkot szoríto hitellel,
a bénult fájdalom és az ujjongani kész öröm végletet között hányódva számol
be fia betegségéről (a súlyos témát még aláhúzza a nála szokatlan forma, a
rímtelen jambus). De a szeretetnek e megtalált gyönyörűségéből formálódik
egyéniségének egy új [ellemzője is: sokkal lágyabbá, Iíraíbbá válik. Régen haj
lamos volt egy legyintéssel, tréfával elintézni az embereket. Tersánszky Józsi
Jenő meséli el, hogy nevette ki Kosztolányi Osvátot, mert az ő novellait olvasta.
Egy ilyen fura nevű ember elbeszéléseit ... Most már évről évre kedvesebbe,
figyelmesebbé válik, hovatovább megértőbbé. segítőkészebbé. mint a fiatal írók
példaképe, Babits, akit épp gátlásos természete tett oly ritkán kitárulkozóvá.
Kosztolányi határozott megbecsüléssel és szeretettel közeledik például József
Attilához, Berda Józsefhez vagy az egészen ifjú Devecseri Gáborhoz. S talán
innen eredeztethetjük részvétének elmélyülését is. Az együttérzés kezdettől jel
lemezte Iíráját is, cikkeit is. De másképp, tartottabban, objektívebben, mint
például A bús férfi panaszainak abban a részletében, melyet az utcalányokról
írt, vagy a pesti munkásról. Régebben részvéte tárgyát is témának tekintette,
érzeimét pedig megírandó nyersanyagnak, melyet aztán maga kommentált, né
hoJ érezhető kedvteléssel. Ez az élményköre is érezhetőbben lirizálódik A bús
férfi panaszaiban, s ha stilizáltan is, az álarc mögé rejtve, de megszólal az azo
nosulás hangja, ami egészen új Iírájában. Ez az új gesztus már valóban a fel
nőtté, aki jól lát maga körül, de tisztában van az élet erővonalaival. Nem vé
letlenül panaszolja el a húszas évek elejének dehumanizáló bürokratizmusát a
ciklus egyik legtöbbet idézett versében, melynek leleplező erejét ugyan gyen
gíti a szerep, a "bús férfi" álarca, de így is hiteles képét adja a fojtogatottság
élményének:

Beírtak engem mindenféte Könyvbe
és minden módon számon tartanak.
Porzó-szagú, sötét hivatalokban
énrólam is szól egy agg, szürke lap.
Ú, fogcsikorgatás. 0, megalázás
hogy rab vagyok és nem vagyok szabad.
Nem az enyém már a kezem, a lábam,
és a fejem, az is csak egy adat.
Jobb volna élni messze sivatagban,
1,agy lenn rohadni, zsíros föld alatt,
mivel beirtak mindenféle Könyvbe
és minden módon számon tartanak.
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Ennél sokkal egyértelműbb és talán kiszüremkedő . - mint már jeleztük, tu
datosan alkalmazott - naturalista ábrázolásmód miatt leleplezöbb az a részlet,
melyben a nagyvárosi kapitalizmus lüktető, embertelen élettempóját és életmód
ját ábrázolja (A nagyvárosban éltem, hol a börzék). Az a néhány soros beveze
tés, melyben a bőrzék üvöltő zsibongását és a görcsbe rángó emberarcokat áb
rázolja, akár az avantgard eszköztárából is belekerülhetett költészetébe. Erre a
négy sorra természetes ellentétképp ütteti rá a következő képet. mely a régi
idők nosztalgikus látomása, azoké az időké, amikor "szólt a harang, letérdelt
a paraszt".. Most a pénz az Isten, ő az új kor Mammonja. Kihaltak az emberi
érzelmek, az iszonyú kavarodásban ember az embernek farkasa lett:

Kezök, mint azoké, kik vízbe b1iknak
és a tengerben egymást fojtogatják,
kéken sötétlik ere homlokuknak,
nem ismeri itt a fiú az atyját.

Nem ismerhetik ők a régi korszak idilli békességét, mert egyetlen céljuk. hogy
felépítsék és felépíttessék a modern kor óriási gúláit, A költő maga is itt él e
rémes forgatagban, és a keresztre feszített ember kínjával, fájdalmával tárja ki
karját. Szeretne "el-kivándorolni innen", menekülne az országúton egy asszony
nyal és egy kicsi gyermekkel, mint évezredekkel korábban menekült József
Egyiptomba:

két kedvesem elül egy kis szamáron,
s én kampós bottal lenn az úti porban.

De azért az ő számára is létezik idilli béke és megnyugvás: a családban.
Ezekben a részletekben nem stilizáltan, hanem nagyon.is kítárulkozva, hitele-

. sen vall felesége iránt érzett szerétetéről és hálájáról, s arról a szenvedélyes
érzésről, amit fia, Adám iránt érzett. Néhol azonban még ezeket a vallomáso
kat is beárnyékolja valami rossz sejtelem, az a tudat, hogy az általa fenntar
tott és teremtett parányi békességet is megrontja a világ:

Kísérem a fiam az iskolába. De hallod ezt? Milyen visongó, kába,
Zökl-ablakos, fehér háza cska, szent vad indián-zaj, bús hahója reng?
békével ül a hegyoldalba fent, Mint egy kaszárnya vagy egy parlament
az ősz arannyal lengő friss porába. Te is ide kerültél, mindhiába.

Jaj, apró emberek, kis gyilkosok.
Egyik se rosszabb és egyik se jobb.
Bizony "!,ondom, testvére vagy ezeknek.

Még fejeden botorkál a kezem,
de elbocsátalak s úgy érzem,
hogy tigrisek ketrecébe vetlek.

A bús férfi panaszai teljes érettségében mutatja a forma művészét. Az olyan
mesterien felépített részletek, mint a Hattyú kutyám (Babits Adázanak előképe)

éppen úgy, mint II változatos, csodálatos könnyedséggel kezelt formák, melyek
már-már túlcsordulóan hibátlanok. Ars poetícáiát így fogalmazza meg (egy szin
tén bámulatosan tökéletes formájú részletben):

Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről,

nem tudtam én dalolni nektek a földről csak az égiről,

mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még,
mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.

Am az égi és a régi egyre ritkábban villan föl A bús férfi panaszaiban, helyü
ket mindinkább elfoglalja a földi, és a jelennek az a rétege, mely egyre job
ban meghatározza majd ihletét.
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