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Kosztolányi�Dezső�

(1885—1936)�
 

Még�büszkén�vºllom,Még�büszkén�vºllom,Még�büszkén�vºllom,Még�büszkén�vºllom,����
hogy�mºgyºr�vhogy�mºgyºr�vhogy�mºgyºr�vhogy�mºgyºr�vººººgyokgyokgyokgyok����

 
Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok, 
És nagyapám, a régi katona 
hallgatja mosolyogva, boldogan, 
sebforradástól lángol homloka 
s én térde közt, hadarva szavalok, 
hogy győznek mindenütt a magyarok.  
 
Csak a szeme borul el néha kissé: 
Jaj, meg ne tudja ez az árva gyermek, 
hogy vannak messze, különös világok, 
s aranyba nyílnak a versailles-i kertek, 
jaj, meg ne tudja és ne lássa őket, 
ne lássa fényük és ne hallja hangjuk, 
a magyar szó a hét szilvafa alján 
körötte most még mint tengermoraj zúg. 
Óvjátok édesen az édes álmát, 
mint álmát a szegény beteg gyereknek, 
hogy meg ne tudja, élete nem élet, 
és meghalt már, bár alig született meg. 
Jaj, meg ne tudja, hogy hiába minden, 
ha dalol és ha a távolba lát, 
mert néma gyermek minden kismagyar, 
s a Nagyvilág nem érti a szavát. 
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Lásd,�kisfiºm,�ezt�mindLásd,�kisfiºm,�ezt�mindLásd,�kisfiºm,�ezt�mindLásd,�kisfiºm,�ezt�mind����
neked�ºdom�mostneked�ºdom�mostneked�ºdom�mostneked�ºdom�most����

 
Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most, 
     legyen tiéd örökre az egész. 
Vedd a telet és a nyarat, a lombost, 
     itt van neked az epe és a méz. 
Ez itt a keserű s ez itt az édes, 
     ez a fekete és ez a fehér, 
ez a nyugalom, s a láz is, hogy égess, 
     ez itt a méreg és ez a kenyér. 
Tejet adok, de hozzá szörnyü vért is, 
     ölelni lágyan és birkózni kart, 
és harcot is, hogy harcolj csakazértis, 
     a rózsa mellett ott legyen a kard. 
Van még néhány elhányt és csonka holmi, 
     egy kis verőfény és egy-két kacaj, 
viaskodó kedv, várat ostromolni, 
     és végezetre egy nagy, tompa jaj. 
Iker ajándékot veszel örökbe, 
     oly ember-ízű és oly felemás, 
de ember adta, nem telt néki többre, 
     eget ne vívj, mély kútakat ne áss. 
Sötéten nyújtom ezeket tenéked, 
     s koldus apád most tétovázva áll, 
mert nincs egyéb. Jobbjában ott az élet, 
     és a baljában ott van a halál. 

 
Őszi�reggeliŐszi�reggeliŐszi�reggeliŐszi�reggeli����

 
Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket 
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd 
szőlőt, hatalmas, jáspisfényü körtét, 
megannyi dús, tündöklő ékszerét. 
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról, 
és elgurul, akár a brilliáns. 
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A pompa ez, részvéttelen, derült, 
magába-forduló tökéletesség. 
Jobb volna élni. Ámde túl a fák már 
aranykezükkel intenek nekem. 

 
Boldog,�szomorú�dºlBoldog,�szomorú�dºlBoldog,�szomorú�dºlBoldog,�szomorú�dºl����
 
Van már kenyerem, borom is van, 
van gyermekem és feleségem. 
Szívem minek is szomorítsam? 
Van mindig elég eleségem. 
Van kertem, a kertre rogyó fák 
suttogva hajolnak utamra, 
és benn a dió, mogyoró, mák 
terhétől öregbül a kamra. 
Van egyszerü, jó takaróm is, 
telefonom, úti bőröndöm, 
van jó-szivű jót-akaróm is, 
s nem kell kegyekért könyörögnöm. 
Nem többet az egykori köd-kép, 
részegje a ködnek, a könnynek, 
ha néha magam köszönök még, 
már sokszor előre köszönnek. 
Van villanyom, izzik a villany, 
tárcám van igaz színezüstből, 
tollam, ceruzám vigan illan, 
szájamban öreg pipa füstöl. 
Fürdő van, üdíteni testem, 
langy téa beteg idegeimnek, 
ha járok a bús Budapesten, 
nem tudnak egész idegennek. 
Mit eldalolok, az a bánat 
könnyekbe borít nem egy orcát, 
és énekes ifjú fiának 
vall engem a vén Magyarország. 
De néha megállok az éjen, 
gyötrődve, halálba hanyatlón, 
úgy ásom a kincset a mélyen, 
a kincset, a régit, a padlón, 
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mint lázbeteg, aki föleszmél, 
álmát hüvelyezve, zavartan, 
kezem kotorászva keresgél, 
hogy jaj, valaha mit akartam. 
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, 
a kincs, amiért porig égtem. 
Itthon vagyok itt e világban, 
s már nem vagyok otthon az égben. 

 
RºpszódiºRºpszódiºRºpszódiºRºpszódiº����

 
Nincs, ahova hazatérjek, 
ténfergek, mint a kísértet 
éjszaka.  
 
Süt a napfény, mégse látnak, 
a magyar a nagyvilágnak 
árvája.  
 
Megy az élet, jő az élet, 
ebek vagyunk és cselédek, 
bolondok.  
 
Jajgatok, de nincs, ki hallja, 
vizes a kalapom alja 
a könnytől.  
 
Jaj, ha szám egyet kiáltna, 
kitűzném a kapufára 
szívemet.  
 
Csak csöndesen, szívem aludj, 
jó nekem így, jó nekem úgy, 
akárhogy.  
 
Így végezték bús hatalmak, 
olcsó víz a magyar harmat, 
sárba hull.  
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Mit bánják ők? Nevetnek ők, 
várnak akácos temetők 
mireánk.  
 
Édesanyám, minek szültél? 
Elhervadtál, megőszültél 
hiába. 

 
Már�megtºnultºmMár�megtºnultºmMár�megtºnultºmMár�megtºnultºm����

 
Már megtanultam nem beszélni, 
egy ágyba hálni a közönnyel, 
dermedten, élet nélkül élni, 
nevetni két szemembe könnyel.  

 
Tudok köszönni ostobáknak, 
bókolni is, őrjöngve dúltan, 
hajrázni, ha fejemre hágnak. 
Az életet én megtanultam.  

 
Csak oly unott ne volna minden, 
a jó, a rossz, amit a sors hoz. 
Ennen-sebem is úgy tekintem, 
akár egy esetét az orvos.  

 
Mindazt, mi fáj és van, megértem. 
Nekem jutalmat hát ki adhat? 
Nem zöld kölyök vagyok. Megértem: 
Halál, fogadj el a fiadnak. 
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Kosztolányi�DezsőKosztolányi�DezsőKosztolányi�DezsőKosztolányi�Dezső����
————�º�humºnistº�º�humºnistº�º�humºnistº�º�humºnistº����

����
„Ilyen az ember. Egyedüli példány.” 

(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd) 
 
A humanista, humanitás, humanizmus fogalmaknak többféle értelmezése is 

található az idegen szavak és kifejezések kéziszótáraiban. Jelenthetik a reneszánsz 
kor tudósát, az antik műveltség ismerőjét, a társadalmi haladást támogató sze-
mélyt. Kosztolányi Dezső életművével, költői és emberi hitvallásával kapcsolat-
ban azonban a szó mai legelterjedtebb értelmezését kell elfogadnunk: eszerint a 
humanizmus az emberi méltóság tiszteletben tartását, az emberhez méltó maga-
tartást jelenti. 
A magyar irodalom — a legalábbis a modern, azaz XX. századi magyar iroda-

lom — legnagyobb humanistája. Gyakran jellemzik így az 1885-ben, 125 éve szü-
letett Kosztolányi Dezsőt, bizonyára pontatlanul és elfogultan, hiszen csínján kell 
bánnunk a szuperlatívuszokkal. Kortársai közül Babits is a humanizmus nevében 
tiltakozik „fortissimóban” az I. világháború embertelensége ellen (és ezért a múlt 
rendszer irodalomtörténete csak pacifistának ismerte el), nem beszélve élete vége 
felé írott antifasiszta verseiről és a csodálatos Jónás könyvéről. Ady is Ember maradt 
az embertelenségben, Juhász Gyula a dolgozó ember értékteremtő erejét dicsőíti, 
„kinek testvére Szépség és Szabadság”. Tóth Árpád vagy Dsida Jenő — akárcsak 
Kosztolányi — a kisemberek kiszolgáltatottságára hívják fel a figyelmet, József 
Attila az embernek a teljes élethez való jogáért küzd, Salamon Ernő egész élet-
műve nem egyéb, mint „a szegény nép dicsérete”, Radnóti tiltakozása a barbár-
ság ellen magasan túlnő az általános humanizmuson. 
A konkrét példák sorát a végtelenségig lehetne folytatni, a XX. század meg-

rázkódtatásai, a háborúk, a fasizmus és később a sztálinizmus, a gazdasági válsá-
gok, a városi és falusi nincstelenek nyomora — beleértve az értelmiség egy részét 
is — az emberek közötti elidegenedés, a gazdagok és a szegények közötti áthi-
dalhatatlan szakadék, még falusi környezetben is (gondoljunk Móricz írásaira) 
minden becsületes írástudót — származásától, társadalmi hovatartozásától füg-
getlenül — arra késztetett, hogy, mint utolsó szalmaszálba, kapaszkodjék a hu-
manizmus örök érvényű eszméjébe, hiszen ez az eszme létezik. S ha van, akkor 
elsősorban a költő, az író, a művész, a többre hivatott kötelessége hirdetni, a 


