
 

Brºuch�Mºgdº�
�

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 
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próféta szavával világgá kiáltani akár süket füleknek is, pusztába kiáltott igeként 
is, hiszen „vétkesek közt cinkos, aki néma” (Babits: Jónás könyve).  
Kosztolányi tehát korántsem állt egyedül humanizmusával a két világháború 

közötti magyar irodalomban, és ez így van jól, de — nem csak a születésnapja 
okán szólunk most róla — tény, hogy ez a nemes fogalom mégis az ő nevével 
nőtt össze a legszorosabban az irodalomkedvelők tudatában. Nehéz erre pontos 
magyarázatot találni, de talán az lehet az oka, hogy lírájának és prózájának szinte 
minden darabját áthatja az emberek, de különösen a jelentéktelen kisemberek 
iránti szeretet és megbecsülés. 
Az életrajzi adatok nem törvényszerűen, de gyakran hozzásegítenek egy élet-

mű megértéséhez, befolyásolják a szerző emberi magatartását, költői hitvallását. 
Kosztolányi nem született gazdag családban, polgári értelmiségi szülők gyerme-
ke, apja tanár, és a költő úgy érzi, hogy apjának foglalkozása, hivatása eleve pre-
desztinálja embertársainak megértésére, megbecsülésére. Tanár az én apám című 
versében így határozza meg helyzetét az emberek között: 

 
„Az én édesapám az emberek apja, 
s én az embereknek testvére vagyok.” 
 

Első „igazi” kötetéből (A szegény kisgyermek panaszai) sejthető, hogy a költő 
gyermekkora az üvegkalitkába zárt madáréra hasonlítható, mert beteges, érzé-
keny lelkű, széltől is óvott fiúcskának mutatja be önmagát. Félt mindentől, ami 
számára ismeretlen és idegen, ugyanakkor kíváncsi is volt rá, hogy „Milyen lehet 
a világ ott kívül”. Felfigyelt a „zárt ajtók előtt szepegő”, rongyos ruhájú kis tár-
sakra, akikkel már akkor megosztotta volna mindenét: 

 
„Tinektek is legyen, ami enyém, 
arany-rétes, habos krémeslepény” 
— — — — — — — — — — — 
„Legyen minden cukrászda a tiétek 
a méz, a bonbon és a karamell.” 
 

Eléggé szokatlan ez a hang, ez a téma 1910-ben, hiszen a kis József Attila is 
csak később írta-írhatta le, hogy szeretne „öt forintért kuglert venni” (és ez szá-
mára már gazdagságot jelentett volna). 
A szánalom és a szeretet nem azonos fogalmak, de nem is lehet a kettőt telje-

sen elválasztani. Kosztolányi, a polgári család gyermeke, már korán felfigyel ko-
rának legkirívóbb igazságtalanságára: a gazdagok és szegények közötti különb-
ségre, és ez a téma visszatér, új elemekkel gazdagodik később egész életművében. 
A szerző nemcsak szánakozik azokon, akiket az élet nem kényeztetett el, hanem 
velük érez, szolidaritást vállal velük, és nemcsak a szűkös életkörülményeikre fi-
gyel föl, hanem elsősorban arra a helyzetre, amelyben egyes emberek másokat — 
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társadalmi, vagyoni helyzetük okán — megalázhatnak, semmibe vehetnek, és ez 
természetesnek tűnik számukra. 
Miért nem egyforma minden ember? Különbek-e egyesek másoknál a szár-

mazásuk, a vagyonuk vagy a társadalomban elfoglalt helyük miatt? Megilleti őket 
ezért az alázat vagy akár a tapintat is? Ezekre a kérdésekre keres (és ad is félre-
érthetetlen) választ jó néhány hosszabb-rövidebb írásában, költeményében. Ta-
lán legismertebb ilyen tárgyú novellája a Sakk-matt, amelyben egy dúsgazdag, de 
beteg gyermek családja hamis érzelmi követelmények alapján megköveteli — 
igaz, meg is fizeti —, hogy egy szegény sorsú, de éles eszű fiatalember állandóan 
vereséget szenvedjen a sakkpartikban a beteg fiútól. A szegény diák először va-
lóban megteszi, amit kérnek tőle, de éles eszével hamar rádöbben, hogy a tőle 
követelt, kierőszakolt tapintat nem a beteg, hanem a gazdag fiúnak szól. Megalá-
zónak érzi helyzetét, és egy bizonyos ponton betelik a pohár: önérzete föllázad, 
lemond az úri ház nyújtotta előnyökről, leszámol a hazug helyzettel, amely ezen a 
ponton már jelképessé válik:  
„Egyszerre aztán kétségbeesett elhatározásom támadt. E hústalan csont-

koponyáról utoljára letépem azt a hazug aureolát, melyet finom és fehér arisztok-
ratakezek fontak köréje, hogy a földön marasszák… Görbedt gerincem meré-
szen rázta le az alázatosság szolgajármát… A bástyák keményen állottak, a futók 
serényen vigyáztak, a lovak, mintha a fülüket hegyezték volna: minden báb a dia-
dalmas gondolkozás, s a szikrázó ész egy-egy epopája volt.” 
A következő pillanatban a kiszolgáltatott szegény sorsú fiú, az urak „játéksze-

re, kitömött szalmabábja, rabszolgája” ragyogó diadalt arat, elsősorban saját ma-
ga fölött:  
„Mikor aztán újra rám került a sor, az agyamra ömlő vértől szinte vakon, az 

indulattól részegen, az öröm remegő kiáltásával szóltam. 
Sakk, matt!” 
Jelképes ez a győzelem, mint ahogy jelképes a kirívó ellentét is a szegény sorsú, 

de egészséges, derék, éles eszű házitanító és a csenevész, beteges, szellemileg is 
korlátolt, de dúsgazdag arisztokrata származású gyermek között. Az író állásfogla-
lása nem kétséges, annál is kevésbé, mert egyes szám első személyben beszélteti 
pozitív hősét. Ugyanez a — már-már a lázadásig menő — nonkonformizmus jel-
lemzi egy másik híres, közismert novellája, A kínai kancsó hősét is, aki — miután 
dúsgazdag látogatójuk véletlenül apró szilánkokra töri lakásuk egyetlen értékét, a 
hatalmas kínai kancsót, és eszébe sem jut kárpótolni őket — így morfondírozik: 
„… akik ma élnek, a gazdag embert egészen úgy tisztelik, úgy imádják, mint Is-
tent? Boldogok, ha jó hozzájuk, de akkor is boldogok, ha kegyetlen, embertelen és 
komisz, ha tiporja és rugdalja őket. Maguk se tudják, hogy miért tisztelik, imádják a 
gazdag embert. Nyilván azért, mert ő maga ő, mert ő a gazdag ember.” 
Ebből az írói hitvallásból, emberi magatartásból kiindulva könnyen érthető, 

hogy miért áll Kosztolányi életművének központjában az úgynevezett kisember. 
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Ez a kategória nem jelent feltétlenül nincstelen, éhező proletárt vagy földhözra-
gadt szegényparasztot, zsellért, hiszen Kosztolányi származásánál fogva sem áb-
rázolhatta olyan hitelesen ezeknek a rétegeknek az életkörülményeit, mint József 
Attila vagy Móricz Zsigmond. Az ő kisembere a jelentéktelen, a szürke, az ismeret-
len, a magányos, a sikertelen vagy egyszerűen a mindennapi: a háztartási alkalma-
zott, a — tönkremenés szélén álló — kiskereskedő, a villamoskalauz, a magányos 
özvegyasszony, a tintapecsétes íróasztalnál körmölő kistisztviselő. Ezeket az em-
bereket nem becsüli, nem veszi észre senki, ezek a kisemberek nem ismerik — mai 
divatos szóval élve — a sikerélményt. S jóllehet Kosztolányi korántsem tartozott 
ebbe a kategóriába, emberségével, — ismét egy mai kifejezéssel — empátiájával 
maximálisan együtt tudott érezni ezekkel a jelentéktelen emberekkel. Többféle tí-
pusukat is megkülönbözteti, de valamennyiük közös vonása az elesettség, a kiszol-
gáltatottság vagy egyszerűen életük, sorsuk szomorú távlattalansága.  
Nehéz ezt felfogni konkrét példák nélkül. Talán egyik legtipikusabb alakja a 

szürke kisembernek az Appendicitis című novella hőse, egy kishivatalnok, akinek 
eseménytelen életében, egymásba folyó egyforma napjaiban egy váratlan fordu-
lat, egy hirtelen jött, gyors beavatkozást igénylő vakbélgyulladás jelenti a legna-
gyobb élményt, mely későbbi életét is végigkíséri. Először fordul elő vele, hogy 
„fontos” lesz, fehérköpenyes orvosok veszik körül, hogy egyáltalán észreveszik. 
Nem véletlen az sem, hogy amikor később, évek elteltével is, erről mesél család-
jának, munkatársainak, mindig újabb elemekkel színezve ki a nagy eseményt, 
mindenki szívesen meghallgatja akárhányszor is, hiszen a hozzá hasonlók és ha-
sonulók is elhiszik, hogy egy ilyen esemény tartalmat adhat egy ember életének. 
A Szürke glória című elbeszélés nyelvtanárnője nem ilyen tragikus hős, hiszen 

vele még ennyi sem történik. Naponta 10 órát ad, tanítványtól tanítványhoz sza-
ladva — s mindezt a puszta megélhetésért, a mindennapi kenyérét, az ötödik 
emeleti, mosókonyha melletti albérleti szobáért. Esténként berekedt torokkal, fá-
radtan fekszik le, már gondolatai sincsenek. 
Hozzá hasonló tipikus alakok a szerző lírájában ábrázolt kisemberek, a meg-

ható melegséggel megjelenített gépírókisasszony, a már-már robotgéppé vált vil-
lamoskalauz, aki, ha este fáradt, leül a padra, „s olyan, mint egy ember, mint egy 
utas” (A kalauz). Persze, az utas is lehet fáradt, elgyötört, például az özvegyasz-
szony, akinek senki sem akar ülőhelyet adni: 

 
„Mondjátok, emberek,  
ha láttok itt amíg dülöngök, 
rendkívül-furcsa, kis fekete kalapomban, 
rogyadozó térdemmel, 
s a gyakor szüléstől 
megroncsolt méhvel, 
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nem jut eszetekbe 
az édesanyátok?” 

(Özvegy a villamosban) 
 
Aki ilyen mértékben fel tud figyelni a körülötte zajló élet látszólag jelentékte-

len eseményeire, az bele is tudja élni magát bármelyik embertársának sorsába. 
Nem véletlen, hogy páratlan együttérzéssel mutatja be a tönkrement patikus alak-
ját: „Benn a patikában csüggedten, petyhüdten üldögélt egy alacsony, igénytelen 
emberke, szürke ruhában, szürke hajjal. Olyan levert volt, mint egy öngyilkos, 
közvetlen a tette elkövetése előtt” (A patikus meg ő). Kosztolányi alteregója, Esti 
Kornél kétféle kenőcsöt is vásárol tőle (melyeket aztán a hídról a Dunába dob), 
mert arra gondol, hogy így talán egy időre visszaadta a patikusnak az életbe vetett 
hitét. Egy másik hasonló tollrajzban (Az utcaseprő) hasonló jelenetet mutat be. 
Hőse a munkanélküliségtől félő öreg utcaseprő lapátja elé dob egy fölösleges pa-
pírlapot, s az öregember hálásan pillant rá. 
 

„Az én koromban 
öngyilkosok ezrei földre borultak 
Az én koromban:  
méreggel aludtak el a nyomorultak 
— — — — — — — — — — — 
Az én koromban: 
mint koldusok álltak a sarkon az épek. 
— — — — — — — — — — — 
Az én koromban: 
mindannyian ó de magunkra maradtunk. 
Az én koromban: 
sírtunk, amikor kenyerünkbe haraptunk. 
Az én koromban: 
nem volt, ki szegény szíveket melegítsen” 

 
írja Litánia című versében, mely kísértetiesen emlékeztet Radnóti Töredék című 
költeményére: 
 

„Oly korban éltem én e földön, 
mikor gyermeknek átok volt az anyja, 
s az asszony boldog volt, ha elvetélt, 
az élő irigylé a férges síri holtat, 
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.” 

 
Nyílegyenes út vezet Kosztolányi Litániájától Radnóti Töredékéig, a nyílt fasizmu-

sig, „mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra”. 
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Kosztolányi világosan látja, hogy a világ az elembertelenedés felé halad, s ennek az 
útnak azt az állomását bírálja, állandóan visszatérő hevességgel és makacssággal, 
amelyen az emberek többsége szolgává alacsonyodik, emberszámba sem vett robot-
géppé válik. Ezt mutatja be Imre című tollrajzában és számos más rövidebb írásában, 
de felháborodása leghíresebb regényében, az Édes Anna címűben jut el a tetőfokra. 
Kosztolányi cseléd-főhőse, Édes Anna kiválóan alkalmas arra, hogy robot-

géppé váljék: alázatos, engedelmes, szelíd, halk szavú, tökéletes munkaerő, és 
annyira naiv, hogy föl sem éri ésszel megaláztatottságának tényét és mértékét, 
csak ösztönével tiltakozik (de ezt maga sem veszi észre). Munkaadói, Vizy, de fő-
leg a felesége az átlagosnál is kegyetlenebbek hozzá, mert kihasználják naivságát, 
minden örömtől megfosztják, nincs hozzá egyetlen emberséges szavuk sem. 
Nem értik meg, nem közelednek hozzá, csak baráti körükben kérkednek vele, 
hogy „végre megtalálták az igazit”, akit csak a munka érdekel. Pedig Anna, aki-
nek több megaláztatáson is át kell esnie, csak látszólag idomult engedelmes gép-
pé. Ő is ember, sőt, érzékeny ember, akiben ez a megalázó bánásmód olyan gyű-
löletté halmozódik, mely egy váratlan pillanatban szinte öntudatlanul robban. 
Az emberség igényét senkiből sem lehet kiölni — ezt példázza a regény. A szerző 

jogosnak tartja Anna lázadását még ebben a szörnyű formában is, hiszen a kis cseléd-
lányt védő Moviszter doktor, aki a tárgyaláson Anna mellett tanúskodik, félreérthetet-
lenül az író szócsöve. Persze az sem véletlen, hogy egyedül marad véleményével, mivel 
a budai úriház cselédtartói sem bánnak különbül alkalmazottjaikkal. A szolgát senki 
sem tudta, nem is próbálta megérteni, aki a másik oldalon állt. 
Persze, abban az időben is voltak jótékonysági akciók, sokan valóban sajnál-

ták a szegényeket, de ezzel nem oldottak meg semmit. Kosztolányi több művé-
ből is kiderül: ő nem sajnálni akarja, ő szereti őket: 

 
„Ó én szeretem a bús pesti népet, 
mely a Külső-Józsefvárosba tépett 
ruhákba jár vasárnap délután 
és ámolyogva, szédelegve hallja, 
hogy döng a tükrös kávéházak alja 
s a mozi-reklámokra néz tunyán.” 
 

vallja A bús férfi panaszai című ciklusban (Ó én szeretem a bús pesti népet). Verseiben 
állandóan visszatérő téma ez: 

 
„Mennyi ember van,  
akit szeretek. 
Mennyi nő és férfi, 
akit szeretek. 
Rokonszenves boltileányok, 
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kereskedősegédek, régi és hű 
cselédek, lapkihordók, csöndes, 
munkás írók, kedves tanárok, 
kik vesződnek a kisfiammal” 

(Szeretet) 
 

Nem véletlen, hogy önmagát is az egyszerű emberek közé sorolja, mint „csön-
des, munkás írót”, hiszen köztudomású, hogy rengeteget dolgozott, családjának és 
önmagának viszonylagos jólétét szellemi munkájával teremtette meg. Becsülte a 
munkát, akár kétkezi, akár szellemi, csak a lélektelen robotot ítélte el, illetve — 
mivel erre is gyakran szükség van — azt a szemléletet, amely az ilyen munkát vég-
ző embert lebecsüli, semmibe veszi. Hangsúlyozza, hogy minden ember pótolha-
tatlan érték, és nem létezik nagyobb veszteség, mint egy ember halála: 

 

„Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.” 
 

„Keresheted őt, nem leled, hiába, 
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 
a múltba sem és a gazdag jövőben  
akárki megszülethet már, csak ő nem.” 

(Halotti beszéd) 
 

E kristálytiszta érvelés mellett, mely már-már kegyetlenül igaz, azt is megtud-
juk a versből, hogy az elbúcsúztatott ember egy volt Kosztolányi kisemberei kö-
zül, mert: „Nem volt nagy és kiváló” és „boldogan meredt a kezében égő olcsó 
cigaretta füstjére”. Ez az ember most, a halálban mindenkinek egyenrangú társá-
vá vált, hiszen: „Akárki is volt ő, de fény, de hő volt”. 
A szerző, aki gyermekkorától kezdve egész életében sóváran kereste, megtalálta 

az egyszerű mindennapi emberekhez vezető utat. Ő, a kivételes tehetség, a kivá-
lasztott, egyenrangú társává vált a kisembernek, a dolgozónak, a szegénynek és 
megalázottnak, melynek félreérthetetlen, egyértelmű sorokkal elkötelezte magát: 

 
„Bármerre mennék, ide visszatérnék, 
bármerre szállnék, átkozott, szegény nép, 
a gondodat kiáltaná a szám, 
— — — — — — — — — — — — — 
mert bánatkővel van utcád kirakva, 
szemed a bánat végtelen patakja 
s jaj, ez a föld, e bús föld a hazám.” 

(Ó én szeretem a bús pesti népet) 
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„Jót�s�jól!Jót�s�jól!Jót�s�jól!Jót�s�jól!” 
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2009-ben ünnepeltük Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóját, és a 

Magyar Nyelv Évében emlékeztünk arra, hogy a széphalmi Mester által vezetett 
nyelvújítás is hozzásegítette magyar anyanyelvünket, hogy 1844-ben államnyelvvé 
nyilvánítsák. 
„Mit tett ő a hazáért?” — tette fel a kérdést Petőfi Sándor 1847-ben Szép-

halmon. Válasza: „...csak félszázadig / Tartá vállán, mint Atlasz az eget, / A 
nemzetiségnek ügyét.” 
„Van három szavunk, amely meghatározza létezésünk teljességét. Az első az 

anyaöl, a második az anyaföld, a harmadik pedig az anyanyelv. Az első az életet 
adó, az életre nevelő, a második a létezésünk, sorsunk, munkánk, sikereink és 
kudarcaink színtere, s majdani nyugvóhelyünk is. És ami a kettőt egybefogja — a 
harmadik —, ez az anyanyelv. Hogy nyelvünk, létezésünk hármas egységét az 
anya szavunkkal kapcsolta egybe, az nemcsak azt jelenti, hogy e három milyen 
mértékben meghatározója életünknek, de egyúttal a nyelv, a magyar nyelv sűrítő 
erejét és képességét is fölragyogtatja” — vallja az anyanyelvről Gál Sándor. 
S a prózai szöveg mellé „a megváltó anyanyelv” dicséretéről ide kívánkozik 

egy lírai vallomás is, Gömöri György Naponta című költeményéből: 
 

„Naponta nyelvet — álarcot cserélek. 
Néha hogy érzem: arcom már ez álarc, 
néha meg: hiába vergődik a lélek, 
megváltásra csak önnyelvén találhat, 
mert leírhatom angolul az élet 
minden rejtelmét, le a mindenséget, 
de anyám nyelvén tudom csak kidadogni 
a naplementét alkotó igéket.” 


