
A K Ö N Y V  KÖLTŐJE

ANNAK nagy írók, kik nem szerették a köny
veket. Legalább ezt állították. Puszta szobát 
kívántak maguknak, gyalulatlan asztallal, azon 
csak papírt, tollat, tintatartót, hogy megírhas
sák tulajdon könyvüket. Ebben az a vágy van 
elbújtatva, hogy a természet gyermekeinek te
kintsék őket, kikre az a sok betű, melyet év
ezredek óta papírra vetettek, semmi hatással 
sincsen.

Mások, kik époly nagy írók voltak, s talán 
még egyénibbek, nem így gondolkoztak. Ezt 

a felfogást, melyben csakugyan több a regényesség, mint az őszinteség, 
merő hetvenkedésnek tartották. Könyveket polcoltak fejük fölé, dolgozó- 
szobájuk mennyezetéig. Azt hirdették, hogy a műveltség nem ellensége az 
eredetiségnek s ép az irodalom úgynevezett cigányai kerülnek léptennyomon 
oly müvek hatása alá, melyeket csak félig ismernek. Az irodalmi eredeti
ség csak egy árnyalaton múlik, mely a belső szemléletből származik s ezt, 
úgy vélték, bátrabban kifejezhetik, ha birtokában vannak a közlés boszor
kány-fogásainak, az írás nagy mesterségének, melyet tanulni is kell.

Nem akarok itt ítéletet mondani, melyik nézet helyes. Nyilván mindakettő. 
Az elsőben sok tapasztalatlanság és dac van, a másodikban sok tapaszta
lat és alázat. Anatole France, kinek ép egyéni voltát szokás dicsérni, éle
tével és munkásságával a második nézetet vallja. Nincs író a világiroda
lomban, ki annyit tanult volna régiektől és újaktól, saját kortársaitól is, 
Rabelais-tö 1, Voltaire-tői, Renan-tói, Leconte de Lisle-tői, mint ő. De nincs 
író, ki anyagát annyira magába hasonította volna s oly világosan és egy
szerűen, oly egységesen és egyénien fejezte volna ki, mint ő.

Csodálatos, hogy mennyire könyvek között élt. Könyvek között született, 
könyvkereskedő-apjának, Thibault apónakboltjábankapta első benyomásait 
s könyvek között halt meg, kastélyában, a Villa Saídben. Szemhatárát 
úgyszólván könyvek rakják ki. Ha számot vetett önmagával élete végén, 
bajosan tudhatta eldönteni, vájjon alkotó lángelméje minek köszönhet 
többet: a természetnek-e, mely körülvette, a csillagos égnek, az erdőnek, 
az asszonyoknak, vagy pedig a könyveknek, melyek az élet sűrített kivo
natát tartalmazzák s szintén a természethez tartoznak.

A könyv az ő titkos ihletője. Ez az első, amit megpillantott, mikor szét
nézett az ismeretlen világban. Aztán követte őt egy életen át, haláláig. 
Milyen fontos neki, minden körülmények között. Mindenütt észreveszi, akár 
az odeoni boltívek alatt sétál bölcselkedve, akár a szerelmeseit kíséri légy
ottra egy bölcs és cinikus mosollyal. Még pedig nem úgy látja, ahogy a többi 
írók, kiknek a könyv csak könyv. Szakértő szemmel állapítja meg, hogy in-
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folio, in-octavo, in-quarto kiadás-e, papirja japáni vagy hollandi, füzött-e 
vagy kötött, szattyánbőre hogy van kidolgozva, újonnan került-e ki a 
nyomdából s a friss nyomdafesték szagát árasztja-e, vagy ódon-becses em
lék s lapjait rég-elhamvadt kezek szamárfülezték-e föl. Semmi sem mellé
kes számára. Egy könyvtáros, egy gyűjtő, egy boltos nem vetheti latra 
pontosabban portékáját.

Alakjai, a főbbek, fontosabbak, mind ilyenek. Hasonlítanak hozzá. Egy 
könyvtárlámpa vet rájuk világot, de élesebbet, meghittebbet, mint maga a 
nap. Ezek e század tépelődői, kikben pogányság és kereszténység, ösztön 
és erkölcs, gondolat és érzés viaskodik s nem kevésbbé igazak és élettel 
teljesek azért, mert hátterük nem a mező, hanem egy könyvekből épített 
fal. Bergeret tanár úr, ki kezében Aeneis-ét tartja s a jelen kérdéseiről cse
veg, gúnyosan és megbocsátóan, a bájos nyelvész, ki tobzódik a philolo
gie édességében, de vállalja az igazság keserűségét is, a kedves álmodozó, 
ki leesik könyvtára magas létrájáról és aztán napokig sebesültként fekszik, 
nem nőtt egészen szívünkhöz? Sariette, a félszeg, kopasz könyvtárnok, ki
től a pártütő angyalok ellopják csodás, Voltaire sajátkezű jegyzeteivel kí
sért s Vendôme Fülöp bronz címerével ékes Lucretius-át, melynek 139. 
lapján borsó nagyságú lilatintás kocka van, a d’Esparieu könyvtár cerbe
rusa, 360.000 könyv korlátlan ura, ki lázasan katalogizál, ez a zsugori és 
szent bibliofil, ki egyetlen könyvért megfojtja az ócskakönyvest, nem 
megindító, élő ember-e? Aztán a többi mind, a könyvtár munkásai és pol
gárai, különcei és őrültjei, tudósai és élősdijei, a könyvkötő, ki elcipeli mű
helyébe kedves olvasmányinkat, a könyvkereskedés szolgája, ki horgas 
botján lógó zsákjában „több tudományt visz, mint A. F. a fejében", vagy 
a derék asztalos, ki a könyvállványokat méri ki a falon, nem élnek-e, nem 
lélegzenek-e, nem éreztetik-e a valóság varázsát, s egy gyermekkori áb
rándvilág költészetét?

Ebből hozta mindenét. Sokat bolyongott a „könyvek városában", mely
nek vannak sugárútai, terei, de zsákuccái is, hol megakad és elcsügged a 
vándor. Élettapasztalata itt élesedett ki. Tudást kapott a könyvektől, de 
azt a tudást is, hogy mindent tudni nem lehet és nem is érdemes. Kétke
dése, melyet minden erkölcsi kérdésre kiterjesztett, még határozottabbá 
vált, mikor látta, hogy száz okos embernek ép százféle véleménye van az 
igazságról s könyvtára egyik része ellentmond a másiknak. Minden viszony
lagos. És ha néha kezébe ötlött egy-egy remekíró, ki a halhatatlanság és 
állandóság jóérzését lehelte s azt a tanulságot, hogy a mindég-vitás gon
dolatot túléli a szelence, melybe zárták, a tartalmat a forma, mely szavain
kat átmenti leendő századokba, mennyivel gyakrabban találkozhatott fü
zetekkel és nyomtatványokkal, melyek a múlandóság iszonyával borzasz- 
tották el s arra tanították, hogy az emberek rengeteg haszontalanságot 
összefirkálnak s írásaik gyakran előbb halnak meg, mint ők. Gyengédség
gel s humorral szemlélte a könyvet. És nála senki jobban nem látta a hiú
ságát.
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De azért nagyon szerette. Ügy mint a világot, melyet belső mivoltában 
megérteni nem lehet, csak az érzéki megnyilvánulásaiban. Külsejét sze
rette a könyveknek, velencei, flamand metszeteit, bordás kötéseit, emlé
keit, melyek hozzájuk fűzték. Egy nihilista mosolyával az észszerütlent sze
rette a könyvben is: erőfeszítésünk hiábavalóságát, mely isteni és kudar
cunk hiábavalóságát, mely állati.

Ő volt a könyv költője.
Kosztolányi Dezső.

AJÁNLÁSSAL ÉS KÉZÍRÁSSAL ÉKES KÖNYVEK
(MÁSODIK KÖZLEMÉNY)

1. Dankó, Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungáriáé. Bpest, Franklin, 
1893. A címlapon: „A. Pór I. E. C. P. Canonico Abbati, Arnoldi con- 
dam Episcopi Ipolyi, qui primus ratione veterum literarum monimen- 
tis mythologiam pátriám enarrans, mansurum fundamentum antiqui- 
tatis hungaricae recensendae iecit, biographo, in modum xenii pascha- 
lis, 1893. obtulit editor".

Dankó Pista, Cigányszerelem. Életkép. Nagel, 1899. Beragasztva exlib- 
risszerüen egy autogrammlap, amelyen egy sor hangjegy s egy há
romszakaszos vers van D. kézírásában. Az előbbi: „Béla cigány", az 
utóbbi: „Az egyiket most esketik . . . "

Deák Ferenc Beszédei. 6 kötet. 1829—1873, összegyűjtötte Kónyi Manó, 
Franklin. Mellékelve D.-nak Pesten oct. 14-én kelt s az Alföld-fiumei 
vasútigazgatósághoz intézett levele, mely szerint a neki küldött sza
badjegyet nem fogadja el, miként a többiét is visszautasította . . . 
„Ne vegye a tisztelt Igazgatóság ezt rossz néven, olybá veszem e meg
tiszteltetést, mintha azt élvezném is. De helyzetem nem enged más
kép cselekednem . . . "

Deák Ferenc, Adalék a magyar közjoghoz. Pest, Pfeiffer 1865. Mellékelve 
Bánffay Simonhoz Pest 1872 okt. 5-én intézett levele Lukonics Gábor 
zalamegyei ifjú érdekében. Rossz egészségéről panaszkodik. Mellé
kelve még a Pesti Naplónak 1865. ápr. 16. száma, melyben D. F. hús
véti cikke „Még néhány szó a „Botschafter“-nek april. 9-iki czikkére" 
c. a. megjelent.

Gróf Dessewffy Emil, A magyar vám és kereskedési ügy és annak vég
eligazítási módja.Landerer és Heckenast, 1847. Aborítéklapon: „Őszinte 
tiszteletének jelentése mellett emlékül küldi a’ szerző."
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