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Azért jöttünk ma itt össze, hogy megemlékezzünk arról: a 20. századi magyar
literatúra, s a mindenkori magyar literatúra egyik nagy, igen nagy alakja,
Kosztolányi Dezső, mindennapi életünk fájdalmainak és gyönyörűségeinek,méltó
és érdemes érzéseinknek és eszmélkedéseinknek immár örök és hiányozhatatlan
útitársa 100 esztendővel ezelőtt született. Szép művészethistóriaigondolata volt
Babits Mihálynak az, hogy a nagy költők, a nagy művészek rendszerint csapato
san, mint a tavasz vagy az ősz vonuló madárrajzásai, úgy jelennek meg egy-egy
nemzet, vagy egy-egy egész művelődési kör kultúráj ának történetében. Es alig
hanem igaz gondolata is: előre jelzik és hangzatait adják meg ők egy-egy nagy
korszaknak, akár tragikus, akár győzedelmes legyen is az; és összefoglalják és
teljes hangzatúvá teszik egy-egy korszak történéseit, érzelmeit, eszméleteit. úgy,
ahogy azt egyes-egyedül csak a művészet, csak a költészet teheti meg.

Am akár igaza van Babits gondolatának, akár nincs - annyi bizonyos, hogya
20. század elejének magyar irodalmában egy egész századra való nagy tehetség
szárnyalt fel, valahogy úgy, mint a német romantikában, Hölderlin, Novalís,
Heine idején; vagy mint a magyar 19. század derekán, Vörösmarty, Petőfi, Arany
időszakában. Azt latolgatni vagy méricskélni, ki volt e századelejiek közül na
gyobb, vagy éppen legnagyobb: - balgaság volna - vagy ami még rosszabb,
sokkal rosszabb: magunk önkéntes alávetése szekták és mániák, többnyire hata
loméhségtől hajtott, de ügyek szolgálatába rejtett embertelen erőszakosságának.

S igy meghamisítása is a művészet lényegének és szerepének. Mert egy-egy kor
szakot egy-egy költő, egy-egy művész, legyen bár a leghatalmasabb tehetségek
közül való is, sohasem jeleníthet meg, sohasem fejezhet ki egyedül igazán. Az
élet ezer kínját és örömét, ezer vágyát és lehetőségét, ezer célját és értelmét
ezerféle módon és oldalról lehet és-kell megközeliteni. Goethe például azt mond
ta a francia hóditó háborúk, a német fölszabadító harcok idején: írjon csak
Körner lelkesítő hazafias dalokat, néki, Goethének a Faustot kell írnia. Nem azt
mondta tehát, hogy nem kellenek e patrióta költemények, hanem azt, tegye ki-ki
azt, ami adottságaiból a köz és önmaga teljesebbé és igazabbá formálására leg
inkább telik.

S ha igaz ez térben - igaz időben is. Csakhogy másképpen. Egy költő, egy mű

vész saját korában való népszerűsége gyakran igen csalóka valami alkotásainak
értékére nézve. Az többnyire igazibb bizonyiték, ha az utódok - akár a költő

életében való föl nem ismerés vagy elhallgatás után, akár időleges elfeledés
vagy mesterséges elfeledtetés után - életművét újra meg újra fölfedezik maguk
nak, selvehetetlen birtokuknak tekintik immár. Aki .az utolsó 20-25 esztendőt

felnőttek és fiatalok közt egyaránt nyitott lélekkel s nem a maga vélt küldetésé
nek gőzös önhitében töltötte katedrán, tudja, mint torlódott fől, majd vonult le 
a szívekben és elmékben hagyván kincseit - a 60-as évek derekán József Attila
kései költészetének sodró árja, s hogy következett erre a 70-esek elején Pilinszky
remekmüveinek tündöklő hullámverése, majd Babits poézisének szelídebb zaj-

Elhangzott a Radnóti Színpad emlékünnepségén.
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Iású, ám nagyon is mély járatú újraélése, s miként fordul rnost, az évfordulótól
egészen függetlenül, egyre inkább Kosztolányi felé a figyelem. -

Szerették s igen nagyra tartották őt kortársai is, mégha néha úgy érezték is,
mint például Babits az Esti Kornél idején, hogy már-már frivolitást súroló fölé
nye, önfeledten gyöngyözni látszó játékossága, szinte kihívó könnyedségű ele
ganciája elvesz tehetségének fajsúlyából. Mélyebbre nézve azonban látták, mily
megrendítő kétségek és kínlódások örvényienek a játékosság fölényének, köny
nyedségének és eleganciájának fölszíne alatt. Babits később szinte áhitattal és
alázattal szólt arról, hogyaszembenézés bátorságában, a fogalmazás merészsé
gében, a pontosság könyörtelenségében alig vetekedhet vele valaki is.

Mivel s hogyan nézett hát Kosztolányi a maga korának és az élet egyetemes
ségének kérdéseivel szembe? Százszor leírta szépirodalmi s értekező műveiben s
fönnmaradt jegyzeteiben egya~-ánt. hol közvetettebben, hol direkt egyszerűség

gel: az emberi élet végessége, ez emberi lét, mulandósága, az emberi személyiség
megsemmisülése foglalkoztatja őt mindenek előtt és mindenek fölött. Ennek alap
ján lett szokás őt, főleg a második világháború után, kivált az ún. SO-es években
egészében vagy egyes alkotásaiban dekadensnek, indifferensnek. nihilistának
nevezgetni. S a frázisbeszéd asszociációs törvénye szerint így egyben érdektelen
nek, érzéketlennek, közömbösnek is az emberiség, a nemzet, a nép sorsának nyo
morúsága és jobbulásának ügye iránt egyaránt.

Sajnálatos nemzeti örökségünk, tehertételünk - mindenekelőtt a múltszázadi
kisnemesi és dzsentri világából - gondolkodásunk gyakori és erős verbalizmusa.
Kosztolányi csakugyan oly sokszor és oly riadtan emlegette a semmit, oly sok
szor és oly makacsul forgott az elmúlás kérdése körül, oly súlyosan és oly gyöt
rődve őrlődött a személyiséggé lett egyedi élet eltűnésének problémáján, mínt
József Attilát nem tekintve, valaki is alig. S valóban szólt elutasítóan jó néhány
szor a költészet pol itizálésa s a politizálás költészete ellen. Megtette ezt azonban
Arany is, egyenesen ebben látván a költészet ama társadalmi lehetőségének és

. hivatásának fő-fő akadályát, hogy az valóban szolgálja az emberi együttélés
külső-belső tökéletesedését, emelkedését, vagy úgy is mondhatjuk, fejlödését. S

. vajon Kosztolányi csakugyan. közömbös lett volna ez iránt a tökéletesedés, ez iránt
az emelkedés iránt? Az a Kosztolányi lett volna közömbös, aki olyan kegyetlen
pontossággal rajzolta meg az Edes Annában a magyar úri középosztály lelkisé
gének ama szolgai és szolgaságban tartó alacsonyságát, amely urat és cselédet,
rabot és rabtartót egyaránt megfoszt nemcsak minden emberi kibontakozás lehe
tőségétől, de magától az érdemes, a méltó emberi lényegben való akár legcseké
lyebb osztozástól is? Az a Kosztolányi lett volna érdektelen, aki a megmereve
dett társadalmi szerkezetek, a magukat túlélő értékrendszerek és a valóság ütkö
zéséből keletkező ama lelki Zűrzavart és ítéletvesztést, amely az emberségeseket
is,. akaratuk ellenére is, embertelen történések sodrába veti, oly tiszta értéssel
ábrázolta az Aranysárkányban? Az a Kosztolányi lett volna érzéketlen, aki az át
öröklött társadalmi-emberi hierarchiák és viselkedésnormák kiüresedését, hamis
sá válását oly megrendítően mutatta be a Pacsirtában? Es sorolj uk-e csodálatos
novelláit: a Kulcsot, a Kínai kancsót, az Ot évi fegyházat és a többit mind, állító
lagos érzéketlenségének, érdektelenségének, közömbösségének cáfolására?

Vagy hát talán lírája volt nihilista? Akár ismeretelméleti, akár erkölcsi, akár
értéklehetőségi,akár bármilyen szempontból vizsgáljuk is utolsó nagy kötetét, a
Számadást, amelyben valóban annyi szó esik a semmiről, - ez a megjelölés, ez a
minősítés sehogy sem áll meg. Mert mít is mond e kötet egészével s mit egyes
verseivel? Azt, hogy az emberi tulajdonságoknak, az egyedi képességeknek, az
élet ismeretének, a lét élményének az az összege, az az együttese, az az egysége,
amely Kis Pál vagy Nagy János, Kovács Péter vagy Szabó Máté tudatát, szemé
lyiségét alkotja, az ő elmúlásukkal mint élő egész megismételhetetlenné, mint
élő egész egyszer s mindenkorra semmivé lesz. A költő, a művész, a tudós hagy
hat ugyan emléket művével, egykor volt tudatáról, személyiségéről,ám az is csak
fakó emlék, az is csak csonka töredék egykor volt tudatának, személyiségének
mérhetetlenül gazdagabb élő egészéhez mérten. S a közember munkája, eredrné-
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nye, érdeme is beleépülhet, része lehet jövendő társai élete könnyítésének, gaz
dagitásának, emelésének, ám egykor volt élő tudata, személyisége egészéhez ké-
pest ez is csak rész, saját tudat nélküli összetevő. '

Kosztolányi a világot, éi létet, az' életet éppenséggel nem tartotta semmisnek;
ellenkezőleg: a világ megismerését, a lét erkölcsi formálását, az élet értékké
alkotását nemcsak lehetőnek. érdemesnek, méltónak, hanem mámorítóan nagy
szerűnek is tudta, s potenciálisan mindenki számára elérhetőnek is. Azt vélte
éppen tragikusnak, hogyamegszerzett ismeretet, a megformált magatartást, a
kimunkált értékeket összefogó szernélyíségnek. miután megteremtődött. mint
élőnek, mint önmagát érzékelőnek, mint tudatnak el kell múlnia. S azt, hogy en
nek a tudatnak élő léte korábbi s majdani nemlétéhez képest csupán csak arasz
nyi, ha egyáltalán valamiképp is viszonyítható.

Ezzel a kettős ténnyel, Kosztolanyí szerint, minden művészetnek,minden világ
nézetnek szembe kell néznie. A vallásos világnézetek az egyedi lélek továbbélé
sének valamely hitével, túlvilággal, lélekvándorlással. világszellembe olvadás
sal néznek a kérdéssel szembe; az evilágiak természeti, társadalmi, művelődési

áthagyományozásokat hangoztató válaszokkal törekednek felelni. Kosztolányi
azonban, láthatólag nem bizott ezekben a megoldásokban, mert láthatólag úgy
véli, ezek mintegy zárójelbe teszik, elodázzák ezt a kérdést s így fölmenti k az
embert a vele való amaz állandó szembenézéstől. amelyet mindenkinek minden
kor magának kell elvégeznie, mint ahogy mindenkinek magának kell a maga ha
lálát meghalnia. Segíthet és segít is ebben a többiek támogatása, történeti tapasz
talata, de elvégezni, de végigélni, de végigvinni tiszta tudattal. arcunkat, méltó
ságunkat el nem vesztve magunknak lehet és magunknak kell. Mint a korszak
nagy gondolkodóinál, nála sem az elmúlásban nyeri el igaz értelmét, teljes meg
világosodását az élet, hanem' az elmúlás lesz elfogadható, emberi módon végbe
vihető, ha teljes telitettséggel ha egész személyiséggel, ha tiszta tudattal, ha vilá
gos szembenézéssel létező lét az élet. .

Félünk manapság - rossz beidegződés nyomán - a transzcendencia szavától,
fogalmától. De ha a szót eredeti jelentéstani értelmében vesszük, semmiféle költé
szet sem lehet nélküle valódi. Mert eredeti jelentésében ez a szó az egyén életé
ből, az egyén létéből egyetemesebb és teljesebb törvényekre, ötökebb és érvé
nyesebb értelmekre való átmutatást jelent. Kosztolányi vágyott az ilyen átmuta
tásokra. De bármennyire izgatta, vonzotta is a való világból való kilépés reménye
és óhajtása, végül is mindig e világon belül, e világ jelenségeiben kívánta őket

megtalálni .és Iölmutatní. Lírájának nagyobb része, kivált feledhetetlen utolsó
kötete szinte nem is más, mint szerepek próbálgatása, szerépek alakítása a teljes
személyiség, a telitett s a tudatos élet megvalósítására, és vele és általa a mulan
dóság emberi módon való elfogadásár-a és méltósággal való véghezvitelére. Igy
ilIí,k össze, így alkot fölemelő, értelmes, szétszakíthatatlan egységet a Hainali
részegség s az Enek a semmiről annyiszor s oly értelmetlenül szembeállított két
verscsodája. A rátalálás himnikus örömével szól az egyik:

Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem,
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattanó szívem feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,
annak, kiről nemtud;a senki, hol van,
annak, kit nem lelek se tnost se holtan.
Bizony ma már, hogY izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és görőngyök kozt botol/am,
mégis csak egy nagy ismeretlen Urnak
vendége voltam.
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Az elfogadás súlyosan könnyed fájó fölényével szól a másik:

Ha félsz, a másvilágba írj át,
verd a halottak néma sír ját,
tudd meg konok nyugalmuk ír ját,
de nem felelnek, úgy ielelnek,
bírjuk mi is, ha ők kibírják.

Pajtás, dalolj hát, mondd utánam:
Mi volt a mi bajunk korábban?
Hogy nem jártunk a föld porában?
Mi fájt szívednek és szívemnek
Caesar, Napoleon korában?

De nem tört-e át a maga evilági valóságkörén a Hajnali részegség sokat idézett
híres befejező mondatával:

"mégis csak egy nagy ismeretlen Urnak
vendége voltam"?

Nem lehet, nem szabad ezt az értelmezést sem tagadni vagy kizárni. Mégis az ezt
előző, az ezt előkészítő szövegösszefüggés inkább a Kant-féle mintha, a Kant-féle
als ob magyarázatot látszik hitelesíteni. Mégpedig a teljes kanti hőfokával. inten
zitásával ennek a minthá-nak, ennek az als ob-nak; azaz olyan intenzitásával,
olyan hőfokával. amely már szinte egyenlő az ember által megközelíthető, az
ember által elérhető legmagasabb és leghitelesebb valóságélmény intenzitásával
és hőfokával. A nagy végső palinodia, a Szeptemberi áhitat is, amelyben költé
szete szinte minden jelentés- és stiluselemét gyönyörködő és fájdalmas búcsúzás
sal még egyszer főlvonultatja. és szinte mindet valósággá éli át, egyik döntő sorá
ban ezt látszik tanúsítani:

Mily pontheizmus iátszik egyre velem,

rnondja ott az "Olyan ez" határozottan als ob-os előrebocsátásával s a "játszik
vélem" s az "önkívület" és a "varázslat" erős hangsúlyával. de egyben e játék,
e varázslat szinte teljes szubjektív realitásértékével. S azt sem szabad feledni,
hogy bár Kosztolányi ilyen vagy olyan fokon ?-Fals ob, a míntha körén belül ma
radt ugyan, de elfogadta azok magatartását, akik átléptek e kör határán; persze,
csak akkor fogadta el, ha kétség és küzdelem árán léptek át.

Azt mondottuk bevezetésúl. akár a leghatalmasabb tehetség sem fejezhet ki
egyedül maga egy korszakot. Most mondjuk azt befejezésül: akár a leghatalma
sabb tehetség öröksége sem lehet az utódoknak egyedül maga elegendő segítség
ahhoz, hogy érdemes és érvényes módon élhessek. érthessék és alakíthassák éle
tüket. Kosztolányi kortársai közül sokan szorosabban vett szociális kérdésekre
vetették a hangsúlyt. Bár, persze, mert igazi művészek voltak, nem állhattak meg
szótlan a lét nagy kérdései előtt sem, hiszen az egyik kör a másiktól elválasztha
tatlan, az egyik kör a másik nélkül értelmetlen. S valóban: Kosztolányi, ez az iga
zán nagy művész, bárha, - kivált költészetében - a lét nagy kérdéseire vetette
is a hangsúlyt, a társadalmi kérdéseket sohasem vesztette szem elől. Ma tudjuk,
s egyre inkább tudjuk: a nagy világnézetek - legyünk hivei bármelyiknek -
csak általános kereteket.és irányelveket nyújtanak és nyújthatnak, amelyeket a
magunk életének, erkölcsének, személyiségének megteremtéséhez magunknak
kell konkrét tartalmakkal kitölteni. Talán ez az egyik, talán ez Kosztolányi élet
művének legfőbb értelme - s ne féljünk a szótól: - talán ez legfőbb s oly igen
aktuális tanítása a mi számunkra, ma. . -
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