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Poesis perennis
(Vázlat Kosztolányi Iírájáról)

I.

Évezredek költészete rejtjelekben beszél. Nevezik ezt poétikailag metaforikánakés
szimbólumnak, esztétikailag ábrázolásnak és kifejezésnek, irodalomtörténetileg irány
zatnak és korstílusnak stb.

Mindez elsődleges az olyan irodalomban, mely világérzékelés és alkotó képzelet
dualizmusán alapul. Ahol tehát látszatok átvilágításáról van szó, mivel a létezés is
meretlenje és megísmeröje között szakadék tátong. Ahol az alkotónak hatalmas aka
dályokat kelllegy6znie, hogy szemléleti korlátok áttörésével, sajátos nyelvezet meg
teremtésével eljusson oda, amir61 beszélni akar. Mert ami lényeges, az itt titok, rejte
lem, s a hozzá vezet6 utat csak nagy szellemi energiával, grandiózus produkcióval
lehet megnyitni. A világ faggatásával, kutatásával, művészi áthatásával. A rejtjelek
így azokat a kérdéseket öntik formába, amelyekkel a Világ válaszra bírható. A költ6i
kép, a forma ekkor mindig áttörés, átlépés, vívmány. Elhagyása valamely régebbi
állapotnak a felfedezés, a további létfeltárás, a még ismeretlen megközelítése kedvé
ért. A mű ezért mindig újszerű akar lenni, hiszen újszerű kénytelen lenni. És ezekhez
a megújulásokhoz van szüksége például arra, amit sugallatnak és látomásnak nevez
nek. Igy rejtjellé válik minden olyan költ6i beszéd, melyben látás helyett látomás,
hallás helyett sugallat jelentkezik. Mert a látszatok mögötti lét ekkor csakis így fedez
het6 fel és így nyilvánítható ki.

De egyáltalán felidézhet6-e és kinyilváníthat6-e másképp? Minden bizonnyal nem. A
világ "igazi" mivoltának és képének elhatárolása, a lét "tisztán" ideális alakja és érzéki
megjelenése közötti platóni különbségtevés, általános metafizikai-esztétikai tradícióként
él a kett6 kapcsolatának számos átértelmezésében. Ezért évezredek költészete rejtjelekben
beszél. Metaforika és szímbölum, ábrázolás és kifejezés,irányzat és korstílus.

Mégis, van olyan költ6iség, amelynél mindez legfeljebb csak másodlagos. Amely
ugyanis nem a felfedezés és a kinyilvánítás szükségszerűségébenbontakozik. Nincse
nek el6tte látszatok, akadályok, válaszfalak; így nincs szükség a titkok feltárására, a
távolság legy6zésére. Van olyan költ6iség, mely látomás helyett lát, sugallat helyett
hall. Mely tehát nem faggatja a világot, hiszen benne a világ maga fordul az ember
hez. Nincs szükség áttörésre, küzdelemre, az akadályok legy6zésére a formálásban. A
szó nem ostromolja a "rejtelmekben zeng6" létet, hanem az önmagát nyújtó lét nyel
vén beszél. Lemond a teremtésr61, mert benne áll a teremtés áramában. A számára
megnyíló világ jelenéseit folytatja, kifejti, tanúságot tesz és vall róla. Észleli és közve
títi amit a létezést61 kap. Ismétel. Nem fedez föl semmit és nem talál ki semmit.
Felfogja és átadja, amit látnia és hallania adatik; a stílus másodlagos. Nem világít rá
az egyetemesre, hanem maga lesz az egyetemes "világlás" eredménye. Ugyancsak e
kifejezés platóni értelmében, mely ezúttal 6skép és látvány egybeesésére utal: a szép
ségre, ahol a formákban közvetlenül megjelenik az idea.

Erre az esztétikai közvetlenségre alapuló művészi léthelyzet mindig megvolt és
nyilván sohasem tűnik el. Korunkban például Paul Claudel beszél egy olyan költé
szetr61 - benne kissé kizáró hangsúllyal a saját ars poeticáját adva - "amely nem
találja ki témáit, hanem örökké ismétli a természet szolgáltatta témákat, ahogyan ezt
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liturgiánk teszi, amely nem fáraszt el, mint ahogyan nem fáraszt el az évszakok vál
tozásának szemlélete." A huszadik századi magyar irodalomban e "liturgikus" líra
reprezentáns képviselője- a világképek alapvet6 eltéréseitől függetlenül - Koszto
lányi Dez56. Kosztolányi eredetisége nem mond ellent ezen alkotásmódnak, melyben
az "örök költészet": a "poesis perennis", az ismétl6, a mindig visszatér6, a rejtjelek
nélküli mtívészet nyilatkozik meg.

II.

Mindez persze nem csupán ars poetica kérdése. Vagyis nem egyéni művészí akarat
kérdése. Semmiképpen sem lehet mást háttérbe szorító vagy kizáró érvényű.A lényeg
a különleges egzisztenciális-költ6i helyzetben van: a létezésnek azt a pontját kell meg
értenünk, ahonnan ez a líra megszólalhat.

A poesis perennis sokféle kifejezésmódja és világképe, nevéhez méltóan, magával
az emberi léttel való egyidejtíségre, történetfölötti változatlanságra törekszik. Csak
külsöségeíben igazodik nyelvi-stiláris meghatározottságokhoz. Művészi létmódja ere
dend6 és abszolút állapotot kíván betölteni. így ronhet fel a bens6 emberi lényeg és a
külsö természet kapcsolatának ,,6sképe", 6sélménye, az ilyen értelmű "kezdetre" való
emlékezet. A dolgok rejtett tartalmaival érintkezni ebben az esztétikában annyi, mint
születésükkel, eredetükkel érintkezni. Hiszen a teremtódés a nyiltság pillanata is. Ezt
érzékelve lehetséges itt hallás és látás, sugallat és látomás helyett.

A civilizáció életkörei persze egyre távolodnak ett61 az "eredeti" állapottól. A kul
túra"géniuszai ezért igen messzir61, óriási akadályokkal megküzdve közelítenek hoz
zá. At kell világítaniok ami rejtéllyé vált, felfedez6 útra kell indulniuk a lélekben és
az univerzumban. A mtívészet ezért lett az ismeretlen és elront otthon "keresése" és
szellemi visszaszerzése rejtjelek segítségével. De csak igen ritka esetben "honvágy",
vagyis az elttínt otthon és 6si igazság liturgikus emlékezete. A bámulat és az elismerés
jogosan illeti a mtívészeket, akik a .keresésre és a szellemi visszaidézésre képesek.
Voltaképpen az újkori szakirodalom legtöbb elemz6 és min6sít6 kifejezése róluk szól,
és nem a honvágy jegyében alkotókról, az "emlékez6kr61". Leginkább az 6 alkotása
ikra vonatkoznak a költészeti formulák, típusok, irodalomtörténeti meghatározások,
esztétikai kategóriák. A stiláris-irányzati szétválasztásoknak persze csak relatív érvé
nye van, mégis, annyit a puszta el6fordulásaikból megtudhatunk, hogya "rejtjelek"
használóinak mtíveit érintik elsősorban. Az újkorból a kategóriák, tipizálások, olykor
szembeállítások olyan mintaadói juthatnak eszünkbe, mint például Goethe és Schiller,
vagy Byron és Shelley, vagy Rimbaud és Mallarmé, vagy Ady és Babits.

Ezzel szemben, láttuk, a poesis perennis, mint költ6i alaphelyzet, egyid6s az emberi
léttel. A dolgokat nem elrejtettségükben szólítja meg, lényegüket nem elzárkózásuk
ból idézi fel. Mert kezdetük nyiltságávai kapcsolatban, eredetük világosságára emlé
kezik. Ennek a művészi archaikusságnak fontos dokumentuma Kosztolányi egyik
írása, mely Az emberiség anyanyelve ámet viseli. Azt mondja többek között: "A szavak
gyökerei a jó és tudás fájának gyökeréig érnek." Az 6siség e hangsúlyozása, az embe
riség anyanyelvének említése kihívóan juttatja eszünkbe Johann Georg Hamann sokat
idézett híres szavait: "Költészet az emberiség anyanyelve". Talán Kosztolányi is ezek
re gondolt. A poesis perennis ezen az anyanyelven beszél. A világfolyamattal közvet
lenül érintkezik, a kezdet óta állandó, azóta elrejt6z6 állapotot látja és hallja. "Angya
li" könnyedséggel tolmácsolja. Semmi er6feszítés, semmi rejtjel, semmi produktív
nagyság, semmi hódító müvészi akarat. Semmi sincs abból, amit a külsö tényez6kkel
szembeni teremt6 szándéknak, Alois Riegl szavával "Kunstwollen"-nek is hívnak. A
költ6i liturgiában a létez6k származására, hovatartozására derül fény, belátható lesz
"kezdetük" képe, érzékelhet6 lesz eredetük lényege. llyen az "anyanyelv", az örökké
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visszatér6, folyvást eltünedez6, de felejthetetlenül őrzött poézis. Ezen a nyelven nem
Goethe és Schiller beszél hanem Hölderlin; nem Byron és Shelley, hanem Keats; nem
Rimbaud és Mallarmé, hanem Verlaine; nem Ady és Babits, hanem Kosztolányi.

III.

A lélek "kezdeti" és eredeti természetéb6l beszélni továbbá annyi, mint prófétikus vagy
létformáIó szándék nélkül megszólalni. Mivel évszázadok művészi gondolkodása és esz
tétikája a "Kunstwollen" bűvöletébenélt (a fogalmat megelőz6en is), a dolog nem mindig
közérthet6. A művészi liturgia alkalom a lélek számára, hogy közvetlen feltáruIásában
ragadja meg a létet, s "alkalom" a lét számára, hogy közvetlen jelenvalóságában ragadja
el a lelket Nem szubjektív akarat tehát, mint ahogy a "természet szolgáltatta témákat"
sem az akarat alkotja meg. Kosztolányi így beszél a szó, a valóság és a kezdet hármas
kapcsolatáról az Ige című írásában: "A szó maga a valóság, melyet jelképez, magának a
valóságnak veleje, kútfeje, kezdete. Milyen csodálatos is a Bibliának ez a szózata: »Kez
detben vala az Ige.«

A kezdetnek és az eredetet érint6 megszólalásnak ez a "csodája", mámora, tehát nem
a távolról való megközelítés és a megidézés, hanem az eleve élő azonosság, a rejt6z6
lényeggel való együvé tartozás talaján születik. Megérti és átéli a külvilág és a lélek
formáinak azt az átfogó erejét, szavát, "igéjét", melyet évezredek bölcseleteiben, akárhány
értelmezésben, logosznak neveznek. Ebből a látásból és hallásból ered az állandó csodál
kozás, melya Kosztolányi-lírát a korai szakaszától mindvégig áthatja, A megnyiló lét
spontán megragadása és a feltárulás általi elemi elragadtatás - mindez e költészet 10
gosz-észleletének kifejeződése. E folytonos ámulatban nincs különbözés, nincs távolság
- a világ jelenségei úgy fonódnak össze benne, ahogy a levegő zúgása követi a szelet,
vagy ahogy a láng szórja szét a fényt. Ebben a csodálkozásban rémlik fel tehát a végletek
összetartozásának átfogó élménye a szépség nyomán, melyr6l Kosztolányi annyiszor vall:
,,Minden olyan szép, még a csúnya is". Évszázadok példáiból kiemeljük, hogy ezzel az
áhítattal mondja Angelus Silesius: Ifa béka olyan szép, mint a szeráf". Ugyanilyen kap
csolat áll fenn Ifa szeráftól a féregig", olvassuk Claudelnél. És: "A leghitványabb féreg
kimúlása ugyanaz, mint a napfölkelte", írja Pilinszky János.

IV.

A "logosz" mámora tehát az eredendő összetartozás ámulata. Ezt a mámort nevezi
Kosztolányi "részegségnek", az égi bál élményének, ahol még a gyermekkori vízfes
ték kék színe és Ifa halovány ég túlvilági kékje" is egymásra utalnak CHajnali részeg
ség). A létfolyamat áramába kerülni és általa elragadva lenni - ez a "halál fölé"
emelkedés révülete, "önkívülete", ahogya Szeptemberi áhítat első versszaka jellemzi.
A "liturgia" természete szerinti alkotás, mely tehát nem létformáló teremtés, de nem
is a létr61 való prófécia - hogy témánkat az idevaló romanticista fogalmak fel61 is
megközelítsuk.

E "teremt6" művészetugyanis elrendezőakarat. A létezők megosztottságának vég
legesítése vagy feloldása; a mértékadásból fakadó formálás.

E "prófétikus" művészetpedig megváltó akarat. A megosztottságból a létezők egy
ségére'vágyakozó igazság "közvetítésének" formája.

Persze az ilyen értelemben művészi teremtés és prófécia csupán relatív fogalmak, s
teljesensohasem elvá1aszthatók. De hogy konkréten jelezzük a különbségeket, az előbbi

neveknél maradva, minden eltéréseik mellett, inkább "létformáló" művész volt Goethe,
Byron, Mallarmé, Babits. Míg inkább "prófétikus" művész volt Schiller, Shelley, Rím
baud,Ady.
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A logosz mámora viszont az eredendő egység állapotából nem lép ki, így nem
ismerheti a lét megosztottságának és a megosztottság megszüntetésének említett for
máit sem. Kialakuló azonosság-élménye ennélfogva nem teremtó-extatikus és nem
prófétai-katartikus, hanem - a szó antik görög értelmében - múzsai. Kosztolányi
költői részegsége ilyen "múzsai" elragadtatás. Ez az, ami nem látomás és nem sugal
lat, hanem látás és hallás. A látott és hallott világnak nem a megközelítése, hanem az
attól való érintettség. A Múzsák inspirációjában hívő költők mindig is azt állították,
hogy ők csupán ismétlik a Múzsák szavait. Ez a továbbadás, ez az ismétlés és tolmá
csolás rejlik a poesis perennis liturgiájában, a múzsai "részegség" mámorában. Gyö
kerében együtt látni, amit az id6 szétválasztott, s az eredend6 kapcsolatokat az embe
riség "anyanyelvén" megnevezni.

V.

A múzsaí révületben feltáruló 6sképre Kosztolányi megejt6 kifejezést talál. Ez a híres
gyermekmennyország. Vagy: gyermek-ég. Egyik leggyakoribb költői élménye a sötét
ségből kibomló kékség, a földi éjszakából kibontakozó gyermekmennyország. A litur
gikus líra sajátos eseménye ez, Maguktól megnyílnak a hétköznapi létezés rögzült,
megszokott határai, eltűnneka korlátok föld és ég, múlt és jelen, éjszaka és hajnal, élet
és halál közőrt. Az 6skép megmutatkozik, az élet mélyárama láthatóvá lesz, a költ6
"hírt" hall. "Angyal száll le kopott szobámba, / s rezzen a hárfám." Ezért mondják a
múzsai pillanatra, hogy benne üzenet, angelia érkezik. Ahogy a görög mítosz látta a
határhelyzetek megnyílását és angeleszi eseménynek értelmezte. S az üzenet tolmá
csolása, ismétlése sem történhet másként, mint "angyali" könnyedséggel.

Az angelia-révü1etnek természetes következménye a Kosztolányi-líra néhány olyan
említett kulcsszava, mint ámulat, áhítat, csodálat. A bennük támadó élmények meg
osztásra késztetnek másokkal, a hír továbbadásra vár. Innen ered a másíkhoz-szőlás,

a másik lényhez fordulás izgatott, megrendült, vallomásos formája. A megszólítás
bels6 kényszeréből fakadó személyesség. mely akkor is érvényesülhet, ha nem a
nyelvtani második személyt alkalmazza. E múzsai beszédben ezért a megszólalás
egyben sajátos megszólítás is. Az egész Kosztolányi-líra hangvételére jellemz6k a Haj
nali részegség kezd6 szavai: "Elmondanám ezt néked". Ebben a bensőséges gesztusban
nyer kifejezési formát az a létnyilvánulás, melynek végkifejlete, hogy költészetté válik.
Ahogy Hölderlin írta: "Beszéd a lényünk, (...) de csakhamar Dallá leszünk." Köztu
dott, hogy Kosztolányi a magyarul való megszólalást élete legnagyobb eseményének
nevezte, vagyis léttörténésnek tartotta.

A Kosztolányi-vers szerkezetét, kifejezésmódjának dinamikáját tehát az angelia hatása,
az élményátadás izgalma alakítja. Az üzenethallásból, az elragadtatásból, az innen fakadó
lelkesültségb61 származik az állandó tematikus-motivikus vibráció a létezés rétegei, a
"mélység" és a "sekélység", a "minden" és a "semmi" (Esti Kome? éneke) között. Ebben a
vibrációban tűnnek el a határvonalak, ebben realizálódik a költői liturgia szellemi mozgasa,

VI.

Babits nagyszeru mondatai szerint "Kosztolányinál: az egész világ egy ellenséges
mágia". A mágia itt a külvilág esetlegességeinek "démoni" benyomását jelenti, vagyis
az autentikus élet elleplezését, a modem kor hamisságainak hatalmát, a látszatok
uralmát. A világon terjeszked6 "mágia" Kosztolányi lírai énje számára könnyen lelep
lezhet6, de a nyomában feltör6 nihil, üresség, alig elviselhet6. De elviselhetetlenségé
ben is komikusnak, hatalmában is nevetségesnek mutatkozik. Ennek megfelelöen,
kétféle reflexiót hív e16.
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Az egyik reflex a retteneté. Az "ellenséges mágiát" érezvén, Kosztolányi egész köl
tészetén végigvonul a halálfélelem. Ugyanakkor - a másik közelítésben - előtűnik

a bohózat-jelleg, a komikummal szemben tudatosodó emberi szabadság. Innen ered
az egész életművön végighúzódó játékosság. Halálélmény és játékosság találkozik
tehát, de a múzsai révület felől, és nem a "jelenléthiány", a "világhiány" örvényében,
ahogy például József Attilánál megfigyelhető. A múzsai éthosz tekintetében most
elég, ha Esti Kornél énekére gondolunk, ahol - szintén gyakori és gyakran elemzett
motívumként - a halál-arcot vidám, tréfás álarc fődi. "Az únt anyag meredt-rest /
súlyát nevetve lökd el, / s a béna, megvetett test / bukásait a szellem / tomáival
feledtesd." Az álarcmotívum többek között a Marcus Aurelius-versben is előfordul,

ahol talán a legpregnánsabban tárul fel összefoglaló jelentése: a halál és a szabadság
találkozásából kicsapódó hősiesség. A hol sztoikus, hol epikureus háttérb61 kinövö
bósi lelkület fokozatosan meghatározó alapjává válik Kosztolányi költészetének. Erre
fontos kitérnünk, hiszen a semmi-élmény mozzanatait fogja össze, olyan súlyos sza
vakat érintvén, mint például a Számadás közismert kijelentéseit a szenvedésr61 és
boldogságról, elzárkózásról és átadásról, mindenekelőttpedig a részvétről.

E hösiesség a lelket bels6 er6dítménnyé formálja, mely kizárólag a saját erejéből,

küls6 segítség nélkül száll szembe a világadottságokkal, míndazzal, ami számára nem
elfogadható. A létezés ebben a felfogásban nem célszerű, nem ad értelmet és nem is
valósítható meg benne semmilyen értelem. Kosztolányi művészete ezen a ponton áll
szemben minden rendeltetésszerűés teleologikus világképpel. Sztoikus hősiessége itt
büszkén mond le még a boldogságról is; eszményeit, a jóságot és a bátorságot a
boldogtalansághoz köti (SZJimadás). Acélnélküliség pátoszához pedig elég emlékez
nünk a Szeptemberi áhítat befejező soraira. E radikális felfogás érkezik el ahhoz a hö
siességhez, mely saját lényegét a pusztulás elfogadásában és elviselésében látja. S úgy
néz szembe a semmivel, hogy rokonnak érzi, és "tapintja merészen a görcsös, a ször
nyű / Medúza-valóság kó-iszonyatját". (Marcus Aurelius) Józanul mérlege!, minden
nel számot vet a semmi jegyében, s nem retten vissza a következményektől. Ismétel
jük: ez a halál és szabadság találkozásának heroizmusa, a sztoa modem visszfénye. A
fölény az "ellenséges mágiával" szemben. Az arc fölé álarcot tenni, válaszfalat húzni
a lélek és az idegen valóság közé: "tanulva a tűrést, / a hosszú alázat gőgös erényét,
/ szenvedve a mocskot..." Megtalálni az énben azt a pontot, amely semmi mással nem
azonosítható, sőt akkor lehet igazi önmaga, ha különállását beteljesíti. Amelynek így
semmi máshoz, semmi külsóhöz nincs lényegi köze. Vagy csak akkor, ha éppen hő

siessége révén valamire rászánja magát. Ebből a szempontból tűnik tehát nyilvánva
lónak, hogy nincs "mélység" és nincs "sekélység", nincs "nehéz" és nincs "könnyű".

Paradox kifejezéssel szenvedélyes sztoicizmusnak nevezhetjük e "pogány" éthoszt,
minden eszkatologikus távlat elvetését.

Szabadság és halál ilyen ötvözetének végső következményét keresve pedig elég
továbblépni a Számadás legsúlyosabb szava, a részvét felé. Hiszen itt a részvét is a
heroizmusból származik, ezért jelenik meg a senkihez sem tartozás programjához
kötve: "ki senkié sem, az mindenkié." E kijelentés, a lélek és a lét találkozásának
konkrét-személyes aspektusától elfordulva, tagadja az egyes kapcsolatokból kibomló
lényegi lehetőségeket,a valódi élettartalmak innen történő feltárulását és kibontako
zását. Hiába jön elő a versben az elesettekhez, szenvedőkhözvaló odafordulás igénye
- immár mindez a különállás hősi tartásának következménye, mely igen elégedett
magával: "mi lenne a világ minélkülünk?"

Hogya probléma mennyire alapvető és elhallgathatatlan, azt a Kosztolányi-költé
szet egész említett alapvonását, poétikai tulajdonságát megrázkódtató következmény
jelzi. Mindennek ugyanis nagy ára van: elvész a "gyermekmennyország", eltűnika lét
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ósképe, a "gyermek-ég" "kincse", megszúnik a látás és hallás közvetlensége. S ezt
még az ünnepi pillanatok ajándéka és eufóriája sem feledtetheti.

VII.

Minden heroizmus szembesíti az életet és a halált az egyéni megdicsőülés jegyében.
Ezen belül a Kosztolányi-líra heroizmusának - távolról sem egyedi, noha az el6bbi
ekből következó - paradoxona, hogy miközben mindent az élet felől lát fontosnak,
öncélnak, a semmit mégis ,,6sebbnek" érzi (Ének a semmirél), A semmi primátusát
ismerve el az élettel szemben, a "hósi" lélek magatartása ehhez igazodik. Minden
gondolatát a halállal köríti, csak hogyannál nagyobb lehessen az élet változékony
gazdagsága iránti csodálata. Hangsúlyozza a végességet, hogyannál káprázatosabb
legyen a pillanat varázsa. Elveti az állandóságot, hogyannál többet leljen a múlékony
ban, a vendégség ideiglenességében, ahol az egyszerit éppen eltúnése avatja ismétel
hetetlenül széppé és jelentóssé. Megtanulja az átengedést a pillanatnak, hiszen a lélek
itt olyan hős, akinek szabad és determinálatlan kapcsolata van a halállal. A halálhoz
való viszony és a szabadsághoz való viszony ilyen formái tehát egymás kizárólagos
feltételévé válnak. (Nem nehéz fölismerni itt az ókori sztoicizmus és a modem egzisz
tencializmus néhányelképzelésének találkozását.)

E paradoxon következménye, hogy Kosztolányi Iírájának későbbi szakaszában az
ünnepi áhítat, csodálat, sót boldogság érzése mellöl immár egyvalami feltún6en elma
rad. S ez az öröm.

Anélkül, hogy az öröm és a boldogság különbségeinek taglalására vállalkoznánk,
csak jelezzük, hogy Kosztolanyínál ekkor a boldogság a lírai én szabadságának és
egyetemességének mozzanatos fellobbanásaiból származik. Mely ezért egyben ellob
banás is: a pillanatnyi mindent-átfogás a semmi tapasztalatával lesz azonos. Ahogy
még a Hajnali részegség sorai is vallják: "Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hin
nem, / s azt is tudom, hogy el kell mennem innen". Az öröm élménye pedig éppen
arról tanúskodik, hogy minden létező igazi valósága a lét felól és nem a semmi felől

érthetó meg és kapja jelentóségét, érvényét. Az örömöt - ahol erről beszélhetünk 
Kosztolányi gyermeki érzésként, a lét örök-gyermeki aspektusaként idézi meg. Hiá
nya jelzi, hogy a lélek autonómiája a lét prioritásával szembeni "függetlenséggé"
alakul, ahol az önállóság a semmi "rémével" szembesülve határozza meg magát. E
tekintet "hósi" fölényéből szakad ki a megvető kijelentés - azóta elterjedt motívum
ként - az "ócska élet rongy kabaréjáról" - melynek történeti elődje a haláltánc,
utódja az abszurd bohózat.

Azokban a versekben és azokban a részletekben, ahol ez a fajta elszigetelődés és
sztoikus hősiességmegszületik, Kosztolányi Iírája búcsút vesz a poesis perennis mín
den korábban jelzett tulajdonságától. A szemléletben megszületik a titok, a rejtelem
- ahogy távozik az öskép, úgy lép elő a rejtjel. Gyakori esemény ez a búcsú, ez az
elválás a "gyermekinek" nevezett élményvilágtól. Gyermekmennyország megpillan
tása majd elvesztése követi egymást. Az őskép meglátása és elhomályosulása. "Gyer
mekmennyország, kék, csudás, / lerokkanás és elmúlás." Kosztolányi egyik alapélmé
nye, a létben való gyermekség mellé ebben a mozzanatban tör fel a másik alapélmény,
a vendégség motívuma. Az örömteli állapot átadja helyét a vendégség "boldog-szo
morú" pátoszának. Itt szorul háttérbe a liturgia, hogy feltoluljon elé a semmi előtti,

tudatosan töredékekbe kapaszkodó, a létezés elmúló esetlegességeitől megittasuló,
túnékenységbe merülő "báléji", karneváli hangulat.
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VIII.

Mindezek miatt, amikor Kosztolányi lírájának mámoros-ünnepi pillanatairól beszélünk,
látnunk kell, hogy a liturgikus múzsai áhítat mellett el6bukkan ennek ellenképe, a karne
váli forma is. Melyet ezúttal a költői "liturgia" idézett claudeli min6sítésével szembesítve
értelmezünk. Az ünnep általában az emberi szabadság valamilyen kifejez6dése, de míg e
liturgia a szabadságot a léthez való köt6désben ismeri fel, a karnevál az eloidásban. A
karneváli élményeszembesítésben nem csupán valamely "vidám idő", áhítattól mentes
állapot, ahol a "világ út pozitív aspektusa" tárul fel, ahogy például Bahtyin fejtegeti.
Hiszen nemcsak a benne születő eufória fel61 érthető meg, hanem f61eg azon létállapot
fel61, amelyb6l kilépett, amelytől elkülönült, amelyet az önfeledtségért elhagyott. Az ön
feledtség itt valóban a lélekben hordozott 6skép elfelejtése: a kezdetre, az eredendő hova
tartozásra való "emlékezés" hiánya. Igy lesz a karneváli szabadság nem a léttel harmoni
záló, hanem a létezők egészét6l függetlenedő, a semmit6l megigézett szabadság. Minden
látszólag közös rítus ellenére az elszigetelt egyén, a pusztulásnak kitett Én ünnepe. Akit
a hősiesség és a játékosság sajátos együttese "szentelt fel" a halál számára, hogya meg
semmisülés végzetét a tudatban elfogadhatóvá, sőt az élet nagyszerúségének és jelentő

ségének forrásává tegye. Ekkor tehát az én meonikus szabadságának teljesedésér61 van
szó, s erre az énre vonatkozik, hogy "kettőnél több az egy". Ez valóban túlvezet minden
gyötrelmen és félelmen. de túlvezet minden reményen is. Ahogy némely itáliai karnévá
Ion az Okosság trónol, a láncra vert Félelem és Remény fölött. Ilyen Kosztolányinál a
fölelevenített sztoa okossága, a Marcus Aureliusra hivatkozó "ez van" - "ez nincsen"
reláció h6si vállalása, mely "déli ver6ben nézi a rémet". Nem nehéz belátni, hogy a másik
formában, a liturgia ünnepiségében a lélek a köt6désben születik újjá - a félelem ösztö
kéli és éppen a remény menti meg.

Az élet ünnepének liturgikus és karneváli aspektusa ekkor már tehát együttesen jellem
zik Kosztolányi költészetét. Mely nyugv6pontot sosem talál, s mindig változó vonzási
ránnyal közelít a feszültség pólusaihoz. látható, ez is része a "vendégség" állapotának,
mely átmeneti helyzet: az utazás és a kaland köreibe tartozik. Folyvást megállni és folyvást
továbbmenni. A poesis perennis lírai énje számára: megpillantani az ősképet és elveszíteni.
Rátalálás és elbúcsúzás váltja egymást. így marad meg gyakran tehát mégis, akár a tűné
kenységben, egy-egy villanás vagy árnyalat erejéig, az ámulatot, áhítatot kiváltó eredeti
élmény. Mert a "gyermekmennyország" folyvást hírt ad magáról, az angelia hangja csak
id61egesen némul el. Eza múzsai érintettség ajándéka, teljesen sohasem felejthetó "kincse".
Ahogy a mítoszban a Múzsák, Mnemosyné lányai sem engedika felejtést. "Mily panteiz
mus játszik egyre vélem, / hogy századok emlékét visszaélem?" - hangzik a kérdés a
Szeptemberi áhítatban. S a "vendégben" innen a megrendülés, mellyel- olykor a karneváli
hangulaton belül - a báléjhez,az égi ünnephez, sót még a semmihez is "dalolni" tud.

Ha az emberi élet - egzisztenciális érvényű - ünnepeit a szabadság próbájának te
kintjük, akkor tehát e líra kétféle, egymást tagadó szabadságélményt mutat. Egyrészt a
lét, másrészt a semmi "szabadságát". E kettős megnyilvánulás minden szellemi kaland
végső tapaszta1ataihoz tartozik. Ebben a kalandban jelenik meg Kosztolányi költészetének
művészi ereje és egyedi vonása: a "liturgikus" és a "karneváli" létszemléletnek és formá
inak sajátos találkozása. Föltárul és egymás mellé kerül a szellem kétféle útja, mely a
határhelyzetekben, az angeloszi történésben bejárható múlt és jelen, élet és halál között.
Ennek révén lehetünk tanúi a poesis perennis válságos világtörténeti pillanatának, mely
ben összefonódik az öskép és a semmi között hányódó lélek boldogsága és szenvedése,
örömtelensege és heroizmusa, rezignációja és játékossága. "Éles fényben" tűnik elő az élet
ünnepeinek két szélső pólusa és a köztük való, gazdag múvésziséggel kifejezett nyugha
tatlan utazás. ,Megvilágítván e két alapélmény jelentőségét,a különbséget mit jelent az
"ismeretlen Ur" vendégének és gyermekének lenni.
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