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Kosztolányik
Minap egy körkérdésre - a Nyugat folyóirattal kapcsolatban - nem
csak, hogy "tettem egy megállapítást" Kosztolányi Dezsőről s köl
tészetéről, e poézis mai és itteni rangjáról, szerepéről, de a dolgo
zatot erre a ... kis öngúnnyal mondom... tézisre építettem, így hát
nem lenne ildomos a kitűnő Holmi közlési kenyerét csekély ügyem
ben elvennem, nem árulom el hát, mi volt részleteiben ez a han
goztatott elképzelés. Tárgyam első részét itt azonban érinti a Hol
mi-megmérettetés, megkeresés elfogadása, a "kihívásé", lévén
hogya folyóirat korábbi számában "Búcsú az Olvasótól" címmel
verset jelentettem meg, s ez a közlés félreértést kétféle módon is
szülhetett. Holott egyik sem volt szándékomban, és valami harma
dik dologról van szó.

A jó ég óvna attól, hogy speciálisan a Holmi olvasóitól - s a
jó szerkesztőktől ottan - elbúcsúzni akartam volna s akarnék, el
lenben általános elhallgatásomat sem jelentettem be... logikus a
kérdés, mit szándékoztam mondani ekképpen?

Mivel ezt csak Kosztolányival tudom megvilágítani, az itteni
- Vigilia - furcsa című írásom első szegmense éppen ilyesmi
lesz, ám a becsület kedvéért előre kell bocsátanom, hogy e szeg
mens "végén" sem tudom majd kerek szavakba, mondatokba,
mint egy .Jogíkába" foglalni érzületemet, melyet a Holmi-béli
vers cím exponálgatott jól-rosszul. A további dolgozatrészek szin
tén - általam alapvetőnek tartott vonatkozások okán - Koszto
lányi egy-egy metszetével, a szó kettős értelmében nézetével
foglalkozik majd. Nézetek a négyzeten, mondhatnám, ha ilyen
humorom mostanság még (épp) volna.

***
Ellenben hogy "nézetek a nézeteken": ez hűséggel elmegy. Régi
szellemdivat, versolvasói tulajdonságunk inkább, hogy elkezd ben
nünk forgolódni egy poétikai emlék, sor, szakasz, rím, gondolat,
egyéb ... és lassan rájövünk, hogy ez valamit sugall, kezdeményez,
avagy valami bennünk nyugtalankodóra (mozzanatra) válaszol.
Amikor egyáltalán hozzáláttam, hogy tisztázzam magamban, annyi
reményem, gyötrődésem, bajom, aggályom, bizonytalanságom
(szakma, egészségem, önmagam egzisztencia-kérdései. .. nem a
megélhetésre gondolok, bár aki nem betegesen optimista, arra is
gondolnia kell, ám ez nem tartozik ide), jelenidőm közepette tehát
miről is írhatnék, s hogy bárhová is épp ma délután bármit is akar
nék-e írni, írnom kellene-e, beugrott Kosztolányi. Bezakatolt, ah,
idegen tőlem az a humor is ma, hogy mint hegyek s völgyek, egye-
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bek s hölgyek közt a vonat. .. brr ... bezakatolt a feleségének írt ver
se a "Bús férfi" lapjairól. Nem kell Aranyra hivatkoznom, hogya
menthetetlent mentsem, magam is idézgetek hibásan, átköltve
klasszikus részleteket nagyjainktól, a Toldi költője szerint ez éppen
séggel dicsérete volna szerető szellemünknek. .. hagyom. Kicsit
megijedek most, hogya költemény épp a "Hajnal, éjfél közt ocsúd
va mély sötétbe fölriadtam" címkezdetű vers előtt áll, ebbe nem
megyek bele, bár a műre alkalmasint visszatérek még itt.

Mindkét vers, mondanák, akik így kedvelik az elemzést (én
manapság épp sehogyan sem kedvelem!), ráeszmélő jellegű. Idé
zem "az enyémet" itt:

Én feleségem, jó és drága-drága,
eddig neked dalt alig-alig írtam,
mert nem bíztam tintában és papírban,
s féltem, hogy elhull a szavak virága.

A továbbiak a magam csekély mostani ügye szempontjából
nem érdekelnek. Nagyszerű vers, azaz pompás, alapvetően fontos
részletek. .. és arra is van válasz, miért "jaj!" az, hogy máig Kosz
tolányi a legnagyobb 20. századi magyar költőnk... megjegyzem,
szerintem a 19. században Petőfi Sándoré e rang, nem sajnálato
san ... igen, ezzel a .Kűivárosokben jártunk, bús ebek közt ... "
sorral, melyre a "sírtunk a ködben, mélypiros sebek közt" csap le,
s az ebek és a mélypiros minimum szentül megmosolyogtató elem
(én imádom!) alkalmasint választ kapunk stb. Nem fejezem be a
mondatot, azaz a néma kihívásra adandó választ. Ez a négy sor
azonban, melyet kiemelten idéztem, feszes közelséggel példázza
az én aggodalmaimat. (Magammal kapcsolatosan.)

Ha bárki is mosolyog is rajta (kétszer az "is", igen!), tehát ha
bármiféle mosolyra húzódik is a száj, egyebek között, hogy azt
mondom, hamarosan 69 éves leszek, sőt, 70, és ez az életkor szá
mos (színpadinál veszélyesebb) süllyesztőt rejt szőnyege alatt,
képzavarral, "egyelőre alá söpörve", ezt a szubjektív megjegyzést
nem illik kétségekkel nyirbálni. Ha én úgy érzem, hogy hirtelen
elfogadandóvá lett számomra az öregség, magam öreg-féle mivol
ta, ez nem vótum, de nem is vita tárgya. Amikor már sokadszor
ra, kicsit ingerülten is hajtogatom - afféle belecsippentésekre,
hogy "ugyan már, halál előszobája ... mindig a halál előszobájá

ban élünk", ezeket illetleneknek tartom, főleg azért, mert lelkem
szimpla mivoltára emlékeztetnek, mint olvasom a pszichológia
könyveiben, bizony ám, hogya szimplább elme, lélek, alkat etc. a
bajban döbben rá csupán önmaga végzetes törékenységre, a pusz
tulás fenyegetésére ... ne már, mondom divatosan, vagy avíttasan,
és be sem fejezem ezt a futamomat sem. Nem futamodom, ellen
szert sem tudok. Meg sem adom magam (orvosi vizsgálatok elől

félrehúzódom, minimális tanácsokkal élek csak így), törekszem az
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egészségesebb életvitel re, ebbe félnaphosszat belebukom rendre...
egy-két pohár bor mégis, egy-két cigaretta (ha csak hetenként
egy-egy alkalommal is), felesleges idegeskedés olyanokon, hogy
olvasóimnak messze nem tekinthető emberek idegenségüket feje
zik: ki közlendőim hallatán... tehát ha nehezen megy is, megy
azért az önvédelmi gyakorlat. (Sok rostos ital, joghurt, kefir, pirí
tós ... nem mintha egészségtelen konyhát vinne feleségem, ellen
kezőleg, a hűtóbe hazahordott effélék fogyasztását én mellőztem

éveken át, tagadtam meg.) De én a 69. év második felét, s pedig
hirtelen, pár hónapja, egy betegség-fenyegetés hatására, sőt, több
ily árny sötétjén hirtelen, a komoly aggodalmak időszakának él
tem meg - így mondom! -, szerencsére nem passzívan, még ha
vizsgálatoknak alávetni nem hagytam is magam.

Gyógyulok, bár ott lappang valami tünetes baj alhas-tájt, azon
a fertályomon ... hagyom ezt itt. Nem tartom .Kosztolanyikv-sor
ba illőnek az orvosi ügyekkel kapcsolatos helyes vagy helytelen,
praktikus logikájú, esetleg mégis szűkebb látkörű (életrvitelemet.
Itt kizárólag a már jelzett irodalmi kérdéssel reflektálnék a Kosz
tolányi-feleség-versre.

Nem is forrósítgatom - hogy aztán ürüggyel kerülgethessem
- a kását. Kásahegy? Egy késhegynyi belőle! Arról van szó
ugyanis, hogy Kosztolányi, aki (így olvasom) házasságkötése után
végképp nem volt hölgyvadász alkat, kevés ily bonyodalma tá
madott stb., feleségéhez, íme, saját bevallása szerint, kevés verset
írt. Tényleg eléggé keveset. Ismétlem, ilyen alkat (is) volt, nem ér
dekes a kérdés. Szakmailag semmi mód.

Mivel azonban szakmailag semmi mód nem túl érdekes, hány
verset írt valaki a feleségéhez - magam a feleségemet ilyen vagy
olyan, képzetes vagy valós regényhősnőként igen sokat szerepel
tettem és szerepeltetem, beleegyezésével... szó sincs róla, hogy ki
írnám, rosszabbat teszek, ahol egyemberpáros egyik feleként
szükség van rá a regényben, elbeszélésben, ott megjelenítem őt. ..
de verset hozzá magam is keveset írtam. Befejezetlen futam ma
rad ez is.

"Mivel azonban ... "
Mivel azonban, veszem fel a fonalat, a feleséghez-írok-verset

vagy-nem-írok-verset kérdésénél sokkal jelentősebb, hogy versírá
ként (kőltőként) egy ponton túl egyáltalán írok-e verset, avagy
elköszönnék az olvasóktóL.. meg hogy regényíróként, esszéista
ként etc. írok-e regényt, esszét, valamint hogyaműfordítás neme
sebb feladatai alól (nagy regények és versek sok tu catja, százai
után bár!) ki bújok-e, maradván csak habkönnyű bestsellereknél
(bocsánat), ez nagyobb kérdés, már amennyiben csekélységem
egyáltalán érdekes, ez érdekesebb kérdés.

Ha egyszerre azt kezdem érezni, hogy ily szempontból nem bí
zom a papírban (nem bíznék az internet, a számítógép, a film stb.
eszközeiben. sem), nem bízom abban, hogy jól ítélem meg maga-
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mat, helyzetemet. vagyis hogy nekem bárkivel így szót kéne vál
tanom... hanem inkább a kafkai érzület lesz az enyém (szép las
san, szép 69-évem-hirtelen), akkor... ? Akkor bizony mi van?

Ha egy dolgozatom élére azt írom, könyvismertető (reklám) új
ságba, hogy az adott (ismertetett) két könyv mindegyike jelentős,

érzem is jelentős mivoltukat, csak azt nem tudom, mi az, hogy va
lami jelentős ... mi tehát a jelentőség jelentősége... nos, akkor ha
baj okvetlenül nincs is, valami történt, adódott, ami (velem) eled
dig nem volt, és aligha lehet az elnyomorodott vállal, csuklóval
magyarázni a dolgot, négy-öt évtized fáradozásai nyomán bekö
szöntött fáradtsággal, még a 69-70-nel sem lehet magyarázni, ha
nem valami újdonat poétikai elem van jelen, maradandóan-e,
mégse... valami, amit Juhász Ferenc az Apám-eposzban a halált
megsejtő tulajdonság-változásaként emleget, és itt az előszobához

érkeztünk vissza.
Vagyis ha Kosztolányi egy olyan - poétikailag nem túl jelen

tős - kérdésben, mint a verssel megszólított vagy ritkán szólított
feleség esete, ilyen centrális, bár itt-ott gyarló verset ír, engedtes
sék meg, hogy magam még gyarlóbb prózában megpendítsem,
íme: van-e jelentősége annak, hogy én íróilag bárkinek is akarok
mondani bármit, avagy ha nem akarok, az is jó... kinek jó? .. ne
kem mire jó?.. és a "jó" fogalmáról van-e szó itt egyáltalán, ha
nem valami más evidenciáról, melyhez valóban nem kor a 69. éve
senkinek... ennyi volt hát ez.

***
Mielőtt az itt feldolgozásra választott Halottak című verssel zár
nám dolgom, hadd térjek ki, közbevetésül, a már jelzett szom
széd-költeményre, "Hajnal s éjfél közt ocsúdva" ... bocsánat, máris
hibásan idézem, tehát "Hajnal, éjfél..." Annyiban csak, hogy nagy
tökéletességű,hibátlan életkép (kevesebbet vállal, persze, egészen a
befejező hat soráig - talánl), ahol is a költő, akár a Hajnali részegség
dús lelki-kép-során végigbotladozva diadalmasan, a "polgári" éle
tek képeit mutatja fel, egyáltalán, az élet képeit, a félholt derme
detekét ("búcsú az Olvasótól"), majd kifejezi döbbenetét is, hogy ez
mind, akár a föld (a Föld), zúgó robajjal száguld az űrben, gondo
lom, a semmibe, s mi is vágtatunk, a félholt dermedetek tárgyai,
hangtalan magányba(n) a "titkos óra" jár, forog, mintegy már egye
nest ír le, úgy bizony, Gödel vagy Cantor végtelenjébe, a számlálha
tó számlálhatatlanba, ha akarom, Isten felé száguldozgat (jaj), s mi
ijedve vagyunk ebben, s a szemlélő költő egyenrangú ebben sajtha
ranggal és ingaórával, mert:

... reszketek, hogy életünk csak negyven, ötven, hatvan év.
Hm. Mennyit jártam kosztolányizni a költő nagyszerű szobrá

hoz a róla elnevezett tér sarkára. Eszemben a 40-50-60 reszketése.
Az övé. 60? Istenem, Istenem, de megélte volna ő azt, rnond-
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jam-e, nyilván. Györe Balázs barátommal sokat beszélgettünk er
ről. Mivel én azonban a nem-bizom-a-papírban megkísértettje
lettem, meg hogyan is beszélgessek olvasóval, jóbaráttal arról,
amit magam sem tudok. .. pl. hogy jelent-e valamit egészségi ál
lapotomra, sugallatnak emez állapotból ez a Kosztolányival-fé
lés, ez a nem magányos rettegés ... hallgattam inkább az egész
ről. Most említem csak úgy igazából. Szorongással tölt el az ügy.
Az alhasi rémfájdalmak majd a tünetek hevességének múlta, tit
kos utalások "valami bajra mégis ott": mindez reálisabb árnyké
pet, foltot cipeltet velem-bennem, mint a szoborlátogatás utáni
ínyfájdalmakéi, pirosságokéi. .. azok nyilván csak múló fertőzé

secskékből adódtak.
Nem vigasztal, hogy közel 18 évvel túléltem az utolérhetetlen

nagy Mestert, aki (sajnos?) máig a mi 20. századunk legnagyobb
magyar költőfigurája. (Valéry és Victor Hugo ügye után szabadon.)

***
Szinte megkönnyebbülés, hogy a Halottak részletei iránti rajongá
somra térhetek ár végezetül. Kis Kosztolányi Összesemben örökké
ott a kötet könyvjelzője, kék, sötétes szalag. Igen sokszor foglal
koztam a vers "vonatkozásaival", ám hogy Olvasómat ne fárasz
szam keresgélés kötelmeivel, idézem az egészet, nem olyan hosszú.
(A cím megvolt.)

Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
futók között titokzatos megállók.
A mély, sötét vizekbe néma, lassú
hálók.
Képek,
már megmeredtek és örökre
szépek.
Nem-éiék,

mindent felejtő, mindent porba ejtő

henyélóK,
kiknek kezébó1 a haraszt alatt
lassan kihullt a dús tapasztalat.
Nem tudja itt Newton az egyszeregyet,
fejére tompa éjszaka borul,
Kleopatra a csókokat feledte,
és Shakespeare elfelejtett angolul.
Nem ismeri meg itt anya a lányát,
sem a tudós ezer bogos talányát.
Ábrándok ÓK, kiket valóra bűvöl
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az áhitat, az ima és a csók.
Idézetek egy régi-régi műbó1,

kilobbant sejtcsomók.

Nem tartozik ide, mégis: újra, harmincadik olvasásra is, ho
mály a szememen az "Ábrándok ők. .." után. Hálásak vagyunk
Kosztolányinak, aki méltán a mi 20. századunk legnagyobb költő

alakja egyre, hálásak a "kétes" eszközeiért. Ó, felmagasztosulnak!
Haraszt alatt ... tapasztalat. Anya, aki nem ismeri meg a lányát.
Plusz a szinte kínos viccnek ható Newton, Kleopatra - így írva
-, Shakespeare motívum. Evidenciák ezek! S hogy az áhítat, az
ima és a csók... Ez nem a "templomba, kórházakba, börtönökbe"
nézetvilága. Jó, Kosztolányinál mindkettő "igaz". De itt nagyon
örülök ennek a változatnak épp. Hét Virginia Woolf-regényt fordí
tottam, ötöt épp az elmúlt 7 év alatt, s hogy akkor, így Kiadóm,
írnék egy könyvet a "fordítói élményemről". Ezt nagyon műhely

illatúnak éreztem volna, helyette egy olvasóbarát könyvet készí
tettem, 2008-ban látható lesz, rajzokkal "meg minden", és a lénye
ge kb. az, hogy miként vettem én a lapot (a lapokat), mit
gondoltam a szereplőkról (mint bábszínházban a gyerek), ilyesmi.
Nem adhattam volna alkalmasabb címet a könyvemnek, mint:

Kilobbant sejtcsomók

***
Így élek Kosztolányi-képemmel; az ő létének tudatával, dús ta
pasztalatával, ezt-azt kotorva a haraszt alól. Erdőt járni is egészség
része, ugyebár? És szó sincs épp búcsúról az olvasóktól. Még az
időpont után is három pontot teszek, íme:

2007 augusztusában ...

VASADI PÉTER Mindaz, mi eddig
Az ítélet jelez
türhető részletekben:
közeledik. Sbenyit.
És csönd lesz hirtelen.
Mert ő maga a csönd.
Nem kell kapkodni.
Mindaz, mi eddig
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