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HOGYAN KELL ÍRNI?
Időszerű kérdés, amelyre olykor riadtan keressük
a választ. Ha belepillantunk az újságokba, csüg-
gesztő tapasztalatok birtokába jutunk. Hosszú
ideig igazán kiváló írók egész sora működött
különböző újságok kötelékében, s jelenlétük né-
miképp a színvonal garanciája volt. Nemcsak a
budapesti lapokat fémjelezte Ady Endre, Koszto -
lányi vagy éppen Márai számtalan írása. Szege-
den is neves írók sora adott mértéket, az olvasók
ízlését és nyelvi kultúráját is befolyásolva.

Ez azonban a múlt. Ma más szokások járják, a
mai szerkesztők és lapgazdák akkor dörzsölik
örömmel a tenyerüket, ha sikerül alaposan oda-
mondani világnézeti ellenfelüknek, néha utasí-
tásba is adják, kit és hogyan kell lejáratni. A lelep-
lezőnek szánt írásokban sokszor olyan kifejezések,
durvaságok, ízléstelenségek szerepelnek, amelyek
olvastán szégyenpírral arcunkon kérdezzük: tény-
leg ide jutottunk? Hát ez lett ebből a csodálatos
magyar nyelvből, amelyet annyi szeretettel pallé-
roztak eleink? Nemrégiben Sík Sándor fejtegeté-
seit olvasgattam az irodalom és a katolicizmus
kapcsolatáról, ebben — és másutt is — fejtegette:
az írás erkölcse a gondolkodás és a világnézet er-
kölcsével van összhangban. Mit lehet mondani
akkor azokról a cikkekről, amelyekben nyoma
sincs az erkölcsi nézőpontnak?… És mit lehet
tenni a botrányos nyelvrontás ellen? Mintha né-
melyek divatot csinálnának abból, hogy sárba
rántják és megtapossák nyelvünket, Pázmány
Péter, Zrínyi Miklós és a többiek nyelvét.

Amikor a múlt században veszélyeztetettnek
érezték a nyelvet (ezt a veszélyt nem lehet ösz-
szehasonlítani napjaink merényleteivel), írók és
tudósok keltek védelmére, például Négyesy
László — a legendás szemináriumok vezetője,
melyekben első próbálkozásait tette Babits Mi -
hály, Juhász Gyula, Oláh Gábor és sok jeles író pa-
lánta — és Kosztolányi Dezső, aki nyelvvédő
cikkek sorozatát írta a Pesti Hírlapban, s szinte
dédelgette a múltból előbányászott szavakat, s
szenvedélyesen igyekezett magyar megfelelők-
kel pótolni az idegen nyelvből beáramlókat.

Azért éppen Kosztolányit említem, mert a
Nap Kiadónál Innen-onnan címmel jelent meg
Lengyel András gondozásában A Hétben 1908
és 1916-ban írt cikkek gyűjteménye. A „gondo-
zás” talán nem is megfelelő jellemzése Lengyel
András tevékenységének, inkább illik rá a bra-
vúros filológiai tevékenység minősítése. A Hét
főmunkatársaként is működött fiatal író — ki-

váló írótársaihoz hasonlóan — névrövidítéssel
vagy éppen a mértanból-matematikából ismert
jelek valamelyikével jegyezte írásait. Lengyel
András tehát a stílusjegyek, kifejezések, egyéb
műveiben felbukkanó nyelvi megformálások
nyomán eredt Kosztolányi nyomába, s végül
egy sajátos rövidprózai vonulatát rekonstruálta
életművének, amelyet gazdagabbnak, teljesebb-
nek láthatunk ezek ismeretében. (Hogy Lengyel
András milyen remek filológus, igazolja Képze-
let, írás, hatalom című izgalmas tanulmányköte-
tének A négerkedő Kosztolányi című — nyugod-
tan mondhatjuk — felfedező írása, amely annak
ékesszóló bizonyítéka, hogy nemcsak a negyve-
nes-ötvenes években volt divatban a négerke -
dés, azaz a mások nevével megjelentetett írás,
hanem Kosztolányiék is foglalkoztak ilyesmivel.
A különbség az, hogy egy-egy zsidó származású
vagy a kommunista kultúrpolitika által kiradí-
rozott író számára megélhetési kérdést jelentett
a négerkedésért kapott pénz, Kosztolányi ilyes-
fajta vállalkozásaiban érezni némi humort, iró-
niát. Egyébként Lengyel András kötete jó néhány
megvilágító Kosztolányi- és Radnó ti-tanul mányt
is tartalmaz, melyek jelentősen gazdagítják az
írókról és korukról szerzett ismereteinket.)

Visszatérve az Innen-onnanra, pontosabban
be vezetőjére, még egy nagyon érdekes felisme-
rés: A Hétben szinte uralkodó rövidprózai írá-
sok, kommentárok, leírások, felvillanó ötletek az
olvasók igényeihez igazodva tették népszerűvé
a lapot, s már-már önálló műfajjá ezt a típust. S a
jelek szerint ennek Kosztolányi mestere volt.

Mi jellemzi ezeket az apró cikkeit? Minde-
nekelőtt egy jellegzetesen „kosztolányis” kifeje-
zésmód, az irónia, az a fajta beszédmód, amely
akkoriban a kabarékban divatozott, s a kibonta-
kozó városi irodalomnak versben és prózában jel-
lemzője lett. A leírt történet valóságos, de a le-
zárásában váratlan fordulat következik, amely iro-
nikus fénybe vonja az addig elmondottakat.
Nagyon jellemző példája az 1912. június 2-i
szám ban megjelent Az utolsó barát: „Nincs okunk,
hogy kételkedjünk az alábbiak hitelességében. Egy ko-
moly és szavahihető német lap közli a hírt. A kopor-
sót már beszentelték; a pap befejezte mondókáját és fel-
szólította a jelenlevőket, hogy mondjanak valamit a ha-
lottról. Kevesen álltak a sír szájánál. De egy diszkrét,
fölöttébb szolid, cilinderes úr mégis kilép s beszélni kezd.
Ő a halott utolsó barátja. Beszél erről-arról, végül —
egy merész fordulattal — áttér a halottra, aki halála
napjáig használta a hajszeszét és a gyászszónokból ki-
bújik a hajszeszügynök. »Uraim — mondja egy még
merészebb fordulattal — tessék megpróbálni egy ecse-
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tet belemártani és aztán többször jó erősen bedörzsöl-
ni a fejbőrt.« Szóval a régi mesék hazudtak: nem a nő,
akit szerettünk, nem is az asztaltársaságunk tagja, ha-
nem a hajszeszügynök. Ő kísér el a sírunkig és meg-
könnyezi kopasz és kihűlt fejünket.”

Kosztolányi esetében fölösleges a stílus ele-
ganciájára, arra a könnyedségre hivatkoznunk,
amely legegyértelműbben, ars poetica érvényé-
vel mutatkozott meg az Esti Kornél énekében.

Ezekben az írásaiban mintha az az Esti Kor -
nél is készülődnék, aki a dolgok fonákját keresi,
azokat mutatja meg óriási lelkesedéssel, mintha
az igaziak lennének, s kaján mosollyal figyeli a
hiszékeny olvasókat. De ilyen típusú cikkeiben
is megejtő a fogalmazás tisztasága. A szálloda szo-
balánya (1912. június 30.) kiindulása Peter Alten -
berg egyik meséje. Így jellemzi a mese íróját és
módszerét: „Igen-igen rövid kis mese, amely
igénytelen szavakkal, semmis eszközökkel a leg-
tisztább poézist nyújtja… Ez az apró műremek
csodásan rávilágít arra, mi a költészet. Peter Al -
tenberg nagy-nagy költő. Egy kis esemény meg -
nő előtte, s úgy közli velünk, hogy nekünk mély-
séges élményünk lesz. Helyettünk él…”

Következik a mese, amelyet akár Esti Kornél
is elmondhatna. Paradox és valóban sajátos köl-
tőiség érződik benne, ahogy a jelenségek mögött
szomorú távlatok nyílnak:

„Ott ült egy éjjel agyonnyúzva a lépcsőmá-
szástól.

Idegen emberekről gondoskodott, idegen kí-
vánságokra figyelt s a portás páholyában sok jó
borravalót gyűrt a kötényébe. Tudtam, hogy van
egy csodaszép hároméves leánykája, és hogy a
férje eltűnt.

Szóltam:
— Honnan való, Mari?
— Karintiából.
— Ott biztosan a falu szépe volt…
— Az voltam!
— És biztosan minden legény törte magát

utána.
— Igen.
— Éppen őt kellett kiválasztania?
— Ő választott ki engem!
— És mégis olyan nyugodt most és biztos.
— Ez ellen nem lehet tiltakozni. A sors tette.
— Dehogy, a butaság, a korlátoltság.
— Ez a mi sorsunk!
Később ezt mondta:
— Ne nyúljon hozzám, nem való ez nekem.

Miért simogatja a hajam? Rajtam már nincs mit
simogatni.

Egy koronát adtam neki.
— Miért adja? — kérdezte.
— Régi faluszépe — válaszoltam. Erre elkez-

dett sírni.”

Kosztolányi alaptermészetéhez tartozott a
részvét érzése. A kutatók az expresszionizmus ha-
tásá nak tulajdonítják. A részvétet nyilván min-
denkiben megerősítették a világháború borzalmai.
Ezek Kosztolányit, mint felesége is megírja, nem
hagyták érintetlenül. De Szibériáról írva „meg-
csavarja” a történetet, s egy fehérhajú aggastyán -
ról, Sándorról  ír, aki más írásaiban is feltűnik,
mint a legendák Petőfije. A befejezés megint meg-
 rendítő, messze túlemelkedik a műfaj megszo-
kottságán:

„Sivalkodó, farkasordító éjszaka. A hídfőnél
a hídőr meg a felesége kis asztalkánál olvas egy
piros kötéses könyvet. Reá világít a kis kézi pet-
róleumlámpa. Beletekintünk. Ezt a sort látjuk:
»Hová lett a tarka szivárvány az égről?…«”

Közhelyes megállapítás, de a hétbeli írásaira
is igaz, Kosztolányi mosolyában is könnyek csil-
lognak, nevetése mögött tragédia sejtelme kél.
Van mit tanulnunk tőle.

Mint ahogy Márai Sándortól is. 1934 és 1936
között az Újságban jelentek meg cikkei. Ezeket
szerkesztette kötetbe Mészáros Tibor, az író ha-
gyatékának gondozója Köhögni szabad? címmel
(Helikon Kiadó).

Éles szemű, figyelmes író hajlik az élet fölé.
Kezében nagyító, azzal figyel, rendszerint a
meglepő, a hétköznapitól eltérő jelenségekre.
Mindig úgy látom magam előtt, ahogy 1948-ban,
néhány héttel végső távozása előtt, a Margit
utcai vendéglőben apámmal komolyan beszél-
getve. Elegáns és választékos férfiú volt. Való-
színűleg a cikkeit is zakóban, nyakkendővel írta,
hiszen az ilyen alkalmat ünnepinek tekintette:
mélységesen tisztelte a magyar nyelvet. Emig-
rációban is eltökélten ragaszkodott magyarsá-
gához, melynek lényegét a nyelvben, Arany,
Krúdy, Babits, Kosztolányi műveiben látta. Őket
olvasta álmatlan olasz és amerikai éjszakáin, s
újra meg újra elbűvölték.

Ez azonban későbbi történet. A kötetben ol-
vasható írások egy ízig-vérig európai művelt-
ségű, félelmetes olvasó, a hazai eseményekre
tüstént reagáló író művei, aki közben regénye-
ket és elbeszéléseket írt, s ekkorra már elmond-
hatta magáról, hogy egyike a kor népszerű pró-
zaíróinak. 1935 végétől Műsoron kívül címmel
saját rovata volt, amelyben kedve szerint reflek-
tálhatott az eseményekre (nem mintha előbb
másként lett volna). Módszere eltért Kosztolá -
nyié tól, aki az események ismeretében igyeke-
zett tömören levonni az adott, pontosabban
adódó tanulságaikat. Márai ezzel szemben kitá-
gítja az ismeretekből következő teret, s hosszab-
ban, rendszerint ironikusan és némiképp „felül-
ről” tekint rájuk. Nála ritkábban csillannak meg
a részvét könnycseppjei, mindazonáltal mindig
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személyes maradt, az események rugóinak fel-
tárása közben saját érzéseiről, meggyőződéséről
is vallomást tett.

Időszerű problémák sora foglalkoztatta. Ezek
egyike vissza-visszatért regényeiben is: iroda-
lom és olvasó viszonya, s maga az íróság, amely
egyfajta kiváltság s csak keveseknek adatik meg,
hogy írónak mondhatják magukat. Egyik leg-
szebb regényében, a Szindbád hazamegyben az
öreg Szindbád hosszan töpreng, hol is vannak
az olvasók, s hová lettek az igazi tehetségek, pél-
dául „Attila”. Az egyik Műsoron kívülben azon
elmélkedett Márai, hogy a legutóbbi népszám-
lálás adatai szerint Magyarországon 35 ezren
írónak vallották magukat. Maga elé képzelte
őket, látni vélte a temérdek íróasztalt, a papírtö-
meget és a tolltartójukba mártogató „írókat”, s
közben némi szomorúsággal gondolt az iroda-
lom elsekélyesedésére, s az írás rutinná szegé-
nyedésére, amely aztán éppen napjainkra szo-
morú valósággá vált.

Ült a kávéházi asztala mellett, figyelte, ahogy
az olvasók befogadói tudata és magatartása
szinte napról napra szűkült. A Naiva című tár-
cájában reggel feldúlt fiatalember ront be a ká-
véházba — akkor végezték ki a lázongó Auszt -
riában statáriálisan Wallischt, a szociáldemokra-
ta vezért —, s azt kérdi: „mit szól a kivégzéshez?”
Kiderül, hogy nem a világpolitikát is befolyáso-
ló eseményről beszél, hanem két újságíró béka-
egér harcairól, amelynek során egyikük „kivé-
gezte” a másikat. Ezek az igazi, idegeket ajzó iz-
galmak, miközben a világ már megismerhette a
berlini Sportpalastban üvöltő „Messiást”, Hitlert,
akiről Márai talán legjobb cikkét írta, s aki bármi
történjék is Ausztriában, egyre közeledett ha-
zánkhoz. Ezt Márai egyértelműen meg is fogal-
mazta Fenyő Miksa füzetéről írva Hitler háború-
ja című, 1934 elején írt cikkében: „különösen je-
lentős ez a közbeszólás a magyar társadalom
olyan rétege számára, melyek a világnézeti ro-
konszenvezésen elfedik vagy ettől nem bírják lát-
ni a végzetet, melyet a hitleri Német ország —
akárhogy fordul viszonya a világhoz, s akárhogy
szelídül vagy merevül ’belügyi’ politikája — a ma-
gyarságnak jelent”. S újból visszapergetve a
Sport  palastban elharsogott beszédet (Egy éve,
Berlinben) teljesen téves következtetésre jutott (ami
egy író esetében egyáltalán nem meglepő, Márai
naplói is bizonyítják, hogy zseniális előrejelzései,
megér zései mellett jókora politikai baklövései is
akad tak), arra a meggyőződésre jutott, hogy a kan-
cellár hangja már nem „perzselő”, hanem „al-
kuszik és magyaráz”, és „szelídebb, mint valaha”.

Érdeklődésének középpontjában természete-
sen az irodalom állt. 1934 elején olvasta el a József
és testvérei első kötetét, a „minden élő és holt

nyelven” kiadott Jákob történetét. „Thomas Mann
ráér — írta. — Ez az epikus nyugalom, ez a bő -
ség lelkesítő és lenyűgöző. Az író a végtelenbe
indul, semmi sem sürgeti, korlátokat nem is -
mer.” Merész vállalkozásnak minősítette, hiszen
a mű alapanyagát, Mózes könyvéből, majdnem
mindenki ismeri. A regény titka „az a láthatat-
lan anyag, mely a mese mögött húzódik meg: a
mítosz, az emberiség, az idő mítosza. Ez a mí-
tosz, mint minden mítosz, csak a formában él,
melyet egy teremtő egyéniség vagy a hagyo-
mány fog össze a ködös, laza mitikus anyagból.”
Az olva só nem szabadulhat attól a feltételezésé-
től, hogy itt egy mítoszfeldolgozó író alkotás-
módjának, szemléletének titkáról egy másik mí-
toszteremtő lebbenti föl a fátylat. Hiszen Márai
is mítoszt teremtett, ő is a Szentírás alapján for-
málta meg az árulás mítoszát a Harminc ezüst-
pénzben, s egész életében a polgár és vele a rend
mítoszát építgette regényeiben, kivált a Féltéke-
nyekben s Ame ri kában írt naplóiban az európai
polgári hagyomány értékképző szerepére visz-
szatekintve.

Példamutató jellemzője Márai cikkeinek az
elfogulatlanságra, objektív ítélkezésre törekvés.
Nem hiszem, hogy létezik teljes és kikezdhetet-
len elfogulatlanság, az írót rokon- és ellenszen-
vei vezérlik véleménye megformálásában, de az
igai író és újságíró nem tévedhet indulatai által
vezérelt szélsőségekbe, ez szakmája, hivatása és
az írás méltóságának megcsúfolása. Márai A száz-
 éves Társaság című írásában az évfordulóját ün-
neplő Kisfaludy Társaságot köszöntötte.

„Minden magyar író rokonérzéssel fordul a
Társaság felé, akkor is, ha szellemi pártállása,
irodalmi vagy politikai világnézete engesztelhe-
tetlenül a másik tábor csatasorába szólítják —
annak a másik magyar irodalomnak táborába,
melynek elkülönzöttségét, másféleségét éppen a
Társaság jelenkori elnöke, a tiszteletreméltó
Berzeviczy Al bert jellemezte, mikor köztudatba
dobta a ’kettészakadt irodalom’ jelszavát. Igen, a
magyar irodalom jó ide je ’kettészakadt’, s egy
nagy tábor, talán nem is a legselejtesebbek, csak
a szakadék túlsó partjáról küldheti e napon ro-
konérzésének jeleit a Társaság felé. Nosztalgia
és sértődött honvágy nélkül állapíthatjuk meg
ezt; s akik így a távolból ünneplünk, ma sem len-
getünk fehér zászlót, és nem kérünk helyet a
napos oldalon. A magyar irodalom kettészakadt,
van a hivatalos, melynek éppen a százéves Tár-
saság legfőbb ítélőszéke; s van a másik, amely-
nek nincs más ítélőszéke, csak az idő.” Mégsem
vagyunk olyan gazdagok — fejezi be köszöntő-
jét Márai —, „sem olyan erősek, hogy nélkülözni
tudjunk egy élő, pártatlan, elfogulatlan Kisfa -
ludy Társaságot. Szeretnők hinni, hogy a szá-
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 zadik születésnap nem csak egy dicső múltú
aggastyán emlékünnepe. Szeretnők hinni, de
nem hisszük.” Nehezen hihető, hogy bárki író,
publicista elegánsabban tudná megfogalmazni
fenntartását és ellenérzését, selyempapírba cso-
magolva, s nem otromba átkok kíséretében,
amelyet aztán néhány év múlva az Egyedül va-
gyunk című folyóirat honosított meg, és publi-
cistáinak stílusát — ha ezt egyáltalán stílusnak
nevezhetjük — megörökölték és nyelvükké tet-
ték némelyek.

Nem nélkülözi az időszerűséget az a mód
sem, ahogy Márai a kritika méltóságát és jogo-
sultságát védelmezte. Rovatában egy bírósági
ítéletet kommentált: az író beperelte a kritikust,
mert leszólta művét. A bíróság helyt adott a ke-
resetnek. Nem értett egyet sem a szellemével,
sem indoklásával. „Ugyanezzel az indoklással
holnap minden színész hitelrontási pert indíthat
kritikusa ellen, aki erélyes szavakkal vágta le a
jeles művész Hamletjét vagy Mágnás Miskáját.
Nyilvánosan szereplő ember nem védekezhet
más ként a kritika ellen, csak műve és művészi
teljesítménye minőségével.”

Hogyan kell(ene) írni? Valahogy úgy, ahogy
Kosztolányi, Márai, Ambrus Zoltán és a többiek
írták cikkeiket. Elvszerűen, de az ellenfél porig
alázása nélkül, becsülve, kincsünknek tekintve a
nyelvet, amely egyszersmind dajkáló édesanyánk.

RÓNAY LÁSZLÓ

HORVÁTH KORNÉLIA:
IRODALOM, RETORIKA, POÉTIKA

Horváth Kornélia harmadik önálló kötete, az Iro-
dalom, retorika, poétika című munka szorosan illesz-
kedik a szerző korábbi könyveinek — Tűhegyen,
A versről — sorába. A széleskörű irodalomelmé-
leti tájékozottság és a műértelmező gyakorlat e
tanulmánykötetben is szerves egységet alkot, a lí-
raelméleti és lírapoétikai irányultság azonban
újabb területtel, a prózapoétikával bővül. A szak-
mai közönség körében komoly érdeklődésre szá-
mot tartó munka az irodalomtudomány elhanya-
golt területének számító poétika újraértelmezésére
vállalkozik a diszciplína történetének áttekinté-
séből kiindulva.

A vizsgálódások alapját az a meglátás adja,
mely szerint a poétika fogalma még napjainkban
is jobbára a formális-strukturális elemzés disz-
ciplínájaként használatos, olyan tudományág-
ként, melynek nem tárgya az értelmezés. Poétika
fogalmán tehát az irodalmi alkotás felépülésének
nyel vi, elbeszéléstechnikai, kompozíciós és rit-
mikai sajátosságait, illetve ezek vizsgálatát szo-

kás érteni. Az orosz formalisták azonban a poé-
tika fogalmát az irodalomtudomány jelentésé-
ben használták, melynek tárgya Jakobson sze-
rint nem az irodalom, hanem az irodalmiság, az,
ami az adott műalkotást irodalmivá teszi. Jaku -
binszkij meglátása alapján vannak olyan nyelvi
rendszerek, melyekben a nyelvi képzetek önér-
tékre tesznek szert. Köznapi és költői nyelv-
használat relációjában tehát nem két nyelvről,
hanem a nyelv kétféle működésmódjáról be-
szélhetünk. Horváth Kornélia meglátása szerint
a poétika mibenlétének és működésének értel-
mezésében meghatározó szerephez jut a költői
funkció (poiészisz), tágabban az irodalom refe-
renciakettőző működéséről alkotott felfogás el-
fogadása, illetve elutasítása. A strukturalizmus
— mely alapvetően a különböző nyelvi-textuális
szintek leírást tűzi ki célul, illetve az analízis
végén a feltárt eredmények funkcionális össze-
kapcsolására és értelmezésére tesz kísérletet —
tulajdonképpen feladja a dinamikus, keletke-
zésben lévő teljességként felfogott mű koncep-
cióját. Todorov Poétika című munkájában poétika
és interpretáció viszonyát kölcsönös egymásra
hatás ként értelmezi, miközben interpretáción az
egye di szöveg elemzését, míg poétika alatt az el-
vont teóriát érti, mely nem a mű értelmét, ha -
nem az értelem születésének általános feltételeit
tanulmányozza. Ugyanakkor Faryno Bevezetés
az irodalomtudományba című könyvében az in-
terpretációt a poétika elidegeníthetetlen intenci-
ójaként kezeli. A szerzőt a poétika-fogalom vál-
tozásának vizsgálatára az a felismerés késztette,
mely szerint a poétika fogalma még ma is gyak-
ran egyfajta objektív leírásra törő, strukturalista
diszciplínaként értelmeződik. Paul de Man —
noha felfogása a poéti ka szerepét tekintve idő-
vel változott — a poétikát alapvetően megfosztja
a megértés és az értelmezés mozzanatától, és a
hermeneutikával állítja szem be. A mai nyugati
irodalomtudomány egyes ágai azonban a poéti-
kát a formális-alaktani stúdi um helyett a költői
szöveg nyelvi jelentésképzéséért felelős iroda-
lomtudományi kutatási területként értékelik.
Paul Ricoeur Bibliai hermeneutikájában a poétika
egyfajta mediátor szerepét tölti be a strukturális
elemzés és az egzisztenciális interpretáció kö-
zött. Ricoeur Retorika, poétika, hermeneutika című
írásában a szavak eredeti jelentéséből kiindulva
megállapítja, hogy a poétika „a teremtő képze-
lőerő általi újraalkotás”, az újdonság azonban
nem kizárólag a szövegben, hanem a szövegben
és a be fogadóban együttesen teremtődik meg.
Hor váth Kornélia konklúziója alapján a poétika
fogalmának megújítása tehát nem gondolható el
az értelmezés és a megértés hermeneutikai alap-
elve nélkül. „Amennyiben a poétika az ariszto-
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