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„e lolvassuk a  művet. Utána elolvassuk az 
életrajzot. Utána újra elolvassuk a  mű-
vet és többet értünk meg belőle” – állít-

ja John Batchelor, Newcastle egyetemének professzor 
emeritus-a, aki többek között Joseph Conradról, John 
Ruskinról és Alfred tennysonról írt biográfiát.1 2007-
ben megjelent, a műfaj történetéről áttekintést nyújtó 
kötetében pedig Nigel Hamilton, a British Institute 
of Biography alapítója állapította meg, hogy a műköz-
pontú olvasatok több évtizeden át tartó népszerűsége 
dacára „a  szerző életben maradt”.2 Bár a  szoros szö-
vegolvasás művelői nem veszik figyelembe a biográfiai 
szerzőt, az érintett korszakot és a filológiai hátteret, az 
irodalomtudomány más területeinek képviselői – pél-
dául a kritikai kiadások szerkesztői – igyekeznek föl-
tárni az egyes művekben előforduló, referencialitással 
bíró szöveghelyeket, amihez azonban elengedhetetlen 
az életrajz és a történeti kontextus ismerete.

Azt már Roman Ingarden is elismerte, hogy a mű-
vek felépítése, illetve néhány összetevője nem függetle-
níthető az adott szerző lélektani tulajdonságaitól vagy 
épp világtapasztalatától, sőt a szövegek részben kife-
jezésre is juttatják az alkotói személyiséget. ez az ösz-
szetettebb viszony azonban meglátása szerint semmit 
sem változtat azon, hogy „szerző és műve két hetero-
gén tárgyiasság, melyeket már gyökeres különnemű-
ségük miatt is teljesen el kell választani egymástól.”3 
Ám a vállaltan önéletrajzi műfajoknál az éles elhatá-
rolás nehézségekbe ütközik, hiszen például egy-egy 
önéletírás vagy napló olvasása a biográfia és a korszak 
több-kevesebb ismeretét igényli. Mindez azzal a kér-
déssel is összefügg, hogy mit tekintünk irodalmi szö-

életraJz és irodalom

vegnek, illetve hogy ehhez a  halmazhoz soroljuk-e 
a nem kifejezetten szépirodalmi (és/vagy nem nyilvá-
nosságnak szánt) írásokat. A fölvetés morális összete-
vővel is bírhat, amennyiben Michel Leiris francia író 
és etnológus gondolatait tartjuk szem előtt. Picasso 
és georges Bataille egykori barátja ugyanis – Z. Var-
ga Zoltán szavait idézve – „az avantgárd azon vágyát 
fogalmazza meg, hogy az írás kockázattal, veszéllyel, 
téttel járó tevékenység legyen, következményekkel 
járjon, szüntesse meg az irodalom fiktivitásából ere-
dő körülhatároltságát, elkülönültségét. e vágy meg-
valósulását Leiris, korlátozottan ugyan, de az önélet-
írásban véli megtalálni.”4

Babits Mihály beszélgetőfüzeteinek közreadása, il-
letve Kosztolányi Dezső halálos ágyán írt följegyzé-
seinek kritikai kiadása részben irodalommá avatta eze-
ket a töredékes, minden szépirodalmi igénytől men-
tes szövegeket is.5 Mindebben nem pusztán a nyilvá-
nosságra hozatal gesztusa, hanem legalább annyira 
a szerző személye (Babits és Kosztolányi kanonikus 
pozíciója) is szerepet játszott. Sőt, a  műfaj szépiro-
dalmi rangra emelése szintén megtörtént azóta : töb-
bek között a Kosztolányi-beszélgetőlapok kritikai ki-
adása is hatott esterházy Péter Hasnyálmirigynapló 
című utolsó kötetére, melyben párbeszédet folytat 
nemcsak a  nagybeteg író szenvedéstörténetével, ha-
nem a szerkesztői előszóval (ahol épp élet és mű kér-
désköre kerül elő) is.6

„Az önéletírás nagyon hosszú időn keresztül sokkal 
nagyobb hírnévnek örvendett, mint az életrajz. en-
nek a primer irodalom volta ugyanis fölötte állt az 
olyan szekunder »Élettörténetnek«, amit valaki más 
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írt le. […] Míg az önéletrajz önmagamról szól, az élet-
rajz a másikról” – jegyzi meg Jürgen Schlaeger, a ber-
lini Humboldt egyetem tanára.7 Mindehhez hozzájá-
rul a kanonizált szerző és az életrajzíró státusza közöt-
ti különbség is, noha gyakran előfordul, hogy szépíró 
vállalkozik biográfia készítésére. Henry James példá-
ul A skarlát betű című regény szerzőjéről, Nathaniel 
Hawthorne-ról közölt életrajzot, Virginia Woolf pedig 
Roger Fry festőművész és kritikus élettörténetét örö-
kítette meg,8 sőt, az angol írónő esszéket is közreadott 
az életrajz műfajának esztétikai kérdéseiről.9 Az ön-
életírásról szóló elméleti irodalom azonban a bizony-
talanságot is kiemeli, a visszaemlékezés szubjektív és 
egyben torzító szerepét hangsúlyozva : ennyiben tehát 
mindig többé-kevésbé fiktív lesz még a nyíltan önélet-
rajzi szöveg is. Nietzsche vallomásainak elemzése so-
rán Carl Pletsch például arra mutat rá, hogy az élet-
rajz egyfelől egy elmúlt élet adatait föltáró akkurátus 
munka, másfelől egyike azon fikcióknak, melyek az 
adott életutat mutatják be. Miután – akárcsak a pszi-
choanalízisben – a  nyelv kiszolgáltatottjai vagyunk, 
a filológiailag megalapozott rekonstrukció akár fan-
tazmaként is fölfogható.10

ennek fényében még inkább megkérdőjeleződik 
az életrajz irodalomtudományon belüli státusza, hisz 
egyáltalán nem zárható ki annak fiktív és/vagy szub-
jektív jellege. elsősorban emiatt fontos tehát elkülö-
níteni a regényes életrajzot a tudományos életrajztól, 
ám a kritikai igénnyel megírt biográfiákon belül is lé-
teznek különböző műfaji felfogások. Abban azonban 
minden életrajz megegyezik – és ennyiben eltér a tör-
ténetírástól –, hogy egy adott személy élettörténetét 
beszéli el, annak minden specifikumával együtt. Mi-
után a műfaj jelentős mértékben támaszkodik forrá-
sokra, az életrajzírás inkább tekinthető mesterségnek, 
mint művészetnek : Woolf például tagadta, hogy a bio-
gráfus munkája tisztán művészeti tevékenység lenne.11 
The Art of Biography (Az életrajz művészete) című esz-
széjében egyrészt elismeri, hogy az életrajznak még van 
jövője, másrészt azt is előrejelzi, hogy a műfaj fejlődése 
szükségszerűen külön fog válni a költészettől és a fik-
ciótól. A fikció természetéről való gondolkodásának 
ugyanis az életrajz volt korai modellje, s noha később 
szakított a mintával, ekkor megfogalmazott állításai 
pályafutása végéig hatottak munkásságára.12 Nem vé-
letlen az sem, hogy az életrajzírást sokan összefüggés-
be hozták a regényírással. „A modern életrajz ugyan-
olyan modern, mint a regény ; s valójában azzal egy 
időben is jött létre. […] az életrajzírásnál a tárgy elő-
re meghatározott : a képzelőerőnek mindössze annyi 
szerepe van, amennyiben alakítja anyagát s formát ad 
neki. A művészet az elmesélés mikéntjében mutatko-
zik meg. […] A biográfus, akárcsak a történész, for-
rásainak rabszolgája” – jegyzi meg Leon edel Literary 
Biography (Irodalmi életrajz) című könyvében.13

Az életrajzírónak minden esetben egy adott élettör-
ténetet kell vázolnia, az eseményeket pedig lehetőleg 
kronologikusan, de legalábbis átlátható rendszerben 
bemutatnia. természetesen annyi alkotói szabadsága 
még a tudományos igényű biográfia szerzőjének is le-
het, hogy részben eltér az időrendtől, és az első feje-
zetet például a halálos ágyon hátrahagyott végrende-
let ismertetésének szenteli, majd visszaemlékezésként 
beszéli el az élettörténetet. A keretes vagy épp in me-
dias res szerkesztés nem változtat azon, hogy mégis-
csak az életút állomásait rögzítjük, megfelelő forrá-
sokkal alátámasztva. A biográfus feladata ugyanakkor 
nem egyszerűsödhet arra sem, hogy az életeseménye-
ket szolgaian egymás mellé rendelje, legyen filológiai-
lag bármennyire is alapos. ehelyett egységes drama-
turgiai ívet kell fölrajzolnia, s ezen keresztül az adott 
karakter markáns portréját elénk tárnia. Mindehhez 
önmagában nem elég sem a filológiai alapkutatás, sem 
a források kronológiai és/vagy tematikai elrendezése, 
hanem előzetes értelmező munkára, valamint alkotói 
koncepcióra is szükség van.

Minden biográfia megírásakor előfordul, hogy egy-
egy életepizódhoz nem áll rendelkezésre kellő meny-
nyiségű forrásanyag, illetve ami hozzáférhető, az sem 
mindig megbízható. Az életrajzi munkáknak ezek lesz-
nek tehát azon fejezetei, ahol a biográfus nehézségek-
be ütközik, s fennáll az esetlegesen fiktív és/vagy spe-
kulatív mondatok/gondolatok beemelésének veszé-
lye. A folyamatos narráció megteremtéséhez nemcsak 
a „kimaradt képkockákat” kell rekonstruálni, hanem 
föl kell tárni az események mögötti mozgatórugókat, 
a különböző emberi és társadalomtörténeti motiváció-
kat. Mindehhez ismét csak egzakt tudományos mód-
szeren kívüli tényezők szükségesek, mint például az 
empátia, ami a tárgyalt alkotó pszichéjének több-ke-
vesebb ismeretét kívánja meg.

Frederick R. Karl szerint a narráció folyamatosságá-
nak biztosításához szükség van a főszereplő lelkivilágá-
nak (lehetőségeink szerinti) föltérképezésére is : ki kell 
tudni következtetni, hogy biográfiánk hőse az adott 
körülmények között mit és hogyan léphetett, miért 
hozhatta meg döntéseit. „Az életrajzíróknak muszáj 
spekulálniuk is ahhoz, hogy a  folyamatosság látsza-
tát és a koherenciát megőrizzék. A lehetőségek végte-
lennek tűnnek, de a valóságban behatároltak” – fog-
lalja össze tapasztalatait a Conrad-, Faulkner-, Kafka- 
és t. S. eliot-életrajzot egyaránt jegyző Karl,14 míg 
 Leon edel arra is kitér, hogy Henry James életrajzá-
nak írásakor – bár emiatt sokan bírálták – nagymér-
tékben támaszkodott a pszichoanalízis eredményeire.15

A pszichobiográfia ősének Sigmund Freud Leonar-
do-életrajzát tekinthetjük, mely munka szövegtöredé-
kekből, illetve képzőművészeti alkotásokból kiindulva 
elemzi a reneszánsz mester elsősorban szexuális beál-
lítottságát. A bécsi tudós sajátos pszichoanalízise so-
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rán megállapított elfojtásokból következtet az alko-
tást inspiráló energiák túlcsordulására, a  festő élet-
művéből igyekszik tehát rekonstruálni annak szemé-
lyiségét, egymásra vetítve életét és művét.16 Freud még 
azt a kijelentést is megkockáztatja, hogy a pszichoana-
litikus módszer révén a modern kor embere jobban 
megértheti a reneszánsz polihisztort, mint annak sa-
ját kortársai. A pszichobiográfia e korai és meglehe-
tősen szélsőséges példája azonban több buktatóra is 
fölhívja a figyelmet, többek között a Peter Ackyord 
által megfogalmazott lehetőségre : „Az életrajz tárgya 
maga az életrajzíró, nem pedig a kiválasztott alany.”17

Hasonló következtetésre jut george Moraitis és 
george H. Pollock, akik a Pszichoanalízis és életrajz 
címen megrendezett, 1982-es konferencia kötetének 
előszavában leszögezik, hogy időnként valóban nehéz 
kideríteni, kinek a belső világát is fedezzük föl egy-
egy életrajz olvastán : a megfigyelőét vagy a megfigyelt 
személyét. A pszichoanalízis helytelen használata sze-
rencsétlen következtetésekhez juttat, miközben az el-
vek óvatos és józan alkalmazása hasznos lehet.18 An-
tho ny Storr pedig konkrétan Freuddal kapcsolatban 
írja : „nem tudta visszatartani magát attól, hogy ne 
bocsátkozzon pszichoanalitikus spekulációkba. tette 
mindezt azokkal a történelmi személyiségekkel, akik 
különösen érdekelték őt, köztük Leonardo da Vinci-
vel és Dosztojevszkijjel. e spekulációk jelentős része 
nyilvánvalóan téves volt.”19

Noha bíráljuk a pszichobiográfiát, a lélektani pers-
pektíva gazdagította is a műfajt, s nem utolsósorban 
ráirányította a figyelmet az életrajzíró személyére és 
szerepére. Az igazán sikeres könyvek nemcsak szá-
molnak a szerzői jelenléttel, hanem egyenesen építe-
nek rá. Kétségtelen, hogy a pszichologizálás sokszor 
tévútra visz, ám az is egyfajta vakság, ha a biográfus, 
aki pusztán filológiai adatokra támaszkodik, úgy véli, 
objektív szöveget adott ki a kezéből. eleve már a ku-
tatási folyamat sem mentesíthető a szubjektivitástól 
– mégha gyakran tudattalanul cselekszünk is –, hisz 
nem mindegy, melyik epizód föltárására fektetünk na-
gyobb hangsúlyt, melyiket hanyagoljuk vagy egyálta-
lán nem is tárgyaljuk. Az életrajzban tehát – Paula R. 
Backscheider szavaival élve – „a legláthatatlanabb sze-
mély a leghatalmasabb – maga a szerző”.20

Sokan már az előszóban tájékoztatják olvasóikat ar-
ról, milyen viszony fűzi őket könyvük hőséhez. Rom-
sics Ignác az alábbi mondatokkal vezeti be Bethlen Ist-
vánról szóló politikai életrajzát : „A történelmi távlat 
– s több mint fél évszázad már kétségkívül annak te-
kinthető – ugyan segít a kortársi egyoldalúságok le-
küzdésében, ám az interpretáció bizonyos fokig elke-
rülhetetlen szubjektivizmusát nem szünteti meg. […] 
csak azt mondhatjuk és csak annyit ígérhetünk, hogy 
a lehető legteljesebb tényfeltárásra törekedtünk, hogy 
prekoncepciótól vagy előítéletektől vezérelve egyetlen 

fontos adatot és körülményt sem hallgattunk el, hogy 
interpretációnkban mind az államügyész, mind a vé-
dőügyvéd attitűdjét igyekeztünk elkerülni, s hogy el-
sődleges feladatunknak nem az ítélkezést, hanem 
a megértést és a megértetést tartottuk.”21

Mindezek után fölvethető a kérdés : milyen típusait 
különíthetjük el a tudományos igénnyel megírt élet-
rajzoknak ? Ferencz győző Radnótiról szóló könyve 
bevezetőjében például „kritikai életrajzként” határoz-
za meg munkáját, mely a következő rétegekből épül 
fel : „(1) bemutatja Radnóti életrajzát, (2) alkotói pá-
lyájának alakulását, (3) költészetének és egyéb irodal-
mi munkásságának fogadtatását és (4) utóéletét, (5) 
kísérletet tesz arra, hogy költészetét elhelyezze a kor-
szak irodalmában és a  líratörténetben, továbbá (6) 
kísérletet tesz elemző értékelésére.”22 A tudományos/
kritikai életrajzoknak azonban nem létezik konkrét és 
mindenki által elfogadott osztályozása. Különbség van 
az olyan életrajzok között, amelyeket kortársak írtak 

– amikor a biográfus személyesen ismerte az alkotót, 
akiről könyve szól –, illetve amelyek csak jóval a fő-
hős halála után keletkeztek, ezért alapos kutatómun-
kát igényeltek. Bár a kortárs egészen közelről láthatja, 
hogyan élt és alkotott életrajzának alanya, történelmi 
perspektívával nem rendelkezik. Kosztolányi Dezső 
biográfiájának számos történeti összetevőjét az 1936 
óta eltelt idő távlatából könnyebben lehet értelmezni, 
mintha mi is a világháborúk, trianon vagy épp a ta-
nácsköztársaság időszakában éltünk volna. Az időbeli 
távolság az adott karakter tárgyilagosabb bemutatását 
is segítheti. Nem játszanak közre olyan szempontok 
sem, hogy az életrajzírónak tiszteletben kellene tarta-
nia a  közvetlen rokonok-barátok kéréseit, valamint 
figyelembe kéne vennie a tárgyalt élettörténet kikoz-
metikázását vagy épp cenzúrázását célzó javaslatokat.

Az Encyclopaedia Britannica „Biography” szócikke 
megkülönböztet 1) informatív életrajzot, 2) (a már 
említett) kritikai életrajzot, 3) sztenderd életrajzot, 
4)  értelmező életrajzot, 5) regényes(ített) életrajzot, 
6) fikciót, mely életrajzi formában íródott, valamint 
7)  speciális céllal létrejött életrajzot. Az informatív 
életrajz objektivitásra törekszik, ragaszkodik a krono-
lógiai sorrendhez, nem tartalmaz külön értelmezése-
ket, így egyedül a forrásanyagok szelektálása utal egy-
fajta interpretációra és/vagy reflexióra. Az informatív 
életrajz szerzője nem vállal kockázatot, ám az is igaz : 
munkája nem lesz egyéb, mint nyersanyag további 
biográfiák számára. A kritikai életrajz angolszász meg-
határozása alapján olyan szöveg, mely egy adott élet-
út eredeti/önálló bemutatását adja. Komoly forrásku-
tatásra támaszkodik, alapos jegyzetanyaggal bír, bib-
liográfiát tartalmaz, szigorúan kizárja a fiktív és/vagy 
spekulatív elemeket, és az életesemények tárgyalása-
kor általában a kronológiai sorrendet követi. Az élet-
út bemutatásán túl a műveket is tárgyalja, még azon 
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az áron is, hogy ezáltal keveredik, sőt olykor egymás-
ba játszik életrajzi kutatás és műértelmezés.

A  sztenderd életrajz egyensúlyozni próbál objek-
tivitás és szubjektivitás, valamint tudományos kuta-
tás és művészi alkotómunka között, miközben hatá-
rozott portrét rajzol az adott szerzőről. Az értelme-
ző életrajz ezzel szemben már nyíltan szubjektív, ala-
posan átértelmezi – olykor manipulálja – forrása-
it, dramatizálja az egyes életepizódokat, s írója nem 
riad vissza a  (re)konstruált dialógusok beemelésétől 
sem. A  regényes(ített) életrajz még erősebben szub-
jektív, sokszor csak másodlagos forrásokra támaszko-
dik, s azokat is erőteljesen torzítja, fiktív epizódokkal 
tarkítja. Az életrajzi formában írt fikciónak már sem-
mi köze a tudományos életrajz műfajához : egyértel-
műen szépirodalmi műről beszélhetünk, mely doku-
mentatív szöveg álarcában jelentkezik, ezáltal pedig 
rokonságot mutat a levél- vagy a naplóregénnyel. Vé-
gül a speciális céllal létrejött életrajz vagy propagan-
da-szövegként értelmezhető munka, vagy népszerű-
síteni igyekszik egy-egy neves közéleti személyiséget. 
ebbe a kategóriába sorolhatók a szentek életét rögzí-
tő biográfiák is, melyek egyértelműen nevelő célzat-
tal láttak napvilágot.23

Catherine Peters megkülönbözteti a  „hasbeszélő” 
életrajzot is – ahol a biográfus olyannyira nem tart 
távolságot hősével, hogy egyenesen az ő hangján szó-
lal meg –, valamint a társadalomtörténeti aspektuso-
kat tartalmazó biográfiát. Utóbbi az egyéni életese-
ményeket történelmi-társadalmi kontextusban mu-
tatja be, elhelyezve az adott szerzőt egykori közegé-
ben : ez esetben tehát nem pusztán élettörténetről, 
hanem korrajzról is beszélhetünk. „A szerzői életraj-
zok ma ismert műfaji változatát, amely az élet, a mű 
és a kor hármasának feltételezett összefüggését építi 
ki elbeszélésében, a 19. század hagyományozta ránk, 
szoros összhangban a Bildungsroman műfajával. Ar-
ról az időszakról van szó, amikor a  korábbi önélet-
írásokat, például Celliniét és az életrajzgyűjtemény-
ként megszerkesztett művészettörténeteket, például 
Vasariét felhasználva a művészéletrajz műfaja bevonult 
a regényirodalomba, és főként a német nyelvterületen 
goethe Wilhelm Meisterétől kezdve Thomas Mann 
Doktor Faustusáig, és kisebb mértékben lényegében 
mindmáig megőrizte a képességét arra, hogy változó 
szemléleti problémák metszéspontjában megújuljon 
és eleven maradjon” – foglalja össze már Schein gá-
bor.24 Peters azonban arra is fölhívja a figyelmet, hogy 
újabban olyan életrajzok is napvilágot látnak, melyek-
nél a háttérszereplők ugyancsak fontosak lesznek, sőt 
a korabeli pletykákat is forrásként idézik a szerzők.25

A 2007-ben megjelent Kosztolányi Dezső élete című 
kötet26 bár több ponton mutat hasonlóságot a kritikai 
életrajzzal, sok tekintetben különbözik is tőle. Köny-
vem megírásakor elsősorban élet és mű, azaz az élet-

rajznak (az életesemények történetének) és a szépiro-
dalmi szövegek elemzésének határozott elválasztására 
törekedtem. Ha az egyes műveknél nagyon egyértel-
mű koincidenciák mutatkoztak – például az Arany-
sárkány esetében erős párhuzam fedezhető föl Kosz-
tolányi édesapjának gimnáziumi tanárként való mű-
ködésével, vagy esti Kornél lakcíme pontosan meg-
egyezik az író korai párizsi tartózkodása alatti albérleti 
címével stb. –, azokra mindössze jegyzetben utaltam, 
s nem végeztem összeolvasásokat, nem hoztam egy-
mással direkte összefüggésbe dokumentatív és fiktív 
elemeket, valamint nem közöltem olyan (különálló) 
fejezeteket sem, melyeket csak a művek elemzésének 
szenteltem volna. Az életrajz mint műfaj olvasatom-
ban azonban nem pusztán műértelmezéseket nem 
tartalmaz, de hatástörténetet sem, illetve nem helye-
zi el az életművet irodalomtörténetünkben, s nem is 
értékeli azt újra.

Kosztolányi szépirodalmi írásaival csak olyan ese-
tekben foglalkoztam részletesen, ha történelmi, társa-
dalmi, politika- és eszmetörténeti kontextushoz tud-
tam azokat rendelni, s az adott szöveg, illetve a pub-
likálás gesztusa ebben a  térben vált értelmezhetővé. 
ennek egyik példája A szörny című misztériumjáték, 
mely – meglátásom szerint – egyrészt a háborús po-
litika allegóriáját adja, másrészt az írónak az emberi 
természet pusztító ösztöneivel kapcsolatos fölfogását 
ábrázolja. Kosztolányi a pacifizmusáról híres Károlyi 
Mihály által támogatott napilap, a Pesti Napló hasáb-
jain közölte először a művet, majd Káin című köte-
tébe is beválogatta, több más háborúellenes írásával 
együtt. A világháború és a tanácsköztársaság idősza-
kában a cenzúra kijátszása ugyancsak nagyban meg-
határozza mind az újságíró, mind a szépíró Kosztolá-
nyi működését. Vezércikkei szintén bővelkednek alle-
gorikus utalásokban, valamint ekkoriban közölt mű-
fordításainak megválogatása is jelentőséggel bír : Rilke, 
Hoffmannsthal és Dehmel költeményei (Kép ; A mú-
landóság tercinái ; Tikkadt levegő) ugyanis kifejezetten 
negatív világtapasztalatról adnak számot. Az 1919-
ben napvilágot látott Az őrült című tárcanovella ese-
tében ugyancsak beszélhetünk a történelmi helyzetre 
vonatkozó allegorikus utalásokról, illetve az írás nem 
függetleníthető Kosztolányi és kortársai forradalmak 
alatti helykeresésének, valamint egzisztenciális bizony-
talanságainak tapasztalatától sem.

Miután az egyes kötetek megjelenése is része az élet-
történetnek, Kosztolányi szépirodalmi működésének 
tárgyalását a fontosabb munkák keletkezéstörténetére, 
esetleges magánéleti vonatkozásokra, valamint a kor-
társ kritikai fogadtatás bemutatására korlátoztam. Bő-
vebben szóltam azonban arról, hogyan menedzselte 
a szerző könyveit : miként tárgyalt kiadókkal, milyen 
nehézségei adódtak egy-egy gyűjtemény megjelente-
tésekor, és milyen reklámfogásokat alkalmazott annak 
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érdekében, hogy egyrészt minél több olvasó megve-
gye az épp aktuálisan megjelenő kiadványt, másrészt 
minél több pozitív kritika szülessen róla. Amikor pél-
dául Kosztolányi a Világ című szabadkőműves napi-
lap munkatársa volt, arról is tárgyalt a vezetőséggel, 
hogy aktuálisan megjelenő műveit ne csak az újság-
ban hirdessék, hanem árusítsák is a kiadóhivatalban. 
Az előfizetői felhívásokat nem pusztán budapesti, ha-
nem szabadkai könyvkereskedésekben is köröztette, 
valamint szakmai-baráti körét ugyancsak rendszere-
sen „mozgósította”.

A Kosztolányi-életrajz a műelemzések mellőzésén 
túl tehát abban is eltér a  korábbi hazai (biográfiai) 
monografikus vonaltól, hogy történelmi, eszme- és 
kultúrtörténeti aspektusokat részesít előnyben, s nem 
mellőzi az irodalompolitikai viszonyok tárgyalását 
sem. Mindehhez az alapot maga Kosztolányi szolgál-
tatja, akinek újságíróként aktívan részt kellett vennie 
az akkori hazai közéletben : értesülnie és tudósítania 
kellett bel- és külpolitikai eseményekről, valamint ko-
ra közszereplőivel kellett interjúkat készítenie. többen 
rámutattak már, hogy professzionális sajtós és művé-
szi tevékenysége nem választható el élesen egymástól : 
a folyamatos íráskényszer, a hétköznapok gyakorlata 
hatással volt írói működésére, de a publicisztikai mű-
fajok szintén mutatnak szépirodalmi (stiláris) jegye-
ket.27 előfordult, hogy egy-egy napilap munkatársa-
ként közölt tudósítást vagy riportot valamely belpo-
litikai helyzetről, majd ezt szubjektív hangon, tárca-
novellává módosítva megjelentette pár nappal később 
a hétvégi mellékletben.

Kultúrpolitikai akciókban, illetve vitákban ugyan-
csak részt vett : közismert például a Vérző Magyaror-
szág című irredenta kötet szerkesztése vagy a revizio-
nista törekvésekben való nyílt szerepvállalása (a Lord 
Rothermere-rel folytatott tárgyalásoktól a Pesti Hír-
lap propaganda-akcióiban való részvételig). A francia 
Antoine Meillet-hez címzett nyílt levél nemcsak arról 
szólt, hogy hol van „a magyar nyelv helye a  földgo-
lyón”, hanem az antant magyarellenes propagandáját 
is bírálta. Az író 1928 tavaszára tervezett felvidéki fel-
olvasó körútja többek között azért hiúsult meg, mert 
Kosztolányit a  csehszlovák hatóságok koholt vádak 
alapján kiutasították az országból. történt mindez an-
nak dacára, hogy 1924-ben épp az ő fordításában mu-
tatták be Karel Čapek R. U. R. című darabját, melynek 
bemutatóján egyetemi hallgatók azt kiabálták : „Cseh 
színdarabot nem tűrünk Magyarországon !” Kosztolá-
nyi tehát revizionizmusa mellett (részben e politika ve-
lejárójaként) a kisantanttal is kereste a kulturális kap-
csolatokat. Mindezt bizonyítja például, hogy 1934-
es erdélyi látogatása alkalmával nemcsak magyarok-
kal találkozott, hanem a polgári radikális irányvonallal 
szimpatizáló emil Isac-kal is, aki már a tízes években 

„megjósolta” neki a békeszerződés következményeit.

A korszak (első világháború, forradalmak, vörös- és 
fehérterror, román bevonulás, trianon, húszas évek 
konszolidációs folyamatai, illetve revizionizmusa, az 
angol, olasz és francia kulturális kapcsolatok alakulása 
stb.), valamint Kosztolányi személyes életének és új-
ságíró működésének összetett történeti-politikai fo-
lyamatokban való bővelkedése egyaránt megkívánta, 
hogy életútját ne elszigetelten és ne a 20. század első 
évtizedeinek ábrázolását mellőzve, illetve nem is első-
sorban a szépirodalmi művekre koncentrálva mutas-
sam be, hanem épp ellenkezőleg : történelmi, eszme- és 
politikatörténeti kontextusban. Mindehhez járulnak 
még sajtótörténeti szempontok (az újságíró működés 
fölvázolásához elengedhetetlen volt a fontosabb lapok 
– ahol az író munkát vállalt – tárgyalása, azok szerkesz-
tőivel és politikai profiljával egyetemben), a művelő-
déstörténeti és társművészeti kitekintések (kávéházak, 
színházak stb.), valamint (Kosztolányi tájékozottsága, 
értekező/elemző szövegeinek témái és műfordításai ré-
vén) a korszak külföldi irodalmi-művészeti-filozófiai 
vonulatainak érzékeltetése, így például a freudizmus 
hatása vagy épp az Új Kritika irányvonalának meg-
jelenése az angolszász nyelvterületen. Az irodalomtu-
domány eredményeinek összevetése a történeti szak-
irodalommal, forrásokkal, illetve a kortárs visszaem-
lékezésekkel gyakran olyan kapcsolódási pontokra is 
fényt vet, melyeket korábban vagy nem is sejtettünk, 
vagy eddig nem kapott hangsúlyt az író pályafutásá-
nak tárgyalásakor, noha fontos szempontokkal gazda-
gítja az értelmezéseket.

Kosztolányi-életrajzomban olyan témaköröket is 
tárgyaltam, melyek akár politikailag, akár moráli-
san komoly kérdéseket vetnek föl. Az író pályájának 
egyik kritikus időszaka a  Pardon rovat szerkesztésé-
nek (és részbeni írásának) két éve volt (1919 őszétől 
1921 augusztusáig), melynek megítélése következté-
ben munkássága a rendszerváltás előtti évtizedekben 
indexre került, sőt később is problematikusnak számí-
tott. Az epizód történelmi-kultúrpolitikai kontextus-
ba emelése azonban korábban nem történt meg, s az 
Új Nemzedék szerkesztőségében végzett munka soká-
ig a történelmi háttér értelmezése nélkül vált az élet-
mű fekete foltjává. A 2017-ben megjelent kötet leg-
hosszabb fejezetét emiatt szenteltem az első világhá-
ború vége és a fehérterror közötti időszak („forradal-
mak kora”) tárgyalásának, ahol részleteiben elemeztem 
a Pardon-korszak előzményeit – a Károlyi-forradalom 
és a kommün kultúrpolitikai intézkedéseit, illetve an-
nak hatásait az írók és újságírók mindennapjaira –, va-
lamint ismertettem a rovat több illusztris glosszáját.

Nemcsak a  politikai szereplés (olykor eltévelye-
dés) vethet föl etikai kérdéseket, hanem a magánélet 
egyes epizódjainak ábrázolása is, mint például a sze-
relmi élet vagy a haldoklás bemutatása. Napjaink élet-
rajza azonban már nem hősöket akar fölvonultatni, 
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hanem az embert kívánja ábrázolni a maga egyedisé-
gében és esendőségében, minden erényével és gyen-
geségével együtt. ennek következtében nem pusztán 
leromboljuk a hamis kultuszokat, hanem az emberi 
természetet is „ünnepeljük” egy-egy biográfia meg-
születésekor. Noha Flaubert szerint „az ember sem-
mi, a műalkotás minden”,28 mégis inkább Szerb An-
tallal értek egyet, aki a következőképp fogalmazta meg 
az emberi lét nagyszerűségét : „Az igazán nagy író va-
lahogy mintaszerű. Nem erkölcsi értelemben, hiszen 
goethén erkölcsi szempontból elég kifogásolniva-
lót lehetne találni. Mintaszerű abban az értelemben, 
hogy nagy ember. / – Voilà un homme ! – kiáltott fel 
Napóleon, mikor goethe kiment a teremből. / Íme, 
egy ember : az ilyen ember, mint goethe vagy Petőfi, 
hosszú vagy túlságosan rövid életén át magában hor-
dozza emberi létünk minden lehetőségét, minden fáj-

dalmát és minden örömét, teljesebb, mint más em-
ber, emberebb, mint más, mintaszerűen ember, és ez 
a nagy bennük, és ezért tér vissza az ember újra és új-
ra mintaszerű életükhöz. […] Hogy ők átélték, egé-
szen, létünk minden fázisát, az mélyebb és vigaszta-
lóbb értelmet ad a mi töredékesebb életünknek is.”29
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Arany Zsuzsanna (Szombathely, 1976): irodalomtörténész, 
a Pannon egyetem Modern Filológiai és Társadalomtu-
dományi Karának docense. Az elmúlt időszakban főként 
Kosztolányi Dezső munkásságát kutatta, kiadta az író 
beszélgetőlapjait, életrajzi nagymonográfiát jelentetett 
meg róla. A 20. század eleji magyar irodalommal párhuza-
mosan eszmetörténeti, irodalompolitikai és társművészeti 
kérdésekkel foglalkozik.

  


