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Kosztolányi Dezsőről Márton Lászlóval Szilágyi Zsófia beszélget
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 Amikor gimnáziumba és egyetemre jártam, Kosztolányi‑lázban égtünk, egyértel‑
műen ő volt a sztár az irodalmi klasszikusok közül. Aztán a kilencvenes évekből két 
bálványdöntő írásra emlékszem, az egyik Szilasi Lászlóé volt, a korai novellisztikáról 
(A fordulat éve : tüske a köröm alatt (1914) = Sz. L., A Kopereczky‑effektus. Pécs, 
Jelenkor, 2000, 110–117. − az írás 1994‑ben keletkezett), a másik a tiéd, 1997‑ből, 
a Levelek‑Naplók kötetről (Színes tinták bölcsessége = M. L., Az áhítatos ember‑
gép. Pécs, Jelenkor, 1999, 87–107.). A te generációdnak, és neked nyilván másképp 
alakult a Kosztolányihoz való viszonya, hiszen a hetvenes években még sztárként alig‑
ha lehetett őt emlegetni.
− Furcsa ezzel most szembesülnöm. Úgy emlékszem, hogy amikor 1997 kora nya‑
rán írtam ezt a dolgozatot, a legnagyobb szeretettel írtam. Szerettem és nagyra tar‑
tottam Kosztolányit, mint alkotót és mint személyiséget is. Eszmélkedésem, iro‑
dalmi szocializációm idején viszont erős ellenérzéseim voltak vele szemben. Kö‑
zépiskolásként érettségi előtt, 1977‑ben tanultam róla : magyartanárunk, Dezső 
bácsi, nem tudott mit kezdeni vele. Nem tudta kezelni sem nagyságát, sem em‑
beri vagy olykor alkotói gyengeségeit.

Akkoriban Kosztolányi sok írását elolvastam, és nem tetszettek. Ugyanakkor 
azt is láttam, hogy a marxista irodalomtörténet‑írás különféle irányzatai nagyon 
mostohán bánnak vele. Lukács György rosszhiszemű reakciósnak nevezi, Heller 
Ágnes 1957‑es Kosztolányi‑könyve pedig világnézet és belső tartás nélküli szer‑
zőként írja le. Világos volt, hogy ezeket én nem gondolom róla. Nem tartottam 
elvtelennek vagy gerinctelen törtetőnek. De közben zsigeri ellenszenv is volt ben‑
nem. Magamnak is nehéz volt megmagyaráznom, Babitsot miért szeretem, őt meg 
miért nem. Nagyképűnek tartottam, önhittnek és főleg frivolnak. 17‑18 évesen 
olyan embernek láttam, aki nem veszi komolyan az elveit. Akkor még azt hittem, 
hogy egy író nem élhet és nem dolgozhat elvek nélkül.

Sok időbe bele kellett telnie, hogy mindez megváltozzék – és nem is egyszerre vál‑
tozott meg. Még az egyetemen is volt bennem egy kis antipátia. Akkor Rónay Lász‑
ló beszélt sokat Kosztolányiról, nagyon jókat mondott, remekül ismerte az életmű‑
vet, és volt valami rajongó hódolat benne. De ő elsősorban Kosztolányi lírájára kon‑
centrált ezeken az órákon, én viszont Kosztolányit prózaíróként fedeztem fel. Ész‑
revettem, hogy milyen elképesztő elegancia van benne, milyen sokat tud a világról 
az érett novelláiban. Ennél is később volt, amikor észrevettem, hogy a nem annyira 
jó novellái is milyen jók. Adynak például sok rossz verse van. Látszik rajtuk, hogy 
kiváló költő írta őket, mégis rosszak. Ellenben Kosztolányi soha, semmilyen mű‑
fajban nem írt rosszat. Közepeset vagy érdektelent sem. Minden valamirevaló író 
életében vannak kivételes pillanatok, amikor összejön valami nagyszerű – de egé‑
szen gyakori jelenség, hogy mindjárt a következő darabnál ugyanaz az író már si‑
ralmasan teljesít. Azt láttam, hogy amikor Kosztolányinak rossz napja van, fáj a fe‑
je, a foga, rossz a kedve, akkor is meg tudja csinálni a novellát, igen magas szinten.

Ennél is később volt, a közelmúltban, már felnőtt férfi voltam, túl a fiatalságon, 
amikor felfedeztem őt mint regényírót. Volt egy nagyszerű regényírói periódusa, és 
azon belül is észre lehet venni, hogy egyik regénytől a másikig mekkorát fejlődik. 
Mint regény a Nero sem érdektelen (újra kellene olvasnom, mert legalább húsz éve 
olvastam utoljára), de azt látni, hogy a Pacsirtában milyen izgalmas kezdemények 
vannak, és ezek milyen nagyszabásúan folytatódnak az Aranysárkányban, milyen 
regényírói univerzumot hoz létre ebben a regényében, igen‑igen gazdaságosan. Az 
Édes Anna pedig ehhez képest is előrelépés : a személyiségek és az egymás közti vi‑
szonyok elemzése, a korrajz és a krisztinavárosi miliő komplexebb összhatást ér el, 
mint a korábbi regényekben. Aztán a szorosabb értelemben vett regényírói peri‑
ódus lezárul, de ott van az Esti Kornél‑ciklus meg a Tengerszem, ahol a szerző az‑
zal a magyar irodalomban ma is létező problémával néz szembe, hogy a nagyre‑
gény nem igazi magyar műfaj, és azt a kérdést teszi fel, hogyan lehet regényszerű 
tágasságot létrehozni rövid írásokon belül, esetleg azok összekapcsolásával. És ki 
tudja, hogy mire jutott volna még, ha tovább él és dolgozik.
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Amikor külföldi barátaimnak beszélek a két háború közti magyar irodalomról, 
akkor elsősorban Kosztolányit emlegetem. Leginkább az ő munkái mutatkoznak 

– fordításban is – világirodalmi kaliberűnek. Krúdy is világirodalom, meg Móricz 
is – magunk között. De magyarul nem tudó barátaimnak őket nem tudom meg‑
mutatni. Két évvel ezelőtt Berlinben a Humboldt Egyetemen tanítottam, és sze‑
rettem volna a Szindbád‑novellákat elolvastatni a német tanítványaimmal – van 
is egy német nyelvű Szindbád‑kötet. Elolvastam és kétségbeestem. Ami magyarul 
zseniális, az németül csak furcsa. Ami magyarul szívet remegtető és torkot szo‑
rító, sűrű, erős atmoszféra, az németül korlátolt provincializmus. És ami magya‑
rul a derű és a kétségbeesés különös összefonódása, az német fordításban egysze‑
rűen nem jön át. És nem elsősorban a fordító tehet erről, egyszerűen más a kul‑
turális kontextus. Amikor viszont a Házi dolgozat című írást németül vettük, tö‑
kéletesen és hibátlanul lehetett érteni úgy is.

 Most is emlegetted azt a kettőséget, amelyről már az 1997‑es írásodban beszéltél, 
a Kosztolányi‑művek értékelésének, illetve a tetteknek, az emberi gyengeségeknek az 
összekapcsolását vagy szükségszerű szétválasztását. Azok a viták, amelyek időről idő‑
re feltámadnak Kosztolányi körül, akár a levelekből kiolvasható, ellentmondásos tet‑
tei, akár a Pardon rovat kapcsán, nem a műveit kérdőjelezik meg, hanem azokat az 
emberi lépéseit, gesztusait, amelyeket még ma sem egészen beszéltünk ki.
− Amikor Kosztolányi szereplésének vitatható mozzanatairól beszélünk, először 
csakugyan azt a kérdést kell felvetni, hogy amennyiben ezek számunkra tudottá 
válnak, lényegesen módosítják‑e a művek megítélését. Nincs itt hely alapos érve‑
lésre vagy elemzésre, röviden ezért azt mondom : nem. Szerintem semmiféle lénye‑
ges új szempontot nem nyújtanak a művek értelmezéséhez. A következő kérdés 
az, hogyan ítéljük meg Kosztolányi közéleti szereplésének ma negatívnak látszó 
mozzanatait. Ezek mennyire fontosak egyáltalán ? Ha saját helyükön nézzük őket 
– mennyire voltak akkor, a maguk idején tudhatók ? A hírhedt Pardon‑rovatban 
nincs ott a neve. Nem is tudjuk, hogy az ott megjelent szövegek közül mennyit 
írt ő. A biztosan tudható rasszista megnyilvánulások száma pedig csekély. Nem 
arról van szó, hogy tucatjával hozhatnánk a példákat.

Tesz Kosztolányi magánlevélben egy rendkívül kínos megjegyzést Lányi Sa‑
roltáról, állatira nem örülök neki, amikor ezt olvasom – de ki tudhatta ezt akkor ? 
A levél címzettje. Amikor pedig évtizedekkel később nyilvánosságra került a levél, 
addigra már annyira kordokumentum lett, hogy a korról elárul fontos dolgokat, 
de Kosztolányiról túl sokat nem. Nagyon sajnálom, hogy leírta, jobb lett volna, ha 
nem írja le, de nem gondolok róla lényegesen mást, mint korábban. Vagy, mond‑
juk, amikor Rómáról ír egy úti beszámolót, és tetszik neki Mussolini, akit Cae‑
sarhoz hasonlít. Nem örülök neki, de el kell gondolkodnom azon, hogy volt‑e eb‑
ben bármi hátsó gondolat vagy rosszhiszeműség. Nem, hanem tetszett neki a fej‑
formája. És akkor el kell töprengeni azon, mit tudhatott ő akkor Mussoliniról, 
és a parancsuralmat magasztalja‑e. Vagy amikor Caesarhoz hasonlítja, akkor azt 
mondja, hogy Caesar, Napóleon korában is, hogy egy költeményére utaljak, meg‑
voltak a politikusok disznóságai és emberi gyengeségei, és ettől nem volt független 
az emberi nagyság. Ez pedig nem védhetetlen gondolat. Végül az a kérdés, hogy 
mindezek miatt gondolhatjuk‑e róla azt, hogy egy pillanatig is ordas eszmék híve 
volt. Nem gondolhatjuk – bár nem volt humanista abban az értelemben, ahogy 
Babits Mihály, mert látta ennek korlátait és nehézségeit, viszont embertelen sem 
volt. Legfeljebb kíméletlen időnként, de egy írónak a kíméletlensége a munka‑
eszköze. Nem ideológia volt számára a kíméletlenség, hanem a részvét éles fénye.

Nem hinném, hogy mentegetni kellene őt. Inkább arra utalnék, hogy az ember 
maga is változik. Én most abban az életkorban vagyok, amit Kosztolányi nem élt 
meg. Nem mondhatom már annyira magától értetődően, amit Esterházy mon‑
dott nagyon régen, hogy ő a bátyánk. Tizenöt évvel ezelőtt, amikor írtam a le‑
veleiről, már akkor megértőbb voltam vele, mint fiatalkoromban, és azóta még 
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sokkal inkább az vagyok, az emberi vonásait illetően is. Ha látom is a jellemé‑
nek egyes gyengeségeit, nem akarom már megítélni, nincsenek ellenérzéseim sem 
ezekkel kapcsolatban. Csak azt látom, hogy itt van ez a zseniális ember, mondjuk 
úgy, hogy egy olyan ember, akinek nagyon jó képességei vannak, szerencsésebb 
pillanataiban pedig zseniális. Egy‑egy pillanat pedig egy hosszabb mű megírásá‑
ig is tarthat, mert ő a zsenialitást óriási munkabírással egyesítette.

És mi már azt is látjuk, amit ő még nem tudhatott, hogy nagyon kevés idő 
jutott neki. És egy sokrétű, sok műfajban kiemelkedő életmű köthető hozzá. És 
nem kapkod közben, beosztja az idejét, pénzt is keres, mert muszáj neki, nem 
akar rosszul élni, családja is van. Kicsit kurva is. Ezért sem lehet haragudni rá, 
mert tudjuk, hogy egy eltökélten önfeláldozó alkat sokkal rosszabb tud lenni, 
mint a szeretet kéjence és kurafija. (Ez idézet volt egy leveléből.) Nagyon örü‑
lök, hogy van egy ilyen szellemi elődnek tekinthető férfiú, akinek a 20. század 
kataklizmái között megadatott egy megaláztatások, bukások nélküli, rövidsé‑
gében is teljes élet.

 Ha már a teljes életnél járunk : ahogy újraolvastam az 1997‑es cikkedet, azon 
töprengtem, hogy a levelekből összerakható ugyan egy töredékes életút, fontos tettek, 
gesztusok mégis kimaradnak belőle. Mert igaz ugyan, hogy Kosztolányi többnyire 
akar valamit, ha levelet ír, sokszor viszont tesz is másokért, elegánsan és nagyvona‑
lúan. Például, amikor eléri, hogy a lord Rothermere által felajánlott 1000 fontos 
díjat megosztva Krúdy és Móricz kapja meg, úgy, hogy Krúdynál még azt is el kel‑
lett intéznie, hogy legyen egyáltalán olyan kötete, amelyre odaítélhető a díj, Móricz‑
cal pedig nem sokkal korábban veszett össze az Ady‑revízióban és Arany János írói 
jelentősége kapcsán.
− Fantasztikus minőségérzéke volt, és a szellemi bátorságot sem lehet elvitatni tő‑
le. Azt tudta nagyon jól megoldani, hogy a  köznapi dolgokban, amikor pénz‑
ügyekről volt szó, megvívta a  kicsinyes hajszákat, kétszer‑háromszor eladta 
ugyanazt a kéziratot, de amikor jelentős döntésekről volt szó, következetes és bá‑
tor volt. Még a tévedéseiben is. Nyilván nem lehet megkerülni az Adyról alko‑
tott véleményét és a Toll‑vitát. Én Adyt nagyon nagyra tartom, nekem ő rendkí‑
vül fontos. De tudjuk, hogy Kosztolányi Adyval szembeni ellenérzéseinek meg‑
van a maga története. Ady akkorát rúgott a pályakezdő Kosztolányiba, amit na‑
gyon kevesen tudnának ép érzelmi struktúrával végigszenvedni. Aki már kapott 
ilyen‑olyan rúgásokat, az ezt pontosan tudja. Ady már akkor, 1907‑ben nagy te‑
kintély volt, pár évvel idősebb, mint Kosztolányi, ráadásul olyan dolgokat fogal‑
mazott meg, ami a személyes ellenszenven meg a szemétkedésen kívül alapvető‑
en kétségbe vonta Kosztolányi költészetének premisszáit, éltető forrásait. Kosz‑
tolányi elegánsan reagált erre egy Adyhoz írt magánlevélben, túlélte, még okult 
is belőle – szerintem az, hogy a Szegény kisgyermek panaszai sokkal koncentrál‑
tabb kötet, amely meg is hozta az áttörést, a bírálatnak is köszönhető, Ady szán‑
dékaitól függetlenül. Onnantól kezdve Ady ekézéséről nem tett le, de ezt meg tu‑
dom érteni. Ha megnézzük a Tollban publikált cikkét, ott nemcsak Ady hullájá‑
ra hord még egy szekér földet, hanem megfogalmaz nagyon fontos dilemmákat 
is, a magyar költészet belső ellentmondásaira, szakadásaira mutat rá. Ady alkatá‑
val szemben is egy sor helytálló észrevételt fogalmaz meg. Kicsit leegyszerűsítve 
azt mondhatnám, hogy tulajdonképpen mindenben igaza van, csak egy dologban 
nincs igaza, abban, hogy Ady ne volna nagy költő. Mert nagy költő, még költői‑
etlenségében is az. De minden későbbi versolvasónak, irodalomértőnek jogában 
áll, hogy az ilyen vélekedést felülbírálja, Kosztolányi pedig nem lett volna Kosz‑
tolányi, ha nem ezt mondja. Azonkívül pedig megfigyeltem, hogy 1929 után na‑
gyon megritkultak az Adyval kapcsolatos megnyilatkozásai, ami van, az is sok‑
kal indulatmentesebb – kiadta a mérgét. Nyilvánvalóan úgy tudja saját költésze‑
tét, saját szerepét megformálni, legitimálni, hogy azt, amit Ady csinált, leválaszt‑
ja a magyar költészet modernizálódásáról. Csakugyan, Ady mai szemmel nézve 
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sokkal inkább egy archaikus, régi magyar költőnek látszik, mint abban az idő‑
ben, amikor még botrányosan modern volt. A modernsége látszik különösen ré‑
giesnek. Költészetének későbbi szakasza, amikor a kuruc versekre rátalál, és hoz‑
zákapcsolódik a régi magyar hagyományhoz, az érződik talán élőbbnek. De ez 
már messzire vezetne – csak azt akarom jelezni, hogy Kosztolányi problémaér‑
zékenysége akkor is hibátlanul működik, amikor igazságtalan. Hogy egy másik 
költőt mondjak, amikor a még jóformán gyerek Weöres Sándorral levelez, ott is 
azonnal észreveszi, mennyire tehetséges költő. Miközben látszik az is, milyen fá‑
radt, már nem tud odafigyelni, nem tudja kézben tartani a dolgokat, halálféle‑
lem gyötri, fájdalmai vannak, és mégis, a figyelmének morzsáiból is jut elég arra, 
hogy Weöresnek egy életre szóló útmutatást adjon.

 A pályakezdőkre, fiatalokra odafigyelni egyáltalán nem könnyű, ezt többek közt 
az irodalom történetéből is tudhatjuk. Babitsnak például nagyon nem ment, persze, 
ő sokkal inkább hatalmi helyzetben volt, mint Kosztolányi.
− Babits ebben a tekintetben elképesztő antitalentum volt. Miközben, azt hiszem, 
egyik legfőbb vágya az volt, hogy tiszteljék, szeressék és kövessék az akkori fiatalok.

 Kosztolányinak a József Attilával való viszonyában, a Weöressel való viszonyában 
ez sokkal jobban ment.
− Neki ehhez volt érzéke. És meg tudta tenni azt, amit nagyon sok befutott, idős 
költő nem tud, hogy saját direkt ízlésbeli kereteit legalább egy pillanatra felfügges‑
sze. Hogy észrevegye a létező személyt, a formálódó alkotói észjárást a másikban.

 És kilásson a saját generációjából és beszédmódjából, észlelje és értékelni tudja 
azt a váltást, ami József Attila és Weöres költészetében megfigyelhető. Ez sem adó‑
dik olyan könnyedén.
− És aztán ez továbböröklődik, hiszen ezt Weöres egészen felsőfokra vitte, ami‑
nek következtében belelátott nagy értékeket olyanokba is, akikben azok nem vol‑
tak benne. Ez megint egy dilemma, de ehhez tovább kell élni, Kosztolányi olyan 
hamar halt meg, hogy ilyen tévedésekbe nem esett bele.

 Már az 1997‑es írásodban emlegeted a pályának azt az utolsó szakaszát, amely‑
re a fiatalok támogatása is tehető – azt írod, hogy Kosztolányi nagyon jól vészelte át 
azt, hogy a húszas évek végén megváltozott az irodalmi divat és környezet. El tud‑
ta kerülni, hogy kimenjen a divatból. Viszont, ha máshonnan nézzük, akár törést 
is láthatunk a húszas évek második felében, hiszen félbeszakadt egy nagy regényírói 
korszak – te mit gondolsz, miért nem írt több regényt ? 1936‑ig még írhatott volna.
− Ez számomra is rejtély. Innen, a messzeségből úgy látom, nem volt energiája hoz‑
zá, hogy újra nagyobb fesztávú terveket alkosson meg és hajtson végre. De nem 
ez volt az első törés, szerintem az első világháború vége legalább olyan nagy törés 
volt mindenki számára, és ez nem is az életkori okokból adódott elsősorban (ab‑
ból is), hanem a háborús vereségből meg Trianonból.

 Meg abból, ami a kettő között volt, a Tanácsköztársaság alatt hozott döntéseik kö‑
vetkezményeit is viselni voltak kénytelenek sokan.
− Ha végignézzük akkori nagyjainkat, Babitsot, Kosztolányit, Krúdyt, Móriczot, 
Füst Milánt (Ady ezt „megoldotta”, hiszen 1919‑ben lezárta a pályáját), azt látjuk, 
hogy mind‑mind teljesen új helyzetben, rosszabb feltételek mellett építették újra 
a személyiségüket. Tudjuk, hogy például Füst évekig depressziós és munkaképte‑
len volt. Más kérdés, hogy utána nagyon megerősödött, de akkor ezt nem lehetett 
tudni – most tudjuk, hogy egy csomó minden kellett ahhoz, hogy eljusson a Fele‑
ségem története csúcsára, de ezt a kortársak nem látták, és akinek ez a mű a kezébe 
került, az, például, nyelvi kifogásokat támasztott, mint Fülep Lajos. De ha megnéz‑
zük Babitsot, aki egyértelműen a progresszív irodalom élharcosának tartotta magát 
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az első világháború előtt, utána konzervatív utóvédharcot folytatott. Ez elképesztő, 
ha belegondolunk. És, ráadásul, óriási szerencse, hogy erre rájött, mert méltóság‑
teljesen tudta csinálni, és eredményesen. Részben ennek köszönhető, hogy a Nyu‑
gat harmadik nemzedéke életképessé vált. Ehhez képest Kosztolányi a saját atti‑
tűdjeit sokkal inkább meg tudta őrizni. És nem is esett úgy szét, mint Krúdy. Azt 
látnunk kell, hogy Krúdy ma legjelentősebbnek látszó, a húszas évek elején, illetve 
még 1917–18‑ban írott művei, mint az Asszonyságok díja, a Napraforgó, az Utolsó 
szivar az arabs szürkénél és a környező novellák, a Mit látott Vak Béla szerelemben és 
háborúban mögött egy totálisan szétesett személyiség áll. Kosztolányi viszont ös‑
szefogott maradt. És személyiségből is, tájékozódó hajlamból is tudott volna még 
nagyon sokáig gazdálkodni. Az is óriási előnye volt, hogy rengeteg nyelvet tudott, 
amiben Babitscsal közös volt, de Krúdyra és Móriczra ez már nem volt jellemző. 
Nagyon kommunikatív volt, mindenféle irányban tájékozódott, a PEN Club‑vo‑
nalon meg egyéb vonalon tartotta a kapcsolatot a kortárs írókkal, közös nevezőre 
tudott velük jutni. Hogy most megint a levelekre térjek vissza : lehet azon mulatni, 
milyen komikus módon hízeleg különféle kortárs külföldi íróknak, de én ma már 
ezen nem nevetek annyira. Inkább azt látom, mennyire fontos volt neki, hogy őt 
is megértsék, és ő is megértse őket, és közös értékek birtokában valamire jussanak. 
És ez nem egyszerűen karrierépítés volt, hanem valami olyasmi, amit élő európai 
irodalomnak nevezünk. Egy pillanatig nem tévesztette szem elől a nemzeti érté‑
kek fontosságát, de egyúttal fontosnak tartotta, hogy a magyar irodalom integrá‑
lódása a nyugati kultúrkörbe ne szakadjon félbe. Azt, hogy saját magát ebben ki‑
tüntetetten fontosnak látta, nem róhatjuk fel neki.

 Ezt azért a többiek is belátták, még Móricz is úgy gondolta, hogy a magyar iroda‑
lom külföldi népszerűsítésére Kosztolányinál aligha találni alkalmasabbat. A nyelvtu‑
dása, a szereplési képességei, az egész fellépése miatt. Azt gondolom egyébként, Kosz‑
tolányinak ezeket a képességeit, azt, ahogyan íróként el tudta adni magát, másként 
látjuk ma, amikor egy írónak szintén nagy előny, ha jól szerepel, megnyeri a közön‑
ségét. Már nem lehet gőgösen lenézni Kosztolányit azért, hogy el tudta önmagát és 
az írói produktumait is adni. Nem állami fizetésekből vagy ösztöndíjakból épültek 
az életművek.
− Persze, de nyilván akkor még az irodalomnak nagyobb belső fontosságtudata is volt.

 Meg tágasabb környezete : a sajtónyilvánosság számára még az írók emberi mivol‑
ta, magánélete is érdekes volt.
− Meg a könnyedebb műfajoktól sem voltak olyan élesen elválasztva. Ha megnézi 
az ember, például, hogy Tóth Árpád mennyi elképesztő kuplét írt…

 Móricz kabarékban dolgozott.
− De Tóth Árpádtól, ettől a nagyon finom, ezoterikus költőtől a kuplék és a sza‑
tirikus versek talán még meglepőbbek. Aki tehát alkatilag ettől nem idegenke‑
dett, mint Babits, azt nagyon könnyen beszippanthatta. Pénzt kellett keresni, és 
ezt nagyon sokféle módon meg lehetett tenni, például fordítással is. A fordítás 
a legbiztonságosabb, hiszen ott mindig azt lehet mondani, hogy nem én írtam. 
És ha nincs más pénz, akkor aprópénz kell, amire az ember válthatja a tehetségét.

 Többször emlegetted azt, hogy azért tudod megérteni egyes lépéseit, mert beléptél 
már abba az életkorba, amelyben ő volt, átélted te is, miként változik meg az ember 
és körülötte a világ – de a prózaírói beszédmódodban érzel‑e valamilyen kapcsolódást 
Kosztolányihoz ? Volt olyan életperiódusod, műved, amikor kötődtél valamiképp hozzá ?
− Erre nehéz válaszolni, mert rám sok mindenki hatott, minden időszakban más 
és más. Mindenesetre vannak olyan írók, akiket leginkább emlegetni szoktam 
ilyen kérdésekre válaszul, és Kosztolányi nincs ezek között. Viszont erősen fog‑
lalkoztat. Rendre újraolvasom a novelláit, regényeit, esszéit, cikkeit. Kíváncsi va‑
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gyok a trükkjeire. Minden nagy írónak van legalább egy trükkje, amit csak ő tud, 
és azt érdemes ellesni. Kosztolányinak mint elbeszélőnek több is van. De soha 
nem jutott eszembe, hogy úgy írjak, mint ő, és utánozni próbáljam. Már kezdő 
író koromban is mérce volt számomra, mert a pontosság, a biztoskezűség, a szen‑
vedély és ugyanakkor a hűvös elegancia együttállása nekem nagyon imponált. 
De én másmilyen alkat vagyok. Nyelvi purizmusától is távol tartottam magam 
mindig, miközben azt tartom, hogy ez igenis nagyon jót tesz a jelenlegi nyelvi 
szokások közepette, hogy valaki egy kicsit szigorúbb, úgy, hogy óriási nyelvi ta‑
pasztalat áll mögötte. Ennek köszönhetően egyébként, szerintem, lassan‑lassan 
egy bizonyosfajta múltszázadiság is telepszik a nyelvezetére, ami, például, Krú‑
dy prózájában kevésbé figyelhető meg, vagy akár Móriczéban is. Ha már az ő ne‑
vük elhangzott : Krúdy is, Móricz is erősebben hatott rám, mint ő (az Erdély‑tri‑
lógiának különösen sokat köszönhetek), viszont Kosztolányi sokkal inkább mér‑
ce számomra, mint ők.

Ha tehát úgy tesszük fel a kérdést, hogy közvetlenül hatott‑e rám, akkor nem. 
Ha a kérdés az, hogy fontos‑e, akkor a válasz : igen. És egyre fontosabb. Nem le‑
het megúszni azt, hogy az ember a szellemi előfutárának tekintse, de ennek nem 
az a célja, hogy saját magát megnagyobbítsa az ember. Nem a vállára akarok rá‑
állni, hanem szembe akarok nézni a szellemi örökségével. Ha a 19. századból kel‑
lenek olyan költők és írók, akikre szívesen gondolok, akkor ott van Kemény Zsig‑
mond, Vörösmarty, Madách vagy Vajda, a 20. század első feléből pedig itt van 
nekem, sokak mellett, Kosztolányi. Ő az, akihez csont nélkül lehet viszonyulni. 
Ettől még elképzelhető, hogy ez vagy az a mű nem tetszik, vagy, adott esetben, 
egyes írói megoldásokat is tudnék kifogásolni. Amikor például az Aranysárkányt 
olvastam, volt olyan érzésem, hogy ezt vagy azt másképp is lehetett volna. De 
közben meg azt is érzem, hogy az is elég jó, ahogy ő csinálta…

  Nekem a legkérdésesebb mindig az epilógus volt, az asztaltáncoltatós jelenettel. De 
nem tudtam eldönteni eddig még, elhibázottnak gondolom‑e vagy sem.
− Például ez is – de valahogy be kell fejezni. Meg Vilmos történetének alakulásá‑
ban is van egy kis erőltetettség, sok esetben látom, hogy azért választja ezt vagy azt 
a gesztust Novák részéről, hogy még jobban elkeseríthesse Vilmost, pedig ez így 
nem életszerű. De a viharjelenet telitalálat. És amikor nem a tízesben van a nyíl‑
vessző, akkor is a kilencesben, és lehet, hogy ez a kilences nem is a tízes alatt van, 
hanem tőle jobbra vagy balra. Az a szép az elbeszélő prózában, hogy ugyanarra 
a problémára több jó megoldás is lehet vagy lehetett volna.

 Van olyan novellája, amelyik kapásból eszedbe jut, ha kiemelkedőt kell mondanod ?
− Említettem már a Házi dolgozatot, de számos Esti‑novellát is nehezen tudnék nél‑
külözni, most éppen az Esti és Elingert említettem, lehetséges, hogy hat hónap múl‑
va egy másikat mondanék, és nem lehet szó nélkül elmenni a Fürdés mellett sem.

 És azt a véleményt osztod, hogy a korai novellák gyengébbek (Szilasi szerint sok‑
kal gyengébbek), mint a későbbiek ?
− Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjak, egyhuzamban végig kellene ol‑
vasnom Kosztolányi összes novelláját, vagy legalábbis az első tíz év termését. Ha‑
sonló helyzet lehet, mint a versekkel – nehezen lenne vitatható, hogy a Szegény 
kisgyermek panaszai az első igazi, jól sikerült Kosztolányi‑kötet. De ha a Négy fal 
közöttet nézzük, ami még éretlen és kiforratlan, abban van az Üllői úti fák, és még 
egy csomó olyan vers, amelyben Kosztolányi teljes fiatalos pompájában ott van. 
Felvetődik a kérdés, hogy mi a műalkotás – a kötet vagy az egyes szövegek ? Lehe‑
tetlennek tartom, hogy ha valakinek harmincéves koráig van egy ekkora életmű‑
ve és ilyen istenáldotta novellaírói tehetsége, akkor még véletlenül se legyenek re‑
mekművei ebből az időszakból. Biztosan vannak már ekkor is remekművek, csak 
még nem dominálnak. Az igazi emblematikus művek később jönnek, és azok fe‑



11

lől olvassuk a korábbiakat is. Meg az is lehet, hogy írt egy sor olyan, önmagában 
véve remek novellát, amelyek nem jellemzők az érett Kosztolányira. Hiába na‑
gyon jók, olyanok, mintha nem ő írta volna őket.

 És megszoktuk, melyek a nagy művek, ezért ritkán vállalkozunk felfedezésekre.
− Ha például egy dramaturg friss szemmel olvasná el Kosztolányi drámai kísérle‑
teit, azokban is egészen meglepő dolgokat találhat. Pedig nagyon nehéz volna őt 
jelentős drámaíróként színreléptetni…

 Fiatalkorában viszont még, te is idézted annak idején ezt a levelet, a generációja 
drámaírójának szerepét osztotta magára.
− Igen, és ráadásul szőke kolléganéjával Shakespeare‑t akart nemzeni, de végül 
is a drámai kísérletei nem bizonyultak jelentősnek. Viszont elképzelhető, hogy 
lesz egyszer olyan színházi környezet, ahol ezek felértékelődnek. Nyilván akkor 
sem lesz ez jelentős drámai életmű, ott lesz mindig a szívfájdalom, hogy miért 
nem írt többet, és miért nem hagyta magát a színháztól úgy beszippantani, aho‑
gyan Móricz.

 Eközben drámafordításaival, színikritikáival hangsúlyosan jelen volt a korszak 
színházában, a Színházi Élet című lapban, ha körkérdéseket intéznek írókhoz, az 
első két helyen általában Móricz és Kosztolányi szerepel.
− Amikor nézi az ember akár a Rómeó és Júliát, vagy, amit én még jobban meg 
tudok ítélni, a Danton halálát, ott az látszik, hogy nagy színpadi érzékkel fordí‑
tott drámát, és a fordítás ráadásul, pedig ez gyakran megtörténik, nem avult el. 
A Danton halálát a Kosztolányi‑féle szöveggel lehet ma is játszani.

 A drámakísérletek és a ‑fordítások kapcsán munkásságának egy ritkábban em‑
legetett területére tévedtünk : mit gondolsz, vannak még újraértelmezésre váró mű‑
vek, jelenségek az életműben ? Persze, ez nem létező kérdés, mert mindig van ilyen, 
de mégis : feltűnően nagy számban íródnak róla a  szemináriumi‑ és szakdolgoza‑
tok, doktorik. Nem lehet mondani, hogy elhanyagolt szerző lenne – van még miről 
beszélnünk ? És most nem az életrajzára gondolok, ott nyilvánvalóan számos tisz‑
tázatlan pont van.
− Most jelenik meg a kritikai kiadás, ettől sem lehet eltekinteni. De nemcsak er‑
ről van szó, arról is, hogy időben most lépett át egy határvonalat. Az elmúlt évek‑
ben haltak meg azok az utolsó emberek, akiknek közvetlen személyes emlékeik 
lehettek róla. Az én gyerekkoromban még rengeteg olyan tanú volt, aki ismer‑
te őt. Ha belegondolok, kisgyerekkoromban alig harminc éve halt meg, itt jár‑
tak‑keltek közöttünk, akik szerették, csodálták vagy éppen irigyelték. Ennek ma 
már nyoma sincs. Elképzelhetőnek tartom, hogy ez fogja ösztönözni a vele való 
foglalkozást, meg, persze, az, hogy annyi gyúanyag van benne, hogy az most is 
működik. Nyilvánvalóan egy csomó minden most nem érdekes annyira. Elkép‑
zelhető, hogy amit a korabeli Budapestről írt riportok vagy karcolatok formájá‑
ban, az már túlságosan messze van attól, hogy a közvetlen élményszerűségével 
hasson, de nincs elég messze ahhoz, hogy egzotikus legyen, vagy valami archeo‑
lógiai kincsesbányaként nyissuk fel. Ha lett volna száz évvel korábban, a reform‑
kori Pest‑Budán egy hasonló szemléletű, hasonlóan éles szemű, elegáns, megfi‑
gyeléseit biztos kézzel elrendező író, mint ahogy Nagy Ignáctól Kuthy Lajoson át 
senkit nem lehet Kosztolányi tehetségéhez fogni (aki meg hozzá foghatóan tehet‑
séges volt, mint Petőfi vagy Vörösmarty, az nem szerette eléggé Pestet), tehát ha 
ilyen mélységélességű beszámolók volnának, akkor egyszerűen lehetne rekonst‑
ruálni és egymással összevetni a korabeli élet különféle mozzanatait.

Meg az, amit Kosztolányi a személyiségében hordoz : hiszen őbenne még ott 
van egy régebbi patriarchális Magyarország nyomokban, ami ellen fiatalkorában 
küzdött is, érett korában is iróniával szemlélte sokszor, de mégis ott van, hogy ne‑
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velkedett egy bizonyos vallásban, amely a gyerekkorát meghatározta, hogy volt 
egy szülőföldje, amit elveszített, és, hogy annak tudatában nevelték : ő egy ma‑
gyar nemesember.

 Meg ott volt az 1848‑ban harcoló nagypapa is, aki a magyar történelemnek ezt 
a hősi fejezetét közvetlenül adta át neki.
− Verseiből is kiderül, mennyire fontos volt neki az ősökben testet öltő kulturális 
emlékezet, gondoljunk csak az Ezer év múlva című versre. Egy levelében meg az‑
zal dicsekszik, hogy egyik felmenője Mátyás király korában jelentős költeménye‑
ket hozott létre. A Csáthról írt nekrológban nem mulasztja el megemlíteni, hogy 
Csáth felmenői közt (tehát a rokonság miatt az ő felmenői közt is) ott van Bara‑
nyai Decsi János, a híres humanista történetíró. Tehát a magyar régiség is meg‑
volt benne, noha soha nem tekintett abba úgy bele, mint Mikszáth vagy Krúdy. 
De azt a kérdést vizsgálni kellene egyszer, hogy a nemesség eszméje a magyar iro‑
dalomban hogyan volt meg, és ez aztán hogyan vált kompatibilissé a modernizá‑
cióval meg a progresszióval. Ez nemcsak a reformkorban volt izgalmas probléma, 
hanem nyolcvan‑száz évvel később is. Meg, amint láttuk Babits esetében is, köz‑
ben ez nagyon erős defenzív és konzervatív pozíciókat vett föl a húszas és még in‑
kább a harmincas években is. Kosztolányiban nem volt ez olyan erős, mint Ba‑
bitsban, de ha még tovább él, ki tudja, mivé alakult volna. Próbáljuk elképzelni 
Kosztolányit a negyvenes évek elején. Rettenetes elgondolni. Ennél már csak azt 
rettenetesebb elképzelni, hogy a negyvenes évek második felében mi lett volna 
vele, amikor még mindig nem lett volna olyan nagyon idős. De maradjunk a té‑
nyeknél : akkor is ott van, hogy a magyar irodalomnak egy igen fontos szegmense 
ebből a hagyományból táplálkozik. Babits ki is mondja, hogy a magyar irodalom 
nem paraszti, hanem nemesi eredetű lényegében és legnagyobb áramlásaiban, és 
ezt az irodalom humanista pozícióinak védelmében mondja ki, nem valamilyen 
avíttas, feudális, archaikus világrend életre galvanizálása végett.

 Móricz a Babits Mihállyal a Garda tón című híres esszéjében úgy igyekszik író‑
társát jellemezni, hogy elmeséli, mennyire megértette egymást az ő felesége, Holics Jan‑
ka, illetve Babits, hiszen mindketten hivatalnokcsaládból származtak, és „ez egy lát‑
hatatlan és szellemi szőnyeget terített alájuk”. De egyébként is nagyon fontosnak tar‑
totta, ki milyen családban, vallásban, hagyományban nevelkedett föl.
− Nagyon tanulságos, ahogyan Móricz József Attiláról ír egy kései cikkében, és 
a proletárról kifejti az elméletét. A rögtönzött elmélet esetleg vitatható vagy ár‑
nyalásra szorul, de a benne rögzített konkrét megfigyelések ragyogóak.

 Már a magyar régiséghez és a nemesi hagyományhoz kapcsolódás is árnyalja a „mo‑
dern Kosztolányi” képét : a mai irodalomban is azt látjuk, hogy az újraíró tevékeny‑
ség több irányból közelít az életműhöz, nem egyetlen hagyományvonalba épül bele 
Kosztolányi. Ott van Esterházy, az emblematikus Estivel, de ott a vajdasági magyar 
irodalom is, Lovas Ildikóval és Tolnai Ottóval, akik elődeikként mutatják fel Csát‑
hot és Kosztolányit, azokat az írókat, akik még a vajdasági irodalom időszámítása 
előttre tehetők.
− Ők egyszerre akarják tájköltészetté tenni és nagyon vagány progresszív íróvá. De 
kétségkívül van bácskai identitása Kosztolányinak. Olyanja is van neki, egyebek 
mellett. Ehhez hozzátartozik, hogy az ő nemzedéke vidékről odaözönlött Pest‑
re, meghódította a várost, és, miközben ő maga alkalmazkodott Pesthez, pesti‑
vé vált meg budaivá, olyan ízeket lopott bele, amelyek azelőtt nem voltak ben‑
ne. Krúdy mint Óbuda, Tabán a pesti Belváros nagy krónikása sokat tett azért, 
hogy a régi és épp eltűnőben lévő városrészek igazi vidéki helyek legyenek. Ez na‑
gyon szép dolog volt és költőileg produktív, de az ember nem tudja nem észreven‑
ni, hogy A vörös postakocsiban Krúdynak még nagyon frissek a pesti tapasztala‑
tai, és a várossal nem tud mit kezdeni, csak a szerkesztőségben hallott pletykák‑
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ból csinál költői látomást. Amikor Kosztolányi a kertre rogyó fákról meg a mo‑
gyoró‑mákról beszél, ott is érződik még, hogy hiába dicsekszik azzal, hogy nem 
idegen Budapesten, azért ez az állítás önmaga ellenkezőjét is jelenti. Annál in‑
kább tudom értékelni a gesztusait meg a habitusát, hogy igyekszik a közeget ma‑
gához húzni, nemcsak ő akar hasonulni. Ez szerintem az összes nyugatos közül 
neki sikerült a legjobban.

 Ha „Budapest íróját” keressük, Kosztolányi sokkal hamarabb eszünkbe jut, mint 
Móricz, holott utóbbinak biztosan több fővárosban játszódó regénye, kisregénye van.
− Igen, de Móricz nem tekintette kultuszhelynek a várost, inkább csak szocioló‑
giai ténynek. Meg a leányfalusi zöldség és gyümölcs felvevőpiacának. Az a kér‑
dés, hogy a nyugatosok milyen személyre szabott viszonyt alakítanak ki fővárosi 
környezetükhöz. Ezt mindenkinek meg kellett oldani valamilyen módon. Fur‑
csa, hogy aki budapesti születésű, mint Füst Milán, Karinthy vagy Szomory De‑
zső, azoknál ez kevésbé látszik fontosnak.

 Lehet, hogy épp az idegen tekintetre van szükség, arra, hogy valaki ne beleszüles‑
sen egy közegbe, hanem kívülről tudja nézni, mondjuk, éppen Budapestet.
− Ez így van, és az egyetlen kivétel József Attila, de ő csak látszólag kivétel. Ró‑
la épp Móricz mond ki valami lényegeset, amikor el sem akarja hinni, hogy ez 
a fiú a Ferencvárosban született, mert úgy néz ki, mintha makói lett volna világ‑
életében. És ezek a vidéki élmények, Öcsödtől kezdve Makóig, sokkal meghatá‑
rozóbbnak látszanak valahogy. Amikor azt írja, hogy az utca és a föld fia vagyok, 
akkor az utca mintha falusi utca volna – ezért tudja a Külvárosi éjt is úgy megír‑
ni, és a külvárost felfedezni. A fiatal Kosztolányi olyan értékeket tulajdonít az Ül‑
lői úti fáknak, amelyek a reálisan létező Üllői úti fákban valószínűleg nem voltak 
benne, viszont a város legendájából azóta sem lehet kiretusálni őket, és eljut egé‑
szen a Szeptemberi áhítatig, ami tekinthető vedutának.

 Az áhítatos embergép című esszékötetedben, nem Kosztolányi kapcsán, van egy 
nagyon izgalmas és számomra kimondottan inspiratív gondolatod, hogy a magyar 
irodalom történetét érdemes lenne megírni a kudarcok történeteként is. Itt nem a mű‑
veken belüli elhibázott megoldásokra, vagy a gyenge művekre kell gondolni, hanem 
olyan esetekre, amikor úgy látszik, egy író rosszul döntött, nem azt a témát, műfajt 
választotta, amely alkatilag neki való vagy mai szemmel izgalmasabb lett volna. Egy 
írói útelágazásnál ma rossznak tűnő irányba indult. Kosztolányinál látsz ilyen esetet ?
− Ebben a vonatkozásban az is fontos, hogy valaki milyen gyorsan tud fejlőd‑
ni, egyáltalán, tud‑e fejlődni, és a következő regénye nem gyengébb vagy halvá‑
nyabb, hanem sokkal erősebb, magabiztosabb, mint az előző. Nehéz ilyesmiket 
felfedezni, mert Kosztolányi sokat adott a  látszatra, és pontosan azt nem akar‑
ta, hogy észrevegyék, ha valami nem olyan jól megy neki, mint ahogy szeretné. 
De lehetetlen észre nem venni, hogy a lírája a fiatalkor elmúltával és a világhá‑
borús vereség bekövetkeztével egy kicsit megbicsaklik. És ő ebbe nem akar bele‑
törődni – a Bús férfi panaszait lehet úgy is olvasni, mintha szeretne még egy Sze‑
gény kisgyermek panaszait, annak fergeteges sikerével és ifjonti lendületével. És 
nagyon szép dolgok vannak ugyan a Bús férfi panaszaiban, de ez mégsem megy. 
Nem azért, mert rosszabb költő lett volna, valószínűleg jobb költő lett, és mégis, 
miközben egészében megoldja, hogy ne menjen ki a divatból és ne felejtsék el, ne 
hagyják számításon kívül, van egy bizonyosfajta költészet, amelyet csak fiatalon 
lehet művelni. A legzseniálisabb költő sem tehet az ellen, hogy elmúlik a fiatalsá‑
ga. Ahhoz Goethének kell lenni, hogy valaki egy megfelelő középkorú, bölcs köl‑
tészetet vagy esetleg aggastyán‑kori költészetet alakítson ki, Nyugat‑keleti díván 
formájában meg bölcs gnómák formájában, és ezzel együtt sem vagyok biztos ab‑
ban, hogy ez a költészet az, ami igazán előrevisz. Ez csak Goethe személyes zse‑
nialitása meg szerencséje, boldogsága meg boldogtalansága.
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Vagy, visszatérve a lehetséges kudarcokhoz Kosztolányinál : ott van az is, hogy 
nem tudta továbbvinni a regényírói programját. Az is látszik, hogy életművében 
nem volt olyan átfogó írói terve, ami annak egészét irányíthatta és vezényelhette 
volna, hanem, bizony, újra meg újra improvizálnia kellett. Zseniálisan improvizált, 
de ez nem vált mindig előnyére. Nemcsak a pénzkeresés kényszere miatt, de az ál‑
landó improvizációk miatt is jobban elaprózódott a tehetsége, mint kellett volna. 
Másfelől meg, ha meg akarjuk vonni a mérleget, akkor ott van a barátja, Karin‑
thy, akinek a tehetsége még sokkal inkább elaprózódott. Úgyhogy én azért a mér‑
leget mindent összevéve kedvezően vonnám meg, csak ha az ember jobban oda‑
néz, akkor látszik, hogy nem minden úgy alakult, ahogy esetleg ő szerette volna, 
és nem volt százszázalékos a nagyszerű képességeinek kihasználtsága. Ugyanak‑
kor vannak írók, Örkény István vagy Mészöly Miklós, akik világéletükben nagy‑
regényt szerettek volna írni, és soha nem jött össze nekik, és nem is biztos, hogy 
elhitték, hogy az, amit meg tudtak írni, felér vele. Vagy Vörösmarty, aki szeretett 
volna hatalmas nagyeposzokat írni, amikből csak töredékek készültek el, ráadá‑
sul én a közéleti líráját nem is tartom annyira értékesnek, mint az eposztöredéke‑
ket vagy a Csongor és Tündét – ehhez képest Kosztolányi sokkal jobban járt. Meg 
az, hogy halála után a hivatalos kultúrpolitika annyira mostohán és igazságtala‑
nul bánt vele, ez nagy baj, meg hátráltatta a recepcióját, utólag ez mégsem egy‑
értelműen hátrány, mert annál nagyobb lendülettel, rehabilitálásszerűen sikerült 
ezt behozni. Nem most van az első Kosztolányi‑kultusz ideje, hanem a nyolcva‑
nas években, amikor Kosztolányi felértékelése egyértelműen az esztétikai ellen‑
állás része volt. Ilyen szempontból a szerencsés alkotók közé számítható, minden 
kisebb‑nagyobb pechjével együtt. A legnagyobb balszerencséje az volt, hogy fi‑
atalon halt meg, méghozzá szörnyű szenvedések közepette. Ez azonban életrajzi, 
nem pedig írói balszerencse.

 És Kosztolányinál azért másképp beszélhetünk hiányokról, mint Karinthynál, hi‑
szen számos nagy mű létrejött.
− Ott a négy regény, több száz novella, amelyből ötven egészen biztos, hogy csont 
nélkül remekmű, de lehet, hogy több is, ott az Esti Kornél, és a lírája is a legna‑
gyobb költői életművek közé tartozik.

 A hiányokat már csak azért sem lehet egyértelműen értékelni, mert az sem lett 
volna jó feltétlenül, ha, rátalálva arra, miként tud sikeres regényt írni, még ír jó né‑
hány ugyanolyat. Láttunk már ilyet, hogy egy író ráül a vonatra, aztán semmiképp 
sem akar leszállni róla.
− A négy regény meg az Esti Kornél‑ciklusok kapcsán is látszik, hogy ő soha nem 
ismételt. Soha nem érte be azzal, ami egyszer már megvolt neki, mindig kitalált 
valami újat, miközben ugyanúgy benne volt ő maga az újban is, mint a régiben. 
Ő íróilag épp a halála előtti években volt a csúcson. Semmi jele kifáradásnak, szét‑
esésnek vagy ötletszegénységnek.

 És ez a siker mindenekfeletti áhítását is árnyalja azért, hiszen könnyebb sikert az 
hozott volna, ha újra meg újra követi a jól bevált receptet.
− A második vagy másfeledik vonalban a két háború közt nagyon sok olyan írót 
találunk, aki így dolgozott. Kicsit félve mondom, de még Márai is ilyen volt. Neki 
nem voltak ilyen skrupulusai, nem félt a bevált receptektől, hanem nyomta a regé‑
nyeket, ahogy a csövön kifért. Máraiból, akire az a fajta elegancia, amelyet Kosz‑
tolányi sajátjaként ismerünk, szintén jellemző volt, nem hiányzott sem az intelli‑
gencia, sem a műveltség és az arányérzék, mégis érzek a könyveiben egy nagyon 
erős költőietlenséget. Kosztolányi viszont költői lény volt, akkor is, amikor kicsit 
kurva volt, akkor is, amikor kicsit aprópénzre váltotta a tehetségét. Karinthy na‑
gyon jelentős költői kapacitással rendelkezett, és nagyon sajnálatosnak tartom, 
hogy nem tudott több fajsúlyos művet kihozni magából – de a nagy költői kapa‑
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citása ellenére sem volt a lénye költői jellegű, hanem egy falstaffi vaddisznó volt, 
miközben nagyon jól értették egymást, és erősen stimulálták is egymást Koszto‑
lányival. Azok a kegyetlen hülyéskedések, amelyek részben anekdotákban, rész‑
ben levelekben fennmaradtak, mutatják, hogy miféle szakadékokba tekinthetünk 
bele, amiből feljön az, amit nagyszerű költészetnek látunk. Kosztolányi ahhoz is 
nagyon jól értett, hogy az esendőség határán valahogy megmaradjon. Nem kö‑
vette el azt az életstratégiai hibát, amit Csáth Géza, aki egy irodalomtól idegen 
szenvedélynek teljesen rabjává vált, és az végül is irodalmilag terméketlenné tet‑
te. Meg azt sem tette, amit más írók, hogy lefedje ezeket a szakadékokat, és ne te‑
kintsen beléjük többé. Beléjük nézett állandóan, és ami az életpálya szempontjá‑
ból szerencsétlenség volt, a rák és a fiatal halál, meg a rengeteg szenvedés, az, ször‑
nyű ilyet mondani, de íróilag szerencsésnek bizonyult, mert ő meg tudta olda‑
ni, hogy életművét a legmagasabb fokon zárja le, úgy, hogy nem volt ereszkedés. 
Krúdynál sem zavaró egyébként, hogy az utolsó egy‑két évben ki‑kihagy a  tel‑
jesítmény : amikor már a hónapos retekről ír, akkor érezzük, hogy ez nem olyan, 
mint a Hírlapíró és a halál, de ettől el lehet tekinteni. De ha valaki húsz éven át 
sokkal gyengébben teljesít, mint korábban, az már kínos. Ezt egyébként a Nyu‑
gat első nemzedéke mind elég jól elkerülte, részben azért, mert igen szerencsét‑
lenül meghaltak korán – Adynak nem kellett a proletárdiktatúrával és Trianon‑
nal foglalkoznia, Babits, Kosztolányi, Karinthy nem kényszerült arra, hogy azon 
gondolkodjék, belépjen‑e az Írószövetségbe.   
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