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„Az emberi személyiség, ha a maga gazdagságában, történeti folyamat

ként föltárul, olyan érdekes és tanulságos fejlemény, amely a maga 

faktualitásában a legjobb klasszikus fikciókkal, a regényekkel is vetekszik, 

s igen magas fokú önmegértést tesz lehetővé. A mai, immár erősen kiüre

sedett életvilágunkban, a rejtett szándékokat érvényesítőpiárértelmezések 

uralkodása idején, amikor minden az (ön)manipuláció szolgálatába kény- 

szeriil, ez felbecsülhetetlen jelentőségű lehetőség. Erről lemondani ön

csonkítás, a manipuláltságba való beletörődés. (Hogy azután az így meg

születő életrajzot milyen tudományos skatulyába szorítjuk bele: egyálta

lán tudománynak, irodalomnak vagy bármi másnak nevezzük — teljesség

gel érdektelen.) ’’ *\ ' f X (Lengyel András)<: >

■V
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Bevezetés

Kosztolányi Dezső ma az egyik legjobban „jegyzett” magyar író. S bár a hivatalos olvasókból 

álló „szakma” pár éve a prózaíró Kosztolányit értékeli többre, beszédes, hogy a „közolvasók” 

nemrégen éppen egy Kosztolányi-verset, a Hajnali részegséget választották minden idők leg

szebb magyar versének.

Kosztolányi iránt jelenleg is nagy érdeklődés van. Az idei évforduló - százhuszonöt 

éve született - ünnepi eseménysorozata több szakmai eredményt hozott. Konferenciát, számos 

tanulmányt, kisebb és nagyobb kötetet (Mohai V. Lajos füzetétől Szegedy-Maszák Mihály 

vaskos Kosztolányi-értelmezéséig), az év végén várhatóan megjelennek a várva várt kritikai 

kiadás első kötetei - viszont Kosztolányi-életrajz mind a mai napig nincs. S ezen, úgy fest, az 

ünnepi év keltette megnövekedett figyelem sem tudott változtatni: nincs tudomásom megjele

nés előtt álló életrajzról. (Bár Szegedy-Maszák Mihály könyvét - kiadói reklámfogásból, kri

tikusi egyszerűsítésből stb. - nem egyszer monográfiaként hirdették és minősítették, ettől a 

műfaj megnevezéstől maga a szerző határolódott el, illetve pontosította minden alkalommal: ő 

nem életrajzi monográfiát írt.)

A nem túl nagy számú részeredmény pedig még nem ad ki egy egészet: nem integrál- 

hatók egybe, belőlük nem állítható össze egy hiteles és teljes Kosztolányi-életrajz.

Rövid és pontos jellemzések és mentalitás-értelmezések azonban vannak. Kettőt közü

lük nagyon találónak gondolok.

Kosztolányi kortársai közül Schöpflin Aladár volt az, akit egyöntetűen mindenki ob

jektivitásáért, kritikáinak és irodalomtörténeti dolgozatainak pártatlanságáért és elfogulatlan

ságáért tartott nagyra. Jól ismerte Kosztolányit, idősebb lévén egészen korai kísérleteit is látta 

már: a Vasárnapi Újság irodalmi rovatának szerkesztőjeként az egészen fiatal költő verseit is 

közölte. S később is végig „képben volt”, majd túlélve Kosztolányit, annak írói utóélete ala

kulását is figyelemmel tudta kísérni. Ennek első jelentősebb állomásáról, Kosztolányiné férjé

ről írott könyvéről nem véletlenül éppen ő írt Nyugatba kritikát. Ebben - többek között - az 

alábbi, véleményem szerint, nagyon szemléletes kortársi Kosztolányi-kép található: „Koszto

lányi nem volt egyszerű, egyenes vonalú ember s özvegye nem igen titkolja, hogy mint férj 

sem volt »könnyen kezelhető«. Nyugtalan volt, szeszélyes, benyomásoknak engedő, egocent

rikus, hiú, kicsit színészkedő. A szerep, amelybe beállította magát, egyúttal lénye is volt:
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gyermekkora képéből már megkapjuk e szerep alapvonásait. Később kibővítette, tudatosan is, 

megjátszotta, ha néha-néha kiesett belőle, sietett visszazökkenni bele. Belső nyugtalansága, az 

a bizonytalanság, melyben állandóan élt s amelyből gyermekkora óta kísérője, a halálfélelem 

is eredt, sokszor vitte túlzásokba, furcsaságokba. Látszatra szabályos életmódja, melybe mint 

nagy munkás belekényszerítette magát, tele volt apró szabálytalanságokkal, egy kicsit mindig 

exotikum volt. Feloldatlan ellentétek között élt, jóság és gonoszkodásban való kedvtelés, gő

gös önérzet és hajlékony alázkodás, polgáriasság és excentrikusság, hagyománytisztelet és 

forradalmiság, komolyság és sátánkodó fintor egyszerre élt lényében. Soha nem lehetett tudni, 

melyik kerül előtérbe, sem azt, hogy melyik az igazi. A »szegény kis gyermek«, akire olyan 

szépen emlékezett, nem halt meg benne soha, érett korában is játékos és szeszélyes maradt, 

tudott gyermek-módra kacagni és gyermek-módra sírni, komolykodni és bohóckodni, nyű- 

gösködni és jókodni, fogadkozni és fogadkozásait megszegni, cinikuskodni és érzelmeskedni. 

Nyilván sohasem érezte lelkiismeretét egészen tisztának. Talán ezért fogadta magába olyan 

készségesen a psychoanalízis tanításait, - belső ellentmondásainak feloldódását kereste ben

nük, ingatag egyensúlyának megszilárdítását.

Nem mond ennek ellent a későbbi irodalomtörténész Kosztolányiról készített mentali- 

tás-„portréja” sem. Lengyel András mint a magyar modemitás „kihívásaira” adott jellegzetes 

reprezentatív „választ” értelmezi Kosztolányi költői pályáját (József Attiláé, Szabó Lőrincé és 

Babits Mihályé mellett). Az évtizedek távlatából látott kép nem kevésbé pontos, mint a kor

társé; viszont másra fókuszál: „[Kosztolányi] Tapasztalatainak újszerűsége nem a sokszor föl

emlegetett relativizáló elvekben vagy »nihilizmusában« keresendők. Az újszerűség abban ér

hető tetten, hogy ez a negatív - »pogány« - antropológiából kiinduló, a viszonylagosítást egy 

nagy kulturális tradíció folytatásaként, s ugyanakkor a saját legszemélyesebb tapasztalataként 

megjelenítő, politikailag antidemokrata író számot vetett a kényszerű közösségi alkalmazko

dás írói következményeivel. írói életművét úgy formálta ki, a rejtőzködő, indirekt önkifejezés 

lehetőségeit úgy próbálta meg a végsőkig elvinni, hogy miközben figyelembe vette a befoga

dásból fakadó, őt korlátozó erőtér létét - önmagát, élményei és valóságlátása legfontosabb ta

pasztalatait valamiképpen mégis kifejezte. Ez az alkotói helyzet azután, kivált prózájában, 

olyan stilisztikai és poétikai konfigurációkat eredményezett, amelyeket a kései modemitás 

megtapasztalása messzemenően fölértékelt, sőt szinte abszolutizált. S mivel Kosztolányi - sa

ját explicit elveit részben hatálytalanítva - egy sok minden iránt nyitott, gazdag és kimunkált 

személyiség volt, aki voltaképpen önmagával is, elveivel is harcban állott, ezek az irodalmi

„í

Schöpflin Aladár: Két élet. Laczkó Géza: Királyhágó. Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Nyugat, 1938. 
júl. 56-60.
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konfigurációk »tartalmilag« sokrétű, telített életvilágot jelenítettek meg. Aligha véletlen, hogy 

Kosztolányi talán legelismertebb, leginkább méltányolt műve, az Esti Kornél éppen ennek a 

kettősségnek a következetes, öntükröző végigvitele, megteremtve a jelentős mű auráját is.

A két idézetben közös, hogy nem választják ketté az életet és a művet, sőt mindkét ér

telmező az élet eseménytörténetéből és Kosztolányi - mint élő ember - „jelleméből” eredezte

ti az alkotó műveit. Azt sem tartom véletlennek, hogy Schöpflin éppen A szegény kisgyermek 

panaszira utal - idézet formájában -, Lengyel András pedig - cím szerint is - az Esti Kornél

ra. Ez a két mű azon túl, hogy az „érett” Kosztolányi pályájának gyakorlatilag két végpontja, 

Kosztolányi két legszemélyesebb írása. Ha lehet úgy mondani - bár ezzel, mint később bő

vebben szólok róla, többen vitatkoznak - a két leginkább önéletrajzi ihletésű kötete. Bár 

mindkettőben más-más önéletrajziság jelenik meg, közös bennük: Kosztolányi életrajz nem

igen írható nélkülük.

ii2

2 Lengyel András: A modernitás kibontakozása és törései. A magyar kultúra mélyszerkezetének átalakulása a 20. 
század első felében. Forrás, 2009. júl.-aug. 35-69. In: Uő.: Képzelet, írás, hatalom. Irodalom- és művelődéstör
téneti tanulmányok. Szeged, 2010. 61-116.
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A KOSZTOLÁNYI-ÉLETRAJZ KÉRDÉSEI
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A József Attila-kutatás többszörösen előnyben van a Kosztolányiéhoz képest. Ugyanis „Sza

bolcsi Miklós, aki évtizedeken keresztül meghatározó egyénisége volt a kutatásnak, be tudta 

fejezni nagymonográfiája utolsó kötetét is. A Kész a leltár (1999) megjelenésével teljessé vált 

a költő életének és művének az az impozáns földolgozása, amely, nagyon tudatosan, egység

ben akarta láttatni az életutat s az életművet, amely tehát a maga integratív módján részben 

föltárta, részben összefoglalta mindazt, ami a tárgykörben addig tudható volt. S nem is vitás, a 

négykötetes, összességében több ezer oldalra rúgó nagy összefoglalás még jó ideig megkerül

hetetlen lesz: minden értelmezésnek valamiképpen innen, a Szabolcsi lerakta (összefoglalta) 
alapértelmezésből kell kiindulnia.”3 Ugyanakkor pedig - rögzíti Lengyel András - „a József 

Attila-kutatás, amely elmarasztaltatott a biográfiai, kór-, párttörténeti kutatások túlhajtásában, 

az évtizedek során meglehetősen nagy életrajzi anyagot halmozott föl. Ezek az adatok persze 

sokezer publikációba, gyakran hírlapi közleményekbe szétszórva, olykor »idegen« érvelések

kel vegyítve, egymásra még nem vonatkoztatva, mintegy nyersanyagként léteznek - de létez

nek. S bár a jelen állapotban ez az anyag alkalmatlan az értelmezés érdemi befolyásolására, 

értelmezésbeli fölhasználásra, egy nagy lehetőség immár megvan.”

Kosztolányi estében - ennek nyilvánvaló tudománytörténeti oka is van - ennél jóval 

rosszabb a helyzet. Nincs Kosztolányi életrajzi kronológia és nincs Kosztolányi-bibliográfía, 

így műveinek nemhogy kritikai, de valós összkiadása sincs. A kortársi visszaemlékezéseket 

sem gyűjtötték még össze. Mindenezek nélkül pedig lehetetlen teljes, hiteles életrajzot írni.

Ezért Kosztolányi életraját illetően még mindig a feleség könyve számít alapforrásnak; 

minden tudott problémája: a csalóka emlékezet és a tudatos „csúsztatás” számlájára írható 

pontatlanságok ellenére. Zeke Gyula egy nemrég megjelent, felvetéseiben jó és a további ku

tatások számára útmutatóul szolgáló s hasznos részleteket tartalmazó dolgozata - a szakiroda- 

lom mára kialakult vélekedésével ellentétben - egyenesen szuperlatívuszokban fogalmaz vele 

kapcsolatban: szerinte „a további [életrajzi] feltárás fő forrása már mindörökre Kosztolányi 

Dezsőné Harmos Ilona férjéről szóló - felbecsülhetetlen értékű és kitűnő - visszaemlékezése” 

lehet csak, amely „emlékregényének különösen becses fejezete” is van; ráadásul a szerzőnek 

nemcsak „életrajza okán tartozunk neki köszönettel”, de más írásaiért is.4 Zeke Gyula gesztu

sainak túlzott mértéke nyilván Zeke íróságának modorából fakad - történészként nyilván ő is 

tudja, hogy az életrajzi kutatások más forrásokra is támaszkodhatnak; sőt ő maga is végzett 

ilyen kutatásokat: kiváló eredménnyel. (Gesztusainál árulkodóbb, hogy Kosztolányiné lcöny-

3 Lengyel András: A József Attila-életrajz kutatásának néhány kérdése. Forrás, 2003. dec. 7-26.
4 Zeke Gyula: „Budapest! Itt életem én!" Kosztolányi Dezső Pesten és Budán... In: Kosztolányi Dezső Pesten és 
Budán. Szerk.: Zeke Gyula. Budapesti Negyed, 2008. ősz. 7^40.
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vének műfaji megítélésében mennyire bizonytalan: visszaemlékezésnek, életrajznak és emlék

regénynek is nevezi a könyvet. Feltehetően szintén csak az író Zeke használta egymással be

helyettesíthető szinonimákként ezeket a különböző fogalmakat.)

Schöpflin Aladár a már idézett kritikájában két egymástól jól elválasztható részre kü
löníti el Kosztolányiné könyvét - s a két részt sorolja más-más műfajba: „Kosztolányiné 

könyvének első része a szó szokott értelmében életrajzi mű, írott dokumentumokon, hiteles

nek elfogadható szájhagyományokon, levelezéseken alapszik, természetesen belejutottak 

olyan dolgok is, melyeket a könyv írója magától a költőtől hallott. A másik, valamivel na

gyobb terjedelmű rész már mémoire: Kosztolányi életének arról a szakáról szól, amelyet az 

életrajzíró már vele együtt élt át mint felesége.”5 A mindig objektív és józanul látó Schöpflin 

mint Kosztolányi kortársa kialakított magában egy Kosztolányi-képet - melyet a disszertáció 

bevezetésében idéztem is -, és ez a kép valóban találó. Azonban ahogy Kosztolányiné köny

véről vélekedik, az, bár minden részletében igaz, irodalomtörténetileg nem helytálló: „Az a 

Kosztolányi-lcép, melyet feleségének könyve elénk tár, módosulhat, bővülhet, új színeket is 

kaphat. Ahányan ismertük a költőt, annyiféle kép maradt bennünk róla. Ez azonban a kép hi

telességén és élethüségén nem változtat. Mégis a feleség látta legközelebbről és legtöbbet. 

Minden további Kosztolányi-kutatásnak ebből a könyvből kell kiindulnia.” Nem kell hossza

san bizonygatni, hogy egy, az ábrázolt személyhez legközelebb álló élet-társ visszaemlékezé

se a legkevésbé hiteles, éppen a rálátás távolságának hiánya miatt. Kosztolányiné - akiről bi

zonyosan állítható, hogy dokumentumok alapján is dolgozott -, semmiképp sem nevezhető 

objektív életrajzírónak. Ráadásul Bengi László az Aranysárkány keletkezéstörténetéről írott 

dolgozatának A valós fikcionalizálása és a fiktív biografizálása című fejezetében rögzítette azt 

a megfigyelését, miszerint Kosztolányiné könyve írásakor „az irodalmi alkotásokból kísérelte 

meg kinyerhetővé tenni az életrajz egynémely adalékát. Az utóbbit pedig napjainkban, amikor 

az irodalomelméleti iskolázottság a módszertani tudatosságot és átgondoltságot természetes 

követelménnyé tette, könnyű naivnak, sőt egyenesen értelmetlennek bélyegezni. Ma már alig

ha akad filológus, aki - tudván a benne rejlő módszertani buktatók seregét - könnyű kézzel 

ilyesmire vetemednék. Mégsem tudom, nem is akarom elhessegetni a kérdést: helyes-e így 

közelíteni Kosztolányiné munkájához? Láthatja-e, keresheti-e az olvasó abban az életút ténye- 

inek hites letéteményesét s a történeti összefüggések szabatos föltárását? Vajon a könyvet 

nem sokkal inkább kell-e életrajzi regényként olvasni, amely nemcsak megidézni, de 

megérzékíteni, megeleveníteni, a befogadókat, sőt tisztelőket belevonva újrajátszani is törelc-

5 Schöpflin Aladár: Két élet.
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szik Kosztolányi életét és alkotó pályáját? Hajlok arra, hogy utóbbiként olvassam a feleség 

történetmesélését; s ha így teszek, talán - jelentsen ez most bármit is: - nem hiteles, mégis si

keres és élvezetes elbeszélés bontakozik ki számomra belőle. Amennyiben inkább életrajzi 

regényként, mint tényszerű életrajzként tekintem a visszaemlékezést, érthetővé lesz az idő

rend szabadabb kezelése, helyükre kerülnek a pongyola tévedések és lebegtetett adatok, s még 

Kosztolányiné hol mitizáló, hol mismásoló eseti torzításai is belátható szerephez jutnak. Innen 

nézve nem meglepő, de szinte természetes az életmű ismétlődő motívumainak életrajzivá 

vissza- és átalakítása - az emlékezés fikciós odahajlása a művekhez. [...] Vagyis támpont le

het, de nem kiindulópont.

Kosztolányiné könyvével azonban nemcsak a hitelesség az egyetlen probléma, hanem 

- egy halott személyre visszaemlékező kötetnél bármennyire is egyértelműnek látszik - a 

szerzőség kérdése is. Irodaiomtörténészi körökben régóta tartja magát az a szóbeszéd - jelen 

sorok írója is többször, több helyről hallotta már -, hogy Kosztolányiné könyvében Kosztolá

nyit társszerzőnek kellene feltüntetni, merthogy a könyvet kvázi együtt írták. Schöpflin még 

óvatosan fogalmazott, és csakis a könyv egyik nyilvánvaló jellegzetességére hívta fel - egy 

félmondattal - figyelmet, miszerint a feleség könyvébe „természetesen belejutottak olyan dol

gok is, melyeket a könyv írója magától a költőtől hallott”, Kiss Ferenc azonban ennél már to
vábbment, amikor azt írta: „Kosztolányiné könyvének a költő családjára vonatkozó adatai 

magától a költőtől származnak, még élt is, mikor felesége a könyv első fejezeteit írta, olvasta 

s jóváhagyta ezeket. Kosztolányiné hozzám írott levelében is megerősítette ezt,”7 a legtovább 

azonban - az egyébként óvatos fogalmazásairól ismert - Szegedy-Maszák Mihály jutott, 

amikor egy nyilvános vitán „felszólalva kételyeit fejezte ki a Kosztolányi-könyv szerzőségé

vel kapcsolatban: az irodalomtörténeti »pletykák« szerint ugyanis Kosztolányiné férjéről szó

ló könyvét (legalábbis részben) Kosztolányi maga, Szerb Antal vagy Rába György írta!”.8 Vé

leményem szerint a szerzőség kérdésében teljesességgel lényegtelen és figyelmen kívül hagy

ható, hogy Kosztolányi Dezsőné évtizedekkel a könyv megjelenése mit írt egy magánlevél

ben, az pedig, hogy a bizonyíthatatlan irodalmi pletykák miről szólnak, teljességgel irreleváns. 

(Hiszen ha a Szegedy-Maszák Mihály által fölsorolt írók, köztük maga Kosztolányi is 

„négerkedetf ’ Kosztolányiénak, ő a saját szerzői nevével authorizálta a sejtetetten mások ál

tal írt részeket is.)

„6

6 Bengi László: Keretek költészet és valóság határán. Az Aranysárkány keletkezéstörténetéről. (Kézirat)
7 Kiss Ferenc: Adalékok Kosztolányi életrajzához. In: Uő.: K. F., Kosztolányi-tanulmányok. Miskolc, 1998, 177.
8 Szilágyi Zsófia: Özvegy, burokban. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilonáról. In. Uő.: A féllábú ólomkatona. Iro
dalmi mű-hibák. Pozsony, 2005, 59.
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Lényegesebbnek tűnik ezeknél a könyvnek az a Schöpflin által is említett vonása, 

hogy a Kosztolányiról írt könyvben számos olyan részlet van, melyeket a feleség csakis ma

gától Kosztolányiról hallhatott. (Mindamellett a Kosztolányi család hagyatékában megtalálha

tók mindama dokumentumok: kéz- és gépiratok, levelek, cikkek, nyilatkozatok és egyéb lap

kivágatok stb., melyek alapján Kosztolányiné megírta könyve bizonyos részeit; ezekből töb

bet Kiss Ferenc közöl is.) Az a kommunikációs helyzet pedig, amikor két ember úgy beszél

get egymással, hogy tudják, könyv születik majd beszélgetésük eredményképpen (márpedig 

az írói utóélet alakulásával tökéletesen tisztában lévő Kosztolányi tudta, hogy a már addig is 

publikálgató felesége előbb-utóbb könyvet ír majd róla), éppen Kosztolányi Esti Kornéljának 

első fejezetét juttathatja eszünkbe, ahol is a későbbi címszereplő, azaz Esti Kornél mesélt ma

gáról a majdani szerzőnek, s ezekből a beszélgetésekből született meg a könyv, melyet íróként 

Kosztolányi Dezső jegyez. Kosztolányiné „életrajzi regényének” esetében ugyanez történt: a 

címszereplő (Kosztolányi Dezső) mesélt életének történeteiből a későbbi szerzőnek (Koszto

lányi Dezsőné). Persze a cím is nagyobb betűkkel szerepel, mint a szerző neve. A végered

mény is - mint láttuk - legalább olyan meghatározhatatlan műfajú, mint az Esti Kornél maga. 

Ráadásul, hogy a történet körbeérjen, Kosztolányiné munkájából ismeretes olyan kiadásválto

zata, amely a Révainál megjelent Kosztolányi-életműsorozat 1938-as újranyomásakor a soro

zat darabjaként, tehát Kosztolányi Dezső összegyűjtött munkái között jelent meg!9 A címlap 

tipográfiájában is illeszkedik a sorozathoz: az eredeti kiadástól eltérően itt a szerzői név feke

te, a címbetűk azonban pirosak. (Az eredeti változatban mindkettő fekete volt, és a Kosztolá- 

nyi-sorozat természetesen nem volt föltüntetve az előzéklap verzóján. Megjegyzendő azon

ban, hogy itt bevett kiadói szokásról, s nem egyedi esetről van szól: többek közt így jelent 

meg 1939-ben Hankiss János Tormay Cécile című kötete a Tormay Cécile művei sorozat 14. 

darabjaként, illetve ugyanebben az évben Féja Géza Móricz Zsigmondja, az életműsorozat be

vezető köteteként.)

Filológiailag a leginkább módszeres Kiss Ferenc Az értett Kosztolányi című, 1977-ben 

megjelent kötete. Kiss jól kihasználta a hagyaték adta lehetőséget (az abban található életrajzi 

dokumentumokat), nem röstellte kézbe venni a korabeli lapokat és mások vonatkozó munkáit. 

Róla - és Kosztolányizó „társairól” - Olasz Sándor a következőket írta a Kosztolányiról szóló 

legfrissebb, Szegedy-Maszák Mihály jegyezte könyv kapcsán: „Kiss Ferenc alapos munkája, 

Az érett Kosztolányi (1977) nem törekedett teljességre. (Tudjuk, Kiss Ferencre egyszerűen in

tézeti feladatként »osztották« ezt a munkát, noha szívesebben írt volna Adyról, a népiekről

9 Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp. 1938. Révai. (Kosztolányi Dezső összegyűjtött munkái). 366 p. 
16 tábla.
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vagy azok kortárs utódairól.) [...] Kiss Ferenc úttörő könyve azonban rengeteg kiváló elem

zést tartalmaz, miként Rónay László könyvecskéje is (1979). Utóbbi a szűk terjedelmi korlá

tok miatt vázlatos. 1986-ban Király István Vita és vallomás címmel adott ki könyvet. A szem

benézés, a vallomás őszintesége, a szövegmagyarázatok eleganciája [...] ma is elismerhető, 

ám az ideológia olykor kíméletlenül agyonnyomja a legfinomabb elemzési szempontokat 
is.”10 így végső soron, véli Olasz, egyetértve Szegedy-Maszákkal, hogy „még abban is lehet 

némi igazság, hogy Kosztolányi értelmezői (így Kiss Ferenc is) »olykor abból indultak ki, mi

lyennek szerették volna e költő műveit, s nem azt próbálták kideríteni, miféle alkotásokról is 

van szó«”. Ez azonban - bevallottan - magára Szegedy-Maszák Mihályra is áll. Mert ahogy 

Kiss Ferenc egyértelműen a politizáló Kosztolányi egyik legfőbb apologétája volt, úgy 

Szegedy-Maszák Mihály is: mert hiszen ha szándékoltan „csak” a műről beszél, munkáján 

nem leérhető számon az életrajzi adatokkal való bíbelődés. Erről ő maga ír az előszóban: „Ne

hogy valaki hamis várakozással vegye kezébe e kötetet, szükséges leszögezni, hogy nem élet

rajzi monográfia elkészítése volt a célom. Szó sincs arról, hogy lebecsülném az életrajz jelen

tőségét; egyszerűen azt vagyok kénytelen elismerni, hogy nem ilyen jellegűek voltak előmun

kálataim”, és más helyütt azt is elismeri, hogy „az életrajzírásnak éppoly komoly létjogosult

sága van, mint a müértelmezésnek, de egyik sem helyettesítheti a másikat”.11 Könyvében van 

is egy életrajzi alapokra épített fejezet: a Kosztolányi Dezső ötödik, Vérző Magyarország című 

részében (149-202.) Kosztolányi szélsőjobboldali újságírói munkásságát próbálja értelmezni, 

külön hangsúlyt fektetve a névtelenül közölt cikkek azonosíthatóságának (pontosabban: sze

rinte azonosíthatatlanságának). Bár a kérdésben részben magam is érintve vagyok, dolgoza

tom ezen részében nem tisztem vitába szállni Szegedy-Maszák Mihály nézőpontjával és állí

tásaival.

Nagyon fontos - az életrajzíráshoz is kiválóan hasznosítható - kiadvány továbbá a 

Kovács Ida gyűjtőmunkájának eredményeképp megjelent Halkan szitál a tört fény című iko

nográfia, amely Kosztolányi összes fényképét adja. És nem hagyhatók szó nélkül az „oldal

ági” vizsgálódások. Elsősorban Borgos Anna Kosztolányinéval kapcsolatos kutatásai és szö

vegkiadásai sorolhatók ide (elég itt csak utalni Portrék a Másikról monográfiára és egy kéz

iratban maradt regényt és visszaemlékezéseket adó Burokban születettem című 

Kosztolányiné-kötetre), és az utóbbi években nagyon látványosan megnőtt számú Csáth- 

szöveglciadások. Utóbbiak Dér Zoltán, illetve az ő halála után felesége, Beszédes Valéria ne-

10 Olasz Sándor: A rejtőző klasszikus. Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső. Tiszatáj, 2010. szept. 106— 
112.
" Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső. Pozsony, 2010. 11., 324.
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véhez köthetők: a magángyűjteményükben található Csáth-naplók és Csáth családi levelezése 

immár teljesnek mondható kiadása nyomán elsőrangú forrás- (és kontroll-) anyagot kapott a 

Kosztolányi-kutatás is. Korántsem mellékesen Csáth testvérének, tehát Kosztolányi másik 

unokatestvérérének, Jász Dezsőnek ifjúkori naplója szintén megjelent ugyanitt. A Csáth- 

értelmezéselc önmagukban is fontosak (hiszen Csáth alakja és munkássága elválaszthatatlan 

Kosztolányiétól), szűkített szempontunkból mégis ki lehet emelni néhány írást: Szegedy- 

Maszálc Mihály párhuzamos Csáth-Kosztolányi-olvasása (in: A magyar irodalom történetei 

II.) mellett lényegi újdonságokat hoz a Csáth-járó át-járó (Szerk.: Csányi Erzsébet, 2009) kö

tet, és benne Kőváry Zoltán kiváló dolgozata a Csáth-Kosztolányi-„variánsokról”, illetve 

megemlítendő a Napút 2009. augusztusi Csáth-száma, amelyben - többek közt - Elek Szilvia 

A dalszerző zeneszerző című írásában arról számol be, hogy Csáth zenei hagyatékát átvizsgál

va megtalálta a Csáth-által megzenésített Kosztolányi-versek kottáit. Ezek mellett nemrég a 

majdani kultuszkutató is vaskos anyagot kapott nemrég: 2007-ben Az emlékezés elevensége 

címmel adták ki (Hózsa Éva, Arany Zsuzsanna és Kiss Gusztáv szerkesztésében) a szabadkai 

„Kosztolányi Dezső Napok” másfél évtizedes történetének teljes anyagát, több, mint hétszáz 

oldalon, képanyaggal, bibliográfiával, és sajátosan elegyes tartalommal: nincs is talán olvasó

ja, aki elejétől a végéig olvassa, inkább csak szemezgetni lehet belőle. A 2010-es év elején két 

új honlap is indult: egy informatív a kritikai kiadásról (kosztolanyioldal.hu), és egy interaktív 

a kultuszról (kosztolanyidezsoter.blog.hu).

Az értelmezéseket illetően úgy tűnik, a Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről című Uj- 

raolvasó kötet (1988, szerk.: Kulcsár Szabó Ernő és Szegedy-Maszák Mihály) olvasás- és ér

telmezés-meghatározó szerepe tartós (legalábbis a szegedi egyetemen ezt forgatják). Emellé 

sorakozik az egészében sokak által vitatott, részleteiben azonban jelentős eredményeket föl

mutató A magyar irodalom történetei (2007, szerk.: Szegedy-Maszák Mihály és Veres And

rás) tanulmánygyűjtemény, amelyben öt írás is Kosztolányit tárgyalja; ezek közül hármat 

Szegedy-Maszák Mihály írt, Bengi László és Józan Ildikó pedig egyet-egyet. (Tünetértékű 

azonban, hogy egyik sem a költő Kosztolányival foglalkozik.) A százéves Nyugatot, „köszön

tő” reprezentatív tanulmánykötetben (Nyugat népe, 2009) két tanulmány is Kosztolányiról 

szól - talán nem meglepő módon az induló kritikai kiadás két vezetőjének (Szegedy-Maszák 

Mihály és Veres András) tollából.

A Kosztolányi-értelmezések sarokköve lehet a Lengyel András és Szegedy-Maszák 

Mihály között tavaly lezajlott vita Kosztolányi 1919 és 1921 közötti politikai szerepvállalását 

illetően (Kalligram 2009. február és április). Pengeváltásukat több hozzászólás is követte: Ve

res András a Nyugat népe című kötetben közölt tanulmányában, Arany Zsuzsanna a
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Kalligram novemberi számában tette közzé saját álláspontját, később pedig Lengyel András 

még egy tanulmányban rögzítette a kérdéshez tartozó alaptényeket, melyek azonban eddig 

mindig elkerülték az értelmezők figyelmét.

Biztosnak tekinthető, hogy a nagyon érzékeny téma megvitatása ezzel nem ért véget, 

hiszen egyelőre még több a kérdés, mint az állítás. Az azonosításra váró szövegegyüttes vizs

gálata folyamatban van. A kérdésre adott eddigi válaszait Lengyel András Képzelet, írás, ha

talom című, „vegyes” tematikájú, az utóbbi években írt irodalom- és művelődéstörténeti ta

nulmányait egybegyűjtő kötetében adta közre, a Kosztolányi-jelenséget nem önállóan, hanem 

a 20. század első felének művelődéstörténetébe ágyazva, annak szerves részeként mutatja be. 

Szegedy-Maszák Mihály pedig az évfordulóra időzítve egy új, Kosztolányiról írt könyvvel je

lentkezett, amelyről már előzetesen is tudni lehetett, hogy egyik központi kérdése éppen az Új 

Nemzedék-beli szerepvállalás magyarázata lesz. „A legsúlyosabb kérdés számomra az 1919 és 

1921 közötti időszak mérlegelése” - nyilatkozta egy korábbi interjúban. „Megpróbálom - 

nagyon vitathatóan, és ezért bírálni fognak, nem okvetlenül olyan irányból, amilyen irányból 

mostanában tették -, megpróbálom valamennyire megérteni, hogy [Kosztolányi] miért írta 

azt, amit, és miért viselkedett úgy, ahogy.”

A kérdésben korábban megnyilatkozott - Szegedy-Maszák Mihály tekintélyére ala

pozva - Mohai V. Lajos is, akinek 2009-ben kiadott kötetében található Az otthontalanul 

bolygó liberális: Kosztolányi az 1920-as években című írás, amely első publikálásakor még a 

„monográfiarészlet” műfajmegjelölést kapta.12 Ennek eddig publikált mutatványaiból (fenti 

kötetben szerepel belőle egy másik terjedelmes írás is) bizonyos, hogy Mohai V. Kosztolányi 

„védői” közé tartozik. Ezt írja többek közt: „Másik sokat vizsgált életrajzi tény: Kosztolányi a 

Tanácsköztársaságot követően rövid ideig hozzácsapódott a nyílt ellenforradalom Új Nemze

dék című kurzuslapjához. Ezt a lépését - ma már világosan látszik - nem gondolta végig, bár, 

ahogy egyik monográfüsa, Kiss Ferenc összegezte kutatásait (azóta az irodalmárok többsége 

is osztja ezt a vélekedést), Kosztolányi inkább szerkesztette/szerkesztgette, mint írta a lap vit- 

riolos, esetenként bárdólatlan hangon megszólaló Pardon-rovatát”, és bár „a polgári fegye

lemhez, mértéktartáshoz szokott, egy irodalmi diplomata eleganciájával rendelkező költőtől 

merőben szokatlan Új Nemzedék-beli mellékszerep ugyan mindössze hónapokra szólt, ám 

[...] lyukat ütött Kosztolányi jellemén”.

Ez azonban hamis apologetika. És nemcsak azért, mert olyan alátámasztatlan állítást 

tartalmaz, miszerint az irodalmárok „többsége” próbálja meg mentegetni Kosztolányit, hiszen

12 Mohai V. Lajos: Az otthontalanul bolygó liberális: Kosztolányi az 1920-as években. Monográfiarészlet. Új 
Forrás, 2008. jún. In: Uő.: Egy szín tónusai. Bp., 2009.
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az irodalmárok megnevezetlen „többségének” egyáltalán nincs érdemi megnyilatkozása erről 

a kérdésről (ezért is nem lehet „sokat vizsgált életrajzi tény”), Mohai V. is csak Szegedy- 

Maszálcra hivatkozik. Ez csak csúsztatás. Az egy bekezdésnyi szövegben azonban több olyan 

fokú tárgyi tévedés is van, amely nyilvánvalóvá teszi a szerző elfogultságát és/vagy tárgyi tá

jékozatlanságát. Kosztolányi ugyanis nem „rövid ideig”, és pláne nem „mindössze hónapok

ra” csatlakozott az antiszemita laphoz, és mivel elekor az Új Nemzedék belső munkatársa volt, 

tehát ez biztosította számára a kenyérkeresetet, korántsem csak egy „mellékszerep” vállalása 

volt. Kosztolányi az ilyen jellegű szerepvállalást nyilvánvalóan jól végiggondolta; a feleség 

meséjétől - miszerint Kosztolányi azért vállalta el az Új Nemzedék felkérését, mert az kereste 

meg őt először, éppen egy órával (a „zsidó”) Az Est megkeresése előtt, amelyről így szegény 

Kosztolányi sajnos éppen lemaradt) - nyugodt szívvel el lehet tekinteni. Mohai V. azonban - 

saját álláspontja megerősítésének érdekében - még ezt is elhiszi. Megjegyzendő az is, hiába 

hivatkozik rá Mohai V., hogy Kiss Ferenc soha nem írta le Kosztolányiról, hogy szerkesztget- 

te a rovatot. Kiss erre vonatkozó mondata a pontosság kedvéért így szól: „Kosztolányi e lap 

munkatársaként a Pardon néven ismert rovatot szerkesztette, s némely cikkeit írta is.” (Ké

sőbb persze Kiss maga is átlátszóan gyönge retorikájú védőbeszédet mond Kosztolányi érde

kében, hatását mégis elérte: ezt éppen Mohai V. példája mutatja.) Maga a „szerkesztgette” szó 

használata is szerencsétlen, hiszen a jelentőséget kicsinyítő gyalcorítóképzős igealak azt su

gallja, hogy Kosztolányinak időnként kedve szottyant és megírt egy léha kis zsidózó cikket, 

majd tétován telefonozott egy újabb apró zsidózásért, megengedve persze, hogy lehet bolsizni 

is. Ennél persze komolyabb baj is van ezzel a szóval. Ha ugyanis kézbe vesszük az Új Nemze

dék számait, azonnal kiderül, hogy ezt a rovatot nem lehetett szerkesztgetni: a napilap két 

éven át gyakorlatilag napi rendszerességgel hozta a Pardonokat, amely gyűjtőcím alatt egy- 

négy rövidebb-hosszabb glossza kapott helyet. Ezek jelentős részét maga Kosztolányi írta, 

más névtelen munkák, vezércikkek, belső cikkek mellett. Saját nevével csak pár színházi és 

irodalmi kritikát vállalt, és csekély számú verset - melyeként nyilvánvalóan nem kapott volna 

két évig olyan tisztes fizetést, amelyből eltarthatta családját.

Ennek a meglehetősen téves pályaértelmezésnek legfőbb oka az, hogy nincs megbíz

ható életrajz, ahol az olvasó „leellenőrizhetné” az értelmezők állításait. A megbízható életrajz 

hiányának pedig nyilvánvaló okai vannak. Kosztolányi, József Attilával ellentétben - „polgári 

író”-sága miatt - későn lett az irodalomtörténet-írás kegyeltje, ezért az életére-pályájára vo

natkozó adatgyűjtések is csak későn indultak meg - akkor, amikor az ezek alapjául szolgáló 

dokumentumok már erősen megfogyatkoztak és az esetleges „adatközlő személyek” jelentős 

része már meghalt. Amikor pedig Kosztolányi első számú kedvence lett az értelmező iskolák-
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nak, azok éppen az életrajzi kutatások fölöslegességét, sőt a megértésre vonatkozó káros hatá

sát vallották.13 Magyarán: elmaradt a Kosztolányi-„nyomok” felkutatása, összegyűjtése, illet

ve annak, ami van, az értelmezése.

„Egy író életrajzának legalább három, jól elkülöníthetően különböző jellegű nyoma 

(forrástípusa) marad - írja Lengyel András -. Az első azoknak a nyomoknak a sorozatából te

vődik össze, amelyeket az író élete alakulása során mintegy automatikusan hagy maga után: a 

születési anyakönyvi bizonylatoktól az iskolai produkció irattári dokumentumain és a hétköz

napi élet termelte »mosószámlákon« (»sajtcédulákon«) át a halotti anyakönyvi bejegyzésig. A 

második nyomtípus maga az alkotó munka eredményének belsőleg is tagolódó szövegkorpu

sza: a mü (s egyáltalán nem utolsósorban: a munka közben megszülető műhelyforgácsok); 

mindaz, amit az író élete során íróként létrehozott. (Hogy ez is élete nyoma, forrása, »józan 

előtt nem vitás«. Az író, amikor ír, önmagára is referál: ezt figyelmen kívül hagyni badarság.) 

A harmadik nyomtípus az életút valamelyik szakaszában tudatosan, önéletírói szándékkal lét

rehozott, hivatalos vagy »művészi« jellegű narratívumok csoportja. A rövid, egy-két lapos 

curriculum vitae-к, a sokkötetes önéletrajzi regények és memoárok, vagy a külső kérdezők 

kérdéseire válaszoló, eleve nyilvánosságnak (vagy az »utókornak«) szánt, különféle techniká

val rögzített interjúk egyaránt ide tartoznak.”14

Érdemes számba venni, Kosztolányi esetében milyen „nyomtípusokkal” számolha

tunk.

Az első csoportba a Kosztolányi után fennmaradt különféle „kartoték-adatokat” rögzí

tő hivatalos papírok sorolhatók. Nem túl nagy számmal maradtak fönn, de a budapesti egye

temen és a bécsi tanulóév alatt használt leckekönyve pl. rendelkezésre áll, ugyanígy szerződé

sek, számlák, meghívók, stb. Ezek jelentős része - szinte mind - a MTAK Kézirattárában ta

lálható.

A második csoportba maga a szerzői életmű tartozik. A „nyomok” összegyűjtéséről 

elmondható, hogy Kosztolányi irodalomtörténeti értékeléséhez képest itt nagy elmaradások 

vannak. Aki ma ugyanis Kosztolányi életművét megismerni kívánja, gyakorlatilag lehetetlen-

13 Lásd: Kulcsár Szabó Ernő: „Szétterült ütem hálója". Hang és szöveg poétikája: a későmodem korszakküszöb 
József Attila költészetében. In: Tanulmányok József Attiláról. (Újraolvasó.) Szerk.: Kabdebó Lóránt, K. Sz. E., 
Kulcsár Szabó Zoltán, Menyhért Anna. Bp., 2001. 15-41., illetve vele szemben: Lengyel András: A József Atti- 
la-életrajz kutatásának néhány kérdése. Forrás, 2003. dec. 7-26., és Tverdota György: A József Attila-kutatás 
dilemmái. Forrás, 2003. dec. 3-15., illetve később: Lengyel András: A szóértés reménye nélkül. Egy József Atti- 
la-konj’erencia tanulságai. Forrás, 2006. szept. 92-100.
14 Lengyel András: Az író-életrajz: egy ősi forma mai lehetőségei. Újabb lapok egy műhelynaplóból. Forrás, 
2010. ápr. 27-41. In: Uő.: Képzelet, írás, hatalom, 37-60.

16



re vállalkozik. És nem az oeuvre nagysága miatt. (Bár az sem kicsi.) Mert ha maradéktalanul 

el akarja olvasni mindazt, amit Kosztolányi írt, nem elég a Kosztolányi életében megjelent kö

teteket és a későbbi gyűjteményes sorozatokat áttanulmányoznia. Pedig ez utóbbiból három is 

van: 1936-1940 között jelent meg a Révai Kiadónál az Összegyűjtött munkái (13 kötet), majd 

ennek „függelékeként” 1940-1948 között a Nyugat Kiadónál a Hátrahagyott művei sorozat ti

zenegy kötete (Illyés Gyula és Illés Endre szerkesztésében), majd az irodalmi köznyelvben élet

műsorozatnak nevezett, Réz Pál által szerkesztett, 1969-1988 között megjelent 24 kötetnyi szö

veg (amelynek bizonyos kötetei - pl. publicisztika, verses drámafordítások - bevallottan csak vd- 

logatások). Mindezekhez szükséges hozzáolvasni az utóbbi húsz évben megjelent öt olyan köte

tet, amely a Kosztolányi-írásokat gyarapította. Réz Pál kiadta a Kosztolányi által írt leveleket, 

Urbán V. László két kötetnyi vegyes írást (Az élet primadonnái, Gyémántgöröngyök), Botka 

Ferenc és Zeke Gyula pedig Kosztolányinak egy-egy névtelenül megjelent cikkgyűjteményét 

jelentette meg (Tere-fere, illetve Pesti utca). Ezek mellett napvilágot látott a hetven évre elfe

ledett, az ifjúság számára átdolgozott Aranysárkány, Kosztolányi egyetlen „ifjúsági” regénye, 

valamint Kovács Ida gyűjtőmunkájának eredményeképp Halkan szitál a tört fény címmel 

megjelent a Kosztolányi összes fényképét adó ikonográfia is.

A kritikai kiadás előmunkálatai közt megindult a szövegfeltáró kubikolás: 2008-ban 

adták ki az Arany Zsuzsanna szerkesztésében készült Kosztolányi Dezső napilapokban és fo

lyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 1., a kritikai kiadás munkaközösségén belül csak 

Forrásjegyzéknek hívott kötetet, amely Kosztolányinak A Hétben, a Nyugatban, a Pesti Hír

lapban és mellékleteiben, valamint az Új Időkben megjelent, eddig megtalált, illetve azonosí

tott írásainak regiszterét adja. (Az Új Időkxe vonatkozó bibliográfiai gyűjtés Végh Dániel 

munkája). A kötet ugyan megjelent - a Ráció Kiadó adta ki -, de paradox módon könyvárusí

tási forgalomba mégsem került, mint ahogy a bibliográfiai gyűjtés második kötete sem: az 

Arany Zsuzsanna szerkesztésében megjelent Forrásjegyzék 2., amely a bácskai sajtó Koszto- 

lányi-anyagát gyűjti egybe, könyvesboltban szintén nem beszerezhető..

A kritikai kiadás két pályázat együttműködése során készül: immáron nem titok, hi

szen a nyilvánosság is értesülhetett róla, hogy a körülbelül negyven kötetesre tervezhető soro

zat két vezetője Szegedy-Maszák Mihály és Veres András. A kettejük által közösen vezetett 

munkaközösség legalább harminc főt számlál, egyetemi tanároktól az egyetemi hallgatókig. 

Nem köztudott, hogy évek óta folynak a munkálatok, s a látványos mutatványok eddigi elma

radása többeket megtévesztett. A sorozat első kötete, amely Kosztolányi betegségének és ha

lálának dokumentumait adja közre, hamarosan megjelenik, Arany Zsuzsanna sajtó alá rende

zésében. Kérdés persze, hogy ez az anyag valóban egy kritikai kiadás részét képzi-e?

17



Szövegkiadás azonban e sorozaton kívül is lesz: Lengyel András újabb kötetnyi isme

retlen Kosztolányi-írást tesz közzé. Az Innen-onnan című kötet „Kosztolányi Dezső kétszáz

ötven, eddig ismeretlen írását adja A Hét »Innen-onnan« rovatából. Az időrendben első cikk 

1908-ból, az utolsó 1916-ból való. Együttes közreadásuk révén a költő prózaírói életművének 

eddig nem érzékelhető jelentős vonulata válik hozzáférhetővé.”15 A Kiss József lapjában - 

ahol Kosztolányi belső munkatárs volt - közölt írások névaláírás nélkül jelentek meg, de a 

névtelen írások mégsem teljesen jelöletlenek: a figyelmet elkerülő piktogramolc azonosító 

„álnévként” működtek, jelzik az összetartozó cikkek szerzőjét, s így, ha egy jelet sikerül azo

nosítani, jól végigkövethető egy szerző e rovatbeli munkássága. A kötet a Nap Kiadó gondo

zásában fog megjelenni.

Az eddigiek csupán a megjelent írásokra vonatkoztak; a kéziratos szövegek, pl. leve

lek, feljegyzések, más jellegű problémákat vetnek föl. Mert míg teljes szövegkiadásunk ugyan 

még nincs, de Kosztolányi leveleit teljességre törekvőn összegyűjtötték, s kötetben hozzáfér

hetővé tették az olvasóközönség számára.

Az viszont sajnos mégis elmondható, hogy Kosztolányi Dezső levelezése - pontosab

ban az, ami fönnmaradt belőle - jelenleg még ismeretlen az olvasók előtt. Az általa írott leve

lek jelentős hányada elveszhetett, elkallódhatott vagy éppen megsemmisülhetett, a hozzá írot

takat pedig megtizedelte a világháborúban a Kosztolányi-házat ért bombatalálat. Mit ismerünk 

tehát? Az általa írt, fennmaradt levelek nagy része megjelent ugyan,16 de a hozzá írottak nél

kül, amelyek közül jó pár ugyancsak ismert; a hagyatékban azonban még mindig viszonylag 

sok a kiadatlan levél. És mivel egy levelezés mint dialógus kérdések és válaszok váltakozó so

rozata, az ezt alkotó, egymást nemcsak kiegészítő, hanem egymást fel is tételező részek nem 

válaszhatók szét. A kritikai kiadás sorozatán belül tehát Kosztolányi Dezső a lehetőségekhez 

mérten legteljesebb levelezése jelenik meg, amely az általa és a hozzá írt leveleket egyaránt 

magába foglalja.

És még ez is távol áll az ideális levelezéskiadástól. Hiszen egy ember - akármilyen 

fontos legyen is a személye - nem leválasztható közegéről, és saját kapcsolathálójának ő is 

csupán egy - meglehet: központi - eleme. Levelezőtársai egymás közt és a networkon kívüli 

kapcsolatokkal szintén kommunikáltak, és mindezekben a levelekben akár Kosztolányi leve

leire is reflektálhattak. Ezért valójában Kosztolányi kapcsolathálózatának levelezését kellene 

egyben látni. Ezt az levelezéskiadási modellt - a maga hibáival, hiányosságaival - egyedül a 

Babits - Juhász - Kosztolányi levelezése kötet valósítja meg (sajtó alá rend.: Belia György,

15 Lengyel András: „Innen-onnan". Tiszatáj, 2010. márc. 23-31.
16 Kosztolányi Dezső: Levelek - Naplók. Sajtó alá rend.: Réz Pál, 1996.
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1959), amely a triász egymás közti levelezését adja, a jegyzetekben mások vonatkozó levelei

vel kiegészítve. De ez is csak egy részlet. (Végső soron pedig, a minden mindennel összefügg 

elve szerint a világ szinte összes, egymással kapcsolatba hozható levelét egybe kellene gereb

lyézni, s erre csakis az internet lehet képes - megvalósulása azonban utópisztikusnak tűnik.)

Németh G. Béla hangsúlyozta a levelek fontosságát: „írók leveleit a történetírás, kivált 

pedig az irodalomtörténet-írás régtől fogva elsőrangú kútfőként tekinti. Életrajzuk adatainak 

forrását, kiegészítőjét és ellenőrző eszközét látja bennük. Életművük építőelemeinek: gondo

lataiknak, érzéseiknek, élményeiknek születését és felnövekedését kísérheti általuk végig, 

gyakran egészen a végkifejletig, egy-egy mű elkészültéig. Máskor meg egy-egy utólagos visz- 

szautalásulc segíti megvilágítani egy-egy alkotás értelmét és keletkezését. [...] Semmihez sem 

nyújt azonban a levelezés erősebb támaszt, mint az írók alkotói egyéniségének vizsgálatához, 

koruk és irányuk művelődéstörténeti felidézéséhez. [...] A levelezés, civilizációs s szorosab

ban vett társadalmi körülményeken túl, rendszerint olyan íróknál, olyan költőknél válik az ön

alakítás és önkifejezés jellegzetes eszközévé, akik folyamatosan keresik, és lassan, nehezen 

találják meg a maguk tartalmait és formáit. Leveleik viszont, éppen ezért, rendszerint jóval te

lítettebbek a született, a natus költőkénél, akiknél a levél többnyire valóban csak a közlés, s 

nem egyben a fölkészülés eszköze is.

Mégis - bár az levél mint írói produktum, nyilvánvalóan az életmű része - némely 

irodalomtudományos iskola azt vallja, hogy a levél csak életrajzi dokumentum, ezért a müvek 

értelmezésébe nem vonható be. Szegedy-Maszák Mihály írta - épp Kosztolányiról szólva - 

az írói levelek különböző irodalomszemléletek általi viszonylagos értékéről, hogy míg „az 

életrajzi vagy személyiséglélektani vizsgálódás számára nélkülözhetetlen forrásértéke van”, a 

tematikus elemző pedig „egy szintre helyezheti a szépirodalminak minősíthető alkotásokkal”, 

addig „egészen más álláspontot foglalhat el az olyan értelmező, aki a strukturalizmus szelle

mében gondolkozik, tehát önmagában vizsgálja az egyes műveket, vagy a hermeneutika ha

gyományának képviselője, akit elsősorban a lírai költemények, illetve az elbeszélő próza ha

tástörténete foglalkoztat”.18 A keletkezés-, alakulás-, befogadás-, sőt hatástörténeti kérdéseket 

vizsgáló kritikai kiadás igényének megfogalmazása önmagában „fölértékeli” a levelet, és előfel

tevésként elfogadja, hogy ember és író összefügg, mert ahogy Kosztolányi a létező világban élt, 

úgy művei is létező világban keletkeztek, létező tollal kerültek létező papírra, és létező olvasók 

olvasták. Ennek belátása nélkül nehezen elképzelhető, mi kerülhetne egy kritikai kiadásba.

»17

17 Németh G. Béla: Barátság és alkotás. Kölcsey levelezésének néhány irányzati és jellemrajzi vonása. In: Uő.: 
Létharc és nemzetiség. Bp., 1976. 518-534.
18 Szegedy-Maszák Mihály: Levél és napló Kosztolányi életművében. In: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, 
347-357.
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Lengyel András - szintén épp Kosztolányi kapcsán írott - szavaival, az írói levél olyan 

sajátos szövegtípus, amely „az életrajzi forrás és a műalkotás között helyezkedik el, s minden 

szempontból ennek az átmenetiségnek a lenyomata. Életrajz nemigen írható nélkülük; nem 

véletlen, hogy a filológusok régtől fogva élnek e szövegtípus sokrétű lehetőségeivel. Az élet

rajzi eseménytörténet, a szociális és lélektani karakterizálás legfőbb eszköze, forrása aligha

nem a levél. Aki egy írót meg akar ismerni, félretolva a változó irodalomtudományi divatok 

kínálta értelmezési sémákat, a műveken túl leginkább a levelekre számíthat. Bennük valami 

olyasmi dokumentálódik s válik megismerhetővé, amit semmilyen más forrás, maga az iro

dalmi mű, a műalkotás sem nyújt.”19

Hasonlóképp vélekedett Németh G. Béla is - igaz, Kölcsey kapcsán, viszont Koszto

lányira is nagyon érvényesen: „A levelezés karakterisztikái jelentősége főleg az olyan íróknál 

fölötte nagy, akik erős magatartásváltozáson, jellemmódosuláson mentek át. Különösen, ha e 

magatartásmódosulás tudatos szándék vezérlésével, kitűzött önformálás jegyében történt meg. 

Az irodalmi alkotás maga rendszerint egy-egy lelki folyamat utolsó mozzanatát, végső 

summázatát állítja elénk. Ez a summázat, ez a végső mozzanat magába foglalja ugyan a saját 

előtörténetét is, ha jó műről van szó; de előtörténetének csak amaz elemeit, amelyek a vég

mozzanathoz vezetnek; a másfelé kanyarodókat kihullasztja, kiveti. S ha nem a dal szüli is az 

énekest, az alkotásmód és a műfaj áthagyományozott mechanizmusa és öntésformája sokban 

magához hasonlítja a költőt. Vannak, természetesen, a levelezésnek is átöröklött szokványai s

egy-egy korra jellemző tulajdonságai is, de szabványa mindig lazább formájú, s így, ha nem is 

mélyebb, de többnyire szélesebb bepillantást enged a lélek sokrétű, sok irányú, ellentétes 

mozgalmaiba, mint a kész műalkotás vagy akár az önéletrajz, amely a végállapot szemszögé-

Németh G. „erkölcsi„20bői válogatja ki, és rakja össze a hozzá vezető életút kockaköveit. 

zseni”-nek nevezi Kölcseyt: „a küzdés általi karakterszerzés, ez a lélekveretés nélküli emel

kedés a szenvedésen át az, ami leveleinek olvasása folyamán lenyűgöz, megrendít, fölemel”. 

Kosztolányiról talán épp az ellenkezője mondható el: levelei olvastán egy morálisan meglehe

tősen „elítélhető” jellem rajzolódik ki.

Kirajzolódhat, mert az írói levelek azért is sajátos, a kutatások által jól használható for

rásértékű dokumentumok, mert bennük az írás adott pillanatában nyilvánul meg az ember, 

mindenféle utólagos (ön)interpretáció nélkül. (Kivéve ha a levélíró fogalmazványt használ, 

melyet később tisztázva másol le.) S attól kezdve, hogy elküldi levelét, a feladó többé nem

19 Lengyel András: „Arcodról a festék nem mosódik le. ” A levélíró Kosztolányi. Forrás, 1997. 12. 80-96. In: 
Uő.: Játék és valóság közt, 15-53.
20 Németh G. Béla: I. m. A kiemelés tőlem: BT.
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rendelkezik vele, nincs módjában változtatni rajta. A feladás pillanata sokkal fontosabb a lát

szólagosnál: ekkor van a levélírónak utoljára lehetősége mérlegelni a saját magával szembeni 

nagy felelősségét, hiszen amit a címzettnek ír és elküld, az hagyományozódik át róla, illetve 

róla az hagyományozódik át. (Ellentétben a másik egyidejű én-rögzítő műfajjal, a naplóval, 

aminek hordozója mindvégig írójánál marad, s kínálja lehetőséget, hogy utóbb változtassunk 

rajta, átstilizáljuk, megcenzúrázzuk, beletoldjunk, vagy megjegyzeteljük.) Közismert példa, 

hogy Kosztolányi ifjúkorában egy Babitshoz írott levélben igen erősen bírálta Adyt, amire 

Babits egyetértőleg válaszolt, a maga keresetlen szavaival; Babits ekkor jóhiszeműen nem 

gondolt erre a felelősségre, pedig jól tette volna: amikor az 1929-es nagy Ady-vitában Kosz

tolányi ellenében Ady nagysága mellett foglalt állást, Kosztolányi állítólag megzsarolta, hogy 

közzéteszi Babitsnak azt a régi levelét.

Kosztolányi - számtalan kis apró írása mutatja - teljesen tisztában volt az irodalmi 

utóélet működésével, s tudta, hogy minden, amit ír - kiváltképp, ha egy másik jeles írónak ír - 

fennmarad(hat) róla és érdeklődésre tarthat számot, kutatják és vizsgálják majd, s a dokumen

tumokból majdan részben rekonstruálható lesz egykori önmaga, mentalitása.

Ifjabb korában azonban néha mintha megfeledkezett volna erről. Az általa írott levelek 

megjelenése óta sokat idézett szöveghelyek lettek Kosztolányi politikai megnyilatkozásai. 

Példaképp csak kettő: az éppen megindult Nyugatot egy „kifejezetten antiszimbolista, józan, 

racionális alapon álló, metafizika és gondolatgyűlölő zsidó pártszövetkezef’-nek tartotta; il

letve 1919-21-ben szélsőjobboldali napilapnál dolgozva magánleveleiben is arról írt - itt ép

pen Juhász Gyulának -, hogy „a Balázs Bélák és Lukács Györgyök faji zsarnoksága alatt, 

hogy rongyolódott le apánk és anyánk, hogy jutott koldusbotra egész fajtánk, míg a másik 

»választott« fajta, mely mártírosdit játszik és jelszókat harsog, milliókat szerzett, és ma is ke

zében tartja az ország és irodalom sorsát”. Egy hasonló megnyilatkozásáról azonban csak 

mostanság lehetett tudomást szerezni, ugyanis az azt tartalmazó levelet a hetvenes években 

csonkán közölték. A nemrégiben egy árverésen fölbukkant eredeti dokumentumból megtudni, 

hogy Kosztolányi 1922-ben - egy Tolnai Vilmosnak írott levélben - így vallott magáról: „haj

lamomnál fogva egyenesen maradi, reakcionárius vagyok, mert nem hiszek az emberiség gyö

keres haladásában, sem a demokráciában, sem a »világot megváltó« szociálizmusban, melyet 

mint pesszimista az újkor legszomorúbb kabaréjának látok”.

Bizonyos, hogy Kosztolányi a fenti sorokat később - még ha így is gondolta - nem írta 

volna le: tudatosan alakította az önmagáról a múltra hagyományozandó képet; ez lett végül a 

homo aestheticus álarca. A folyamatot jól tükrözik levelei is, melyek az évek során egyre rö-
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vidültek, s a kitárulkozó „irodalmi” leveleket nagyrészt teljesen fölváltották a pusztán ügyin

téző vagy gesztus-értékű levelek. Az érett Kosztolányi a leveleiben is rejtőzködött.

A harmadik nyomtípus az „önéletírói szándékkal létrehozott, hivatalos vagy »művészi« jelle

gű narratívumok csoportja”. Le lehet szögezni: Kosztolányi Dezső nem írt hosszabb terjedel

mű önéletírást (a szó hagyományos értelmében véve: önéletrajzi könyvet) magáról, és - eddig 

- mindössze csupán három rövid önéletrajzát ismerjük. Azonban ezek, bár más-más alkalom

ból születtek (az elsőt egy reprezentatív újságíró almanachba, a másodikat egy reprezentatív 

írói gyűjteménybe, a harmadikat pedig - már befutott íróként - egy képes színházi magazinba 

írta), ezek mégis egységesek s hasonlítanak egymásra. Azonban nem akképp, mint egy önélet

rajztól várhatnánk: nem a természetszerűleg egyező adatokban - hanem éppen az adatok hiá

nyában, a rejtőzködő írói attitűdben.

1911-ben Kosztolányi így kezdte önéletrajzát: „Életrajzot kémek tőlem? Két fontos 

adatot közlök. Az egyik: 1885 virágvasámapja. Ekkor születtem. A másik: 1909 szeptembere. 

Ekkor írtam meg a legkedvesebb könyvemet, amit ma is a legjobban szeretek: A szegény kis

gyermek panaszait. Minden, ami fontos nekem, e két dátum közé esik, s nem tagadom, hogy 

minden örömöm és szenvedésem benne van ebben a kis füzetben, mert az élményeim ma is 

gyermekélmények, és a szenzációim gyermekszenzációk. Ha életrajzot írnék magamról, csak 

a gyermek életrajzát imám meg.”21

Ezt a mentalitást még akár magyarázhatná azt is, hogy az idézett Almanachban szerep

lő írók-újságírók (újságíró írók-költők) jelentős részének az életrajz szempontjából adatokat 

közvetlenül nemigen tartalmazó hasonló önéletrajza szerepel. Kosztolányi ugyanis két évvel 

később gyakorlatilag megismételte ugyanezt: „Az életrajzomat megírtam már versekben. Ab

ban a kis könyvemben, amelyet legjobban szeretek, és legtöbbre becsülök, A szegény kis

gyermek panaszaiban, megírtam összes emlékeimet. Más nem történt velem.”22

Nyilvánvalóan nemcsak arról van szó, hogy Kosztolányinak a gyermekkort idealizáló 

írói póza itt is újra megszövegeződött, hanem a rejtőzködő mentalitás megnyilatkozásáról (s 

ugyanakkor A szegény kisgyermek panaszai önéletrajziságának leszögezéséről). Győréi Zsolt

21 Kosztolányi Dezső: [Önéletrajz], In: Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1911. Újrak.: Uő.: Tükörfo
lyosó. Szerk.: Réz Pál. Bp., 2004. 661.
22 Kosztolányi Dezső önéletrajza. Érdekes Újság, 1913. december 28. In: Tükörfolyosó, 662. Az önéletrajz meg
jelent az ugyanekkor kiadott Az Érdekes Újság Dekameronja című tízkötetes novellagyűjteményben (melyet ké
sőbb újranyomtak Száz magyarok könyvei címmel.)-
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ehhez még azt teszi hozzá, hogy ez az „önéletrajz már a negyedik kiadást [ti. a versciklusét] 

reklámozza”.23

S hogy ez a mentalitás milyen meghatározó volt Kosztolányi életében, arra legszemlé

letesebb példa az utolsó önéletrajza, melyet már nagybetegen, tudhatóan az életút vége felé, 

1935 őszén írt, s amely - az előzőekhez roppant hasonló formulával - így kezdődik: „1885 

március 29-én születtem Szabadkán. Ez kétségtelenül életem és életrajzom legjelentősebb 

eseménye. [...] Életrajzomat szeretném máris befejezni.”24

Megfigyelhető, hogy - az attitűd mellett, illetve annak ellenére - mindössze egyetlen 

közös elem van mindhárom önéletrajzban: hogy mindegyikben viszonylag hosszan ír „daliás 

nagyapjáról”. Ez is mutatja - a róla szóló versek, illetve visszaemlékező prózai szövegek, 

szövegrészek mellett -, milyen meghatározó volt az ő alakja Kosztolányi számára; még akkor 

is, ha - mint Szőke György felhívta rá a figyelmet - éppen a nagyapa túlzott szeretete okoz

hatta Kosztolányi sokáig tartó gyermekkori betegségét.23 Erről a betegségről szintén sokat ír: 

a híres versciklus részletein kívül éppen - az azzal leginkább egybeforró - első két önéletrajzá

ban. Ezzel szemben a harmadik önéletrajzban az élet „legjelentősebb eseményeként” aposztro

fált születés is „csak” két alkalommal jelenik meg, az első és a harmadik vallomásban.

Mivel az utolsó önéletrajz a „közszereplők” magánélete iránt kifejezetten érdeklődő 

olvasók számára (is) kiadott színházi-bulvár (ugyanakkor kiváló irodalmi rovattal is bíró) ma

gazinban, a Színházi Életben jelent meg, Kosztolányi mégiscsak beleírt önéletrajzába pár élet

rajzi adatot. „De egyéb adatok is kellenek”, írta meglehetős iróniával, ezért itt néhány - az ol

vasók előtt jól ismert név - Vészi Józsefé, Babits Mihályé, Somlyó Zoltáné, Juhász Gyuláé, 

Karinthy Frigyesé, Csáth Gézáé és Thomas Manné - is felbukkan, valamint egy - saját élettör

ténetének legparadigmatikusabb fordulatára utalva - igen ironikus „életrajzi” adat: „1919-ben 

egy olasz újság megírta, hogy kivégeztek a Vérmezőn”. Ezzel persze az egész életrajziságot te

szi kissé „komolytanná”, utalva annak megbízhatatlanságára.

A rejtőzködésnek maga is megnevezte különféle okait. 1911-ben ezt írta: „Sokszor 

úgy látom, sohase cselekedtem, mindig csak történt valami velem. Ezért nem tudok nyugod

tan beszámolni a mostani életemről. Ami ma történik velem, az valami nagyon zavarosnak és 

igaztalannak tetszik előttem.” Ez a „korhangulati” indoklás részben magyarázza azt is, hogy 

miért írtak az almanachban többen is hasonlóképp rejtőzködő vallomást. (Ugyanakkor fontos 

hozzátenni, Kosztolányi későbbi visszaemlékezésiben is az egyik meghatározó lesz ezt az ér-

23 Győréi Zsolt: A szegény kisgyermek panaszai kötetkompozíciója. (Kézirat)
24 Kosztolányi Dezső: A költő pályája. Színházi Élet, 1935. okt. 20. In: Tükörfolyosó, 667-668.
23 Szőke György: Kosztolányi, a szegény kis beteg. In: Uő.: Az árnyékvilág árkain. írások József Attiláról és
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Kosztolányi Dezsőről. Bp., 2003. 149-160.
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zés: hogy vele csak történnek a dolgok, s nem ö az események irányítója.) 1913-ban - amikor 

irodalmi antológiába ír - az életrajzi adatok hiányát egy jellegzetes írói-müvészi vallomással 

magyarázza: „Egybeolvad a szemem előtt minden, mint a múlt és a jelen, a valóság és a fan

tázia s az életem állandó intenzív érzése.” Ezekhez később - mint később részletesebben kité

rek rá - irodalomszemléletének változásának megfelelően, két évtizeddel később már egy 

„kvázi hermeneutikai” szempont vezérli: „Az írótól voltakép lehetetlen nyers élményt köve

telni. Olyan az ő élete, mint egy koldustanya. Minden kincsét fölhasználta, kirabolta, elorozta 

az irodalom számára. Érzem, hogy életrajzom se teljes.” Azaz csak a mű fontos, abban van 

minden - ami azon túl van, az üres, lényegtelen semmitmondás. Ez utolsó önéletrajzának vég

ső öniróniája.

Az önéletrajzokra tehát leginkább csak mint Kosztolányi egyik legjellemzőbb attitűd

jének lenyomataira számíthatunk, egy tervezett életrajz adatokat nemigen meríthet belőlük. 

(Bár ez sem kevés, sőt talán lényegesebb is: hiszen arról árulkodnak, nagyon is tényszerűen, 

hogy miről nem akar árulkodni.) Sokkal inkább hagyatkozhatunk - paradox módon - a má

sokról írt értekező prózájának és újságírói termésének, publicisztikájának bizonyos darabjaira: 

ezekben rendre „elszór” valami önéletrajzi elemet, melyekből akár össze is lehetne állítani 

egy „virtuális” autobiográfiát. (Ezeknek a visszaemlékező részleteknek egymást kiegészítő, 

illetve - éppen túlzott hasonlóságuk miatt - egymásnak ellentmondó viszonyáról később rész
letesebben szólok.)

Ugyanennek a mentalitásnak a következménye, hogy Kosztolányi nem írt - a szó ha

gyományos értelmében véve - önéletrajzi könyvet magáról, és amit tervezett, az is kudarcba 

fulladt. Ez a Mostoha című regény lett volna - melyet az irodalomtörténet-írás hagyományo

san Csáth-regénynek tartott eddig (erről részletesen szólok később). Azonban ha a Mostoha 

Csáth-regény lett volna - mint ahogy valóban vannak erre (is) utaló jelek -, akkor miért írt a 

regény vázlatai közé Kosztolányi egy önéletrajzot?26

Ebben a regényhez írt vázlatban több az eseménytörténeti elem, mint bármelyik ha

gyományosan erre szolgáló műfajú írásában. Azonban nagyon is jellemző, sőt: mindeneképp a 

felsorolás legfontosabb eleme az utolsó sor: „Eltitkolni, amit tudok”. Innen olvasva egyáltalán 

nem meglepő a Mostoha kudarctörténete: egy valóságra - legyen az egy (Csáth), avagy két 

(Csáth, Kosztolányi) valós ember életéről szóló regény megírása ezzel a rejtőzködő mentali

tással nem könnyű feladat. Mint később részletesen ismertetem, Kosztolányi birkózott is leg

alább egy évtizeden át az anyaggal - mígnem véglegesen feladta mint lehetetlen vállalkozást.

26 Fotómásolatát közli: Kosztolányi Dezső: Napló. Igen becses kéziratok (1933—1934). Sajtó alá rend.: Kelevéz 
Ágnes, Kovács Ida. Bp., 1985. 86.
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Az én-ábrázolásnak más útját választotta. A magyar irodalomban feltehetőleg első

ként, fikcionalizálta magát: saját nevével szereplő, a valóságnak megfelelő alakmását írta bele 

az Édes Anna ismert jelenetébe,27 és ugyanezt az írói műveletet hajtotta végre az életmű jelen

leg legnagyobb figyelmet kapó darabjában, az Esti Kornélban.

Bár a mű szövegében nem szerepel a Kosztolányi Dezső név, az empirikus szerző élet

rajzi adatai, pl. születési dátuma igen, és Szegedy-Maszák Mihály szerint „bizonyos, hogy az 

Esti Kornélban sok más részlet is található, melyet az életrajzi adatföltárás úgynevezett té

nyekre tud majd visszavezetni”, ugyanakkor a következő bekezdésben azt állítja, hogy „az 

ilyen vonatkozások nem feledtethetik, hogy az önéletrajz egyike azoknak a műfaj oknak, ame

lyeket a könyv a megszüntetés igényével idéz meg”, és bár „az életrajzírásnak éppoly komoly 

létjogosultsága van, mint a műértelmezésnek, de egyik sem helyettesítheti a másikat. Az ér

telmezés nem az önéletrajzi eredetet volna kétségbe, hiszen az alkotás természetéből követke

zik, hogy nem létezhet olyam írói mű, mely ne volna önéletrajzi eredetű”, ezért „az Esti Kor

nél ebben a tekintetben nem különbözik Kosztolányi két versfüzérétől, a Sárszegen játszódó 

regényektől vagy az Édes Annátói”.28

Szegedy-Maszák fölsorolása még szűk merítésűnek is mondható, hiszen csupán azokat 

a Kosztolányi-műveket hozza példaként, amelyek az eddigi értelmezések egybehangzó véle

kedése szerint is „önéletrajzi ihletésűek”, Paul de Man állásfoglalása szerint azonban gyakor

latilag minden megjelent szöveg bizonyos tekintetben önéletrajzi, ugyanis az úgynevezett 

„tükrös struktúra [...] beépül minden olyan szövegbe, melyben a szerző önmagát avatja meg

értése tárgyává, mindez azonban pusztán nyilvánvalóvá teszi a szerzőség szélesebb körű igé

nyét, ami mindig fellép, valahányszor egy szöveget valaki által létrehozottnak mondunk, és 

feltesszük, hogy annál érthetőbb, minél inkább fennáll ez a helyzet. Ami végső soron azt je
lenti, hogy bizonyos fokig minden olvasható címoldallal rendelkező könyv önéletrajzi.”29

Az Esti Kornél esetében azonban nemcsak arról lehet említést tenni, hogy kortársi kri

tikusai egyöntetűen önéletrajzi műként olvasták (akárcsak Babits Tímár Virgil fiát, annak 

megjelenésekor), hanem egy nyilatkozatában maga a szerző is „önéletrajzi novellaciklusnak” 

nevezte készülő művét (erről később bővebben szólok). (Babits regényének párhuzamba állí

tása annál is inkább indokolt, mivel annak egyik „szereplője”, a Vitányi mintájául szolgáló 

Ignotus nyilatkozott szerepeltetése miatt, akárcsak az egyik későbbi Esti-történet Sárkánya,

27 Kosztolányi Dezső: Édes Anna. XX. Párbeszéd egy zöld kerítéses ház előtt. Nyugat, 1926. nov. 16. 734-750. 
(Kötetben: Bp., 1926.)
28 Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső, 324-325.
29 De Man, Paul: Az önéletrajz mint arcrongálás. Ford.: Fogarasi György. Pompeji, 1997/2. 93-107.
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azaz Somlyó Zoltán, aki nemcsak felismerni, de megsérteni is vélte magát a novellában.30) Az 

önélerajziság azonban nemcsak az „úgynevezett tényekre” visszavezethető részletekben és a 

regényen kívüli textusokban (szerzői és befogadói olvasatokban) nyilatkozik meg, hanem a 

könyvegészben is.

Philippe Lejeune definíciója szerint az önéletírás olyan „visszatekintő prózai elbeszé

lés, melyet valódi személy ad saját életéről, a hangsúlyt pedig magánéletére, különösképp 

személyiségének történetére helyezi”, s melynek „létrejöttéhez szükség van a szerző, az elbe

szélő és a szereplő azonosságára”; ez a névazonosság pedig létrejöhet kifej tétlenül, pl. a „be

vezető szövegben, melyben az elbeszélő a szöveg szerzőjének kiadva magát vállal kötelezett

séget az olvasóval szemben, oly módon, hogy az olvasó számára nem lehet kétséges: az »én« 

a borítón szereplő névre vonatkozik, még akkor is, ha a név a szövegben nem ismétlődik 

meg”.31

Kosztolányi Dezső neve az Esti Kornél szövegében nem jelenik meg, másutt viszont 

igen. A sokat elemzett Első fejezet híres záró beszélgetésében hangzik el az alábbi, a szerző

ségre utaló párbeszéd-panel is:

Kornél! - kiabáltam föl -, és ki jegyezze majd a kötetünket?

- Mindegy! - kiabált le. — Talán jegyezd te. Te tedd rá a neved. Viszont az én nevem 

legyen a címe. A címet nagyobb betűvel nyomtatják.”32

Azaz az egyes szám első személyű elbeszélő neve — ki maga is szereplője a prózai el

beszélésnek - kerül a kötetre szerzői névként - ott pedig Kosztolányi Dezső neve olvasható. 

Az (ön)azonosítás tehát megtörtént (ráadásul nem is teljesen kifej tétlenül).

Másrészt, Lejeune tanulmánya szerint az azonosítás létrejöhet „kifejtett módon, a név

vel, amellyel az elbeszélő-szereplő megnevezi magát az elbeszélésben, és amely megegyezik 

a borítón lévő szerzői névvel”.33 Ilyenre - mint föntebb jeleztem - nincs ugyan példa a szö

vegben, viszont egy korábbi szövegállapotban igenis volt. Köztudott, hogy az 1933-ban meg

jelent Esti Kornél kötet korábban írt novellák egybeszerkesztésével készült. Ezen novellák 

egyike volt az 1929-ben publikált Vörös ökör, amely a kötet Második fejezete lett, és így vég

ződik:

Hogy hívnak téged? - kérdezte tőle.

30 Vö.: Sípos Lajos jegyzeteit a regény kritikai kiadásában (Babits Mihály: Tímár Virgil fia. Sajtó alá rend.: 
Sipos Lajos. Bp., 2001. 242-253.) és Tverdota György regényolvasatát (Tverdota György: Virgil vagy Vilmos. A 
Nyugat két útja. Tiszatáj, 2009. márc. 82-87.), illetve Ki a Sárkány? Esti Kurír, 1933. jún. 7. Tn: Az átkozott köl
tő. Somlyó Zoltán emlékezete. Szerk.: Somlyó György és Zsoldos Sándor. Bp., 2001. 80.
31 Lejeune, Philippe: Az önéletiróipaktum. Ford.: Varga Róbert. In: Uő.: Önéletírás, élettörténet, napló. Váloga
tott Philippe Lejeune írásaiból. Szerk.: Z. Varga Zoltán. Bp., 2003. 17—46.
32 Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Bp., 1933. 20-21.
33 Lejeune, Philippe: I. m.
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A kisfiú fölkelt. Valamit motyogott, nagyon halkan.

- Nem értem - szólt a tanító. - Mindig bátran és értelmesen felelj. Mi a neved? - kér
dezte még egyszer.

- Esti Koméi - válaszolt a kisfiú, bátran és értelmesen.”34

Lengyel András észrevétele szerint azonban a novella eredetileg nem így fejeződött 

be, mert a Színházi Elet karácsonyi számában napvilágot látott elbeszélés végén a kisfiú még 

azt felelte a nevét tudakoló kérdésre, hogy Kosztolányi Dezső?5

Azaz itt szerző és szereplő azonosítása történik meg. „Ez a novella-változat - írja róla 

Lengyel András - hangsúlyozottan »önéletrajzi«, önmegnyilvánító jellegű; azzal, hogy az el

beszélt történetben Kosztolányi a saját nevét adja a szereplőnek, az önéletrajzi - referenciális 

- olvasatra ad meghatalmazást. Ugyanakkor (s ez a későbbiekben fontos lesz), a szerzői név 

novellában való szerepeltetése óhatatlanul a szerzői én fikcionalizálódásával jár”, és az a tény, 

„hogy ez az »önéletrajzi« szöveg utóbb a könyvben minden törés nélkül, könnyedén Esti

történetté válik, válhat, pusztán a név cseréjével, kétségtelenné teszi, hogy a fiktív Esti, a fik

tív »Kosztolányi« és a szerzői én között valamiféle átjárás van”.36

Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a kvázi „önéletírás-szál” meglehetősen kevéssé 

van jelen a kötet szövegében, hiszen a bevezető fejezeten kívül jobbára csupán egy-lcét mon

dat vagy félmondat erejéig: leginkább csak azon utalásokban, amelyekkel a kötetet szerkesztő 

Kosztolányi Esti-történetté alakította korábbi novelláit. A fordult hozzánk vagy szólt hozzánk 

Esti Kornél típusú nyelvi fordulatok így kettős szerepet kaptak: azon túl, hogy ezek által lett 

Esti a soron következő történet hősévé, az egyes szám első személyű elbeszélő is így jelent 

meg a szövegben.

Szegedy-Maszák Mihály az önéletrajzi olvasat ellen azonban Foucault-val érvel, aki 

szerint a „szerzőfünkció [...] nem egyszerűen egy valóságos személyre utal, amennyiben 

többféle én kibontakozását teszi lehetővé”, ezért - immár Szegedy-Maszák szerint - sokkal 
inkább azt lehet föltételezni, hogy [...] két szerzői énről van szó”.37

A fentebb azonosított egyik „szerzői én” mellett a másik „szerzői én” itt az Esti Koméi 

névvel illetett szereplő, akiről az elbeszélő narrátori közlésben írja: „Hogy ki volt ő nekem és 

mi volt, azt bajos volna töviről hegyire elmondani. Ilyesmire nem is vállalkozhatnék. Emléke

zetem nem oly régi, mint barátságunk. Ennek kezdete még csecsemőkorom ősemberi homá-

34 Kosztolányi Dezső: I. m.: 30.
35 Kosztolányi Dezső: Vörös ökör. Színházi Élet, 1929. 52. sz. 54-57.
36 Lengyel András: Genézis és kompozíció viszonya az Esti Kornélban. Kosztolányi kísérlete az én-integritás 
bomlásának kompenzálására. In: Uő.: Játék és valóság közt. Kosztolányi-tanulmányok. Szeged, 2000.
37 Szegedy-Maszák Mihály: I. m.: 326., 327.

27



lyába vész el. Mióta az eszem tudom, közel volt hozzám. Mindig előttem vagy mögöttem, 
mindig mellettem vagy ellenem. Imádtam vagy utáltam. Közönyös sohase voltam iránta.”38 

Lejeune az efféle „egy nagyon jó barátomról” szóló történetekről állítja, hogy az olvasónak 

bár minden oka megvolna azt gondolni, hogy ez a szándékoltan „átlátszó” elbeszélői fogás 

valójában az önéletrajziság alig leplezett formája, formailag mégsem lehet önéletírásnak te

kinteni. így „ezek a szövegek tehát az »önéletrajzi regény« kategóriájába kerülnének: így ne

veznénk el minden olyan fikciós szöveget, amelyben az olvasónak, az általa felfedezettnek 

vélt hasonlóságok alapján minden oka megvolna azt gyanítani, hogy a szereplő és a szerző 

között azonosság áll fenn, miközben a szerző ennek a személyazonosságnak a tagadását (vagy 

legalábbis meg nem erősítését) választotta”.39 Ezek szerint, Lejeune kategorizálását figyelem

be véve, Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötetének az egyes szám első személyű elbeszé

lő köré font megnyilatkozások az önéletírás, míg az egyes szám harmadik személyű „szerzői 

én” történetei az önéletrajzi regény típusába tartoznak.

így tehát, megfontolva Szegedy-Maszák Mihály intelmét, miszerint „rossz kérdést tesz 

föl az, aki valamely irodalmi mű önéletrajzi vagy kitalált jellegét firtatja”,40 véleményem sze

rint minden viszonylagosítás nélkül ki lehet jelenteni, hogy az Esti Kornél önéletrajzi mű (mi

képp Kosztolányi is kijelentette), ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy nem tény-, ha

nem szépirodalom, s a benne foglalt cselekmény nem azonos Kosztolányi életének esemény- 

történetével. Magyarán: „állításait” nem lehet életrajzi tényként értelmezni, s nem vonhatók 

be az életrajzi kutatásokba (miképp tenne azt Kosztolányiné).

„Az életrajzíró ki van szolgáltatva a nyomok számának, jellegének és relevanciájának: csak 

abból tud következtetéseket levonni, ami nyomként megmaradt, s mint ilyenhez hozzáférünk. 

Az életrajzíró, vagy valaki más előzetesen már megtalálta, rögzítette és így számba vehetővé 

tette a nyomokat. Aminek nincs nyoma, az elveszett, fölismerhetetlenné vált” - írja Lengyel 

András.41 Ugyanakkor „az életrajzíró nemcsak a nyomoknak van kiszolgáltatva: önmagának 

is ki van szolgáltatva. A nyomkeresés és -olvasás ugyanis maga is a tudásnak egyik nagyon 

speciális, bonyolult és sok tapasztalatot, sőt invenciót is igénylő formája. Ugyanazt a nyomot 

egészen más hatásfokkal képes értelmezni egy tapasztalt és invenciózus »nyomolvasó«, mint

38 Kosztolányi Dezső: I. m.: 6-7.
39 Lejeune, Philippe: I. m.: 27.
40 Szegedy-Maszák Mihály: I. m.: 327.
41 Lengyel András: Az író-életrajz: egy ősi forma mai lehetőségei.
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egy hozzá nem értő. A nyomot igazában nem a szemünk, hanem előzetes kondicionáltságunk, 

tudásunk teszi láthatóvá.”42

Alábbiakban Kosztolányi Dezső életrajzának olyan „fejezeteit” adom, melyek anyagát, 

azaz Kosztolányi életének nyomait jobbára magam kerestem és próbáltam meg olvasni belő

lük.

42 Lengyel András: Az író-életrajz: egy ősi forma mai lehetőségei.
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II.

Kosztolányi életrajzának fejezetei
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KÖLTŐI HELYKERESÉS ÉS HELYEZKEDÉS 

(az 1900-as és 1910-es évek)

A VALÓS ÉS AZ ÁTÉRTÉKELT ÍRÓI INDULÁS

„Félsz, hogy elfelejtenek? írj róla verset, 
gyermekem, e félelemről. Legyen a vers méla 
és nagyszerű tomboló, legyen kétségbeesett... 
de te ne légy se másik, hanem egyszerűen: 
DIDE, a kis Dide. A Dide - de aki a szél fújá
sát produkálja, avagy színdarabot ír: ami nem 
is olyan nagy különbség. "

(Csáth Géza)

A beérkezett alkotó gyakran misztifikálja az írói indulást, (ál)szerényen sokszor kicsinyíti sze

repét benne, s úgy vall róla, mintha csak tárgya lett volna az eseményeknek, nem alakítója- 

formálója, mintha rajta kívüli, nagyobb erők mozgatták volna, s íróvá válása végül is nem vá

lasztás, hanem egyféle eleve elrendelés eredménye volt. Vallomása, amely az „ismert ember” 

fiatalkorába enged bepillantást, bizton érdeklődésre számíthat, főleg ha a történetben egy vagy 

több másik „híresség” is szerepel. Azonban - Szerb Antal szerint is - „a legtöbb író a köny

vében valahogy éppen az ellenkezője akar lenni annak, ami a valóságban. Mintha az alkotás

ban akarná kárpótolni magát azért, ami a valóságban elmaradt.

Jól megfigyelhető mindez Kosztolányinál is. Illés Endre a kisebb íróportrék kapcsán 

fogalmazta meg, hogy azokat Kosztolányi „inkább magának rajzolgatta, vagy némi öncsalás

sal egy képzeletbeli olvasónak”.44 Ezekben Kosztolányi írói indulásáról nagyon hasonlókép

pen írt; igaz, mindig más kapcsán. Kiss Józseffel - saját bevallása szerint - így ismerkedett 

meg: „Húszéves se voltam, amikor 1905-ben bemutattak A Hét szerkesztőjének. Egy reggel 

fogadott a magánlakásán. Elolvasta mindig zsebemben levő összes művemet, melyek csak 

néhány költeményből álltak, s alig rúgtak többre egy-két oldalnál, aztán munkatársul szerződ-

„43

43 Szerb Antal: Az író és életrajza. In: Uő.: A varázsló eltöri pálcáját. Bp., 1961. 398-404.
44 Illés Endre: Kosztolányi Dezső. In: Uő.: Krétarajzok. Bp., 1957. 94-113.
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tetett.”45 Az már önmagában is szokatlan, hogy egy ismeretlen vidéki költőt egy fővárosi lap a 

megismerkedés pillanatában azonnal munkatársául szerződtet, az viszont még különösebbé 

teszi, hogy állítólag Vészi József, a Budapesti Napló főszerkesztője is ezt tette: „Húsz és egy

néhány éves koromban ismertem meg - írja róla Kosztolányi -, abban az időben, hogy a lélek 

a benyomásokra igen fogékony. Ő volt az első európai tehetség, akit láttam. Egy napon meg

hívtak a lapja munkatársául. [...] Mindössze annyit hallhatott felőlem, hogy vidéki újságok

ban megjelent pár versem. Amerikai gyorsasággal állapodott meg velem. íróasztalt kaptam, 

havi fizetést, első osztályú szabadjegyet, mellyel Fiúmétól Brassóig csavaroghattam.

Fiatalkori levelezésében azonban számos hely akad, ahol ugyanekkor irigységgel ve

gyes gúnnyal ostorozta mind a Budapesti Napló körül gyülekező, mind A Hét köréhez tartozó 

költőket: „Mosolygok a hőbölyödött modern poétákon, a Budapesti Napló kétkrajcáros 

Baudelaire-ein, s óvatosan olvasgatom Kantot, kiben nagy gyönyörűségem telik” - írta Babits 

Mihálynak 1905. július 29-én kelt levelében,47 s nem sokkal később, november 2-án szintén 

neki panaszkodott: „Ezek az emberek, kik körülöttem élnek s cigarettaszó mellett tárgyalják a 

modemeket, a mai egyetemi ifjúság, [...] a kezdettől fogva ellenszenves volt előttem. [...] A 

fejük csupa nomenclatura, kathalogus: ők az esztétikusok; a lelkűk tele van Golgotha- 

álmoldcal. #é/-frázisokkal: ők a költők. A nyomtatott betű a rontó lidércük.

Az örök rivális Ady mellett nem kímélte a barát Juhász Gyulát sem. 1906 elején Bu

dapestről, ám hangsúlyozottan „vidéki ismeretlen író - és műfordító!’’-ként írt levelében így 

ironizált vele: „Ön nagy ember. Meglátogatta Kiss Józsefet, és aztán - uram isten! - ódát írt 

róla; Ady Endre, a »modem magyarok istene«, hasonló kegybe részesült ön részéről: igazán 

hálátlanok lennének ezek a nagy férfiak, ha önt nem emelnék oda, ahol ők vannak”,49 s 

ugyanekkor ezt megírta Babitsnak is: „[Juhász] azok közé tartozik, kik minden húron tudnak 

zörögni, s egy kis nyomdafestéktől megkergülnek. A verseim jó részét ellopta, átgyúrta és - 

főleg - elrontotta, s miután csúszás-mászással fölkúszott az Adykhoz és Kiss Józsefekhez, 

csodálkozást keltett azzal, mit az én írófiókomból csent.
Érdemes megjegyezni, hogy éppen A Hét 1905. június 4-én megjelent számának Szer

kesztői üzenetei közt olvashatjuk a Reiner Mária Rilke verseiből [!] jeligére adott elutasító vá

laszt: „Elég csinos fordítás, de mivel szolgált rá ez a poétanő arra a megtiszteltetésre, hogy őt

„46

„48

„50

45 Kosztolányi Dezső: Arcképvázlat Kiss Józsefről. Pesti Hírlap, 1933. okt. 15. In: Uő.: Egy ég alatt. Szerk.: Réz 
Pál. Bp., 1977. 22-26.
46 Kosztolányi Dezső: Vészi József. Nyugat, 1928. jún. 1. In: Egy ég alatt, 30-32.
47 Kosztolányi Dezső: Levelek - Naplók. A leveleket sajtó alá rend.: Réz Pál. Bp., 1996. 86. (A továbbiakban: 
KDLev)
48 KDLev 89-90.
49 KDLev 93.
50 KDLev 95.
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a magyar literatúra bekebelezze? Ha már németből fordítunk, fordítsuk azokat a kiváló régi 

nagy lírikusokat, kik örök díszei a német irodalomnak: Eichendorffot, Scheddelt, Lenaut, 

Beck Károlyt. Azok ugyan a verssorokat mindig nagy kezdőbetűvel írják, nem úgy, mint a 

modem szecessziósok, de egyúttal mélyebbek, igazabbak is; nem sikkasztják el a gondolat fe

lét, nem csuklanak meg a mondat közepén, és főleg nem adnak fel rébuszolcat. Önnek egyéb

iránt annyi mondanivalója van, hogy nem szorult a mások interpretálására.”51 A szerkesztői 

üzenet ismeretlen címzettje mögött több okból is Kosztolányit sejthetjük: tény, hogy ő már 

ekkor azon kevesek közé tartozott, akik ismerték és elismerték Rilke költészetét, s - ahogy az 

üzenet utolsó mondata utal rá - neki „egyébiránt annyi mondanivalója van, hogy nem szorult 

a mások interpretálására”, valamint ez időben már „elég csinos fordítás”-okat is tudott készí

teni, melyeket - saját verseivel egyetemben - éppen ekkoriban küldözgetett szét fővárosi la

pok számára. S ha valóban ő az üzenet címzettje, akkor talán ez a Rilkét gondolatokat elsik

kasztó poétanőnek tartó súlyos melléfogás erősítette meg ellenszenvét és lenézését A Héttel 

szemben - ahová később - a Budapesti Hírlap után - végül is elszegődött.

Később sem kímélte egykori munkaadóit: Vészi és Kiss mellett a Világtól Jászi Osz

kárt, valamint a Pesti Naplónál és az Esztendőnél őt szerződtető Hatvány Lajost is támadta az 

Új Nemzedék Pardon... rovatában s egyéb, szintén névtelenül megjelent cikkeiben. Tehette 

ezt kiváltképp azért - s ez megerősíti a cikkek szerzőségét 

ismerte legjobban, legközelebbről az említetteket. Legfőképpen persze zsidó származásuk 

adott erre alapot (s majd mint látni fogjuk, a sorhoz csatlakozik Bródy Sándor is), de nem ki

zárólagosan csak erről van szó. Amikor Kosztolányi 1908 végén az Élet segédszerkesztője- 

ként munkatársakat gyűjtött maga mellé, a lapnál dolgozó legtöbb embert „szemét”-nek ne

vezte, s még a szerkesztő nevét sem tudta (vagy nem akarta tudni) pontosan, pedig a katolikus 

Andor Józsefről beszélt. Az Élet esetében viszont a Budapesti Napló hoz és A Héthez képes 

más a sorrend: ott előbb ócsárolta őket, s utána lett munkatársuk, itt viszont már az odacsatla- 

lcozáskor becsmérlő hangon írt róla: „Az új lap címe Elet. A cím rossz, a lap még rosszabb 

lesz. (Tolnai Világlap + Új Idők.) - De érdemes itt maradnom, mert megfizetnek, 

legesnek tűnő anyagi érdekeken túl már ekkor, 1908-ban megnyilatkozott antiszemitizmusa: 

egy másik, Fülep Lajosnak írt levélben az Életet úgy jellemzi, hogy az „valami furcsa találko

zóhelye a modem és nem modem nem zsidó íróknak”, s az Élet szellemiségével szemben a 

Nyugatot hozta fel, amely „egy kifejezetten anti-szimbolista, józan, racionális alapon álló, me

tafizika- és gondolatgyűlölő zsidó pártszövetkezet. Impotens rilcoltozás rekedt torokkal. A szi-

mert a lap munkatársai közül ő

„52 Az elsőd-

51 Idézi: Sánta Gábor: Pálya kezdőknek [előszó] In: Uő.: Pálya kezdőknek. Szeged, 2005. 5-8.
52 KDLev 166.
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fílisztől berekedt torokkal. Hitem szerint ők sohasem csinálják meg az irodalmi forradalmat, 

mert erre nemcsak az erejük hiányzik, de a hitük is, az állítani tudás bátorsága.”53 írta mindezt 

akkor, amikor már egy éve a Nyugat munkatársa. S ezért nehéz elfogadni Kiss Ferencnek - 

többek közt - azt a Pardon...-cikkek írása alól való felmentő érvelését, miszerint „Kosztolá

nyi ekkor [1919-1921] is dolgozik a Nyugatnak, s logikus feltételeznünk, hogy óvakodott 

azokat bántani, akikhez eszmei szálak fűzték.”54

Fentiek után talán nem meglepő, hogy bár tisztelte s mindig nagyrabecsüléssel nyilatkozott 

róla, korántsem volt baráti viszonyban - az egyébként zsidó származású - Osvát Ernővel, aki

nek Kosztolányi még a nevét is - feltehetően dzsentroid sznobizmusból - többször rosszul, 

Osváthnak írta.55 Fentiek után viszont azon sem csodálkozhatunk, hogy visszaemlékezésében 

az Osváttal való megismerkedése is kísértetiesen hasonlít a Kiss Józseffel és a Vészi Józseffel 

történt első találkozásra: „Budapesten mindössze pár hónapja lehettem, tizenkilenc éves vol

tam, s egy ódon, ferencvárosi bérházban laktam, ahol csak a házmester ismert. Vidéki újsá

gokba írogattam verseket ritkán. Egy reggel a postás levelet hozott, melyben О. E. megkért, 

keressem fel őt délután ötkor, a Bristol-kávéházban. Vajon honnan tudta meg lakáscímem, a 

ház, emelet és ajtó pontos számát?

Sohase láttam őt addig. A kávéházban sok száz ember közt ült fekete márványasztalá

nál, fekete haja volt, fekete szeme, feketekávé állt előtte, s szokása szerint fekete süteményt is 

hozott magával, melynek ízét a fekete mák adja meg, a fekete fűszer, melyet csak finom ínyek 

kedvelnek. Biztosan feléje indultam. Vajon honnan tudtam meg, hogy ő az?

Ezen a délutánon kikérdezett, mint vádlottat az ügyész, mint pap a gyónót, mint fiút az 

apa, s aztán a Figyelőben, mely a Nyugat előfútárja, megjelent három szonettem, a Fasti, a ka

rácsonyról, húsvétról és pünkösdről.”56

Akár az előzőekben, Kosztolányi itt is arról beszél, hogy őt, aki vidéki újságokba íro

gatott verseket, egyszer csak felkereste egy jó nevű fővárosi irodalmi lap hírneves szerkesztő

je, igaz: levélben, hogy legyen lapjának munkatársa. Önmagában még igaz történet is lehetne, 

ha nem ismernénk a rokon példákat, és még inkább, ha nem ismernénk azt a levelet, amelyet 

Csáth Géza - pontosabban akkor még Brenner József - 1905 márciusának elején írt Budapest-

53 KDLev 164-165. A kiemelés tőlem: В. T.
54 Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp., 1979. 89.
55 Lásd pl.: KDLev 170., 187., 193.
56 Kosztolányi Dezső: О. E. Nyugat, 1923. jún. 16. 855-856. In: Egy ég alatt, 162-165.
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röl az akkor Bécsben tanuló Kosztolányinak. Az eddig publikálatlan, fekete tintával írt autog- 

ráfot érdemes teljes terjedelmében közölni:57

Kedves öreg barátom!

A következő rettenetes dolgokat kérem tőled:

A Polygnotosról szóló egyetemi pályázat márc. Síén záródik le. 20 áig gyűjtöm az 

adatokat, s akkor 9 nap alatt megírom.

Kérek hát, amennyire teheted és szabad tenned egyéniséged részleges öngyilkossága 

nélkül, valamilyen könyvtárban nézz utána ennek a bácsinak a köv. könyvekben:

Perrot de Chipier 

M. Paul Girard

Historie de Г art Griece V. kötet 

Peinture antique.

Valami kivonatot, rövidet, de minden lényegest magába foglalót, azután haladéktala

nul küldj maximum 18 áig. Mert az anyagomat 18-20 án fogom rendezni.

- Kérlek továbbá, hogy légy türelemmel, míg a Jövend őket küldhetem, semmi kiváló, 

sőt most érdekes nincs benne. Nem tudom, ismered-e a Figyelő című folyóiratot, a legmaga

sabb nívón áll az irodalmi folyóiratok között, egészen a Magyar Géniusz szellemében szer

kesztve. Szerk: Osvát Ernő, Sajó ucca 8/a. Jó lenne, ha ennél próbálkoznál. Addig is, hogy ne 

und magad, küldök neked egy számot belőle.

Tudósítalak továbbá, hogy a fináncok nem vesztették el a szimatot, ki kellett szórnom a 

4 korona 20 fillért, melyről itt küldöm mintául az egyik nyugtát. Jó stílusban tartott kis mun

ka!!

A héten otthon voltam. És megnéztem 3 szór a János vitézt, miután előzőleg Budapes

ten Fedáktól láttam. Ilyen magyar muzsikát Erkel óta senki se komponált. Ha te lejössz 

húsvétre, majd megnézzük együtt itt Pesten - ha adják még - (most 122 szer megy.)

Az operettünk ügye nem mondható haladó állapotúnak. Az öreg nem dolgozik

abszolúte!!

írj már, fiam, mert én abbahagyom.

Ölellek

József

57 A levél az MTA Könyvtárának Kézirattárában őrzött Kosztolányi-hagyatékban található, jelzete: Ms 
4622/121. A levél helyesírását és központozását a maihoz igazítottam, megőrizve azonban a fiatal Csáth írás
módjának jellegzetességeit: B. T.
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A levél nagyon fontos dokumentum, magánéleti utalásai mellett számos irodalomtör

téneti adalék olvasható ki belőle. Elsősorban Csáth Géza életének és néhány munkájának 

megértéséhez szolgál adatokkal, másrészt viszont - az utalásokat felfejtve - másodlagos je

lentést nyer, s immár inkább a Kosztolányi-életrajzhoz nyújt információkat. Ráadásul mivel 

ez az 1905-ös év egyetlen Kosztolányihoz írott Csáth-levele, érdemes minden utalását meg

vizsgálni.

Keltezését pusztán a szövegből megállapítani nem lehet. Annyit azonban elárul, hogy 

1905-ben írta Csáth (hiszen a Figyelő csak ebben az évben jelent meg), s annak is elején, hi

szen egy új lapra hívta fel a Kosztolányi figyelmét. A húsvétot jövő időben említette, ez ápri

lis 23-ra esett az évben, és az egyetemi pályázathoz való anyagok elküldését március 18-ig 

kérte Kosztolányitól. A levél tehát mindenképpen ennél korábban íródott. A belső utalások 

1905 januárja és március 18. közötti intervallumot sugallnak. A további pontosításhoz külső 

forrásokat kell segítségül hívni: Csáth a János vitézről írt, mégpedig két vonatkozásban is: a 

héten otthon volt, és ott háromszor látta az operettet, amely ugyanekkor a fővárosban 112. al

kalommal ment. Nos, a darabot Szabadkán 1904. március 4-én - szombaton - mutatták be (a 

főpróba 3-án volt), s az ezt követő négy napon (márc. 5-8.) is adták, március 24-én már tized

szer ment; és - ez a helyi viszonylatokhoz képest sikert jelentett - ebben az évben összesen 

huszonhatszor láthatta Szabadkán a közönség.58 A budapesti előadások a Király Színházban 

voltak, de hogy pontosan mikor játszották 122-edszer, arra egyelőre nincs adatunk. Az azon

ban támpontul szolgálhat, hogy február 28-án volt a 113. előadás, április 1-jén pedig a jubile

umi 150. A két dátum közötti előadásszámból (37) látható, hogy márciusban minden nap ját

szották a darabot, néha egy napon kétszer is, s duplázni általában hétvégén szoktak; így - né

mi számolgatás után - a 122. előadás március 7. és 10. között lehetett. Látható, a két adat ösz- 

szevág, így a levél valószínűsíthető keltezési dátuma 1905. március 8-10. körüli.

Kosztolányi eldcor a bécsi egyetem hallgatója volt. Rokonaitól, barátaitól elszakítva 

élt, egyetlen kapcsolattartási lehetősége a levelezés volt. 1904 őszén még napi híradásra (!) 

leérte unokaöccsét: „Kérlek, írj sokat (a naponta küldött újságok szélére is)”, később, 1905 

elején - az otthon töltött ünnepek után - már „beérte” a hetenkénti tájékoztatással: „Nincs egy 

jó emberem, akivel szót válthassak. [...] írj minden héten legalább egy levelet. Ezt tartsd be 

mindég, íme, rimánkodva kérlek, mert beteg, nagyon ideges vagyok”, nem sokkal később 

pontosította is kérését: „Még egyszer kérlek tehát, legalább minden héten írj nekem; ha más-

58 Gerold László: Száz év színház. Dráma és színjátszás Szabadkán a XIX. században. (1916—1918) Újvidék, 
1990. 209. - A keltezés hozzávetőleges megállapításában ez úton is köszönöm a segítséget Csiszár Mirellának, 
Rajnai Editnek és Gerold Lászlónak.
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ról nem, irodalmi olvasmányaidról és az operettről. Vagy az egyetemi életről, az ismerőseim

ről és a barátaimról”59 Csáth leveleit sajnos nem ismerjük, megsemmisültek, elvesztek vagy 

lappanganak valahol, viszont Kosztolányi sok válaszleveléből valószínűsíthetjük, hogy Csáth

eleget tett a kérésnek, s gyakran írt - mint a fenti levélből láthatjuk, többek között irodalmi 

olvasmányairól (Figyelő) is.

De nemcsak arról. Egy készülő pályamunkához kérte Kosztolányi segítségét. A 

Polignotos-dolgozatról eddig is tudott az irodalomtörténet: „Vannak Csáth-művek, amelyek 

létezéséről tudunk, de egyetlen, általunk elérhető könyvtárban sem találtuk meg őket [...] 

Csáth jegyzeteiből tudjuk, hogy Polygnótos festészete címmel terjedelmes tanulmányt nyújtott 
be egy egyetemi pályázatra, hagyatékából azonban nem került elő ennek fogalmazványa”,60 

közölte az első jelentős Csáth-cilckgyüjtemény jegyzeteiben Dér Zoltán, Csáth bibliográfiájá

ba pedig szintén bekerült a tétel: ,,Ifj. Brenner József: Polygnótos festészete. [Egyetemi pá

lyamű, 1904 októberében].”61 Sajnos azonban a bibliográfia összeállítójától nem kapunk fel

világosítást, mit jelentenek s hol találhatók Csáth emlegetett jegyzetei, s így azt sem tudjuk, 

milyen segítséggel végezte a datálást. Csáth levele többről és másról árulkodik: 1905 elején 

írta a dolgozatot, amelyet bár még mindig nem ismerünk, de legalább keletkezéstörténetébe 

bepillantást nyertünk.

Csáth nyugodtan kérhette unokatestvére segítségét, s nemcsak a szoros kapcsolat mi

att, hanem a segítség kölcsönös volta miatt is. Kosztolányi leveleiből tudjuk, hogy többször 

kérte ismerőseit, barátait, rokonait, így Csáthot is, valamely könyv, tankönyv beszerzésére 

(1905. február 1-jén is őt kérte: „Esedezem, járd be az összes antikváriumokat, s hajhászd föl 

Heinrich Gusztávnak német nyelvű irodalomtörténetét”, melyet „csak Budapesten lehet besze
rezni”62), sőt máskor a fentivel szinte azonos helyzetben kérte Csáth segítségét: „Az egyetem 

100 koronás pályázatot hirdetett egy Deák-ódára, melynek határideje a közeli pár napok egyi

kén van. Minthogy a pesti könyvtárak egyikében sincs már Deákról szóló munka, sürgősen 

kérlek, túrjátok föl az összes szabadkai könyvtárakat (közkönyvtár, casino, ifjúsági, tanári 

könyvtárak), s egy kalauz által kézbesítsétek nekem a könyveket.”63 Ez a pályamű végül is el

készült, s Kosztolányi beadta, Csáth tehát valószínűleg teljesítette a kérést.64

59 KDLev 47., 73., ill. 74.
60 Dér Zoltán: Jegyzet. In: Csáth Géza: Ismeretlen házban. II. Kritikák, tanulmányok, cikkek. Szerk.: D. Z. Újvi
dék, 1977. 666. Szerk.: D. Z.
61 Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia. Újvidék, 1977. 118.
62 KDLev 76.
63 KDLev 15.
64 KDLev 18.
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A Polignotos-dolgozat ügye után Csáth bocsánatot kér, amiért késik a Jövendők küldé

se. A Bécsben tartózkodó Kosztolányi unokaöccsét bízta meg, hogy Bródy Sándor lapját 

rendszeresen küldje meg neki - de nemcsak az irodalmi tájokozódás miatt. A Jövendő 1904. 

október 9-i száma közölte Baudelaire A macska című versét, Kosztolányi fordításában - 

azonban a fordító nevének feltüntetése nélkül. (A Jövendő megkeresését vélhetően Csáth aján

lotta unokabátyjának: ekkor ő már ismerte és becsülte a lapot és szerkesztőjét - oda küldte be 

első komolyabb irodalmi próbálkozásainak egyikét, a gimnáziumi önképzőkörben írott A 

kályha című novellát, melyre Bródy postafordultával azt válaszolta, hogy a novella „ritka 

egyszerűséggel van megírva, formában, kifejezésben meglepő, a tárgya azonban szegényes. 

Más ilyen kicsiny genreképet kérek, azt hiszem, jót, sőt föltűnőt kapok öntől. Küldjön és írja 

meg, mi az életpályája, kora.”65 - De Kosztolányi szerezhette máshonnan is az ösztönzést: a 

budapesti egyetemen 1903 októberében ismerkedett meg - többek között - Oláh Gáborral, 
akinek költeményeit éppen a Jövendő közölte már ekkor.66) A közlés után írta Csáthnak: „A 

Jövendő közlése megörvendeztetett, de egyúttal dühbe is hozott, hogy a nevemet mellőzték, s 

egyszerűen anonimé adták közzé”, és azonnali intézkedésre kérte unokaöccsét: „Tanácsold, 

hogy a jövő szám helyreigazításai vagy legalább szerkesztői izenetei között feltétlenül említ

sék meg a nevemet, s lehetőleg dicsérjenek is meg”, különben pert indít, máskor dühösen fa

kadt ki: „A Jövendő ügye vérig bosszant. Nem méltó a nevem beléje, és a munkám - igen?? 

Ki látott ilyen logikát??”67 Ugyanakkor - a közlés után több mint egy hónappal, november 20- 

án - Babitsnak is felemlegette sérelmét: „A Jövendő gyalázatosán megrontotta műfordításo
mat egy buta szócserével, s eltolvajolta a versemet. Legyen boldog vele!”,68 itt azonban már 

nem a névelhagyás, hanem - költőtársnak írja a levelet! - egy szócsere a panasz elsődleges 

oka. A vers valóban fontos lehetett neki, hiszen felvette műfordításainak első gyűjteményes 

kötetébe (Modern költők, 1914), viszont hogy mi lehetett a szócsere, nem tudhatjuk, mert idő

közben Kosztolányi teljesen átdolgozta a verset (s elhagyta a vers második részét, amely 

egyébként egy másik, azonos című Baudelaire-vers második része), sőt, hogy a fordítás sorsa 

még csavarosabb legyen, a Modern költők háromkötetesre bővített kiadásába szintén felvette a 

verset, melyet ismét jelentősen átdolgozott, „visszaillesztve” az ugyancsak átdolgozott máso-

65 Bródy Sándor levele Csáth Gézának, Budapest, 1904. jan. 12. Idézi: Dér Zoltán: Utószó. In.: Csáth Géza: Is
meretlen házban, II. 621.
66 KDLev 17.
67 KDLev 48., ill. 49.
68 KDLev 59.
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dik részt.69 (A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Csáth már a Jövendő-közlés előtt egy hónap

pal idézte a verset a Bácskai Hírlapban megjelent Dekadencia című cikkében, egészen más 

szövegváltozattal, s alatta hanyagul odavetve, hogy „Kosztolányi fordítása”, mintha már min

denki ismémé ezt a nevet.70 S, korábbi jegyzetek híján, így lesz teljesen érthető Csáth - a mot

tóban már idézett - levelének azon utalása, mely szerint: „iszonyúan meg valék lepetve, s 

örültem, mikor olvasom a jeles lapot (nagy kényelmemben), látva a macskát a te fordításod

ban, melynek, még mikor egy szavát se olvastam, a beosztásáról és egyebekről láttam, hogy a 

te fordításod. Miért nincs neved; hogyan történt, micsoda disznóság ezt meg nem írni, ki vitte 

el a fordításodat? Ha valaki lopta a szerzőséget, könnyű lészen igazolni a ??[ácskai]. //[írlap], 

megfelelő számával.”71 - Az átdolgozás-sorozat kronologikus olvasata egyébként újabb ada

lék Kosztolányi nyelvszemléletének változására: az időrendben középső, s az 1914-es kötetbe 

került változatba Kosztolányi még jelzőket szúrt be és halmozott ezáltal, amelyeket később - 

immár a nyelvi purizmus jelszavával - rendre elhagyott.) Az ígért per végül is elmaradt; 

azonban Kosztolányi máshogy vett elégtételt: Bródy 1905. július 4-én Semmering mellett 

Schottwiesben öngyilkosságot kísérelt meg, de túlélte. Kosztolányi pár nap múlva a Bácskai 

Hírlap egy névtelen cikkében mégis cinikus nekrológban búcsúztatta: „Szomorú nekrológ ez. 

Az, akiről szól, most még él. Az orvosa, akivel az imént beszéltem, azt mondja, hogy egészen

jól érzi magát, s valószínűleg felgyógyul. S mi mégis, határtalan fájdalommal tovább búson- 

gunlc, és rójuk tovább a nekrológot. [...] Ez aztán az istencsapás, a mi gyönyörűen sudárba 

szökkenő modem magyar irodalmunkra. Az ifjú nemzedék bálványa ledőlt. Az új irodalom

(Később, mivel Bródy túlélte az öngyil-„72atyamestere nem ír többé. Sírhat Magyarország, 

lcossági kísérletet és adott még lei könyveket, Kosztolányi még egyszer írt róla, azonban már 

egy objektív hangú kritikát.73)

A fináncok ügyét éppen az előző bekezdésben említett Jövendők, elmaradt küldésére 

vonatozó ígérete juttatta Csáth eszébe. 1904 ősze óta húzódott az ügy: „A rendőrség ma meg

idézett - panaszolta akkor Kosztolányi -, kérdőre vont, kitől kapom a lapokat, s elém tette a 

lefoglaltakat [...] Be kellett vallanom az igazságot, mert a komoly ügy fonalait nem tanácsos

69 Charles Baudelaire: A macska. Jövendő, 1904. okt. 9. 36. Ф In: Kosztolányi Dezső: Modem költők. Külföldi 
antológia. Bp., 1914. 129. Ф In: K. D.: Modem költők. Külföldi antológia a költők arcképével. Tetemesen bőví
tett második kiadás. I. Franciák. 72. = Kosztolányi Dezső: Idegen költők. Szerk.: Réz Pál. Bp., 1988.1. 509.
70 József [Csáth Géza]: Dekadencia. Bácskai Hírlap, 1904. szept. 4. 7-8. In: U. ő.: Rejtelmek labirintusában. 
Összegyűjtött esszék, tanulmányok, újságcikkek. Szerk.. Szajbély Mihály. Bp., 1995. 90-91.
71 Csáth Géza levele Kosztolányi Dezsőnek, Budapest, 1904. okt. 9. K.: Dér Zoltán: A testvéri felelősség doku
mentumai. Kísérletek Csáth Géza megmentésére. Üzenet, 1975. febr.-márc. 160-190. =Uő.: Ikercsillagok. Újvi
dék, 1980.123-165.
72 [Kosztolányi Dezső:] Heti levél. Bácskai Hírlap, 1905. júl. 9. In: Egy ég alatt, 50-52.
73 Kosztolányi Dezső: Imre herceg. Bródy Sándor novellái. A Hét, 1912. jún. 2. In: Egy ég alatt, 52-54.
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»74tovább is bonyolítani. Büntetést fogsz fizetni, 

megfizette a büntetést.

Ezután Csáth a János vitéz előadását dicsérte, s hívta Kosztolányit, nézzék meg együtt. 

(S ezzel az ifjú Csáth Géza művészeti munkásságának mindhárom ágát megszólaltatta levelé

ben: a festő Polignotost, az irodalmár Osvátot, a zenész-zenekritikus Kacsóh Pongrácot emlí

tette benne.) A daljátékot, melynek szövegét Petőfi Sándor verses elbeszélése nyomán Bako

nyi Károly írta, s a versek Heltai Jenő szerzeményei, 1904. november 18-án mutatták be a Ki

rály Színházban, ahol „százhatvanötször játszották megszakítás nélkül [...] teltház előtt, amire 

a magyar színházi életben még nem volt példa. Öt hónap alatt kétszázezren látták az előadá

sokat, mialatt a zenés játék szövegeiből egymillió, a kottáiból pedig félmillió fogyott el, és 

néhány hónapon belül huszonkilenc vidéki színház vette meg a darab előadási jogát, 

kér főképpen két ember nevéhez köthető: a zeneszerző Kacsóh Pongrác volt, a címszereplő 

pedig az itt országos hírűvé vált Fedák Sári. Csáthra valóban nagy hatást tett a darab, mert 

nem sokkal később a levélben megfogalmazottakat - megnyitva ezzel zenés színházi kritikái

nak termékeny és jelentékeny sorát - cikkben is megfogalmazta: „Ma volt a 150. előadása a 

János vitéznek. Rekord. [...] Végre egy operettíró, akinek saját gondolatai vannak, s aki nem

csak tanulta, hanem tudja is, hogy mi a magyar stílus. [...] mert igen, egy egyéniség is van 

végre megint a magyar muzsikusok között; s az egyéniséget többre kell becsülnünk minden 

más tulajdonságnál.

Kosztolányi erről a darabról nem írt, viszont alkotóinak pályáját nyomon követte. Egy 

évvel később a szövegíró Bakonyi következő darabjáról, a Rákócziról cikkezett: „számoltunk 

az operett szükségszerű stilizáló modorával, s csak elfogadható szöveget reméltünk. Bakonyi 

Károly Rákóczi-darabja azonban sablonos, kínosan vergődő drámaiatlan fércmű. Nagyon 

megérzett, hogy a János vitéz szövegírója mellett nem állt Petőfi Sándor. Ez a szöveg nem él, 

s most, hogy végighallgattuk, egyetlenegy erősebb benyomást sem hoztunk haza magunkkal. 

[...] A Rákóczi zenéje más lapra tartozik. Kacsóh Pongrác méreteit és zenei jelentőségét is

merjük. Az operett léha világába ő csempészte be először a komolyabb, festő zenét, az egész 

darabon át uralkodó melódiák kiszélesítését, a visszatérő motívumok variálását s a zenei kont- 

Egy későbbi Kacsóh-darab (Israel Zangwill-Hajó Sándor-Kacsóh Pongrác: 

Mary Ann) kapcsán is a János vitéz jutott eszébe: „nem lett volna szabad róla beszélnünk, és

Az 1905-ös levélből kiderül: Csáth valóban

,.75 A si-

»76

»77rasztokat.

74 KDLev 54.
75 Magyar Színháztörténet II. 1873-1920. Főszerk.: Székely György, Szerk.: Gajdó Tamás. Bp., 2001. 614.
76 (József) [Csáth Géza]: A János vitézről. Budapesti Hírlap, 1905. ápr. 2. 7. In: Uő.: A muzsika mesekertje. Ösz- 
szegyűjtött írások a zenéről. Szerk.: Szajbély Mihály. Bp., 2000. 47-48.
77 Kosztolányi Dezső: Rákóczi. Budapesti Napló, 1906. november 21. In. Uő.: Színházi esték. Szerk.: Réz Pál. 
Bp., 1978.1. 648-650.
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most sem lenne szabad, de a foyer-ban mégis mindenütt erről folyt a szó. Kacsóh Pongrác 

szabadulni szeretne az első végzetes siker terhétől, és nem tud, hiába menekül a nagyobb stí

lusú drámai zenéhez, és hiába próbálkozik európaibb, intemacionális muzsikával. [...] És a 

kíváncsi közönség csillogó szemekkel jár el a premierekre, és nézi Kacsóh Pongrácot, akit 

egyszer annyira szerettek a boldog istenek, hogy soha ki nem heverhető sikert hoztak a fejére. 

Ezúttal már másodszor vetette tengerbe Polükratész gyűrűjét. A forró premieresték lázában 

azonban újra megnő a múlt tapsos emléke. A kritika az elismerés aranytálcáján nyújtja vissza 

a végzetes gyűrűt - a János vitéz szerzőjének.”78 Fedák Sáriról csupán tíz év múlva írt: akkor 

a színésznő pályáját elemezve jegyezte meg, hogy Fedák „magyar volta pedig a sok amerikai, 

holland, francia, német szerep után csak új főszer. Hogy mégis mennyire magyar, igazolja azt, 

hogy a János vitézben aratja egyik elhatározó sikerét. [...] Fedák Sárinak azonban csakhamar 

szüle lesz az operettszínpad. Egy igazi színésznő lakozik benne, ki az operettben is játszik, 
mindenekelőtt játszik.”79 Ezekből a személyes élmények helyett inkább zsurnaliszta tapaszta

latokra épülő cikkekből azonban nem olvasható ki, hogy Kosztolányi valaha is látta volna a 

Jánost vitézt, és éppen hogy nem árulkodó a Nyilatkozatok Fedák Sáriról körkérdésre adott 

szűkszavú válasza sem: „Fedák Sári ma és mindig csodagyermek. Bátor tehetsége és harmatos 

vásottsága vele együtt nőtt és nő, mint egy csodaköntös.

Ezt követően Csáth még egy témát pendített meg: a közös operett ügyüket, melynek 

zenéjét Csáth, szövegét Kosztolányi írta volna. Már korábban, szabadkai diákéveik alatt is 

tervezgették közösen egy opera megírását,81 később, 1905 elején az operettből valamennyi 

biztosan elkészült, mert Kosztolányi Bécsből verseket küldött hozzá,82 s egy évtized múlva, 

1916-ban Csáth Gézában ismét felmerült az ötlet,83 de az operett mindig csak terv maradt, s a 

közös darab soha nem készült el.

»80

Mindezek mellett Csáth egy „mellékes” megjegyzésében felhívta a Figyelőre és Osvátra 

Kosztolányi figyelmét. A Figyelőt Osvát Ernő 1905 januárjában indította, s a havonként je

lentkező irodalmi lap tizenegy számot ért meg. Csáth a lap szellemiségét „természetesen” a 

korábban (1902-1903) megjelenő Magyar Géniuszéhoz hasonlítja: Osvát szerkesztette azt is. 

A két lap szerzőgárdája ezért részben azonos. Osváttal tartottak régi szerzői közül többen (pl.

78 Kosztolányi Dezső: Mary-Ann. A Hét, 1908. dec. 13. In.: Színházi esték, I. 455-456.
79 Kosztolányi Dezső: Fedák Sári útja. Színház és Divat, 1916. nov. 12. In: Színházi esték, II. 343-345.
80 Nyilatkozatok Fedák Sáriról. Színházi Élet, 1916. ápr. 23. -ápr. 30. 21.
81 Vő.: Dér Zoltán: [Jegyzet az Altatódal című vershez] In: Kosztolányi Dezső: Mostoha és egyéb kiadatlan mű
vek. Újvidék, 1965. 151.
82 KDLev 74-75.
83 Vő.: Csáth Géza levele Kosztolányi Dezsőnek, Földes, 1916. júl. 12. In: Dér Zoltán: A testvéri felelősség do
kumentumai.
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Cholnoky Viktor, Fenyő Miksa, Kaffka Margit, Kovács Jenő, Krúdy Gyula), de az „osváti” 

szerkesztési elv miatt feltűntek „ismeretlen” újak is, köztük Bíró Lajos, Hatvány Lajos vagy 

éppen Kosztolányi Dezső. Szerzői között voltak a lapban többször publikálok (pl. Fenyő, 

Színi Gyula, Elek Artur), és „alkalmi” megjelenők is (pl. Gulyás Pál, Tóth Wanda). Talán 

legnagyobb vállalása - és így legfontosabb későbbi hatása - abban állt, hogy az első nagy 

Ady-versek fóruma lett; itt jelent meg a Harc a Nagyúrral és a Gare de l’Esten.

Hogy Csáth számára, bár ő maga nem publikált benne, valóban fontos lehetett a Figye

lő, s így a modem irodalom, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy nemcsak a lap indulására hív

ta fel - egyelőre „csak” - unokatestvére figyelmét, hanem Adyhoz hasonlóan azonnali vissza

jelzését adta a lap megszűntének is: „Az adat, amely a XX. század elejének árva Magyaror

szágát az utókor számára jellemezni fogja, egy és más oldalról a következő: a Figyelő, tehát 

az egyetlen igazán komoly irodalmi alapokon nyugvó vállalkozás, mely a nemes művészetet és 

a finom kritikát akarta valahogyan megkedvelteim az újságolvasó magyar közönséggel... 

részvétlenség miatt megszűnt. [...] A Figyelő eltévesztette a dolgot. Ez a lap egy anakroniz

mus volt, de a jövőből - mint a következmények élénken bizonyították.

Csáth nemcsak remek megfigyelőnek bizonyult - hiszen az adott pillanatban a lap 

megszűnésében meglátta ugyanazt az okot, amit később a visszaemlékezők igazoltak -, ha-

„84

nem nagyszerű jósnak is: megjövendölte, hogy a Figyelőnek igazán a jövőben lesz hatása. Hi

szen - Fenyő Miksa szerint is - „a Figyelő világa nem tűnt el nyomtalanul; az írók fölfigyel

tek s pedig nemcsak a velünk egykorúak, hanem régi fémjelzett írók is - ki barátságosan, ki
Talán azért, mert „ezt a folyóira-„85gáncsolón -, az olvasó közönség nem vett róla tudomást, 

tot - be nem vallottan - az íróknak csináltuk, előfizetőkre csak félve mertünk gondolni. Azt

akartuk, hogy Ignotus észrevegye, meg Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, nyil

ván mások is. S azt akartuk: hogy az írók észrevegyék, hogy most indul a pályáján: Ady End

re, Biró Lajos, Cholnoky Viktor, Színi Gyula, Kaffka Margit, Kemény Simon, Révész Bé- 

így a rövid életű és közönségsikerrel, széles olvasóbázissal nem dicsekedhető lap igazi 

hatása abban ált, hogy „a leendő »nagy nemzedék« tagjai már tisztábban látják önmagukat, 

valóban kezdenek nemzedékké szerveződni. Fejlődésük mérhető alkotásaikon, arculatuk kezd 

kirajzolódni”87, mert a Figyelő „olyan folyóirat volt, amelyből valamelyest képet lehetett al

kotni az ifjúság törekvéseiről. Munkatársai csaknem mind olyanok voltak, akik pár évvel ké-

„86la.

84 Csáth Géza: Egy kultúrtörténeti adat. Bácskai Hírlap 1905. dec. 29. 3. In: Rejtelmek labirintusában, 97-98. - 
Ady Endre cikke: A Figyelő — utolsó száma. Budapesti Napló, 1905. dec. 24.
85 Fenyő Miksa: Feljegyzések és levelek a Nyugatról. Sajtó alá rend.: Vezér Erzsébet. Bp., 1975. 71.
86 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. München, 1967. 552.
87 Fráter Zoltán: Osvát Ernő élete és halála. Bp., 1987. 72.
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sőbb a Nyugat körének legjavához tartoztak, s már akkor is túl voltak a kezdő éveken. [...] 

Gyökeret verni nem tudott, a benne megszólaló írók még sokkal kevésbé voltak ismertek, 

semhogy a népszerű nevek igézete alatt álló közönséget vonzhatták volna, de annyit máris be

bizonyított a folyóirat, hogy indulóban van egy ifjú nemzedék, mely a tehetség jogán kér szót 

az irodalomban. „88 A Figyelő írói, költői három év múlva Osvát következő lapjánál, a Nyu

gatban. találkoztak, s ott már valóban meg tudták mutatni valós hatásukat, mind a kortársak, 

mind az irodalmi utókor számára. És Kosztolányi - bár nem szerepel Fenyő Miksa idézett

névsorában - köztük volt. Csakhogy ő kerülő úton jutott oda, s esetében vélhetően nem a ge

nerációs összetartás volt a szereplés oka.

A levélből tudjuk, hogy Csáth 1905 márciusában küldött mutatványnak egy számot a 

lap addig megjelent három száma közül. Talán éppen az elsőt, amelyben Osvát lapindító prog

ramcikkében ezt írta: „Az örökkévaló dolgokon kívül csak múló dolgok érnek valamit. S az 

ambíció, ez a kapkodás az örökkévalóság után szintén múló dolog. Különösen a mi irodal

munkban. Az ideálok a halottaknál is gyorsabban lovagolnak. A komolyság az ifjúkori mesék 

közé került. A tollakat nagyon is hamar fogja el a »minden mindegy« blazírtsága. A kivétele

ket én tisztelem a legjobban. És ezek a meghatóan büszke tollak lesznek a vezetői irodalmi if

júságunknak. Már ma lehetne példákat felhozni, 

fiatal, induló költőként - az irodalmi ifjúságot büszke tollal vezető kivétel példáját magára (is) 

érthette. Mindez persze csak feltételezés, az viszont tény, hogy miután márciusban Csáth le

vélben hívta fel figyelmét a lapra, Kosztolányi megfogadta a tanácsot, s verssel jelentkezett 

Osvátnál. így jelent meg a Figyelő októberi számában Kosztolányi egyetlen közleménye, a 

három szonettből (.Karácsony; Húsvét, Pünkösd) álló Fasti. A korai versek közül sem kiugró 

színvonalú költemény önértékét maga Kosztolányi sem tartotta sokra: bár még beszerkesztette 

az első verseskötet (Négy fal között, 1907) Pasztellek ciklusába, később már kihagyta a való

jában erősen válogatott (és új) verseket (is) közlő Összegyűjtött költeményeiből (1935) gyűj

teményből. A Fasti valódi - az egész életműre kiható - következményei nem is önértékében, 

hanem éppen a megjelenés helyében vannak.

A Figyelő utolsó előtti, 1905 októberében megjelent számában többek közt Színi Gyu

la a kritikáról, Fenyő Miksa a magyar regényekről, valamint Jókai emlékezetéről írott cildce 

olvasható, Szilágyi Géza az ifjú Verlaine-ről, egy névtelen szerző pedig Nietzschéről és Wag

nerről értekezik. Novellával Krúdy és Révész Béla, verssel - Kosztolányi mellett - Szilágyi

„89 Ez imponálhatott Kosztolányinak, aki -

88 Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. Bp., 1937. 107-108.
89 Osvát Ernő: Motívumok. Figyelő, 1905. jan. 1. In: Uő.: Az elégedetlenség könyvéből. Összegyűjtött írások. Bp., 
1995. 90-92.
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Géza van jelen. Ez eddig - mondhatnánk - egy „átlagos” lapszám tartalma is lehetne. Van 

azonban két közlemény, amely valóban irodalomtörténeti jelentőségűvé emeli éppen ezt az 

októberi számot.

Szerzői tiszteletpéldányként mindenféleképpen ismernie kellett az egész lapszámot, s 

így látnia kellett benne Ady Endre az elmaradott magyarságot, illetve magyar elmaradottságot 

ostorozó cikkét, a MorituriX, amelyben az elhíresült „Komp-ország” kifejezést leírta. (A cikk 

később - némi kiegészítéssel - az Ismeretlen Korvin-kódex margójára első része lett.)

Kosztolányi ekkor már biztosan ismerte Ady nevét, a Négyesy-szemináriumon egyik társuk, 

Mohácsi Jenő lelkes híve volt már Adynak.90 Ezért írta a Bécsből hazatérő Kosztolányi Ba

bitsnak 1905 júliusában, ottani élményeit összefoglalva: „Hányódtam, koptam, színtelenedtem 

Bécsben. [...] A múzsám a múltakon kérődzött, de azért elég sokat írtam. Ezenkívül magyar 

lettem, keserves, javíthatatlanul, butául naiv magyar - minden Mohácsi Jenők és Ady Endrék 

ellenére.”91 Feltehetően itt, Bécsben írta - éppen Adyélc ellenében - a „tüntetőén” régebbi és 

„magyarabb” irodalmi beszédmódot idéző FastiX is.

De mégsem csupán ez a „magyarság-ellenesség” lehetett Kosztolányi baja Adyval. S 

ha „nyilvánvaló, hogy Ady előretörése Kosztolányit ettől [1905 nyara] kezdve, tehát lényegé

ben már kezdettől idegesíti”,92 akkor nem nehéz elképzelni, mit gondolhatott róla a október 

után, hiszen a Morituri ugyanis nem az egyetlen Ady-szereplés az ekkor megjelent Figyelő

ben-. Színi Gyula éppen itt, nem sokkal a Fasti mögött szólt először érdemben - sőt elragadta

tottan - a költőről. A hamarosan megjelenő Új versek előzetes beharangozójában lobogó lel

kesedéssel hirdette Adyt mint az új nemzedék vezető költőjét: „Várjuk tőle [ti. Adytól] a leg

újabb generációnak azt a dicsőségét, hogy nagyvilági szellemű, modem és mégis minden ízé

ben, lélegzetében magyar költőt ad az új századnak. A Kiss József, az Ignotus, a Heltai Jenő 

generációja után ez a nemzedék meddő volna? Ady Endre heraklészi küzdelemre indul az új 

kötetével, és mi, barátai, csillogó szemmel kísérjük.

Színi ezzel azonban nemcsak azt állította, hogy Ady a legjobb fiatal költő, hanem azt 

is, hogy nem valaki más, mondjuk Kosztolányi. Ez Kosztolányinak, aki - levelezéséből tudha

tó - erősen aspirált a legjobb költőnek járó elismerésére s a velejáró szerepkörre, nyilván erő

sen az önérzetébe tiport. S mivel Ady elismertsége az idők folyamán nem csökkent, sőt nőtt és

„93

90 vő.: Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén. Babits, Juhász és Kosztolányi ifjúkori barátsága. Bp., 1962., ezen be
lül is kiváltképp: Az első nagy próba: Ady fogadása c. fejeztet (125-137.)
91 KDLev 85.
92 Kiss Ferenc: lm.
93 Színi Gyula: Ady Endre. Figyelő, 1905. okt. 658.
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állandósult, majd a kultusz és kánon miatt még halálával sem múlt, egyértelmű lett, hogy ezt a 

szerepkört jó ideig senki más, így Kosztolányi sem töltheti be. Valami mást kellett hát önérté

kelése védelmében kitalálni.

Ezt a sérelmet különös módon fordította visszájára: ha már nem őbenne ismerték fel a 

fiatal költőnemzedék legkiválóbb alkotóját, hát visszaemlékező írásaiban rendre azt sugallta, 

mintha ő fedezte volna fel Adyt!

Előbb csupán, közvetlenül Ady halála után, elismerte és leszögezte, hogy Ady halálá

val „egy nagy irodalomtörténeti korszak zárult be, melynek kezdetét 1905-re [!], a végét pedig 

1919-re lehet tenni”,94 egy hónappal később - s ráadásul a Nyugat Ady-számában, tehát na

gyon hangsúlyos helyen - azonban már mint ennek az (általa is deklaráltan) irodalomtörténeti 

nagyságnak közeli ismerőse tüntette fel magát: „Ady Endréről, a régiről, a huszonhét évesről 

írok, kit húszéves koromban ismertem meg. [...] Mire emlékezem? Vészi József és Kabos 

Ede lapjánál, a délután megjelenő Budapesti Naplónál reggelenként morcosán, idegesen leül 

egy íróasztalhoz, egy korsó sört hozat a szolgával, és glédába állítja maga elé a cigaretták 

rendjét. Megjelenésében van valami varázsos és rábeszélő. [...] Ismeretlenül is fölkelti a fi

gyelmet. О a költő, az »új költő«. Szenvedélyek áradnak belőle, melyek rokonszenvessé te

szik mindenki szemében.” Itt is, de többször, több helyen is leírta, hogy jó néhány alkalommal 

együtt vacsoráztak, hogy ott volt a cikkek, versek születésénél, a nagyság közvetlen közelé

ben, sőt egész életében végigkísérte: „Húszéves koromban találkoztam vele, mikor ő még hu

szonhét éves volt. Láttam [...] sörényesen és ifjan, majd a dicsőség emelkedőjén, [...] fény
ben és összetépve, [...] végül csüggedten, a halála előtt, mikor [...] szája megnémult.”95 Az, 

hogy valójában 1906 nyarán, tehát huszonegy évesen került a Budapesti Naplóhoz, s így hu

szonegy évesen ismerte meg Adyt, most részletkérdés, a lényeg, hogy nagyon fiatalon. Az vi

szont korántsem mellékes, hogy a már idézett, Vészi Józsefről szóló cikkében úgy emlékezett 

vissza, hogy prózát írni is jóformán Adytól tanult: „Első nap, amikor leültem íróasztalomhoz, 

az öröm után elfogott a félelem. Bevallom, én addig iskolai dolgozataimon kívül még soha

sem írtam prózát. A prózaírást általában megalázó dolognak tartottam. [...] Ennélfogva úgy 

segítettem magamon, ahogy tudtam. Cikkeim fontosabb részeit előbb versben írtam meg, az

tán, hogy rajta ne kapjanak a turpisságon, leszereltem a ritmust, óvatosan áttettem prózára. De 

a környezet bátorított. Költők, regényírók és novellisták dolgoztak itt, Ady Endre” és még so

kan mások... Viszont elég csak fellappozni Kosztolányi cikkgyűjteményeinek első kötetét,

94 Kosztolányi Dezső: Ady Endréről. Jegyzetek, emlékek, gondolatok. Figaro, 1919. febr. 5. In: Egy ég alatt, 205-209.
95 Kosztolányi Dezső: Szavak (Egy Ady-ünnepély előtt). Nyugat, 1922. jún. 1. In: Egy ég alatt, 215-218.
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világosan látható belőle, hogy 1904-1906 között szinte teleírta prózával a Bácskai Hírlapot, 

valamint több írása is megjelent a Szeged és Vidékében.96

A Nyugat Ady-számában azonban tovább is ment: nemcsak Ady közeli ismerőseként 

tüntette fel magát, de már arra is utalt, hogy az elsők között fedezte fel Ady nagyságát: „Isme

retségünk első másodpercétől láttam, hogy bámulatosan öntudatos és biztos. Ekkor még keve

sen figyeltek a nevére. Ő azonban teljes tudatában volt a jelentőségének és a súlyának”,97 

máskor úgy emlékezett vissza: „Láttam a kezdet kezdetén, akkor még nem beszéltek róla,,9S s 

még az 1929-ben megjelent nevezetes „trónfosztó” Különvéleményé  ben is hangsúlyozta: 

„Amikor a Vér és arany megjelent, s Ady nevét még csak kevesen ismerték, két bírálatot írtam 

róla, fiatalon és lelkesen.”99 Kosztolányi tehát sajátosan úgy interpretálta a múltat, hogy nem 

állított közben valótlant, csak éppen elhallgatott bizonyos információkat, s ezzel - bár alapve

tően igazat írt - a saját jelentőségét hangsúlyozta. így szólnak az Adyról írt cikkek is volta

képpen róla, Kosztolányiról. Visszaemlékezései sajátos valóságértelmezések - s így párhuzam 

vonható korábbi újságírói gyakorlatával. Az Új Nemzedék egy névtelen cikkének szerzőjeként 

Kosztolányit beazonosítva Lengyel András Kosztolányi módszeréről írja, hogy a cikk „volta

képpen egy sajátos átértelmező aktus”, s „az átértelmezésnek ez a kártékony, de a maga ne

mében bravúros rabulasztikája, mint újságíró-teljesítmény tagadhatatlanul jelentős - a való

ságértelmezés monopolizálásáért vívott küzdelem tanítható példája.

Más szempontból az is vitathatatlan jelentőségű, hogy Kosztolányit - bár csak egyszer 

- szintén közölte a Figyelő. Egy fővárosi lap, a költővé avatás fóruma. És ez határkő volt az 

induló költő önértékelésében (annál is inkább, mert a fővárosi lapokkal esett tapasztalatai ed

dig nem alakultak túl kedvezően: A Hét nem fogadta el Rilke-fordítását, az Új Idők nem kö

zölte a Bal latort, a Jövendő nem tüntette fel nevét Baudelaire-fordítása alatt), s ez a 

megnövekedett önérzet lesz majd - az irodalmi ízlések fokozatos távolodása mellett - a 

Négyesy-szemináriumon Babits Mihályból, Juhász Gyulából, Kosztolányi Dezsőből és Zalai 

Bélából álló baráti kör széthullásának oka. „Ismeretes, hogy már előbb milyen szereplési vágy 

emészti. A Bácskai Hírlap, a Szeged és Vidéke, a Virágfakadás alig győzi közölni írásait. Fel-

»100

96 Lásd: Kosztolányi Dezső: Alom és ólom. Szerk.: Réz Pál. Bp., 1969.
97 Kosztolányi Dezső: A huszonhét éves költő. Nyugat, 1919. márc. 1. In: Egy ég alatt, 209-213. A kiemelés tő
lem: B. T.
98 Kosztolányi Dezső: Szavak (Egy Ady-iinnepély előtt) A kiemelés tőlem: В. T.
99 Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről. A Toll, 1929. júl. 14. In: Egy ég 
alatt, 220-239. (A kiemelés tőlem: В. T.) Kosztolányi Ady-képéről, s azon belül is a Különvéleményről lásd: 
Szitár Katalin: Narrativa a lírában és liraiság a prózában. Poétikai szempontok az ,,Ady-revízió" értelmezésé
hez. In: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről (Ujraolvasó). Szerk.: Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály. 
Bp., 1998. 272-290.

Lengyel András: A ,,nagy viadal”. Egy Kosztolányi-cikk és tanulságai. Tiszatáj, 2006. szept. 41—46.100
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tűnik az Egyetemi Lapoknál, a Magyar Szemlénél, a Politikai Hetiszemlénél, a Tűznél, szóval 

szinte minden számára megközelíthető fórumon jelentkezik.”101 Még az Új Idők szerkesztősé

gétől kapott méltató, de mégiscsak elutasító válasszal is büszkélkedett Csáthnak 1904. no

vember 17-én írott levelében - talán a rivalizálás jegyében: miként Csáthot az év elején Bródy 

Sándor, most őt dicsérte meg egy másik pesti lap -, később szó szerint idézett is belőle. 

November 20-án Babitsot kérte - bár Csáthot is kérhette volna -, hogy vegye meg neki az Új 

Idők azon számát, „melyben a verseimről kritika jött”, holott már biztosan ismerte, és ugyan
itt, a következő mondatban panaszkodott a Jövendő szócseréjére.103 A dicsekvő panaszkodás 

oka az irigykedés-keltő információközlés: két fővárosi lap is foglalkozik vele! Számára a je

lenlét volt a fontos. Hogy milyen előjellel, szinte mellékes. Csak a neve forogjon, s váljon 

egyre ismertebbé. Fiatal költőként ez természetes. Egy évvel később pedig, amikor 1905 

őszén visszairatkozott a pesti egyetemre, már „költőhöz méltó, látszólag céltalan életet él.” 

Viszont célját addigra elérte, mert „azok, akik a betű iránt érdeklődnek, kezdenek figyelni rá. 

Megtanulják a nevét. Már pénzt is kap írásért.”104 S nemcsak a nevét kezdték ekkor megis

merni - jelentős részben éppen a Figyelő-beli közlésnek, s így voltaképpen Csáthnak és 

Osvátnak köszönhetően -, s a Fasti nemcsak az első jelentős fővárosi közlést jelentette szá

mára, hanem első költő honoráriumát is ettől a laptól kapta. 1934-ben Az első pénz témájú 

körkérdésre ezt válaszolta: „Versért pénzt először 1905-ben kaptam, amikor a Figyelő, Osvát 
Ernő első folyóirata közölte Karácsony című versemet. Tíz koronát fizetett érte”,105 s fél évvel
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később is majdnem ugyanazt mondta: „Az első tiszteletdíj, amit kaptam, a Figyelőtői, a Nyu-

Hogy először miért Osvátot, má-„106gat elődjétől, Fenyő Miksától jött. Tíz aranykorona volt. 

sodszor miért Fenyőt (azaz nem Osvátot) nevezte meg, annak oka az volt, hogy a Figyelő 

gazdasági ügyeit — miképp később a Nyugatét is - Fenyő intézte.

Viszont érdemes hangsúlyozni: a Figyelőhöz is úgy került, mint a többi laphoz, mely 

elutasította korábban: egy fórumot látott benne, amely ráadásul az értékformáló Csáth véle

ménye szerint „a legmagasabb nívón áll az irodalmi folyóiratok között”, Kosztolányinak ezért 

imponálhatott az itt megjelenés. Az is természetesnek tűnik, hogy az Adynalc írott egyetlen 

ismert levelében, amelyben állítása szerint nem „egy megvert gimnazista romantikus és ko

mikus pose-ával” akarja megköszönni a pofonokat, melyeket Adytól kapott a Négy fal között

101 Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén. Babits, Juhász és Kosztolányi ijjúkori barátsága. Bp., 1962. 139.
KDLev 55. és 874., ill. 65.
KDLev 59.
Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp., 1990. 121. Akiemelés tőlem: В. T.
Az első pénz (Körkérdés) Színházi Élet, 1934. dec. 23-29. К.: Hafner Zoltán: „Hiányzik az áhitat... ". Váloga

tás Kosztolányi Dezső nyilatkozataiból 1926-1936. Üzenet, 2001. tavasz 
106 Pán Imre: A vers és a csók. Színházi Élet, 1935. április 21-27. K.: Hafner: lm.
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kötetről írott levágó kritikájában, a pofonok megköszönésén túl még azt is hozzátette: „Meg-
”107 Aköszönöm önnek azt a nemes egyszerűséget, amellyel bemutatott a magyar fórumon. 

Figyelő tehát elekor még nem volt annyira fontos számára - csak később, a visszaemlékezés

ben lett azzá.

Irodalmi nyilvánosságot kereső életében a fordulat végül 1907 végén jött el, amikor a 

Budapesti Naplói 1906-ban otthagyó Vészi József örökébe lépett Kabos Ede is leköszönt a 

szerkesztői posztról: 1907. október 31-én Pályi Ede vette kézbe az irányítást, s ekkor többen - 

köztük Kosztolányi is - otthagyta a lapot. Erről két levélben is beszámolt: „a B. N. megszűnt, 

s ezzel a modem magyar litteraturának jó időre befütyültek” - írta Gedő Simonnak 1907 vé

gén, majd a Kun Józsefnek ugyanekkor írott levelében már új célját is megnevezte: „Újságul 

mindössze annyit írhatok, hogy a B. N-tői végleg megváltam, és most kizárólag hetilapoknak 

szándékozom dolgozni. A Figyelő megindul.”108 Osvát ekkor került ismét Kosztolányi látókö

rébe, az itt említett Figyelő pedig nem más, mint a régi lap tervezett új folyama, mely később 

a Nyugat nevet kapta. (A Nyugat első tizenöt száma a folytonosságot hirdetve „A »Figyelő« új 

folyama” alcímmel jelent meg.) Helykereső levelével nem is vár sokáig: a Nyugat első száma 

1908. január 1-jén jelent meg, Kosztolányi pedig 1908. január 4-én - látva az új lapot, s benne 

Kaffka Margitnak a Négy fal közötte ö\ írott dicsérő-feddő hangú kritikáját, kiváltképp annak 

megerősítő mondatait („Kellett nekünk ez a poéta. Akármit mondjanak, ő is kellett - és a köl

tészetnek e legmaibb alakulásában, a forrongás »jelen pillanatában« éppen ő kellett, 

is küldött egy verset Osvátnak; a vers minden bizonnyal a Boszorkányos este volt, amely a 

Nyugat 1908. március 1-jei számában jelent meg. Mind a kritika, mind a közlés bizalommal 

tölthette el Kosztolányit, hiszen nem sokkal később, 1908 nyarán-őszén - egy korábbi mellé - 

újabb két verset küldött Osvátnak, s kérte: „szíveskedjenek ezeket az ott levő Fehér temetés

hez csatolni. Vidékről érkeztem, s unokaöcsém csak most mondta, hogy azért késik a vers, 

mert önök egyszerre többet akarnak tőlem közölni. Sietve teszek eleget kívánságuknak. Eddig 

azt hittem, hogy félreértések vagy más okok miatt nem jelent meg a küldött vers. Fájt volna, 

hogy azok, akiket én igen szeretek, engemet nem szeretnek, 

a szerkesztői elvárást, miszerint több verset kémek tőle, nem közvetlenül vele közölték, nem 

neki mondták vagy írták meg, hanem egy közvetítő útján üzenték meg neki, s ez a közvetítő 

éppen az unokaöcs Csáth Géza volt, aki jóval hamarabb és biztosabb meggyőződéssel csatla

kozott a modem szellemű laphoz: Éjszakai esztétizálás című cikke már az első számban jött.

я 109), már-

„110 A levélből kiolvasható, hogy

107 KDLev 125.
KDLev 137., ill. 135.
Frőlichné Kaffka Margit: Kosztolányi Dezső: Négy fal között. Nyugat, 1908. jan. 1. 45-46. 
KDLev 158.
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Kosztolányi ezután pedig már közéleti szervezőként is csatlakozott a modemekhez: 1908 ok

tóberében arról számolt be Osvátnak, hogy az alakulófélben lévő Magyar írók Egyesületébe 

mely felkért tagok vállalták a jelölést, s melyek nem.111 Két hónap múlva, az év végén megje

lent első cikke is a lapban {Swinburne. 1908. dec. 1.), majd ezt követően rendszeres szerzője 

(később főmunkatársa is) lett a Nyugatnak. A csatlakozás megtörtént - még ha Kosztolányi 

erről másképp is vélekedett.

Mégpedig Csáth közvetítésével. Mert a levél alapvetően cáfolja azt a téves megállapí

tást, mely szerint „a modem irodalom kibontakozását Csáth Géza nem követte oly szorosan és 

folyamatosan, mint a zene eseményeit. Benne élt a modernség áramban, de esztétikai, politi

kai ügyeiben főszerepet vállalni nem próbált.”112 Annyira benne élt, hogy hamarabb felismer

ve a modernizmus jelentőségét, egyenesen ő irányította unokatestvérének kezdő lépéseit a 

(fővárosi) költővé válás útján. Nyilvánvaló, hogy ő hívta fel Bródy Sándor lapjára, a Jövendő

re. is Kosztolányi figyelmét, aki azonban csalódott Bródyban, s később megtagadta őt, sőt 

„apagyilkosságot” követett el, ebben az esetben szinte szó szerint. (Később így követett el 

„apagyilkosságot” Kiss József, Vészi József, Antal József, Jászi Oszkár és Hatvány Lajos el

len.) A „Bródy-szál” elszakadása után Csáthnak újabb ötlete támadt: Kosztolányi keresse fel 

Osvát Ernőt. S amiképpen kettejük levelezésében ettől a pillanattól fogva teljesen hiányzik a 

Jövendő-ügy addigi oly sürgős elintézésének témája, úgy váltott Kosztolányi irányt: már a 

modem irodalomhoz keresett kapcsolatot (miközben, ne feledjük, nagyon élesen bírálta is 

azt), s az indulás és a helykeresés éveiben éppenhogy a nála tájékozottabb, naprakészebb is

meretekkel bíró unokaöccsére hallgatott. (Kivéve talán csak Ady értékelésében: Csáth már 

1906-ban megírta róla, hogy abban az évben „az első esemény volt Ady Endre verskötete: az 

Új versek. Valóban újak. Sokan gyűlölik ezt a fiatal költőt. Magam is fél évig nevettem a rig

musait, de mióta benéztem a fiókjába, nagyon szeretem.”113)

A viszony persze később megfordult, s miképpen 1905 elején Csáth segített Kosztolá

nyinak az érvényesülésben, az egyre inkább befutott Kosztolányi úgy segítette egyre hányatta- 

tottabb sorsú unokatestvérét: ő ajánlotta be a Budapesti Naplóhoz, A Héthoz és a Világhoz is, 

és Csáth Géza utolsó novellája, a Dénes Imre éppen a Kosztolányi szerkesztette Esztendő 

1918. augusztusi számában jelent meg.

És Kosztolányi másokat is segített. Levelezésében számos példát találni, amikor ki

adóknak - elsősorban a békéscsabai Tevannak és a gyomai Rnemek - barátait ajánlotta (köz-

111 KDLev 160.
112 Dér Zoltán: Utószó. In: Csáth Géza: Ismeretlen házban II., 658.
113 Cs. G. [Csáth Géza]: Friss könyvek. Bácskai Hírlap, 1906. júl. 29. 9. In: Rejtelmek labirintusában, 98-101.
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tűk Csáthot is, aki azonban nem élt a lehetőséggel), vagy folyóirat-szerkesztőkhöz küldte. 

Füst Milán visszaemlékezése szerint Osváthoz is éppen Kosztolányi irányította: „A félénk fia

talember elment tehát Kosztolányi Dezsőhöz, aki szintén azt mondta: - Hogyne! Nagyon is! 

Kapcsolódj csak bele a Nyugat alapításába. - Amire a félénk fiatalember azt gondolta magá

ban: - Ez a Kosztolányi is meglehetősen verzátus ember lehet.”114 Füst gyakorlott, sokfelé 

megfordult embernek tartotta Kosztolányit (visszaemlékezésébe későbbi tapasztalatait is bele

sűríthette), joggal, hiszen korábban éppen Kiss Józsefnél próbálkozott, arra hivatkozva, hogy 

„a főszerkesztő úr egyik kedvelt munkatársával, Kosztolányi Dezsővel megbeszélte a dolgot. 

О bátorította, hogy jöjjön fel ide, mert tetszett neki ez a kézirat, és hát szerény személye ab

ban reménykedik, hogy talán a főszerkesztő úr magas tetszését is meg fogja nyerni.” De csú

fos csalódással jött el onnan. Kosztolányi ajánlása ekkor még nem sokat számíthatott.

1905 márciusa és októbere közt Kosztolányi valóban vidéki költő és újságíró volt, a Bácskai 

Hírlap munkatársa. Nagy kiugrás lehetőségét látta valamely pesti lapban való megjelenésben, 

ezért sorra kereste őket fel: az Új Időket, a Jövendőt, A Hétét, a Figyelőt s a Budapesti Naplót. 

Húsz éves volt ekkor, a visszaemlékezésekkor jóval idősebb. Talán tévedésből gondolt vissza 

másképp erre az időszakra? Korántsem. S ennek bizonyítéka maga a levélpapír, melyre 1905 

kora tavaszán az ifjú Brenner József írta levelét, később pedig az idősebb Kosztolányi és a 

gyermek Adám is: az első lap bal felső sarkában a már felnőtt Kosztolányi zöld tintás jegyze

tei, az első lap alján pedig, az aláírás alatt a kis Adám írásgyakorlatai, ahogy a nevet próbálja 

meg utánozva leírni: József, József, József... így tehát elképzelhetetlen, hogy Kosztolányi ne 

emlékezett volna e levélre, mely bizonyítja, hogy nem emberi, hanem éppenséggel írói emlé

kezete volt csalóka. És mint láttuk, többször rosszul emlékezett.

Hogy valójában miképp került közvetlenül Osváttal kapcsolatba, egyelőre nem tudjuk. 

Tény, hogy a Fasti 1905 márciusa és szeptembere között valahogy eljutott Osváthoz, feltehe

tően maga Kosztolányi küldte el, de sem ezt a feltételezett versküldő levelet, sem az állítóla

gos, a későbbi visszaemlékezést perdöntő bizonyítékkal igazoló Osvát-levelet nem ismerjük, 

amely - ha létezett egyáltalán - megsemmisült, elveszett vagy lappang valahol.

A valóságalakításnak ezt a módszerére, a leírt szavak igazságtartalmának ellentmondá

saira s egymásnak feszülésére Márton László is felfigyelt Kosztolányi összegyűjtött levelei

nek kapcsán. Márton a levelekből kiolvasható önellentmondásokat egy „általános” őszintét- 

lenséggel magyarázza: „Az az állítás, amely szerint az írásos társadalmi érintkezéseiben K. D.

114 Füst Milán: A Nyugat születése. In: Uő.: Emlékezésekés tanulmányok. 2. kiad. Bp., 1986. 18-56.
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legtöbbször alakoskodik, hogy társadalmi szerepek és nyelvi sémák mögé rejtőzik, amely rej

tőzködés nem ritkán exhibicionizmusba (méghozzá őszintétlen exhibicionizmusba) csap át: ez 

az állítás nem volna valótlan, de félrevezető volna. Egyrészt azért volna félrevezető, mert 

meg- és elítélné a levelek íróját, holott a leveleknek mint írói és viselkedésbeli teljesítmé

nyeknek értékelésére, főleg pedig elemzésére volna szükség; másrészt nem vet számot azzal, 

hogy K. D. mondataiban a nyelvi impulzusok szinte mágikus önállósággal teremtik meg ön

maguk valóságát, vagy legalábbis referencia-rendszerüket, s így erkölcsi megítélésük, még ha 

minősített komiszságokról vagy aljasságokról volna is szó (ilyenek is akadnak az ezemégy- 

száz levélben), nem vezet túl messzire.”115 Márton értelmezése persze igaz másféle nyelvi 

megnyilatkozásokra is, a visszaemlékezésekre kiváltképp. A már valóban érett Kosztolányi, 

1933 januárjában maga is bevallotta ezt: „Olyan őszinteségre törekszem, amilyen egy ember

től telik. Ezt a közvetlen őszinteséget csak ritkán engedhetem meg magamnak, mert az a má

sik őszinteség, a közvetett, a művészi, mely - hiába burkolt és álarcos - mégis az igazabb 

őszinteség, többnyire teljesen kielégített. így alig is volt szükségem erre.”116 Az igazságértel

mezés újabb fricskát kapott.

115 Márton László: Színes tinták bölcsessége. Kosztolányi Dezső: Levelek - Naplók. Holmi, 1997. szept. 1315— 
1327. In: Uő.: Az áhítatos embergép. Pécs, 1999. 87-107.
116 Kosztolányi Dezső: Önmagámról. Nyugat, 1933. jan. 1. In: Egy ég alatt, 584-590.
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Egy elfelejtett munkakapcsolat és következményei

1

Kosztolányi Dezső ifjú éveiben a századelő forrongó életébe került, a budapesti egyetem böl

csészkarának vegyes összetételű társaságba. Többször is írt erről. Először még fiatal ember

ként, harmincegy évesen emlékezett vissza egyetemi társaságuk szociológiai sokszínűségére. 

Babits Mihály egyik könyvének apropóján írta le, hogy voltak ott „csöndes, szerény fiatalem

berek, kik egy új és igaz irodalom lehetőségéről álmodoztak. De akadtak itt csodabogarak és 

különcök is, kiket már meglegyintett a századváltozás rendkívülisége, tejarcú gyermekek sza

kállasán, szandállal, tolsztojánusok, angol pipával, szocialisták, kik tudományos könyveket 

bújtak, és éjszakákon át vitatkoztak az utcán, gázlángok alatt, spiritiszták, metafizikusok, a 

másik oldalon pedig a régiek, az álmos költészet és politika őrei, kik féltékenyen neszeitek 

minden új jelre, kezükben tülökkel és fütyülőkkel.”117 Fontosnak tartotta, hogy külön megem

lítse a baloldaliakat is, akiket 1917-ben még úgy jellemzett, hogy „ortodox marxisták, kik kí
vülről tudták a Kapital-1, haladó szocialisták, kik az emberiség jövőjéről beszéltek”,118 másfél 

évtizeddel később, 1933-ban pedig úgy: „piros nyakkendős szocialisták, akiknek a Marseil

laise még forradalmi dal”,119 és akik egykorú levelezésében szintén feltűnnek. Azt is mindig 

hangsúlyozta, hogy a teremben összegyűlt sokaság nem csak a századeleji vegyesség leképe

ződése volt, hanem a jövő (azaz az érett Kosztolányi jelenének) keresztmetszete. „Sok korom 

és füst, de mennyi láng a korom és füst alatt - írta Színi Gyula kapcsán. - A jövendő majd

nem minden embere találkozott itt, sokan, akik később valóra váltották álmukat, s olyanok is, 

kik útszélre kerültek, és elkallódtak valahol vidéken, isten tudja, hol.”

Ifjúkori társasága sokszínűségének illusztrálására a Négyesy-nekrológban felelevení

tett egy esetet, amely éppen történeti távlata miatt lett különleges (anélkül éppen hogy jellem

ző lenne): Babits egyetemi felolvasása után „parázs vita támad. Fönn a »hegypárt«-on egy lo

bogó hajú, fekete ifjú egyszerre fölpattan, s rendkívül indulatosan kijelenti, hogy a költészet 

célja csupán a haladás, a társadalmi jólét előmozdítása s a közéleti bűnök, visszaélések osto-

117 Kosztolányi Dezső: Babits Mihály. Nyugat, 1916. jún. 1. In: Uő.: Tükörfolyosó. Szerk.: Réz Pál. Bp., 2004. 
456-457.
118 Kosztolányi Dezső: Szirti Gyula. Nyugat, 1917. dec. In: Tükörfolyosó: 320-327
119 Kosztolányi Dezső: Négyesy László. Uj Idők, 1933. jan. 22. In: Tükörfolyosó'. 244-246.
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rozása lehet, mire én odavetem, hogy a múzsa mégse szobalány, seprője sincs neki. A terem 

megzajdul. Tapsolnak és fütyülnek.

Ez az indulatos ifjú Vágó Béla, a későbbi népbiztos, akit a kommunizmus idején pil

lantok meg az utcán, bőrövében kézigránátokkal.”

A szociáldemokrata - később kommunistává lett - Vágó Bélát (1881-1939) tehát in

nen ismerte. Vágó később újságíró lett, a Népszava munkatársa, később a Tanácsköztársaság 

belügyi népbiztosa, majd - amire Kosztolányi utalhat - a Vörös Hadsereg I. hadtestének pa

rancsnoka volt.

De nemcsak Vágó volt az egyetlen későbbi népbiztos, akivel Kosztolányi ekkoriban 

megismerkedett. Egyetemi évei után Kun Bélával (1886-1939) „egy szobában dolgozott a 

Budapesti Naplónál, a szomszédos íróasztalnál”,120 bár Kosztolányi egy interjúban meglehe

tősen másképp emlékszik az asztalok közti távolságra: „Távol egy kis szobában a szociológu
sok ültek, s ezek közt láttam az egyik leghangosabb cikkírót, Kun Bélát”,121 de akárhol is volt 

Kun íróasztala, ez a munkatársi viszony „elég” volt ahhoz, hogy - a feleség elmondása szerint 

- a Tanácsköztársaság kikiáltása előtt Kosztolányi a régi bizalmas viszonyra építve fölkeresse 

a kommunista vezetővé lett Kunt, s „pajtási cinkossággal”, „öregem”-nek szólítva próbáljon 

meg vele beszélgetni. Kun azonban nem tudott belehelyezkedni a régi viszonyba, s a folytatás 

ismeretes: az Édes Anna nyitó fejezetében Kun Béla már sápadtan, borotválatlanul, „mint 

rendesen”, „vásott kajánsággal, csúfondárosan” integetve repül el menekülve.

Kosztolányi szintén ismerte Pogány József (1886-1939) későbbi hadügyi, külügyi, 

végül közoktatásügyi népbiztost, aki nem sokkal az ő egyetemi évei után, 1909-ben szerzett a 

budapesti egyetemen bölcsészdoktori címet (disszertációját Arany Jánosról írta), majd - szo

ciáldemokrata újságíróként - 1907-től a Népszava munkatársa lett, akárcsak Vágó. Híres

hírhedt a történet, mely szerint 1919. május 1-jén Kosztolányit és Karinthyt a Vérmezőn ren

dezett vörös májuson „alattomban [...] lefényképezik egy képre” Pogánnyal, „a volt újságíró

val”,122 és bár Kosztolányiné szerint férje teljesességgel vonakodva ment oda, de nem teljesen 

ismeretlenül, hiszen Pogány alig két évvel korábban elismerő bírálatot írt Kosztolányi Mák 

című kötetéről a Népszava 1917. február 11-i számában. És a fiatal Kosztolányi ugyancsak 

ismerte a későbbi közoktatásügyi néptribunt, Kunfi Zsigmondot (1879-1929), aki annyiban 

különült el a többiektől, hogy a Tanácsköztársaság változó eszméivel és módszereivel már 

nem tudott azonosulni, ezért lemondott (az ő utóda lett éppen Pogány József). A korábban

120 Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp., 1938. 228.
121 -ágh [Virágh Ferenc]: Kosztolányi Dezsőnél. Pásztortűz, 1927. márc. Újrak.: Kosztolányi Dezső: Gyémántgö
röngyök. Szerk.: Urbán László. Bp., 2001. 211-214.
122 Kosztolányi Dezsőné: lm.: 230.
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Temesváron tanító Kunfi 1907-ben költözött Budapestre, s lett a Budapesti Napló munkatársa, 

valamint a Népszava helyettes szerkesztője, egyik vezérpublicistája. Kosztolányival tehát 

mind a Naplónál, mind a Népszavánál dolgozhatott együtt, ugyanis Kosztolányi éppen ekkor, 

1907-ben több cikket is publikált itt (s így találkozhatott Vágóval, Pogánnyal, Kunnal is), sőt 

akár még a Nyugat táján is, hiszen Kunfinak az éppen megindult Nyugat első számainak egyi
kében is megjelent egy írása.123 Mindezeknél jelentősebb, valódi kapcsolat is van azonban 

köztük: 1910-ben közösen fordítottak magyarra egy nagy vihart kavart regényt; azonban mára 

nemcsak az együttműködés, de maga a mű is kulturális feledésbe borult.

2

A mára megkopott emlékezetű Kunfi Zsigmond leginkább már csak mint szociáldemokrata 

politikus és publicista él a köztudatban. A régebbi „hivatalos” életrajz a politikai szerepválla

lás mellett a pártörténetileg fontos munkásságot hangsúlyozza: „A Népszava vezércikkeinek, 

belső publicisztikájának nagy része az ő tollából származik; az elméleti és elvi problémákról, 

a munkásmozgalom nagy kérdéseiről azonban a Szocializmusban írott cikkei hűségesebb és az 

utókor számára érdekesebb képet adnak”.124

Pedig a szegény zsidó családból származó Kunfit - ahogy Litván György írta róla - a 

századforduló éveiben „vibráló, sokoldalú tehetsége és kezdettől megfigyelhető, olthatatlan 

érvényesülési vágya” emelte ki az ismeretlenségből: „Hajlamai eredetileg az irodalom, a kul

túra és a pedagógia kérdései felé vonták”, és bár „soha nem lett szépíró, de mindvégig maradt 

benne valami a művészből. Csaknem mindig ihletett és megformált írásaiban, beszédeiben 

lépten-nyomon megcsillant a szó művészének tehetsége. De keményen féken tartotta ezt a 

hajlamát, s a célszerűségre tekintő néptribun és agitátor fölébe kerekedett benne a művész
nek.”125 Mindazonáltal tanulmányokat írt Toldy Ferencről, Jókairól, Kemény Zsigmondról, 

sokat fordított, többek közt Zolától, Anatol France-tól is, és nevéhez köthető a Kommunista 

kiáltvány magyarra ültetése is.

Else Jerusalem (1877-1942?) zsidó származású osztrák írónő Der heliege Skarabáus 

című művét szintén ő fordította magyarra. Ez a regény mára gyakorlatilag kihullt az irodalmi 

köztudatból, pedig - tárgya miatt - megjelenésekor nagy vihart kavart. A könyv ugyanis a 

prostitúcióról szól, hősnője egy nyilvánosházban született leány, akinek sorsát gyerekkorától

123 Kunfi Zsigmond: Marx. Nyugat, 1908. ápr. 1. 7. sz. 376-381.
124 Köves Rózsa - Erényi Tibor: Kunfi Zsigmond életútja. Bp., 1974. 40.
125 Litván György: Egy magyar néptribun emléke. Kunfi Zsigmond (1879-1929). [1979] In: Uő.: Sorstársak és 
kortársak. Szerk.: Gál Éva, Kende Péter. Bp., 2008. 48-51.
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követi végig a regény. A lány a bordélyban nő fel, egy „bogaras” filozófustól okosodik, szerel

mes lesz, pénzt szerez és környezetéből kiszabadulva vidéken menedékházat alapít a szegények 

számára. A regény ettől még nem emelkedne ki a közízlést és -érdeklődést kielégítő századfor

dulós olcsó ponyvák tömegáradata közül, mivel viszont „a prostituáltak társadalmának hozzá

értés, alaposság és kimerítő ismertetés szempontjából kétségtelenül legkiválóbb, de művészi 

szempontból is szerfölött értékes rajzát adja”,126 jelentőségét Zolna Nanájához hasonlították. 

A regény korabeli sikerére jellemző, hogy megjelenése után egy évvel Kunfi már - a címlap 

szerint - „a huszonharmadik kiadás után a szerző engedélyével fordította”, és később - de 

még a némafilm-korszakban - meg is filmesítettélc: 1919-ben Der grüne Skarabäus címmel 

mutatták be a mozikban, a forgatókönyvet Max Mack írta és a filmet is ő rendezte.

A regény magyarul A Szent skarabäus címmel jelent meg, a Népszava Könyvkereske

dés kiadásában, a címlap szerint 1911-ben, valójában 1910 decemberében. Első hazai említé

se, még a könyv kiadása előtt - nem meglepő módon - éppen Kunfi Zsigmondtól ered, aki 

Ipolyi Tamás álnéven (a föntebb már idézett) cikket írt róla. Esszéje elhelyezi a regényt a sze

relmi élet irodalmi ábrázolásainak sorában, s hosszan beszél az újabb tudományokkal (szocio

lógia, pszichológia) való kapcsolatáról. Megállapítja: „Kétségtelen, hogy a prostitúció világá

nak, a millieunek a legapróbb részletekig elhatoló, mindenre kiterjeszkedő rajza teszi ennek a 

regénynek főerősségét,” de emellett a regény rávilágít „a hatóságoknak, rendőrségnek, kórhá

zaknak, városi igazgatásnak a prostitúcióhoz való viszonyára, valamint azoknak az emberek

nek a révén, akik szomjúságok eloltására isznak a szerelmi közlcutak vizéből: az egész társa

dalomra is.” Somlyó Zoltán szerint a regény nemcsak bemutatja a prostitúció világát, hanem 

„tisztán, emberien és irodalmian küzd” ellene, „de tisztán, emberien és irodalmian emeli fel - 

a lenézett és bepiszkolt intézmény szegény áldozatait, akik hiszen köteles és kész objektumai 

azoknak, akik szolgai következetességgel rekesztik ki őket még a hangos beszélgetésből is”127 

A Nyugat recenzense, a magyar fordítás jelenleg ismert egyetlen női bírálója, Kaffka Margit is 

hasonlóképp vélekedik: az írónő „ismeretterjesztő közléseit az író szakszerű módján adja, té

mája felett állón, kimerítőn, érdekesen, sőt művészien. Időrendben mutatva meg a 

»Vörösház«-at a különböző rezsimek alatt, jelképes fejlődéstörténetét adja a prostitúció mai 

formáinak és rendszereinek.” Ugyanakkor ő már kritikát is megfogalmazott, mert ugyan úgy 

látja, hogy Else Jerusalemben „igazi írói kvalitások vannak”, a jó és alapos leírásokon túl 

„imbolygónak, véletlenszerűnek, habozva féligmondottnak, sok helyt ijedezőn, abbahagyott-

126 Ipolyi Tamás [Kunfi Zsigmond]: A prostitúció regénye. Népszava, 1910. nov. 27. 3-5.
127 Somlyó Zoltán: A morál nevében. Bácskai Hírlap, 1911. febr. 5. In: Uő.: Szabadkai karnevál. Szerk.: Dér Zol
tán. Szabadka, 1982. 33-34.
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nak tetszik a mondanivalója”, és „előadása is így libeg pontos naturalizmus, olcsó érzelgős

ség, unalmas kenetesség és igazi stílusművészet végletei között. Jó értesülések, őszinte meg- 

fogottságok, komoly eltűnődés; és sok-sok értéktelen szellemi zsibáru-lom. 

bírálatot fogalmazott meg Pogány József, aki elismerte ugyan a regény erényeit, viszont hiá

nyolta belőle a forradalmi cselekvés szándékát: mint írja, az írónő „megértette a prostitúciót”, 

hogy az „a mai társadalom szükségszerű alkotása”, amely „a mai rendből szükségszerűen sar
jad ki. És ez könyvének nagy erőssége. De nem ágál a mai rend ellen sem, pedig fölismerte, 

hogy ide fut össze a prostitúció minden szála. És itt van a könyve nagy gyöngéje. Reformálni 

akarja a prostitúciót, hogy emberibbek legyenek a formái, [...] ahelyett, hogy reformálni akarná 

azt a társadalmat, ahol szükségszerű az, hogy valaki elevenen adja el magát szerelemre vagy 

munkára vagy meggyőződésre. Fenn akarja tartani a prostitúciót a maga kellemetlen mellékter

mékei nélkül, ahogy sokan szeretnék fenntartani a mai rendet a proletárság nélkül.”129 (Pogány 

emellett azonban Kunfi munkát külön méltatja: „Gondos és művészi munka ez a fordítás, pedig 

ugyancsak meg kellett birkóznia a temérdek tótos, csehes, zsidós, jasszos dialektussal.”)

Későbbi évekből (korokból) visszatekintő értékelését is találni a regénynek; igaz, ed

dig csupán kettőt találtam. Az antiszemita „kultúrpolitikus”, vitéz Kolosvári-Borcsa A zsidó

kérdés magyarországi irodalma című rosszemlékű könyvében külön megemlíti, hogy amikor 

„könyvpiacunkat elárasztják az utolsó harminc évben a zsidó szerzők”, és „az ú. n. művelt kö

rök gondolkodásmódját Sigmund Freud fertőzi meg”, akkor jelent meg „Else Jerusalem zsidó 

írónő ocsmány regénye, a bordélyházak belső életét nagy tárgyismerettel rajzoló »Szent Ska- 

rabeusu. A könyvet Kunfi Zsigmond, a marxismus kultúrpolitikusa fordította és a Népszava 

könyvkereskedése adta ki (1911.)

„128 Más jellegű

„130 A másik visszaemlékező Illyés Gyula, aki önéletrajzi 

munkájában ifjúkora szellemi hátterének bemutatásánál írja: „Fölpislogva a Kaméliás hölgy 

világsikerű színpadára, írták és íratták múltjukat nemcsak nyugalomba vonult, de még gyakor

ló prostituáltak, annál több olvasót szerezve (már maguk közt a prostituáltak közt), minél 

»mélyebb« világ »rejtelmeit« tárták ki. A német nyelvű »munkásirodalom« idevágó legnép

szerűbb regényét, Else Jerusalem fércművét - nevezzük így az irodalmi idényárut - Kunfi 

Zsigmond fordította magyarra, s a Népszava adta ki, beszédes példájául, hogy az efféle nyitott 

ajtók áttörésével a nívótlanság milyen vermei várják akár a jó irányú buzgalmat, 

szak antiszemita politikáját kiszolgáló (és részben meghatározó) politikus és az elismert író

„131 A kor-

128 Kaffka Margit: A szent skarabeusz. Else Jerusalem regénye. Nyugat, 1911. márc. 1.
129 Pogány József: Else Jerusalem: A Szent skarabäus. Reneissance, 1911. jan. 10. 71-72.

Vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma. A zsidóság szerepe a magyar szel
lemi életben. (A zsidó származású írók névsorával.) Bp., [1943]. 70.
131 Illyés Gyula: Beatrice apródjai. Bp., 1979. 46-47.
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egyaránt már csak az „ocsmány fércmű” erkölcstelenségére emlékszik, valamint arra, hogy a 

regényt Kunfi fordította és a Népszava jelentette meg

3

Kosztolányi nevét a bírálatok nem említik (az egyetlen kivételre, Somlyó Zoltán erre reagáló 

soraira később térek ki), pedig a címlap verzóján semmi más, csakis ez áll: „A kötetben elő

forduló verseket Kosztolányi Dezső fordította.”

Versfordítások a regény két rétegében találhatók: egyrészt mint paratextusok (ajánlás 

és a mottók), másrészt a szöveg részeiként: a számos kisebb versbetét mellett egy nagyobb 

terjedelmű, teljes vers fordítását is Kosztolányi végezte.

A kötet ajánlása a következő:

A tiétek!

Táncoló leányok, — nevető menyasszonyok, játékos anyák, — a tiétek ez a könyv. 
Az élet magasságaiból, ahol laktok, neszeljetek le a mélységbe.
Napfényes sors közepette nézzetek le a sötétségbe.
Erezzetek - ahol csak elítélni szoktatok.
Gondolkozzatok - ami mellett mindezideig elhaladtatok.
Résztvevő szívvel köszöntsétek őket — boldogságotoknak áldozatait. —

Az ajánlás mellett nyolc mottó található a regényben: egy a címlapon, és egy-egy 

mindegyik nagyobb rész elején (a rész-címoldalak verzóján), csak az idézet szerzőjét föltün

tetve, de cím és forrásmegjelölés nélkül.132 A címlapon található - tehát az egész regényre 

utaló mottó - Nikolaus Lenau Savonarola című eposzának két sora :

Ha hasadt is a tükör lapja, 
Korunk képét mégis mutatja.

A regény hét belső mottója öt prózai, kettő verses. A két versfordítás az első és a har

madik részt vezeti be.

Az első rész (A fekete Katalin) mottója Goethe Velencei epigrammáinak 72. szakasza (6.):

Hogyha szelídfeleség lennék és nem nyomorult nő, 
Hű volnék, kacajos s csókolnám uramat.

132 A fordítások forrásának beazonosításért a kritikai kiadás munkatársának, László Erikának tartozom köszönettel.
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Ezt daloló egy éji csoportba ’ Velence szemetje 
S még sose hallottam ily bus, tiszta imát.

A rövid vers külön érdekessége, hogy Kosztolányi később, Velencei epigramma cím
mel 1932-ben újrafordította:133

Hogyha becsült feleség volnék és volna mit ennem 
hű lennék, kacajos, csókolnám uramat.
Ezt dalolná a kocsma ködében Velence szemetje 
s még sose hallottam tisztább, jámbor imát.

A 3. rész (A filozófus) mottója szintén Goethétől van, a Nyugat-keleti díván négy sora, 

melyeket eredetileg Szulejka mond (118):

Élni jó és kell is élni,
Csak segítsen akarat,
Csak ne állj s ne légy a régi, 
Mert elveszted önmagad.

A versrészletet nem találtam Kosztolányi ismert fordításai közt.

Az öt prózai mottót - mivel forrásaik eredetileg nagyrészt verses művek voltak - vél

hetően szintén Kosztolányi fordította.

A 2 rész (A Goldschneider-szalon) előtt Nietzsche a Hatalomra törő akarat (Der Wille 

zur Macht) című művének Else Jerusalem által torzított idézete: „Akarás tesz szabaddá: ez a 

szabadság igazi lényege” (70.). A 4. rész (A Miller-szalon) mottója Schiller egy szállóigévé 

lett mondása: „Korunk szennyének emlékoszlopa” (200.). Rousseau síremlékére mondta ezt a 

német drámaíró.134 Ezt követően mind az 5. {Élmények), mind a 6. rész {Magányosság) előtt 

ismét Goethe-idézet áll. Előbb a Végrendelet {Vermächtnis) két sorából lett aforizma: „A tisz

ta lellciismeret erkölcsöd napvilága” (302.), majd Az Isten és a bajadér {Der Gott und die 

Bajadere) című „ind legenda” rövid részlete vezeti be a szöveget: „Az istenek égbe viszik a 

halandót” (406.). Végül pedig a 7. rész {Spizzariné rendszere) mottója egy buddhista mondás: 

„A harmatcsepp a fénytengerbe hull” (478.).

A szövegközi versek során egy regénybeli „dal” részletének fordítása nyitja; bandában

éneklik (161.):

133 Kosztolányi Dezső: Goethe három költeménye. Pesti Hírlap Vasárnapja, 1932. márc. 20. 4. Újrak.: Idegen 
költők II. 243.
134 Vő.: Horvát Henrik: Korunk szennyének emlékoszlopa. Nyugat, 1931. febr. 16.
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Ringa, ringd, rája... 
A ndgybácsi mostan 
Járkál a tilosban, 
Szüzlány a babája.

Majd egy meglehetőségen frivol sorpár következik; a tanítómester „filozóf ”, Homer

mondja (268.):

Egy kis ondózás nem árt — 
Nem tesz a kedélybe kárt.

A bordélyházban elég sokan fakadnak dalra. Előbb egy Józsi (!) nevű férfi énekli 

Miladának: „Itten halok meg, / E díványon---- !”, majd azt, hogy „Ha más örökli, azt se bá

nom, — / Előbb azonban meghalok..utána Guszti (!) veszi át a szót, s ő énekli: „Ó - régi, 

szép diák-idők, / Hová, hová suhantatok?” (327.), a következő jelenetben pedig Józsi immár 

Ollynak dalol: „Az askaloni mulatóba / Iszik, iszik három nap óta / Egy bus legény..(328).

Ezt követően azonban Józsi felhagy az énekléssel, s felkiált: „Most pedig következik a 

költészet”, és rögtönözni kezd, miközben két ujjával veri a taktust”:

Katonák, vitézek, barna szép katonák, 
Lovagolnak — sej, haj — kisvároson át, 
Hires ez a város, de híresebb nála, 
Gyönyörű, gömbölyű szemrevaló lánya, 

Melegszemü, melles 
Kellemetes, kedves 

Leánya - sej, haj —
Leánya.

Katonák, vitézek, barna szép katonák, 
Lovagolnak — sej, haj - lovagolnak tovább.

De a rögtönzött vers második strófája itt abbamarad, a regény szerint is töredék. 

A regény egy későbbi helyén Guszti kezd szavalni Miladának (347.):

Ha elhagyott a kedvesed, 
Keress egy másikat helyette! 
De legjobb, ha bátyúd veszed 
És futsz a városból sietve.

Később persze ő is ismét dalra fakad, de énekéből csak két sort ismerünk meg: „A vá

rosba kék sietni - sietni, / Gyere velem rúzsám...” (362.), majd egy eddig nem „verselő” sze-
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replő, Rudi dalolja a madámnak: „Helyre kicsi asszony - / Hej, de kicsi asszony - / Helyre ki

csi, hej, de kicsi, / Hej, de kicsi asszony..(450).

A regény egyetlen teljes versét a filozófus mester írta tanítványának (456-457.):

KÖRLEVÉL ÉS ZSOLTÁR A SZENTSKARABÄUS TISZTELETÉRE

Miladae, reginae prostibulorum, dicsőséges tanítványomnak, örök emlékül irta az, akit tiz bo
zontos ördög ráncigái a mélybe.

Köszöntelek, oh szent skarabäus!
Most végre fényben 
Pöffeszkedel kevélyen.
A fejeden kis koronácska 
S arany-nedűt pisálsz a sárba...
Ezt jól csináltuk édesem, mi ketten!
De ne nevess, ne hahotázz,
Mert összeomlik a szemét-váz 
És semmivé foszolsz te menten.
Vigyázz, skarabäus!
Kis sárosот, kis piszkosom!
Te fény, te egyetlen aranyfolt,
Mely életemen átoson!
Mi lennék nélküle?
Üres, kiélt roncs és halott,
Hülye...
De most, ha fognak, űznek és ha kötnek 
S prédája lettem lázadó erőknek,
Ha azt hiszik, hogy a fék, pányva megköt, 
Én kacagok, haha, haha,
Hisz én vagyok az urad és teremtőd! 
Mert megtaláltam száz büdös bogár közt, 
A poshadó, rohadt, büdös szemét közt 
Azt, ami ég és éget 
És édesebb a tiszta bornál...
Téged!
Köszöntelek hát szent skarabäus!
Te vagy magad a nap,
Mocsokban fény-patak,
Láng és tűz az éjek éjén,
Csupa-csupa kacér fény...
- De jól vigyázz!
Mert én vagyok az alkotód 
És bennem őrület lobog...
Az életem olyan suta,
Ezért tanácsolom:
Ne állj soha a kapuba!
Mert vannak a taknyosok 
És oly mindegy a taknyosoknak,
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Kegyetlenül reád tipornak,
Egy láb az életed kioltja 
S akkor te, életem arany ló foltja 
Sár vagy megint és éji láz... 
Azért, vigyázz, vigyázz!

Tanítód, vezetőd és álprófétád, 
ArnoldEgydy Horner, 
vagy: A löttyedtfarku.

A versek fordítását Kosztolányi vélhetően elsősorban a pénzért vállalta. Ez azonban 

talán nem esett nehezére, s a regény tárgya sem állt messze tőle, sőt regényvilágot illetően bi

zonyosan volt némi gyakorlati tapasztalata is. Felesége könyve szerint ugyanis, a Lányi 

Heddával történt szakítás után - azaz éppen ekkoriban - az ifjú Kosztolányinak „néhány nő is 

útjába kerül. Néhány asszony, sok utcai lány. A »Feketeasszony«, a »Sárgahajú nő« s a többi 
körúti és körútkömyéki olcsó démon. Szerette ezeket az »árvalányokat«. Érdekesnek és fur

csának látta őket. Ismerője, tudója életüknek”.135 így könnyen meglehet, hogy Kosztolányi 

nemcsak pénzkereseti feladatul kapott verseket, hanem az egész könyvet is olvasta. Az vi

szont bizonyos, hogy nem említi sem cikkben, sem levélben.

4

Nyilvánvalóan nem Kosztolányi műfordítói munkásságának legfontosabb és legmaradandóbb 

darabjai ezek. Az sem különösebben meglepő, hogy eddig elkerülték a kutatók figyelmét, hi

szen a versbetétek fordítójának neve - mintha viselője épp rejtőzködni akarna - csak a címlap 

verzóján szerepel; ezért is hiányzik Kosztolányi föltüntetése a könyvtári katalógusokból, és az 

antikváriumi címlapfotókból sem derül ki, hogy közreműködött a könyv magyarításában..

A Szent skarabäus magyarországi utóélete azonban akár közismertté is tehette volna a 

Kunfi-Kosztolányi együttműködést, hiszen a regény megjelenésekor nagy vihart kavart. (A 

hazai sajtótörténeti hiányosságokat példázza, hogy ezt sem volt ismeretes - pedig nem akár

kikről van szó, Kunfi is, Kosztolányi is, más-más korszakokban ugyan, de kanonikus alakjai 

koruk történelmének.)

A regény Népszava-beli, többször is megjelentetett, figyelemelkeltő és a tekintetet 

vonzó és azt irányító tipográfiával tördelt egész oldalas hirdetése nem egyszerűen reklám volt, 

hanem egyben értelmezés is: „A szent Skarabäus a prostitúciónak és a rima-társdalomnak 

művészi és szociális szempontból egyaránt elsőrangú leírása. A művészi földolgozás és nemes

135 Kosztolányi Dezsőné: lm, 176.
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emberi érzés, a szerelem áldozatai egyéni életének és a prostitúció társadalmi szerepének 

megvilágítása egyenesen Zola Nana-ja, a prostitúció másik nagy regénye mellé állítja [...]. 

Erdekfeszítő meséje, amelynek középpontjában egy nagy világ, városi bordély, a »Vörösház« 

és az utca egyik leánya áll, mindjárt az első lapokon megragadják az olvasó figyelmét, fölkel

tik érdeklődését. Aki nemes, érdekes olvasmányt keres, amely művészi gyönyörűséggel és 

szociális okulással egyaránt szolgál, az olvassa el”.

A hirdetésből az a kiadástörténeti jellegzetesség is kiderül, hogy a regény két változat

ban jelent meg: egyrészt harminc füzetben, ahol az egyes részek tizenhat fillérbe kerültek, 

másrészt könyv alakban, vagy ahogy ők írják: „díszes tűzésben”, így az egészért egyszer kel

tett öt koronát fizetni. Egy másik - alább bővebben idézett - cikkből pedig az tudható meg, 

hogy a kiadó az első füzetet reklámcélból ingyen osztogatta: „A minap valami ponyvaregény 

pirostáblás első füzetét osztogatták Budapest különböző helyein, mely a »Népszava« könyv- 

kereskedése kiadásában jelent meg. Majdnem az összes fővárosi varrodák, gyárak és nagyobb 

üzletek előtt szórták az ingyen mutatványszámokat s többnyire olyan helyeken, ahol fiatal le
ányok és asszonyok dolgoznak.”137 Bár a cikk mindezt elmarasztaló mondanivalójának beve

zetéseként mondja, voltaképpen ugyanarról a „könyvdemokratizálásról” beszél, amiről Po

gány József, aki - éppen e könyv kapcsán - a „füzetekké aprózást” a munkásság kultúrához 

való juttatása módszereként írta le: „a súlyos forintlábak helyett így könnyű fillérlépésekkel 
haladhat el a könyv a proletárságig is”.138

A Szent skarabäus első füzetei november legvégén vagy december legelején kerülhet

tek az utcára. A várható támadások is azonnal érkeztek: a klerikális Alkotmányban már de-

136

cember 3-án hosszú cikk jelent meg, amelynek célkitűzése megadta alaphangját is: „Abnor

mális állapotok megszűntetéséhez óhajtunk hozzájárulni akkor, amikor szót emelünk az er-
5)139leölési züllés meggátlásánalc érdekében. A lap szerint Else Jerusalem regénye egy „ideg

roncsoló pornografikus írás”, amely „megmételyezi a lelket s a fiatal leányt az erkölcsi dege- 

neráltság züllött világába dönti”, konkrétan „a szexuális elfajzás előmozdítója”.

Nem véletlen a harag, amit a regény a klérusból kiváltott: tárgyán és azon túl, hogy a 

Népszava és az Alkotmány mindig is ellenfelek voltak, felbőszíthette a derék cikkíró egyházi- 

as erkölcsösségét, hogy Kunfi már A Szent skarabäus beharangozásánál odaszúrt az egyház

nak, amikor cikkében a regény megszületéséhez vezető folyamatnak indirekt részesévé tette a

136 Népszava, 1910. dec. 4. 25.
137 Somogyi Imre: Sötét betűk. Leányoknak osztogatják. Alkotmány, 1910. dec. 3.

Pogány József: Könyvdemokratizálás (1910). In.: Uő.: Kultúra - álkultúra. Szerk.: Geréb László. Bp., 1962.
25-30.

Somogyi Imre: lm.
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papságot, hiszen - mint írja - a szexualitás mint irodalmi téma ábrázolásának lehetőségét elő

mozdította „az a hadjárat is, amelyet a vallási dogmatizmustól fölszabadított emberi gondol

kozás megindított azon képmutatás és álszenteskedés ellen, amellyé szűklelkű és kiaszott 

agyvelejű emberek az őskereszténységnek önmagában véve nagyszerű aszketizmusát össze

zsugorították”.140

Viszont az Alkotmány cikkének inkvizíciós hangja éppen ezt igazolja: „Ne engedjük, 

hogy meghonosítsák köztünk ezeket a gyalázatos olvasmányokat! Akadályozzuk meg, hogy 

gyökeret verjen könyves polcunkon. Irtsuk ki mind, mind - menthetetlenül! Gyermekeink lel

kének megmentéséről, annak liliomfehéren való megőrzéséről, jövőjéről és a családi tűzhely 

békés boldogságáról van szó!” És hogy nem csupán általános felháborodásának ad hangot, azt 

a küldetést teljesítők áhítatos tettrekészsége mutatja: „Rajtunk áll, hogy mihamar véget ves

sünk a pornografikus könyvek terjedésének, - ha azt akarjuk, hogy botrányos hatásával föl ne 

verje a szent egyetértés csöndjét”, és rögtön megoldást is javasol: „Figyelmébe ajánljuk a 

rendőrségnek is ezt az erkölcstelenség lejtőjére vezető ponyvaregényt. Megérdemelné, ha rá

tenné kezét az illetékes hatóság.”

A feljelentésre a Népszava másnap szintén hosszú cikkben válaszolt. A vallási ideolo- 

gikusság pátoszára gúnyos hangon feleltek, s két fronton támadtak vissza. Egyrészt a cikkíró 

nemi érettségét pellengérezték ki (nyilván tudták, hogy a későbbi baptista lelkész, Somogyi 

Imre 1894-ben született, a cikk írásakor tehát mindössze 16 éves volt): „Nagyon szegény és 

beteg ember, akiben a prostitúció szó nem gondolatokat, nem képzeleteket, nem a szörnyű 

nyomor, ember- és életpusztulás gondolatát kelti föl, hanem csak mocskos gerjedelmeket, faj

talan gondolatokat, bujálkodást.” Ekkor pedig „valóban fönnforog a hatósági beavatkozás 

szüksége - de nem a rendőrségre, hanem idegorvosokra van szükség”.141 Emellett - és egy 

„irodalmi” vitában ez helyt állóbb észrevétel - Somogyi tárgyi tudását kérdőjelezték meg, mi

vel úgy látják, hogy „a csuhások újságja cikkének írója nem ismeri a könyvet”, hiszen csak 

arról ír, amit az eddig megjelent füzetekből látott; ez azonban nem volt akadály a vélemény- 

formálásához: „A szent újság haragja így is rendkívüli; ő nyilván annak a barátja, hogy a nemi 

életről és azzal kapcsolatos minden kérdésről a gyóntatószék világosítsa föl az embereket: ez 

ellen a »nemi fölvilágosítás« ellen nincs kifogása a szent férfiaknak. Liguori szent Alfonz mo

rálteológiáját, amely az összes emberi fajtalanságoknak leírását tartalmazza, nem kívánják a 

rendőrséggel elkoboztatok Még a bibliát se ajánlják az illetékes hatóságok figyelmébe, amely 

pedig visszataszító és undorító jeleneteket bőven tartalmaz.” A könyv elkobzására tett felszó-

ио Ipolyi Tamás [Kunfi Zsigmond]: lm.
141 Tisztaság és nemi elfajzás. Az Alkotmány A szent skarabeus ellen. Népszava, 1910. dec. 4. 8.
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lítással kapcsolatban pedig abban bíznak, hogy a magyar hatóságok nem lesznek „olyan bar

bár, olyan kurtaeszű s olyannyira a csuhások láncára fűzőitek [...], hogy rá merjék tenni A 

szent Skarabäusxa a kezüket”.

A szabadkőműves Világ egy rövid cikkben adott hírt a klerikális lap támadásáról.142 

Kosztolányi éppen ekkoriban kezdett el itt rendszeresen publikálni, meglehet, hogy ő írta a 

név nélküli kis glosszát. A rövid cikkben azonban nem szerepel a neve, s ez nyilvánvalóan 

szándékoltan történt ez így: akár cikkíróként, akár a lap munkatársaként, de már rejtőzködni 

akart. Az Alkotmány támadásában ugyanis személy szerint kiemelték az ő szerepét is - igaz, 

meglehetősen szokatlan érveléssel: „hogy minél nagyobb tömegben csoportosuljanak az olva

sók és minél többet tudjanak hangzatos frázisokkal megnyerni, a kiadó urak elkövették azt a 

bájos tréfát, hogy a füzet tartalmát itt-ott szimbolizálták Lenauból és Goethéből [!] citált vers

szakokkal, amit a füzet szerint állítólag Kosztolányi Dezső fordított.

Néhány szót ehhez.

Tudtunkkal Kosztolányi Dezső katholikus ember s mint ilyen, katholikus író is. S ha 

valaki katholikus író, nem cselekszik olyan dolgot, hogy egy prostituált, erkölcstelen ponyva- 

regény összeállításában segédkezzék. Egyébként Kosztolányi Dezső nevével nem a ponyva- 

irodalom terén szoktunk találkozni.

Szerintünk ez csak reklám. Szemenszedett népbolondítás - semmi más.”

5

Ezt követően egy ideig úgy tűnt, hogy a Népszava és az Alkotmány közi publicisztikai penge

váltással lezárult az ügy: megjelent egy könyv, ami a klerikálisoknak nem tetszett, tehát er

kölcsvédő cikket írtak ellene, amelyre a kiadó lapja válaszolt. A nyilvánosság számára pedig 

megmaradt a könyv, amelyet továbbra is reklámoztak és árultak.

A fölszín alatt azonban az Alkotmány érdekköre beváltotta fenyegetését, és följelentet

ték a kiadót pornográfia vádjával. Éppen két hónapnyi csönd után Az Est vezércikke tudósított 

arról, hogy a rendőrség „elkövette azt a baklövést, hogy »A szent skarabeus« című német re

gény fordítását elküldte az ügyésznek, mint szennyes írást. A »Skarabeus« ugyan nem valami 

ragyogó költői mű, de irodalmi alkotás, bárha a prostitúcióról szól is. A rendőrség durva téve

dése annál megbocsáthatatlanabb, mert a fordítást Kunfi Zsigmond, egyik első publicistánk 

jegyzi, akiről nem lehet feltenni, hogy pornográfiával foglalkozik. »143 (Az érvelés lényege te-

142 Az „Alkotmány" cenzúrái. Világ, 1910. dec. 4. 10.
143 Szennyes írás. Az Est, 1911. febr. 4. 1.
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hát nagyon is hasonló ahhoz, ahogy Somogyi Imre „védte” a vélt csalás ellen Kosztolányit: 

ahogy ott Kosztolányi mint jó katolikus, itt Kunfi mint jó publicista eleve nem fordíthatott 

pornográf írásművet.)

Ugyanekkor Az Est belső cikkben is - mindkét fordító nevének említésével - foglalko

zott az üggyel. A hosszabb riportban immár tényként közlik: „A rendőrség egy feltétlenül iro

dalmi jellegű művet pornográfiának bélyegezve, megindította ellene az eljárást, hogy elko
bozhassa.”

A cikkből meg lehet tudni, hogy név szerint kihez köthető a könyv elleni eljárás meg

indítása: „Dr. Geguss Dániel rendőrkapitány, aki a rendőrségen a nyomtatvány útján elköve

tett vétségeket kezeli, néhány héttel a könyv magyar kiadásának megjelenése után indítványt 

tett az ügyészségen Jerusalem regényének elkobzása iránt. Az ügyészségen 62.285. szám alatt 

kezelik ezt az aktát. Geguss szerint a könyv szeméremsértő tartalmú és a terjesztése megaka

dályozandó. Az ügy dr. Balás Elemér királyi ügyész elé került, 

vábbi részletekért - megkérdezte dr. Sélley Barnabást, az ügyészég vezetőjét, aki azonban 

nem mondhatott semmit, mert az ügy „hivatalos titok”, és ugyanezt mondta az ügyészség saj

tóosztályának vezetője, dr. Balás is, aki hozzátette, hogy még arról sem nyilatkozhat, hogy 

„egyáltalában van-e ilyen eljárás folyamatban”.

Nyilván erre utal a Népszava másnapi cikke: „Az ügyészségnél haboznak és titkolóz

nak. Annyira bomírtnak nem mernek lenni talán, mint a rendőrség, de ők is féltik az erkölcsöt, 

úgy látszik, ezért nem merik egyszerűen visszautasítani a rendőrségnek a sajtószabadság és a 

modem, erős irodalom elleni támadását. Pedig ha így akarják megmenteni az erkölcsöt, ezzel 

csak szép hazánkat állítják pellengérre mindazokban a nyugati, nagy kultúrországokban, ahol 

a könyv ezreit egymásután kapkodja szét a közönség”.145 Ráadásul, hogy valójában mennyire 

tét nélküli, csupán presztízs-értékű volt a könyv elkobzására tett indítvány, arról Az Est belső 

cikke tudósít: „a magyar kiadásból hatezer példány jelent meg könyvalakban és kétezer pél

dány füzetekben. A könyvkereskedőknek bizományba szétküldött példányok jóformán teljesen 

elfogytak, a kiadónál pedig összesen hat darab van. így tehát az esetleges elkobzás csak aka

démikus jellegű volna.”

Az ekkor a szabadkai Bácskai Hírlapnál dolgozó Somlyó Zoltán pedig harmadnapon 

már kissé meg is fejelte Az Est bulvárriportját, s „továbbírta” a híreket: „a magyar fordítás 

minőségét pedig nem kisebb név garantálja, mint a Kunfi Zsigmond és Kosztolányi Dezső 

neve. Ez a két elismert magyar író kaparta ki a nekünk idegen kultúra parazsai közül ezt az

„144 Az Est munkatársa - to-

144 A .Szent Skarabeus" az ügyészségen. A rendőrség és a pornográfia. Az Est, 1911. febr. 4. 2. 
145 A rendőrség szemérme. Népszava, 1911. febr. 4. 8-9.
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irodalmi gesztenyét, de minthogy a klerikalizmusnak legfeljebb gesztenyére van szüksége, de

irodalomra, kultúrára nem: mi sem természetesebb, mint az, hogy az ügyészség most, öt hó-
„146nap után elkoboztatja az írásművet és szigorú hajszát indít a kiadó és a fordítók ellen.

Tény, hogy a Népszavában egy ideig nem hirdették a regényt, talán az ügy végkimene

telét illető bizonytalanság miatt önvédelemből, vagy ügyészi utasításra. Viszont tényként kö

zölni azt, hogy az ügyészség elkoboztatja a művet, erős retorikai túlzásnak tűnik, s még in

kább az, hogy „szigorú hajszát indít a kiadó és a fordítók ellen”. Erről persze - mint az eddi

giekből is kitűnik - szó sem volt.

6

Az ügy további történetét illetően nincs sok információnk. Az ügyészég vélhetően mégsem 

találta megalapozottnak a vádat; ha mégis betiltották és elkobozták volna a regényt, annak 

nyoma maradt volna a korabeli sajtóban. S ha a regény sorsáról egy ideig nincs is híradás, az 

írónőről annál inkább. Kevesebb, mint három hét múlva a Népszava már arról tudósított, hogy 

Else Jerusalem elvált a férjétől, majd újra megházasodott, és második férjének volt felesége - 

nem tudván belenyugodni a házasság felbontásába - öngyilkos lett: megmérgezte magát és 

meghalt.147

Az elsődlegesen „csupán” az írónő magánéletéről tudósító cikk azonban mégis több, 

mint pusztán irodalmi bulvár. A Népszava ugyanis - ellentétben Az üsttel - kerülte az ilyesfé

le „színes” hírek közlését, ha most mégis kivételt tettek, azzal nyilvánvalóan céljuk volt. Ez 

pedig könnyen megfejthető: az olvasói bulvárigények kielégítésének tűnő cikk valójában ál

cázott önreklám, hiszen - tárgyának komor tragikumától függően - indirekten ismét a regény

re hívja fel a figyelmet. Egyértelművé teszi ezt a szándékosan kétértelmű cím: mert bár a 

szerzőnő életének „regényéről” szól a tudósítás, nyilvánvalóan mindenki - az amúgy is sok

szor megcikkezett - A szent Skaraböus című regényre gondol. (Emellett még, újabb sejthető 

motivációként az is szóba jöhet, hogy az elkobzással megfenyegetett kiadó-szerkesztőség a 

papság és a rendőrség „bosszantása” is tette közzé a cikket, az „erkölcsvédők” tűréshatárát 

próbálgatván, tragikusan „erkölcstelen” hírt adni az erkölcstelenséggel megvádolt írónőről.)

1911 márciusában megtörtént a regény „kanonizálása” is: Kaffka Margit már idézett 

kritikája a Nyugatban méltatja a könyvet (bár a fordítókat - óvatos tartózkodással - éppen 

nem nevezi meg.) Az sem lehet véletlen, hogy nő írt a könyvről.

146 Somlyó Zoltán: lm.
147 Else Jerusalem regénye. Népszava, 1911. febr. 25. 10.

66



Ugyanekkor a regényt újra hirdetik kezdték a Népszóvá ban: az „ügy” előtti egész olda

las hirdetések új fent azt reklámozták, hogy a könyv kapható és rendelhető. Ez pedig minden

nél beszédesebb jele annak, hogy nem kobozták el.

Sőt, A szent skaraböus 1918-ban második kiadásban is megjelent, új szedéssel, új kö

tésben, de a régi, változatlan szöveggel, Kunfi Zsigmond és Kosztolányi Dezső fordításában.

7

A regény második kiadását követő évben többször is változott Magyarország politikája, és 

1919 őszén Kosztolányi szerződött munkatársa lett az Új Nemzedék című szélsőjobboldali po

litikai napilapnak. Egykori munkaadói és munkatársai ellenfelei, sőt ellenségei lettek. Nem 

volt ez alól kivétel Kunfi a sem. 1920 szeptemberében például egy névtelen vezércikkben 

Ady védelmében (!) bírálta éles szavakkal: „Ady Endrében sem a nagy költőt szerették [ti. a 

zsidók], de a politikust. Meggyalázott koporsójánál Kunfi Zsigmond kegyeletsértő barbariz

mussal úgy ünnepelte őt, mint valami szájas politikust, aki a diadalmas fajta igazát papol-
„148 A szövegrészben Kosztolányi két célt ér el egyetlen gesztussal: egyrészt a jobboldal fe

lé „nagy költő”-ként fogadtatja el Adyt (ugyanígy tesz éppen elekor a Vérző Magyarország 

szerkesztőjeként is, amikor az irredenta antológiába felveszi Ady egy versét), ugyanakkor bí

rálja is Ady politikai szerepét és nézeteit. Ahogy pedig Lengyel András meglátta, az, „hogy 

ezt itt ráadásul még Kunfira kenve lehetett jelezni, s nem kellett nyíltan is megbírálnia Adyt 

politikai véleményeiért, önmagában is olyan »ügyességre« vall, amely Kosztolányi rabuliszti- 

lcáját jellemzi)”.149 Nem sokkal később - egy szintén névtelen cikksorozatban - Kosztolányi 

szintén megemlíti Kunfi nevét, akinek művei (meglehet, mások műveivel együtt) elnyomják a 

jó magyar irodalmat: „A magyar irodalomból csak azt adták [ti. a zsidó könyvkereskedők] , 

amit a szocialista Népszava, a szabadkőműves Világ, a Hatvány Pesti Naplója és a liberális Az 

Est forszíroztak hírlapi könyvkritikáikban”, azaz „Lengyel Menyhért, Gábor Andor, Hatvány 

Lajos, Bíró Lajos, Kunfi Zsigmond, Jászi Oszkár műveitől tarkállott a pesti könyvkereskedő 

kirakata”.150 És „persze”, a szociáldemokrata népbiztos több Pardon... rovatbeli glosszának is 

tárgyává vált.

ta.

[Kosztolányi Dezső:] Tetemrehívás. Új Nemzedék, 1920. szept. 28. 1.
Lengyel András: Egy anonim Kosztolányi-cikk azonosítása. In: Történeti tanulmányok 77. (A Móra Ferenc 

Múzeum évkönyve) Szerk.: Zombori István. Szeged, MFM, 2008 [2009J.243—251.
[Kosztolányi Dezső:] A magyar irodalom és az ő irodalmuk VII. A cinkostársak. Új Nemzedék, 1920. okt. 24. 4.
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Újságíró A jobboldalon 

(az 1920-as évek)

A Pardon. .. rovat történetéhez

Adatok és Adalékok a rovathoz

1

A Pardon... az Új Nemzedék című, 1919 szeptember legvégén megindított szélsőjobboldali 

napilapban közel két évig, gyakorlatilag napi rendszerességgel megjelenő, közös főcím alatt 

több rövid glosszát közlő rovat volt, melyben a cikkek névaláírás nélkül jelentek meg, s azt, 

„hogy a Pardonokat ki írta és/vagy szerkesztette, az Új Nemzedék soha nem fedte föl. Akárki 

írta és/vagy szerkesztette is, annak (azoknak) inkognitóját a lap megőrizte. A rovat jellegét 

ismerve, ez teljességgel érthető eljárás volt; az anonimitás védelmet jelentett a szerző számára 

a megsértettek bosszújával szemben.”151

Kosztolányi Dezsőné férjének a szerkesztőségben betöltött munkája kapcsán tett állítá

sa szerint „a »Pardon«-rovatot ő [ti. Kosztolányi] teremtette meg, mert ő egy művész, és en

nek a harcos, polemikus iránynak is művészi formát talált”, ráadásul Kosztolányiné azt is 

hozzátette, hogy férje „eleinte teljesen egyedül írta” a rovat írásait.152 Nyilvánvalóan Koszto

lányi találta ki a rovat címét is, amely - a pardon szó - azonban „nemcsak a főcímben szere

pel, de jelen van mindegyik glosszában is, retorikailag fontos szerepben”, tehát ha többen is 

írták a sorozatot, akkor a mindegyik darabra jellemző forma- és szóhasználat miatt „egy előre 

kialakított közös retorikai sémá”-t alkalmaztak, e „séma alkalmazása, a szövegbeli pardono

zás [...] e »rovat«, valójában inkább műfaj jellegzetes konstitutív eleme” volt.153

A pardon szónak ez a rovathoz rögzült gyakori használata alkalmassá tette arra, hogy 

mások általi említésével is rögtön az Új Nemzedék rovatára utaljon. A glosszákra adott vála-

151 Lengyel András: Egy s más az Új Nemzedék Pardon rovatáról. Kalligram, 2010. jún. 89-99.
152 Göndör Ferenc cikkét {Pardon! Kosztolányi Dezsőné kalandjai és viszontagságai a destruktív Bécs város
ában. Ember, 1921. máj. 1.) idézi Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp., 1979. 105.
153 Lengyel András: I. m.
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szók nem egyszer éltek is ezzel a lehetőséggel (pl. Pardon - miniszterelnök úr. Népszava, 

1919. dec. 23.; Pardon, az úrnak igaza van. Bécsi Magyar Újság, 1920. júl. 23.; Pardon, téves 

az információ. Bécsi Magyar Újság, 1920. dec. 30.), de ezzel a szóval „fémjelezték” a Kosz

tolányit leleplező nagy cikket (Pardon! Kosztolányi Dezsőné kalandjai és viszontagságai a 

destruktív Bécs városában), ugyanakkor a Kosztolányit halála után mentegető közleményt is 

{Pardon! Kosztolányi sohasem uszított! Társadalmunk, 1936. nov. 6.). Az irodalom iránt ér

deklődők, a tankönyvek és az irodalomtörténészek nagy többsége is mind a mai napig Koszto

lányi Új Nemzedék-beli szerepvállalását szintén (csak) a Pardon-rovattal azonosítják; az egyik 

legutóbb megjelent tanulmány szintén címébe emelte az erősen utalálos szót.154

Függetlenül attól, hogy hányán írták a rovatot, éppen annak állandó jellemzői, a min

dig használt séma, „legalábbis retorikailag, egy embert, egy megszólalót, vagy [...] egy 

»szemantikai egyéniséget« rajzol ki”.155 (Ezért hasonlít egymásra mindegyik darabja, ezért 

lehetett az ellencikkekben a stílust jól imitálni.) Miután azonban pedig ezt a „szemantikai 

egyéniséget” Szabó Dezső Kosztolányiban nevesítette, Kosztolányi neve mindenki számára 

egybeforrt az egész rovattal. (Szabó Az Est november 4-i számában a bennfentesek tudásával 

nevezte meg Kosztolányiban „a harcos »pardonok« félelmetes íróját”,156 s másnap már a bécsi 

emigránsok is arról cikkeztek, hogy most az „az aljasság is kiderült a poétáról”, hogy Jelen

leg az Új Nemzedék Pardonéit írja”.157) Az ügy tovább gyűrűzött, Kosztolányit végleg meg

bélyegezték; a pardon szó pedig ezután széles körben óhatatlanul Kosztolányit juttatta az embe

rek eszébe, legalábbis azokéba, akik olvastak vagy hallottak a leleplezésről.

Kosztolányi pedig, aki jól tudta ezt, az őt kompromittáló pardon szó használatát egy 

ideig kerülte saját névvel jelzett írásaiban.

2

Az általam ismert írásokban a pardon szó első előfordulása egy Babits Mihálynak 1904. szep

tember 16-án írt levélben van, majd nem sokkal később, az 1905-ben írt Méla akkordok című 

kis versciklus első részében {Az első méla akkord). Feltűnik 1912-ben A detektív - később 

Aranyóra - című novellában (A Hét, 1912. dec. 22.), majd ezt követően használata megsűrű-

154 Arany Zsuzsanna: „Pardon, Kosztolányi". Dokumentumok és kérdések egy rovat közül. Kalligram, 2009. nov. 
57-64.
b5 Lengyel András: I. m.
156 Szabó Dezső és Kosztolányi Dezső irodalmi párviadala. Az Est, 1920. nov. 4. 4.
157 Németh Andor: A kurzus írói egymásról (Bécsi Magyar Újság, 1920. nov. 5.). Idézi: Lengyel András: 
„ ...hogy pózától eltakart embersége felszabaduljon". Németh Andor Kosztolányi-képe. In: Uő.: A törvény és az 
üdv metszéspontján. Tanulmányok Németh Andorról. Bp., 2007. 209-235.
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södik, s a következő írásokban szerepel: Párizs (A Hét, 1914. szept. 6.), Az eberfeldi tudós lo

vak (A Hét, 1915. febr. 14.), Baudelaire és a belgák (Nyugat, 1915. ápr. 1.). A halál pirulái 

(A Hét, 1915. máj. 30.) és a feleségének 1915. június 11-én írt levélben. A szó ezután évekre 

„eltűnik”, s majd csak a 20-as évek derekán bukkan föl újra. Előbb a folytatásokban közölt 

regényekben: a Pacsirta tizenegyedik (NY, 1923. aug. 1-13.), az Aranysárkány huszonhar- 

madilc (Pesti Hírlap, 1924. dec. 28.) és az Édes Anna kilencedik fejezetében (NY, 1926. aug. 

16.), majd az ugyanekkor írt Alakok szinte egymás után közölt darabjaiban: Bohóc (PH, 1926. 

máj. 16.), Rikkancs (PH, 1926. jún. 6.), Úriasszony (PH, 1926. jún. 20.), Pincér (PH, 1926. 

szept. 5.) és Repülő (PHV, 1926. nov. 7.), ezután a Lovagiasság című tárcában (PH, 1929. júl. 

7.), az először Ribillió címmel megjelent Kínai kancsó ban (NY, 1931. jan. 16.), és a Babilász 

című emlékképben (PH, 1932. jún. 5.) szerepel.

Az előfordulások gyakorisága évek szerint így alakul: 1904: 1, 1905: 1, 1912: 1, 1914: 

1, 1915:4, 1923: 1, 1924: 1, 1926: 6, 1929: 1, 1931: 1, 1932: 1. Jól látható, hogy az Új Nem

zedéknél töltött időszak alatt Kosztolányi egyetlenegy névvel közölt írásában sem használta 

ezt a szót, nyilvánvalóan éppen azért, mert a szó nagyon is kapcsolódott a rovathoz (és egy 

idő után az ő nevéhez), nem akart a szóhasználattal azonosítási lehetőséget adni az olvasók 

kezébe. Emellett pedig az is jól látszik, hogy az Új Nemzedék időszaka után sem használta so

káig a szót, szintén önvédelemből. Ez a több éves cezúra két, egymástól jól elkülönülő idő
szakra bontja szóhasználat sorát: az Új Nemzedék előtti és az Új Nemzedék utáni periódusok

ra. A két szakasz szóhasználati jellemzői pedig eltérőek.

A korai szakaszban kétszer is szerepel a szónak az ellenséggel való összekapcsolása. A 

detektív című novellában még „csak” egy, a kissé üldözési mániás elbeszélő által felidézett 
párbeszédben hangzik el,158 viszont A halál pirulái című publicisztikában már a későbbi stí

lusértékével szerepel: „Azt mondják, hogy pardon. Körülnéznek az átlyuggatott májban és ve

sében, aztán szerencsés jónapot kívánnak, mint közönségesen. A pofon után jön a csók, a jú- 

Ez a „júdási irgalom”, a gúnyos „bocsánatkérés” volt az Új Nemzedék glosz- 

száinak is jellemzője. Külön kiemelendő A Hét Innen-onnan rovatában megjelent Az eberfeldi 

tudós lovak című cikk is, amelyben kétszer is szerepel a szó, ráadásul ugyanolyan retorikai 

helyzetben, mint a későbbi Pardonokban, ráadásul a névaláírás nélkül megjelent glossza csat-

„159dási irgalom.

138 Kosztolányi Dezső: A detektív. A Hét, 1912. dec. 22. = Aranyóra. Naplójegyzet. In: Uő.: Kosztolányi Dezső 
összes novellája. Szerk.: Réz Pál. Bp., 1994. 427-433.

Kosztolányi Dezső: A halál pirulái. A Hét, 1915. május 30. In: Uő.: Füst. Szerk.: Réz Pál. Bp., 1970. 160-162.159
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160tanóra épülő megszerkesztettsége és gúnyos stílusa szintén a hírhedt sorozat darabjait idézi. 

Benne alighanem a későbbi Pardonok közvetlen előfutárát kell tekinteni.

amikor már sokan „elfelejtették” és megbocsátották neki ro

vatbeli működését - a szó fokozatosan tér vissza: eleinte csak évi egy-egy alkalommal, 1926- 

ban viszont ugrásszerűen megnövekedett gyakorisággal. Kosztolányi nyilvánvalóan nem akar

ta felidézni a meglehetősen kellemetlen utóízű szót; ugyanakkor purista nézetei szerint a par

don legtöbbször behelyettesíthető a bocsánat vagy elnézést szavakkal. Ha pedig mindezek el

lenére mégis használta, akkor azt már egy módosult jelentéssel tette. Hiszen míg a századelőn 

elsődleges stilisztikai értékén (tehát valóságos bocsánatkérések alkalmával) volt általános a 

használata, addig később inkább már a finomkodó, urizáló, ironikus vagy éppen önironikus 

„bocsánatkérést” lehetett vele jellemezni. És mivel ez az expresszívum legtöbbször a beszéd

aktus során használt - szituációfüggő - kifejezés, Kosztolányi is leginkább mások beszédét 

jellemezte vele: a szó ebben az időszakban kizárólag dialógusban vagy monológban bukkan 

fel, és sohasem narratív közlésben. Kosztolányi tehát mindig más szájába adta rosszemlékű 

szót: a Pacsirtában Füzes Feri, az Aranysárkányban Fóris Ferenc, az Édes Annában Tatár Gá

bor használja a kifejezést, az Alakok darabjaiban - egy kivétellel - mindig az „interjúalany”, a 

Lovagiasságban egy villamoson utazó „gavallér”, a Kínai kancsó ban a női elbeszélő, a 

Babilászban pedig a címszereplő „bohó patikus” mondja.

A későbbi szakaszban

3

Úgy vélem, ha valaki Kosztolányi nevével együtt leírja a pardon szót, akkor megteremti azt a 

szemantikai egységet, amelyben az olvasó a Kosztolányi tulajdonnévvel jelzett személyt kap

csolatba hozhatja az Új Nemzedék rovatával. Ha pedig valaki mindezt 1920-ban teszi, akkor 

nyilvánvalóan szándékolt utalásról beszélhetünk: az volt a célja, hogy összekapcsolja a két 

nevet, Kosztolányit és a Pardont. És nem Szabó Dezső volt az első, aki 1920 novemberi nyi

latkozatában megtette ezt, ugyanis Komáromi János egyik, 1920. szeptember legvégén megje

lent novellájában már együtt szerepel a pardon szó és a Kosztolányi név.

A leginkább történelmi regényeivel jelentős népszerűséget elért Komáromi János 

(1890-1937) a sárospataki református kollégiumban végzett tanulmányai után a fővárosba 

költözött, és újságíró lett: 1911 őszétől a Budapesti Hírlap belső munkatársa volt, egy szobá-

160 [Kosztolányi Dezső:] Az eberfeldi tudós lovak. A Hét, 1915. febr. 14. (A cikket Lengyel András bocsátotta 
rendelkezésemre, külön köszönet érte. A lap Innen-onnan rovatáról lásd: Lengyel András: „Innen-onnan”. 
Tiszatáj, 2010. márc. 23-44.)
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ban dolgozott Kádár Lehellel.161 Az itt eltöltött évek után az első világháborúban azonnal a 

frontra került, azonban már 1914 őszén komoly sérülést szenvedett, s Bécsbe, a főhadiszállás 

sajtóosztályára helyezték. A háború végén ismét a Budapesti Hírlap szerkesztőségében dolgo

zott, majd „a kommun idejében [...] a Magyarországhoz volt kénytelen átmenni, majd a 

kommun bukása után megalakult a keresztény sajtó és Komáromi az Új Nemzedék szerkesztő
ségi tagja lett”.162

Komáromi és Kosztolányi életrajza itt fonódik össze: a forradalmak után mindketten 

ugyanannak a napilapnak munkatársai, sőt szerkesztőségi tagjai lettek. Ahogy azt az induló 

napilap az első számában hírül adta: „közönségünk pontos, friss és kérlelhetetlenül keresztény 

magyar tájékoztatását” olyan „kitűnően hangszerelt gárda” hivatott elvégezni, melynek névso

rában Komáromi is ott van, közvetlenül Serényi Gusztáv (közgazdasági szerkesztő), Sághy 

Ferenc (segédszerkesztő) és Kádár Lehel után, Kosztolányi és Lendvai István előtt.163 A leg

belsőbb kör tagjaként Komáromi pozíciója tehát erősnek volt mondható, annál is inkább, mert 

a népes szerkesztőséget alkotó meglehetősen vegyes társaságban egyike volt azon kevesek

nek, akik „az irányzat reprezentatív figuráinak tekinthetők”.164

Fontos viszont megjegyezni, hogy Komáromi neve sosem szerepelt a Pardon-cikkek 

rovat utólag megnevezett lehetséges írói közt; eddig Kosztolányin kívül Lendvai Istvánt, Ká

dár Lehelt, Kállay Miklóst és Bangha Bélát hozták kapcsolatba a rovattal. (Ebből mindössze 

annyi bizonyított, hogy Bangha valóban írt egy cikket, de azt Kosztolányi mint rovatvezető nem 

közölte; de a többiek rovatbeli működését illetően sincs semmiféle megerősítő dokumentum.)

Komáromi névvel jelzett cikkei inkább a szépirodalomhoz tartoznak; írásai - tárcái, 

rövid glosszái - gyakran jól azonosítható betűjellel jelentek meg. Se szépírói munkásságával 

általánosságban, se az Új Nemzedékben megjelent írásaival nem tartozott a radikálisan harcos 

írók közé. 1920 után született regényeiben is inkább „csak” szomorú-nosztalgikus hangon 

szólt az elvesztett szülőföldről. Jellemző, hogy temetésén Lendvai István azt hangsúlyozta: 

„itt a holttetemednél mondjuk mi, a toll katonái, akármilyen szelíd lélek voltál, mégis harcos 

voltál te, mert apró gyöngybetűidnek százezreivel a könyveidben is, a Magyarság hasábjain is 

azért harcoltál, hogy minél több szépség, vígság, derű, magyar érzés fakadjon a lelkekben”.165 

Csakhogy az is mindenképp megjegyzendő, hogy Komárominak az elcsatolás utáni traumát 

követően elsőként született, az 1921-ben megjelent Jegenyék a szélben című regényében va-

161 Komáromi János: Levelek egy barátomhoz. In: Uő.: Emlékeim. Bp., 1938. 37—40.
Bodor Aladár: Komáromi János emlékezete. In: Komáromi János: Emlékeim. 217-238.
„ Új nemzedék" - napilap. Új Nemzedék, 1919. szept. 28., 8.

164 Lengyel András: Egy Pardon-cikk utóélete. A publicista Kosztolányi portréjához. Magyar Média, 2001. 1. sz. 5-15. 
Komáromi János temetése. Magyarság, 1937. okt. 10. 5-6.
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lóban olvasható egy, az Új Nemzedék irányát idéző részlet: „Mert mit jelentenek nekünk ezek 

a jegenyefák! Allnak-álldogálnak a szerencsétlen Felvidéken: kettősrendben az udvarházak 

romfalai táján, állnak a faluvégen és a girhes kertecskék mögött, néhol csak egy-kettő a dom

bok tetején, mint a távolba ügyelő tilalomfák. [...] Mennyi emlék és honvágy rohan meg e kí

sérteti zúgásra!” Mert e gyász-színű fák emlékeznek pl. Labore vezérre, Bocskayról, Bercsé

nyire, Kossuthra. De „minden-minden elpusztult azóta! Először egy sötét és lenézett faj kez

dett ereszkedni a hegyeken át, észak jobbfeléről s irtani kezdte a népet. Később egy másik 

gyűlölt faj kezdett ereszkedni a hegyeken át, észak balfeléről s földönfutókká tette az urakat. 

Ma csend és némaság ül a futódombokon, a patakok bokraiban, az udvarházak kertösvényein, 

az erdők szögleteiben s a fehér országutakon. Ma már csak a jegenyék mernek beszélni sza

badon és lázító zúgással: »gondoljatok reánk! mindig készüljetek!« Hogyne hajtanók le hát a 

fejünket, ha a szelek hátán üzengető jegenyefák jutnak az eszünkbe! 

tőleg ezért a leírásáért került ez az egyetlen munkája 1945 után tiltólistára.

Ezt a munkáját azonban már nem az Új Nemzedék munkatársaként írta. 1920 novem

berében ugyanis csatlakozott a főszerkesztői székből távozó Milotay Istvánnal együtt a szer

kesztőségből kiváló csoporthoz, amely egy hónap múlva megindította új lapját, a Magyarsá-

5)166 Komárominak vélhe-

got; ezért Komáromi „tréfásan »a Magyarság alapító törzs-tagja« címet adományoztatta ma
gának”.167 Haláláig itt dolgozott, s „bensőséges, családias szellemű barátság fűzte a szerkesz

tőségnek jóformán minden tagjához”.168

Viszont egyáltalán nem mellékes - elsősorban Kosztolányi Új Nemzedék-búi műkö

désére vonatkozó tanulságai miatt -, hogy Komáromi és a lap más munkatársai pontosan mi

kor is váltak ki az Új Nemzedékből.

4

Milotay István, az Új Nemzedék főszerkesztője 1920. november 18-án jelentette be lemondá

sát, és december 15-én pedig megjelent új lapjának, a Pethő Sándor közvetítésével a legitimis

ta arisztokraták pénzén megindított Magyarság első száma.

Bár Kosztolányinak az Új Nemzedékből való kiválásának pontos okai ma még nem 

tisztázottak, bizonyos részletek ismertek. Kosztolányi Dezsőné számolt be ezekről, akaratán 

kívül. A vele inkognitóban interjút készítő Göndör Ferencnek mondta el a történteket, misze-

166 Komáromi János: Jegenyék a szélben. Bp., 1921.
167 Komáromi János. 1890—1937. Magyarság, 1937. okt. 8. 5. 

Bodor Aladár: I. m.168
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rint az Új Nemzedékben „az egész szerkesztőség aláírt egy nyilatkozatot, hogy Milotayval 

együtt kilépnek és megcsinálják a Magyarságot. Az uram is aláírta a kilépő nyilatkozatot. 

Azonban amikor a kivonulás megtörtént, Dezső nem ment mégsem el a Milotay lapjához, [...] 

ugyanis nem akart a Szabó [Dezső] terrorista barátaival, Kádárral és Lendvaival egy szerkesz

tőségbe kerülni. [...] így történt, hogy Milotayval együtt az egész társaság átvonult a Magyar

sághoz és mert a Dezső is aláírta a kilépő nyilatkozatot, hát ő is otthagyta az Új Nemzedéket 

és egy hónapig nem volt lapnál. Persze, így nehéz volt megélni és amikor egy hónap múlva 

Bangháék eljöttek könyörögni Dezsőhöz és a régi háromezer koronás fizetés helyett havi tíz-
»169ezer koronát kínáltak fel, akkor Dezső visszament a laphoz.

Ha figyelmesen olvassuk Kosztolányiné Göndör Ferenc által tolmácsolt szavait, akkor 

feltűnhet, hogy nem említ konkrét dátumot, pedig 1921 áprilisában - amikor Bécsben találko

zott Göndörrel - még frissek voltak emlékei. Kosztolányi kiugrási kísérlete azonban az élet

rajz egyik fontos pontja (illetve lehetett volna még inkább, ha megvalósul), nem véletlen, 

hogy újabban többen is megpróbálták a datálást elvégezni: Arany Zsuzsanna - a Magyarság 

1920. december 15-i megindulását alapul véve - decemberre helyezi Kosztolányi egy hónap
nyi távollétét,170 Lengyel András szerint viszont ez korábban történt, novemberben.171

A kérdés megválaszolható.

A Magyarság első számában két, magára a lapra vonatkozó cikk van. Előbb a főszer

kesztő Milotay vezércikkben a lap programját vázolja, ugyanakkor a Hírek rovat első cikke a 

szerkesztőséget és a munkatársakat ismerteti: „A Magyarság válogatott erőkkel, a publiciszti

ka és a hírszolgálat tökéletes eszközeivel dolgozik eszményei megvalósításán. A Milotay Ist

ván dr. vezetése alatt álló lap szerkesztését Hegedűs Gyula végzi. Állandó belső munkatársa

ink Berkes Imre segédszerkesztő, Lendvai István, Kádár Lehel, Komáromi János, a politikai 

rovatban Pethő Sándor dr., Szirmay Ödön dr. és Papp Jenő dolgoznak. A lap hírrovatáról 

Miklós Jenő gondoskodik. Közgazdasági rovatunkat Serényi Gusztáv vezeti, a külügyi rovatot 

Széki Andor, tudományos életünk eseményeiről Lambrecht Kálmán dr. számol be, színházi, 

zenei és képzőmüvészi kultúránkat Kern Aurél, Molnár Imre dr., és Dömötör István kísérik 

kritikai figyelemmel. Sportrovatunk vezetője Kiss Géza. Hírszolgálatunk teljességéről egész 

gárda gondoskodik, köztük Móricz Pál, Zelovits Dezső, Borbély Andor, Mayer Alajos és 

Nősz Gyula. A Magyarság kiadóhivatali vezetését Schramm Ede vállalta. Külső munkatársa-

169 Göndör cikkét idézi: Kiss Ferenc: I. m. 106. 
Arany Zsuzsanna: I. m.

171 Lengyel András: I. m.
170

74



ink között a magyar politikai és közgazdasági élet, szépirodalom, művészet és tudomány leg

kiválóbb képviselői szerepelnek.”172

A Magyarság induló szerkesztőségének összetétele árulkodó, hiszen köztük vannak 

azok, akik az Új Nemzedékből kiváltak, így ha megvizsgáljuk, hogy a „szakadárok” mikor 

publikáltak utoljára az Új Nemzedékben, megkapjuk a kivonulás időpontját.

A Magyarság alapító munkatársai között az Új Nemzedék szerkesztőségéből érkezett a 

főszerkesztő Milotay és a lapot összegründoló Pethő Sándor mellett a belső munkatársak kö

zül Kádár Lehel, Komáromi János és Lendvai István (azaz Kosztolányi kivételével mind), 

Papp Jenő és Szirmay Ödön politika publicisták, a hírosztályról Móricz Pál, valamint Serényi 

Gusztáv, a közgazdaság, illetve Kiss Géza, a sport rovat vezetője; majd nem sokkal később 

csatlakozott Kern Aurél zenekritikus.

Bár meglehet, hogy valóban „az egész szerkesztőség” aláírta a nyilatkozatot, mint 

Kosztolányiné állította, de jól látható, hogy valójában nem az egész, hanem „csak” jelentős 

része távozott. Hiszen ha mindenki ment volna, akkor a Magyarság szerkesztőségében jelen 

kellett volna lennie az Új Nemzedék összes „régi” zsurnalisztáinak, ugyanakkor az Új Nemze

dékben egy teljesen új gárdának kellett volna föltűnnie: Ez azonban nem így történt: a Ma

gyarság induló szerkesztőségében sok új név található, és az Új Nemzedékben is maradtak ré

gi munkatársak.

Az Új Nemzedékből kiváló szerkesztőség „együttes mozgása” ráadásul nem is egy 

időpontban történt. Komáromi János 1920. október 24-én publikált utoljára - névvel - a lap

ban, viszont november 3-án még mint a lap munkatársáról jelent meg róla hír. Ezt követően 

azonban nem találkozunk nevével az Új Nemzedékben. A többi szakadár közül Papp Jenő 

utolsó - jelzett - írása október 27-én jelent meg, Móricz Pál november 7-én, Pethő Sándor 9- 

én publikált utoljára a lapban. (Ez utóbbi azért is különösen fontos, mert az új lap alapításánál 

ő volt az igazi kulcsember: ő szerezte az induláshoz szükséges pénzt.) A Magyarság későbbi 

munkatársai tehát már Milotay november 18-án bejelentett lemondása előtt - november elején 

- távoztak a'laptól, illetve ketten, Serényi Gusztáv és Kern Aurél közvetlenül Milotay távozá

sát követően, november 21. és 24. után vett búcsút a laptól. Mindez pedig alátámasztja Len

gyel András véleményét, miszerint „hogy itt csakugyan egy jóval december közepe előtti tör

ténetről van szó, közvetve az is igazolja, hogy egy rivális új lap megindítása, anyagi, szerve

zeti stb. föltételeinek megteremtése egyáltalán nem könnyű és gyors folyamat - idő kell hoz
zá”.173 Ezt erősíti az Új Nemzedék új munkatársainak érkezése is; a folyamatot nagyon szem-

172 A Magyarság. Magyarság, 1920. dec. 15. 4.
173 Lengyel András: I. m.
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léletesen mutatja, hogy a kivált zenekritikus, Kern Aurél megüresedett helyére rögtön fölvet

ték Tóth Aladárt, aki december elejétől kezdett - elődjéhez hasonlóan - igen rendszeresen 

publikálni a lapban.

Ha pedig hitelt adunk Kosztolányiné a kollektív kivonulásról írott szavainak, akkor 

Kosztolányi kiugrási kísérletének időpontját is ekkortájt, november eleje-közepe táján keresni.

Ennek igazolására pedig csak számba kell venni a vizsgált időszak névvel megjelent 

Kosztolányi-írásainak és a Kosztolányi nevéhez fűződő Pardon-ciVkok sorozatát.

A hónap elején, november 3-án közölte Szabó Dezső könyvéről írt metsző bírálatát 

(Levél egy regény-hamisítványról), 7-én nyilatkozatot tett az ügyben, 14-én pedig színházi 

kritikát írt {Pletyka). Ezt követően csak december elején tűnik fel újra neve a lapban: 7-én ve

zércikket írt {Holtak a vártán), 12-én irodalmi {Új könyvekről), 15-én {A vihar) és 19-én szín

házi bírálatot {Hattyú), a 25-i karácsonyi számban pedig verset és prózát {Szavak, Az angyal). 

Azaz a névvel jelzett publikációk dátumai szemléletesebben: nov. 3., 7., 14., // dec. 7., 12., 

15., 19., 25. A pardonok sorozata pedig ekképp fest: nov. 4., 5., 7., 11., 14., 18. // 25., 27., 

dec. 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 12., 16., 19., 21., 22., 23., 25. és 30. Jól látható, hogy mindkét 

sorozat november közepén szakad meg időlegesen: viszonylag hosszabb szünet előtt Kosztolá

nyi névvel vállalt cikket 14-én, rovatvezetőként pardont 18-án közölt, decemberben pedig mind

két sorozat folyamatos.

Kosztolányi életrajzának eseménytörténete magyarázatot ad a két sorozatra.

Az 1920-as év november hónapja gyakorlatilag egybeesik a Kosztolányi elleni, ám 

maga kérte nemzethűségi vizsgálattal. Szabó Dezső október legvégén-november elején olyan 

támadássorozatot indított Kosztolányi ellen, amelyben nemcsak mint antiszemitát és a pardo

nok íróját leplezte le, hanem azzal is megvádolta, hogy a kommün alatt nemzetellenes maga

tartást tanúsított. Két viszontválasz után Kosztolányi az Új Nemzedék november 7-i számában 

nyilatkozatot tett közzé: „Mindenki tudja, utána nézhet a könyvtárban, hogy a kommunizmus 

idején 1919. május 7-én »Beer úr« címen a nevem aláírásával vezércikket írtam, ami miatt a 

Vörös Újság másnap, 1919. május 9-iki számában »Cikk a vezércikkről« című közleményé

ben nemzetiszínű, nacionalista uszítónak nevezett, állásom elvesztettem és lapomat, a többi 

polgári lapokkal együtt betiltották. [A] Szabó Dezső cikkében foglalt gyanúsításokat, melyek

kel becsületes és tiszta múltam ellen támad, éppen a fentiek miatt becsületbíróság elé viszem, 

melynek döntését minden tekintetben illetékesnek és kötelezőnek tartom magamra nézve s a
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Magyar írók Szövetségét kérem meg az ügy erkölcsi és politikai megvizsgálására. Kosztolá

nyi Dezső”.'14

Érthető, hogy a bizonytalan és a nyilvánosságot kapott támadások miatt egy ideig visz- 

szavonulni kényszerülő Kosztolányi a november eleji leleplezés után egy ideig alig közölt 

névvel jelzett cikket a lapban: a november 3-án megjelent cikk után - egy hónapon belül - 

csak november 14-én közölt újra névvel. Ugyanakkor a névaláírás nélküli pardonok sorozata 

ment tovább. A Magyar írók Szövetsége időközben megvizsgálta Kosztolányi ügyét, és az 

1920. november 26-án kelt jegyzőkönyv szerint igazolták, hogy Kosztolányi „írói és egyéni 

tevékenysége a Kommün idején nem ütközött a nemzethűségbe”.175 És bár az aláírt cikkek 

sorjázásra csak decemberben folytatódik, a pardonok közlése azonnal újraindul.

Két, egymást erősítő folyamat zajlott ekkor: a nemzethüségi ügy és az Új Nemzedék 

szerkesztőségi belviszálya. A névvel jelölt cikkek és a pardonok sorozatának november köze

pére eső megszakadása egybeesik a Magyarságot megalapító szakadárolc kivonulásával. A 

pardonok konkrétan Milotay lemondásakor maradtak el, s egy teljes hétig nem jelent meg a 

lapnak ez a rovata. Érdemes külön is hangsúlyozni, hogy ebben az időszakban ez volt az 

egyetlen olyan hét, amikor Kosztolányi munkájának semmi nyoma az Új Nemzedékben. Visz- 

szatérése pedig fokozatos volt: két hétig még csak Pardon-rovat névtelensége mögé rejtőzve, 

majd a harmadik héttől névvel vállaltan is publikált ismét.

Mindezek figyelembe vételével célszerű elfogadni Kosztolányiné állítását, miszerint 

Kosztolányi valóban aláírta a kilépési nyilatkozatot, és talán valóban a kilépés volt a feltett 

szándéka. Az Új Nemzedék Kosztolányihoz köthető publikációi igazolják Lengyel András ál

lításait: „Az, amit Kosztolányiné ír, hogy ti. Kosztolányi ekkoriban egy hónapig nem dolgo

zott az Új Nemzedékbe, igaz lehet ugyan (bár könnyen meglehet, hogy ez az egy hónap való

jában csupán 2-3 hét volt!), de a lényeg az, hogy - nem lévén más lehetősége - végül vissza

tért az Új Nemzedékhez. S ez az epizód alighanem már november 26-án lezárult, amikor 

Kosztolányi [...] bizonyítványt szerzett magának »nemzethűségéről«”, azaz „a Magyarság 

1920. december 15-i megindulása előtt már hetekkel rendeződött Kosztolányi helyzete: sorsát 

ismételten az Új Nemzedék szekeréhez kötötte.”176 A cikkek jól mutatják, hogy Kosztolányi 

december elsejétől újult erővel volt az Új Nemzedék munkatársa: névvel jelzett írásai heti, a 

pardonok pedig napi rendszerességgel jelentek meg.

174 Nyilatkozat. Új Nemzedék, 1920. nov. 7. 4.
175 Kiss Ferenc: I. m. 102.
176 Lengyel András: I. m.
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5

Komáromi János Sötét van című novellája a Vérző Magyarországban jelent meg először.177 A 

kötet anyagát összeállító Kosztolányi 1920 nyarán mindenkitől alkalmi, azaz új írást kért a ké
szülő antológia számára. Oláh Gábortól egy „még meg nem jelent” kéziratot rendelt,178 Krúdy 

Gyulát pedig külön figyelmeztette: „Semmi régi dolgot nem veszek föl a kötetbe, 

mi tehát vélhetően Kosztolányi fölkérésére, szintén az antológia számára írta novelláját.

Kosztolányinak - szerkesztőségi munkatársként - „kötelessége” is lehetett a vitathatat

lanul kvalitásos és ekkorra már elég népszerű írót beszerkeszteni egy „eszközében szigorúan

„179 Komáro-

irodalmi” válogatásba, amelyben „elbeszélések, versek, tanulmányok állanak csatasorba, hogy
180 És bár Komáromi ugyan nem tartozott a legelis

mertebb írók közé, mint pl. Babits, Karinthy, Krúdy, Móricz vagy maga a szerkesztő-szerző 

Kosztolányi, és nem tartozott az Új Nemzedék militarista szerzői közé sem, mint pl. Kádár

bizonyítsák országunkhoz való jogunkat”.

Lehel, Lendvai István, Milotay István, az antológiában való szereplése annál is indokoltabb 

volt, mert a gyűjtemény szerzői közül azok közé tartozott, akiket - nemzeti érzésükön túl - 

személyesen is érintett a határmódosítás: Komáromi ugyanis a trianoni döntés értelmében 

Szlovákiához csatolt felvidéki községben, Málcán született.

Az a tény pedig, hogy Komáromi novellája a Vérző Magyarországban jelent meg, 

nyilvánvalóvá teszi, hogy az antológia szerkesztőjeként Kosztolányi nemcsak tudott róla, ha

nem az ő jóváhagyásával látott napvilágot. A pardon szó és a Kosztolányi név együttes emlí

tése azonban ekkor - a nagy leleplezés előtt - még nem jelentette azok összekapcsolását is. 

Vélhetőleg Kosztolányi sem érezte utalásnak. De bizonyosan fölfigyelt rá: hiszen mégiscsak 

az ő, egyáltalán nem gyakori vezetékneve szerepel a novellában.

A Sötét van egy Sárospatak környéki valaha volt csárdában játszódik, az épület elpusz

tult már, „a falak maradványát is elmosta az eső”, viszont de mégis ott áll, csak „földi ember 

nem láthatja”. A magyar történelem alakjai alszanak a kísértetházban: pl. Tomory Pál, Thury 

György, Kemény János fejedelmi úr, Bottyán János, és ott van Mikes Kelemen. És bár a hal

mozott irreális anakronizmusaival látszólag „időtlen” történetet előadó novella Kiss Ferenc 

szerint nem politikai célzattal született, hanem „a patrióta érzés alkalomhoz nem kötött ihleté-

177 Komáromi János: Sötét van. In: Vérző Magyarország. Szerk.: Kosztolányi Dezső. Bp., [1920]. 98-105.
178 Kosztolányi Dezső: Levetek - Naplók. A leveleket sajtó alá rend.: Réz Pál. Bp., 1996. 437. (A továbbiakban: 
KDLev.) A kiemelés Kosztolányitól.
1,9 KDLev, 439.

KDLev: 437., ill. 441.180
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181ben fogant”, a Sötét van cselekménye nagyon is alkalomhoz kötött: egyrészt nagyon is 

konkrét alkalom szülte, hiszen Komáromi éppen Vérző Magyarország számára írta, másrészt 

a novella utalásai nyilvánvalóan szándékoltan erősen áthallásosak. (Miként ennek lehetőségét

a történelmi regény, dráma illetve novella műfaja eleve magában foglalja.) 1920-ban, „az első 

magyar irredenta könyv„182 olvasói feltehetőleg saját korukra ismertek azokban a sorokban, 

amelyek arról szóltak, hogy „rettentő dolgok vannak odakint”, például „a fenesi síkon bocslco- 

ros katonák ölbeli gyermekeket s éhező asszonyokat hajszolnak maguk előtt”, vagy „morva 

lovak isznak a Tima vizéből s idegen ágyúk dörömbölnek a kassai piacon”. (A Kolozsvár 

melletti [szászjfenesi síkon lezajlott csatában kapott sebeibe halt bele 1660. május 7-én II.

Rákóczi György erdélyi fejedelem, a „bocskoros” a román katonák jelzője volt, a cseh lovak 

pedig valószínűleg a Tama folyó mellett isznak, melyet vélhetőleg csak szedési hiba miatt 

hívnak Timánalc.)

A novella főhőse kezdetben nincs a csárdában: Mikes Kelemen komája, Jávorka 

ugyanis „odakint kóborol két esztendő óta”. Jávorka nemcsak hogy „híres” hadnagy, de 

„iszonyatos” hírneve van, önjellemzése szerint „rossz csillaga az árulónak”. A novella statikus 

szereplője, Mikes Kelemen mellett a dinamizmust éppen Jávorka képviseli, hiszen az ő meg

jelenésével kezdődik a novella valódi cselekménye. Mint a forgószél érkezik, és úgy mutatko

zik be a hosszú álmából fölébresztett Bottyán Jánosnak:

Pardon, generális uram. Kosztolányi Jávorka Ádám hadnagy a Ghéczy lovasezre

déből, szolgálatjára itten állok.”

Jávorka Ádám (1683 v. 1864-1747) létező történelmi személy volt: a nagyszombati 

egyetem hallgatója, amikor csatakozott Rákóczihoz, 1708-ban lett hadnagy, 1710-ben vitte 

végbe legnagyobb - a Komáromi novellájában is említett hőstettét: elfogta az árulóvá lett 

Ocskay Lászlót. 1711-ben, a szatmári béke után álruhában hazaszökött Lengyelországból, 

hogy újabb fölkelést szervezzen, de elfogták, azonban sikerült megszöknie a börtönből. Ké

sőbb föltűnt a francia huszárezredben, a száműzetésben élő Rákóczi mellett főlovászmester, 

majd oroszországi diplomata, a lengyel hadsereg ezredese, végül Galíciában hercegi jószág

kormányzó volt; itt találta meg és mentette meg az elveszettnek hitt, hányódó Rálcóczi- 

levéltárat. Előneve pedig arra utal, hogy Jávorka Nagykosztolány községben született. (A 

Nyitra megyei, katolikusok lakta felvidéki községet 1920-ban Szlovákiához csatolták.)

Komáromi hősei vagy „szimpla szegény emberek, akik örök nyomorúságban fulladoz

va tapossák az élet országútját, [...] de ha ismerős történeti alakokat rajzol - Rákóczit, a ro-

181 Kiss Ferenc: I. m. 93. 
182 KDLev: 437

79



dostói száműzöttelc világát, vagy a szomorúsorsú Mikes Kelement - akkor is megvan a művé

szi bátorsága ahhoz, hogy alakjait kivetkőztesse a rájuk merevedett történeti sablonból s a 

nagy történeti személyekben is az embert mutassa meg”.183 Ugyanakkor az is elmondható 

Komáromi írói módszeréről, hogy - saját bevallása szerint - az alakjainak megteremtésben 

szinte mindig valós modellt követett. A Kikről mintáztam regényalakjaimat? című írásában 

oldalakon keresztül nevezni meg azokat, akik regényhősei modelljeiül szolgáltak. A számta

lan beazonosítás közül csak egy pár: ,yl régi szerető Vidróczkija: a saját elsőfokú unokabá

tyám nekem, a polgári életben Mátyás Mihály lenne a neve”; „a Nagy leányka, kis legényke 

két főhőse: Ágnes leányom és János fiam”; „a lépten-nyomon előforduló Mudrony Sanyi ön

magam volnék téveteg gyermekkoromból s a magával nem bíró Mudrony József senki-más, 

mint szegény néhai apám”; és írása végén még azt is hozzáteszi: „Olyan regényalakom, aki

után sokszor, igen sokszor puhatolództalc nálam, van tízszer ennyi még. Azonban nem lehet
» 184beszélni valamennyiről, meg talán - nem is illik”, 

hasonlóképp vallott: „A Hat vőlegény hat házassági története valóság. [...] Egy másik köny

vemnek, a Cs. és kir. szép парок-пак szinte minden sorát magam éltem át.” Általánosítva, de 

nyilvánvalóan magára vonatoztatva írta: „Az író úgy dolgozik rendszerint, hogy előbb az 

alakjait állítja föl s akkor próbál valami mondanivalót bogozni köréjük.”

Saját vallomásai alapján kijelenthető tehát, hogy Komáromi íróként meglehetősen erő

sen kötődött a referencialitáshoz: hőseit létező alakokról mintázta, történeteit pedig vagy a 

múltból, vagy a valóságból vette.

A Sötét van szereplői szintén adottak - hiszen valóságos történelmi alakok voltak -, a 

köréjük bogozott történet ugyanakkor aktualizálható - tehát nagyon is referenciális - utalá

sokkal telített. A novella főhősét szintén lehetett „aktualizálni”. Jávorka alakja kínálta az asz- 

szociációs lehetőséget: a valóságos Jávorka szülőhelye (Nagykosztolány) vélhetően minden

kinek a településnév csonkított alakjával azonos vezetéknevü, országosan ismert költőt juttat

hatta eszébe (akinek családja ráadásul maga is hasonló nevű helyen, Nemeslcosztolányból 

származik.) A Kosztolányi szó mint előnév ugyanis nem véletlenül szerepel a vezetéknév 

előtt, tudatos írói döntés eredménye. A novella szerint Jávorka közismerten híres-hírhedt ka

tona, nem volt szükséges előnévvel azonosítani magát; azt csak azért mondta el, mert Komá

romi János akarta, hogy elmondja. És amikor ezzel fölkínálta a Kosztolányi Dezsőre asszociá- 

lás lehetőségét, akkor - és ezt fontos hangsúlyozni - saját egyik közvetlen munkatársának 

alakját idézte föl áttételesen. Akiről Komáromi - mint az Új Nemzedék szerkesztőségének

Ugyanitt műveinek cselekményéről is

183 Berényi László: Komáromi János, az író. In: Komáromi János huszonötéves irói jubileuma. Bp., 1933. 7-28. 
Komáromi János: Kikről mintáztam regényalakjaimat? In: Komáromi János huszonötéves irói jubileuma, 70- 76.184
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szintén belső tagja - természetesen tudta, hogy ő vezeti és írja (részben) a Pardon rovatot, és 

azt is tudta, hogy Kosztolányi névvel vállalt, illetve névtelen cikkek sorozatában ugyanúgy 

vélekedik saját kartusainak nagy részéről, mint az őrködésben felváltatását kérő Mikesnek fe

lelő Jávorka: „Hazai litterátusok! Beszéltem egy párral. Azt mondták, hogy itt sötét van, csak 

a szemük romlana s náthát is kaphatnának a hidegben. No, tetves egy népség.”185

Mindazonáltal a novella - természetesen - nem leleplező jelleggel született. Burkol

tan, szinte föltűnésmentesen kapcsolja össze a pardon szót és a Kosztolányi nevet. Még az 

sem föltétlenül biztos, hogy maga Komáromi szándékoltan kapcsolta össze a kettőt. De akár 

tudatosan, akár szándék nélkül tette, bizonyosan nem véletlenszerűen, hiszen mindkét szó 

csupán egyszer-egyszer fordul elő a novellában, akkor viszont együtt.

7

Nem sokkal a novella megjelenése után robbant ki a Kosztolányit valóban leleplező nagy vita, 

s mivel Szabó Dezső sorozatos támadását Kosztolányi nem tudta nyilatkozatokkal kivédeni, 
intézményesített segítséget kért: a korábban idézett nyilatkozatban a Magyar írók Szövetségé

hez fordult, hogy nemzethűség szempontjából vizsgálják ki a Kommün alatti magatartását. A 

vizsgálat felmentette őt a vádak alól; a jegyzőkönyv aláírói között - Kádár Lehel, Lendvai 

István, Miklós Jenő és Pethő mellett - Komáromi János neve is szerepel, 

sőbb pedig, amikor 1921 májusában Kosztolányi párbajra hívta ki Lendvai Istvánt - miután 

előbb Kosztolányiné sértette meg Lendvait, majd az egy nyilatkozattal viszontsértette az író 

feleségét -, ismét közös ügyük lett: bár a párbaj végül is elmaradt, a segédek találkoztak; és 

Lendvai egyik megbízottja éppen Komáromi volt.187

Ugyancsak ekkoriban lettek mindketten a Genius Kiadó szerzői, és a kapcsolat to

vábbélésének jele az is, hogy Kosztolányi beírt Komáromi János lányának emlékkönyvébe.

A Sötét van pedig szerepel a Vérző Magyarország 1928-ban megjelent második kiadá

sában (96-103.), melyet szintén Kosztolányi szerkesztett, valamint a Komáromi huszonötéves 

írói jubileumára kiadott gyűjteményes sorozat Tilinkó című darabjában (Bp., 1930. 198-205.).

186 Nem sokkal ké-

188

185 Kosztolányi 1920 őszén tett írótársadalom-kritikáiról bővebben: Bíró-Balogh Tamás: Egy Kosztolányi-cikk és 
kontextusa. In: Történeti tanulmányok. 11. Szerk.: Zombori István. Szeged, 2008 [2009]. 264-278.

Kiss Ferenc: I. m. 102.
IS7 Kiss Ferenc: I. m. 110.

Lengyel András szíves szóbeli közlését ez úton is köszönöm.
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Egy „idegen” kéztől származó Pardon... cikk kéziratáról

Három nappal Kosztolányi halála után érdekes cikk jelent meg a Társadalmunk című bulvár 

hetilapban. A Pardon! Kosztolányi sohasem uszított! című közlemény tárgyának igazolására 

facsimilében közölte egy idegen kéztől - azaz nem Kosztolányitól - származó, a hírhedt ro

vatban végül is meg nem jelent Pardon.... kéziratát, azzal a megjegyzéssel, hogy Kosztolányi 
mint rovatvezető a cikk közlését - annak uszító hangja miatt - letiltotta.189 Azonnal föltűnhet, 

hogy egy sajtóbeli csúsztatással állunk szemben. A cikk erősen retorizált címe - és egész ér

velése - szándékoltan félrevezető, hiszen abból, hogy Kosztolányi egy bizonyos kéziratot nem 

közölt le, semmiféle logikai művelettel nem következik, hogy sohasem uszított. Ez tudatos 

félreértelmezés akkor is, ha a költő közeli halála miatt finomítottak az igazságon.

A Társadalmunk cikke - s így az „idegen” kézirat - sokáig feledésbe merült; újrafel

fedezésének érdeme Arany Zsuzsannáé, aki saját tanulmányának illusztrációjaként fotómáso

latban közli a teljes cikket, így tehát másodlagosan magát a kéziratot is.

A Kosztolányit mentegető érvelés mellett a Társadalmunk cikkének névtelenségbe rej

tőző szerzője riportszerű beszámolót is adott arról, miképpen jutott birtokába a kézirat, és mi

képp lehetséges közlése: „E sorok írója egy esős délután őszinte pillanatában találta a nagy 

költőt. Mindenféléről elbeszélgetve, a politikára is rákerült a sor.” Kosztolányi ebben a be

szélgetésben azt állította, hogy bár a Pardon... rovatot valóban ő vezette, az uszító cikkeket 

nem ő írta, csak „betyárbecsületből” közölte őket; de a leguszítóbbakat még akkor se, ha sokat 

kellett miattuk veszekednie. Állításait alá is akarta támasztani: íme - s ezzel gondosan el

rendezett iratszekrényéből egy kéziratot vett ki -, itt van például ez a »Pardon«-rovatba szánt 

uszító cikk. Ezt se én írtam, hanem - s egy még ma is aktív szerepet játszó közéleti férfiút ne

vezett meg a cikk szerzőjéül. - A kéziratban foglaltak azonban egyáltalán nem az én ízlésem 

és felfogásom szerint íródtak, így tehát nem engedtem közzétenni.” Ezt követően Kosztolányi 

azt mondta: „A kéziratot pedig ezennel átadom bizonyítékként és megőrzés végett. Ha megha

lok, leközölhetik, vagy ha életemben erre külön felhatalmazást adok. Mindenesetre 

sajátkezűleg írt záradékkal látom el, hogy a hiteleséghez és a bizonyító erőhöz kétség ne fér

jen!” És „Kosztolányi ekkor elővette ceruzáját és az itt eredetiben közölt záradékot ráírva, ad

ta át a kéziratot e sorok írójának?'.191

190

189 Pardon! Kosztolányi sohasem uszított! Társadalmunk, 1936. nov. 6. 5. 
Arany Zsuzsanna: „Pardon, Kosztolányi".
Kiemelés a cikkben.
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Ezután, a közlést követően az eredeti kéziratot valamikor megkapta Hitel Dénes,

Kosztolányi rajongó bibliográfusa, majd az ő gyűjteményének részeként került a Kosztolányi- 

hagyaték mellé; leírását - meglehet: hiányosan - tartalmazza a vonatkozó kézirat-katalógus
• 192 Mivel azonban a Társadalmunk által facsimile közölt másolat is csak részleges - 

Bangha utólagosan írt, majd rögtön törölt betoldását lehagyták -, célszerű az MTA Könyvtára 

Kézirattárában, az újralcatalogizálás után Ms 384/192 jelzetet kapott egész kéziratot betűhíven 

közölni:193

is.

Pardon

A hazafias sajtó

A budapesti tudományegyetem tanácsa | :kötelességszerűen: | megbélyegezte azokat 

a tanárokat, akik a zsidólázadás idején megfeledkeztek magukról. <Csal<> | :Nekünlc magya
roknak egészen: | természetes, hogy Pázmány Péter egyetemén a tudomány mellett <a neve- 

lői> I :még bizonyos más: | szempontok is: | :az: | erkölcs és hazafiság is számot tesznek.

:És lehet valaki igen nagy tudós (Marczali nem az), ha egyszer hazája sem szent előtte, 

büntetést érdemel. Ez: | > És époly természetes, hogy ez <az egész> | :a szempont nem fontos 

a: I budapesti zsidó sajtó | male, amely egyöntetűen: | heves<en> védelmére kel a természe

tesen részben fajtestvér> | :bolsevizmusban kompromittáltaknak.: | A Lloyd, amely jól tudja, 

hogy hamis vádaskodásával a külföld előtt | :is sikeresen: | rágalmazhatja <meg> Magyaror

szágot, annyira megy, hogy még Alexander Bemátot is védelmébe veszi s azt a szemérmetlen 

hazugságot is megriszkirozza, hogy a szóbanforgó tanárok egyike sem vett részt 
I :soha: | destruktív | :irányú: | politikában. Pardon: hogyan van az, hogy ez a sajtó mindunta

lan élénken tiltakozik a | :titkos: | bolsevizmus és hazafíatlanság vádja ellen, viszont a bolse- 

vizmusnak <minden> <és forradalomnak és a felforgatásnak minden aktív támogatóját ál

landóan védelmébe veszi és pártolja? A Lloydnak talán az fáj oly nagyon, hogy 

I :egyik: | kedvenc vezércikkírója, Szász Zoltán, hazaárulás címén az ügyészség fogházába 

került?

<

192 Sárfán Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka. Hitel Dénes 
gyűjteménye. (Ms 4612 - Ms 4649). Bp., 1978. 164.

Jelölések: a kihúzott részek < > között, a betoldott részek | : : | között.193
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A Társadalmunk közli a kézirat olvasatát is (szintén kisebb pontatlanságokkal), de 

utána Kosztolányi záradékának reprodukálása - ami pedig a cikk lényegét adta volna - akadá

lyokba ütközött. Bár előzetesen bejelentik, hogy „a záradék, amit facsimilében közlünk, így 

szól”, a kép helyén mégis egy vastagított betűvel szedett, nyomtatott sor áll: „Egy pardon, me- 

írt és én veszekedés árán nem adtam le.” A képaláírás „(Kosztolányi sajátkezű zára

déka)" így kissé komikusán hat. Ezért is, hogy a képaláírás alatt egy hevenyészetten megfo

galmazott szerkesztőségi megjegyzés is áll: „(Kosztolányi sajátkezű záradéka, amely ceruza

írás miatt nem jött ki a klisén.)".

A „idegen” kézirat szerzőjének nevét - tehát akinek írását Kosztolányi nem engedte 

megjelenni - az olvasók így nem ismerhették meg, és azóta is rejtve maradt. Még a „hivatal

ból” elég sok kézírást ismerő Lengyel András sem tudta beazonosítani a szerzőt: annyi azon

ban meglátása szerint bizonyos, hogy A hazafias sajtó autográf] a nem „a kor neves íróié. A 

valószínű szerző tehát nyilván náluk irodalmilag jóval súlytalanabb, következésképpen »isme

retlenebb« figura volt: egyike az Új Nemzedékbe, dolgozó újságíróknak.

Az eredeti kéziraton természetesen jól olvashatók Kosztolányi ceruzaírású sorai, a 

Társadalmunk közlésében kihagyott névvel együtt. A Pardon.. .-cikk kézirata alatt Kosztolá

nyi autográf írásával ez áll „Egy pardon, melyet Bangha irt és én veszekedés árán sem adtam

lyet

»194

le.”

A Pardon.... rovatot vezető Kosztolányi tehát utólag Bangha Bélát azonosította be a 

rovatba szánt egyik, de végül meg nem jelent írás szerzőjeként. Ez közvetlenül annyit jelent, 

hogy Kosztolányi saját kezű záradéka szerint Bangha írt egy Pardon..A, amit Kosztolányi 

nem közölt. Egy bizonyos esetről, egy konkrét kéziratról van szó, így az 1919-1921 közti idő

szak más, a Pardon... rovatban megjelent írásaira nézve semmiféle közvetlen bizonyító ereje 

nincs. (Nem bizonyítja tehát, hogy Bangha rendszeresen írt cikket a rovatban, nem bizonyítja, 

hogy mások is írtak Pardon...-okát, és nem bizonyítja, hogy Kosztolányi többször is megta

gadta volna a rovatba szánt kéziratok közlését. Mindazonáltal fontiek lehetősége adott.)

A Társadalmunk Kosztolányi „védelmében” felhozható bizonyítékként közli a kézira

tot. Mindamellett, hogy az autográf kuszasága jól mutatja, hogy igaz lehet Kosztolányiné ép

pen ekkoriban tett állítása, mely szerint „Dezső azt mondja, hogy Bangha nagyon okos ember, 

de mint újságíró teljesen leromlott, és csupa közhelyeket ír”, cikkei pedig „csapnivalóan rosz- 

szalc és tehetségtelenek”,195 a Pardon-glossza szerzőjeként Banghát azonosító, eddig rejtőzkö

dő kézirat ennél jóval többről tanúskodik. Indirekt közlése lényegibb információ, mint az egy-

194 Lengyel András: Egy s más az Új Nemzedék Pardon rovatáról. 
Göndör Ferenc cikkét idézi Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi, 107.195
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szeri visszautasítás „bizonyítása”: arról szól, hogy Kosztolányinak az Új Nemzedék rovatveze

tő szerkesztőjeként volt akkora hatalma a lapnál, hogy még Bangha cikkének közlését is - 

„veszekedés árán” - meg tudta akadályozni. Bangha pedig, aki ugyan sohasem volt a lap fő- 

szerkesztője (ahogy azt pl. Kiss Ferenc írta196), jóval több volt annál: az 1919-től működő, az 

Új Nemzedék mellett más lapokat is magába tömörítő Központi Sajtóvállalt vezetőjeként a 

magyar sajtó jelentős részét irányította. így bár név szerint semmiféle pozíciót nem töltött be a 

szerkesztőségben, igaz lehet Kosztolányiné - nyilvánvalóan a férjétől hallottak alapján tett - 

állítása: „Az Új Nemzedéknél különben [...] mindent Bangha páter csinál. Ő tejhatalmú úr a 

lapnál.” Kosztolányinak pedig joga volt ezzel a „tejhatalmú úr”-ral akár még „veszekedni” is. 

Másrészt épp az, hogy Kosztolányi még Bangha cikkének közlését is letilthatta, egyértelműen 

arra utal, hogy nyilvánvalóan bármely más glosszával is megtehette, illetve megtehette volna 

ezt. Ez pedig azt jelenti, hogy az általa vezetett rovatban csakis az jelenhetett meg, amit ő 

akart ott közölni, másképp megfogalmazva: minden, ami ott megjelent (még a legvéresebb 

írások is), az ő jóváhagyásával látott napvilágot.

A cikk letiltásának azonban következménye is lett. Férjéről írott könyvében 

Kosztolányiné - bizonyosan éppen erre az epizódra utalva - írja, hogy „a rovat szerkesztőjé

nek [ti. Kosztolányinak] hamarosan befelé is kell hadakoznia. Szerkesztői hatáskörében meg

tagadja egy cikk nyomdába küldését, s ettől fogva kezdik őt ferde szemmel nézni”.197 Ugyan

akkor elmondható az is, Lengyel Andrásnak éppen az „idegen” kéziratra alapozott véleménye 

szerint, hogy bár Kosztolányi az 1920. májusi nagy botrány után „lelepleződvén és megbé

lyegzetten [...] már nem nagyon ambicionálta a Pardonok írását”, és feltehetően már „csak 

muszájból, jobb híján, a szükséges pénzért maradt a helyén, s ha tehette, átengedte a teremet 

azoknak, akik a szereplés e nemét még ambicionálták.” A szóban forgó kézirat pedig - mint 

azt tanulmányában Lengyel András tisztázta - 1921. július 8., Szász Zoltán letartóztatása után 

keletkezett, azaz Kosztolányinak az Új Nemzedéknél töltött időszakának utolsó periódusában,, 

amikor „ő, lelkiekben legalábbis, már csupán a tanulságok földolgozására, a Néró-regényre 

Kosztolányi az Új Nemzedéktől való 1921 augusztusi kilépése tehát a lapnál 

felgyülemlett feszültségek és egy írói belső igény együttes következménye volt.

Mindazonáltal a kéziratnak és történetének van még egy árulkodó vonatkozása. Maga 

az a tény, hogy Kosztolányi egyáltalán megőrizte, azt jelzi, hogy már a történések idején, 

1921 júniusában elkezdett berendezkedni egy későbbi védekező pozícióba. A Banghát komp-

198koncentrált”.

196 Kiss Ferenc: I. m.: 101.
197 Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp., 1938. 235. 

Lengyel András: I. m.198
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romittáló cikket mintegy zálogként tehette el, számolva annak lehetőségével, hogy ha majd 

egyszer Bangháék - azaz keresztény sajtó oldaláról - megtámadják, védekezésül nyilvános

ságra hozhatja. Nyilvánvalóan erre utal a Társadalmunk cikkének szövege is: Kosztolányi a 

kéziratot úgy bocsátotta rendelkezésükre, hogy az életében csakis külön felhatalmazásra kö

zölhető. (Sajnos, a cikkből nem derült ki, hogy Kosztolányi mikor adta a kéziratot, azaz mikor 

érezte még úgy, hogy számolnia kell egy esetleges támadással.) És ez nem csupán alkalmi vé

dekező taktika volt nála, hiszen hasonló fogást alkalmazott 1929-ben is, amikor az Ady- 

pamflet után kirobbant vitában az őt támadó Babits ellen megpróbálta kijátszani Babits egy 

régi, hozzá írott levelét, amelyben az akkor még egyetemista költőtárs igencsak keresetlen 

szavaldcal illette Adyt.

Erre a lehetőségként számon tartott támadásra végül is nem került sor, ezért a kézirat 

csak Kosztolányi halála után látott napvilágot. És nem rajta múlt, hogy nem került nyilvános

ságra az „uszító” cikk szerzőjének neve, hiszen azt - mivel egy „még ma is aktív szerepet ját

szó közéleti férfiú”-ról volt szó - csak a lap törölte. Kosztolányi szándéka szerint, halála után 

leleplezte volna Bangha Bélát.

199

199 Erről bővebben: [Bíró-] Balogh Tamás: Kosztolányi DezsőAdy-könyve. Napút, 2007. ápr.-máj. 120-125.
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Egy antiszemita Kosztolányi-cikksorozat és kontextusa

1

„Egész fölnőtt életében újságíró volt, szerződtetett munkatársként szerkesztőségekben dolgo

zott”, írja Lengyel András Kosztolányiról, így „rá is vonatkoztak az újságíróélet szokásai és 

szabályai. Ingyen ő sem kapott fizetést. [...] S ha nem is haláláig, de kb. a húszas évek közepéig

mindenképpen nap mint nap végezte a szokásos újságírómunkát. Működése nem korlátozódott,
„200mert nem korlátozódhatott pusztán az irodalmias formák (pl. tárca, írói jegyzet) művelésére. 

Eddig is ismert volt Kosztolányi munkásságának a „klasszikus” újságíró műfajok közé tartozó 

néhány darabja, tudtuk, hogy készített pl. interjúkat, (írói) riportokat, s ide tartoznak a napi 

színházi kritikák is, Lengyel András idézett közléséből Kosztolányi névaláírás nélkül megjelent 

vezér- és belső cikkeiből kaptunk „ízelítőt”, valamint a szoros értelemben vett sajtóműfajok kö

zé lehet sorolni a mind a mai napig lényegében feltáratlan Pardon rovat glosszáit.

Azonban az utóbbi idők kutatásainak eredményei közé tartozik, hogy azt is tudjuk 

már, hogy Kosztolányi 1919 és 1921 között jóval többet publikált, mint amennyi cikk alá írta 

a nevét. A Lengyel András által beazonosított Apostol - felülfizetéssel című, az Új Nemzedék

ben megjelent belső cikk „ismeretében ugyanis nyilvánvalóvá válik, hogy Kosztolányi nem

csak a (már a kortársak által is neki tulajdonított) Pardonokat írta, hanem - ugyancsak névte

lenül - az Új Nemzedék más, saját rovatán kívüli politikai cikkei egyikét-másikát is, s ezek - 

amennyire egy cikk alapján megállapítható - semmivel sem ártatlanabbak, mint a Pardon- 

Például egyáltalán nem ártatlanabb a Tehetség és fürgeség című, névaláírás nél

küli vezércikk sem, melyet - Gábor Andor egy cikkének nyomán - ugyancsak Lengyel And-

Ez a közlemény, illetve a közölt „szövegminta” adta meg a végső lö-

201

„202glosszák.

203rás adott (újra) közre.

kést e dolgozat alapjának megtalálásához: a mozaikkockánként összeálló, egyre gyarapodó 

számú névtelen Kosztolányi-cikkek tényét és „az ahol egy van, ott lehet több is” újra és újra

bebizonyosodó igazát szem előtt tartva éppen a Tehetség és fürgeség esetleges következmé-

200 Lengyel András: Kosztolányi-dubiózák. Forrás, 2006. nov. 91-113. (Ugyanitt 17 névtelenül, a Pesti Napló 
1917-18-as évfolyamaiban megjelent Kosztolányi-cikk közreadása.)

vö.: Lengyel András: Egy Pardon-cikk utóélete. A publicista Kosztolányi portréjához. Magyar Média, 2001/2.201

5-15.
202 Lengyel András: Az Apostol-ügy. Egy 1920. őszi Kosztolányi-cikk sorsa. Holmi, 2006. nov. 1511-1520. 

Lengyel András: A „nagy viadal". Egy Kosztolányi-cikk és tanulságai. Tiszatáj, 2006. szept. 41—46.203
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nyei (és lehetséges „folytatásai”) után kutatva bukkantam rá az azzal mind témájában, mind 

stílusában nagyon is összecsengő A magyar irodalom és az ő irodalmuk című cikksorozatra, 

amelynek első része a Tehetség és fürgeség után egy héttel, szeptember 25-én jelent meg az 

Új Nemzedékben.

A már az első résznél megalapozódott sejtés a sorozat további darabjainál tovább erősö

dött. A tematikai, életrajzi és stiláris jegyeken túl - ezeket Lengyel András cikkbeazonosító ta

nulmányában fejti fel - pl. Andersen „öncélú” emlegetése („És Andersen regéinél is többet tud

nának mesélni az Amerikában összetrombitált élelmiszerek és dollárok”), a zsenális nyelvi le

lemények („véres kard gyanánt hordozták körül a pesti írók kiszáradt libatollát”), a bennfentes- 

ség (Lengyel Menyhértet „a Tájfun bemutatója után szűkebb baráti körben tett következő állító

lagos megjegyzése” szerint jellemzi) jelenléte mind-mind Kosztolányira nagyon, illetve ilyen 

arányban nagyon Kosztolányira jellemző szövegtulajdonság. Életrajza önellentmondásainak is

meretében azon sem lehet meglepődnünk, hogy „leleplezi” korábbi kenyéradóját, Hatvány La

jost („A cukorgyáros báró napilapot vett magának”), kinek éppen e napilapjánál, a Pesti Napló

nál belső munkatársként (és az ugyancsak Hatvány tulajdonában lévő Esztendő szerkesztője

ként) dolgozott az Új Nemzedéknél eltöltött időszak előtt. Nagyon „kosztolányisak” továbbá az 

írásra és a nyelvre vonatkozó megjegyzések is („Verses drámát csak az írhat, akiben sok a szó, 

sok a lélek és nagy az írói tudás”, ill. „dübörögve zeng és andalítóan muzsikál a magyar nyelv. 

Édes anyanyelvűnk bűbájos verses muzsikáját zsúfolt nézőterek hallgatják még ma is”). Véle

ményem szerint az is nagyon jellemző, hogy a cikk kiket nem említ meg: a köztudottan Koszto

lányi legbelsőbb baráti köréhez tartozó Karinthy Frigyes, Füst Milán, Németh Andor és Somlyó 

Zoltán neve egyszer sem tűnik fel a hét rész alatt. Ennek magyarázata nyilvánvalóan az lehet, 

hogy zsidó származásuk miatt a cikk névtelen szerzője semmiképp nem sorolhatta őket a jól 

csengő nevek közé, Kosztolányi viszont - mint a névtelen cikk szerzője - „bántani” sem akarta 

őket, így a magyar irodalommal szembeállított zsidó szerzők között sem említette négyüket. 

(Más vonatkozásban, de hasonlóképp Móricz Zsigmond is megkülönböztette a „jó” zsidót a 

„rossz” zsidótól. Naplójába írta ekkoriban: „Vannak zsidó barátaim [Hatvány Lajos egész gusz

tusos, s a barátaim, Fenyő, Osvát is azok], akiket emberi jóságukért, vagy szellemi kiválóságu

kért tisztelek, a szellemi érték elnyomja a fizikai idegenséget. Koronként szeretem is bennük a 

keleti vonást. Egyik úri asszony ismerősöm [Fenyőné] nagy cimpái, s vékony, finom bőre ked-
»204vés, ellenben egy másikat [Zahlernét] minden nagyrabecsülés mellett is utálom. )

204 Móricz Zsigmond: Naplójegyzetek, 1919. Sajtó alá rendezte: Cséve Anna, Bp., 2006, 179. - Az idézetre Szilágyi 
Zsófia hívta fel figyelmem.
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És ugyancsak Kosztolányi szerzőségét erősíti az érv, hogy Gábor Andor - aki a Tehet

ség és fürgeség című vezércikk kapcsán korábban már „leleplezte” Kosztolányit - ezt a soro

zatot sem hagyta kommentár nélkül. A Molnár Ferenc, leleplezve című publicisztikájában 

összevonva „válaszolt” az Új Nemzedék cikksorozatának több felvetésére (úgymint a II. rész

ben a szerzőnek a verses drámát illető dicséretére, illetve az V. rész vacsorajelenetére), s mi

vel A magyar irodalom és az ő irodalmuk szerzőjében nyilvánvalóan ismét csak Kosztolányit 

ismerte fel, rajta ironizál: „Hja, Ferim így aztán igazán nem lehet! Ez az, amit tisztességtelen 

konkurrenciának hívnak. Te vacsorákon keresztül csempészted be az Ördögöt a Vígszínház

ba? [...] Mondd, miért nem írtad meg a darabjaidat? Mért csak a témáiddal szélhámoltál? 

Mért bíztad a színészekre, hogy mondjanak, amit akarnak, csak sikere legyen annak, amit 

mondanak? Nem szégyelled magad, hogy ilyen eszközökkel megakadályoztad, hogy Koszto

lányinak azt a verses darabját, amit már évekkel ezelőtt befejezett, az összes pesti színházak 

előadják? Tudod te, hogy ezzel mitől esett el az irodalom, a színház, a közönség? Te lelkiis

meretlen, te! Hallottál te már arról, hogy hogyan özönöl a közönség, mihelyt csak meghallja, 

hogy Kosztolányi egy verses darabot befejezett? Elképzelted te, hogy hogyan bukik a pesti 

egy verses darabra?’ ,205

2

A magyar irodalom és az ő irodalmuk hét része az Új Nemzedékben 1920. szeptember 25. és ok

tóber 24. között jelent meg. Egy főcím alatt megjelenő sorozatnak kell tekintenünk, de nem 

folytatásokban közölt egybefüggő szövegnek. Bár van rá szövegszerű utalás („Majd arra is ráté

rünk legközelebb”), hogy Kosztolányi megtervezett egészként írta, ez korántsem így történt, s 

erre utal a kezdeti rendszeresség utáni egyre ritkuló megjelenés, az alkalmiság, s végül az előze

tes jelzés ellenére sem következő folyatás. (A sorozatok ilyen „váratlan” félbeszakadása nem 

ritka eset a hírlapirodalomban.) A megtervezettség csalóka képzetét mutatja az első közlemény 

egy része, amely a sorozat keletkezéstörténetének kezdetét magához képest a nem túl távoli 

múltba helyezi. Az első részben a lap egy korábbi cikkére már mintegy előzményként utal: 

„Múltkoriban az Új Nemzedék megszólaltatta a pesti színigazgatókat, hogy nyilatkozzanak az új 

magyar drámaírók hallgatásának okairól. [...] Kommentár nélkül közöltük le akkor e nyilatko

zatot, mert tudtuk, hogy lesz rá alkalom, amikor alaposan megfelelhetünk rájuk.”

205 Gábor Andor: Molnár Ferenc, leleplezve. Bécsi Magyar Újság, 1920. okt. 9. 3. Idézi: Arany Zsuzsanna: Kosz
tolányi Dezső Írásai a Pesti Hírlapba«. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2007/1-2., 73-88.
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A hivatkozott cikk a lap szeptember 15-i számában jelent meg, a színházigazgatói 
nyilatkozatok előtt újságírói felvezetéssel: „A magyar drámairodalom pang*. Minden színház

nál bizonyos ellcedvetlenedés mutatkozik, a régi írók alig írnak, újak pedig nem jelentkeznek, 

fiatal írókról már vagy egy évtized óta nem lehet hallani. Ennek a jelenségnek mi nagyon jól 

látjuk az okát. A tisztán üzleti alapon nyugvó és tőkés színházak fáznak mindenféle újítástól, 

kultúrától, és a múlt kétes értékű, de immár bevezetett »cégeit« szerepeltetik. Nem keresnek 

új írókat, tehát nem is találnak. Azokat, akik néha merész és egyéni mondanivalóval jelent-

A sorokban nem nehéz felismerni a cikksorozattal„206keznelc, egy taglejtéssel visszariasztják, 

azonos gondolatmenetet; nem lehetetlen, hogy ezt is Kosztolányi írta - az újságírói gyakorlat 

szerint ez nem lenne meglepő, ráadásul róla tudjuk, hogy a színházak világában (is) igen ott
honosan mozgott. A felvezetés után egy teljesen szabályos újságírói riport következik: „Az Új

Nemzedék munkatársa fölkereste a különböző színházak igazgatóit, és megkérdezte tőlük, mi

ért nincs új magyar drámaíró”, mely kérdésre a Vígszínház, a Magyar Színház és a Belvárosi 

Színház igazgatója adott választ. (Hat hírrel lejjebb a színházakkal még egy rövid cikk foglal

kozik, amely nyilvánvalóan ugyanakkor és ugyanaz által készült, hiszen belőle arról értesü

lünk, hogy „az Új Nemzedék munkatársa fölkereste Faludi Sándort, a Vígszínház igazgatóját, 

és érdeklődött a színház programja iránt”.207)

A cikksorozat felütésében azonban más lapok cikkére hivatkozik - mintha azok felve

tései nyomán mondaná el, a kérdés tisztázásaként, saját álláspontját. Császár Elemér iroda

lomtörténészre hivatkozik, aki „külön emlékezvén meg a magyar írókról és külön a zsidókról” 

beszélt „a magyar írók hallgatásáról”.

A Szózatban szeptember 23-án jelent meg a Miért nem írnak a magyar írók? című 

cikk, amely „Dr. Császár Elemér nyilatkozatá”-t közli. A lap névtelen „tudósítója” így vezeti 

be írását: „Egy esztendeje már, hogy a magyar nemzeti és keresztény irányzat uralomra jutott, 

azonban a keresztény írók eddigelé nem használták ki az érvényesülés lehetőségeit. Addig 

folyton panaszkodunk, hogy a zsidó írók az ő különleges faji életrevalóságukkal úgy a könyv, 

mint a színpadi irodalomban minden sikert maguknak tudnak kisajátítani. Most nem kell a 

zsidó írók elnyomó versenyétől tartani. Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Bíró Lajos, Szomory 

Dezső, Gábor Andor részben megértve az idők szellemét, félrevonultak, részben nyomós 

okokból külföldre emigráltak.” Mégsincs azóta jó magyar és keresztény mű, csak egy 

Kosáryné Réz Lola-regény, és egy-egy Herczeg- és Pékár-dráma. „Nem tudjuk mire vélni -

E szó helyén az eredetiben rang áll.
Miért nincs új magyar drámaíró? Új Nemzedék, 1920. szept. 15. 5. 
Olcsó előadások tisztviselőknek. Új Nemzedék, 1920. szept. 15. 5.

206
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folytatódik még a bevezetés - a keresztény, a magyar irodalom improduktivitását és sikerte

lenségét [...]. Talán a zsidó fölény annyira a maga kárhozatos igájába tört már bennünket, 

hogy nincs már másra, csak panaszkodásra energiánk?” A tudósító erről kérdezte meg Császár 

Elemért, aki nyilatkozatában a magyar írók hallgatására több okot is megnevezett: egyrészt 

külföldön sincs túl nagy irodalmi mozgás, de tény, hogy itthon „a hosszú éveken át szenvedett 

mellőzés a keresztény írók energiáját megfogyasztotta”, ráadásul ezek közül egyeseket (pl. 

Herczeg, Pékár) inkább „politikai koncepciók” foglalkoztatnak, míg „a többieket az életküz

delem köti le és a lelki nyugalom hiánya teszi számukra lehetetlenné a nagyobb irodalmi 

problémákba való elmélyedést”. Azonban - teszi még hozzá - „azt sem kell hinni, hogy a 

nemkeresztény kiadók nagyon sietnének keresztény írók munkáit kiadni”.

Ha A magyar irodalom és az ő irodalmuk szerzőjét ez a magyarázat nem elégítette ki, 

„a »száraz ágon csüggedő ajakkal hallgató« madarak délutáni szócsöve, Az Est” cikke még 

kevésbé. Nemcsak azért, mert alapvetően más politikai és elvi állásponton voltak, hanem mert 

- sajátos, de egyben nagyon beszédes módon is - a cenzúra Az Est vezércikkének épp a lé

nyegét töröltette. A cikk első, kérdésfeltevő bekezdése még érintetlen maradt: „Száraz ágon 

hallgató ajakkal meddig ültök, csüggedt madarak? Újra fölhangzik a kérdés, mint Tompa Mi

hály aj álcán nemzetünk tragikus korszakában, az osztrák zsarnokság fojtó éjszakájában. Miért 

hallgatnak a magyar írók, a költők, az édes húrú lant dalosai, hőstettek epikusai, regényes ka

landok énekesei, világraszóló harcok, férficsaták dramatikusai? Az elfogult dogmatikusok azt 

hiszik, hogy a kérdésre megtalálják a teljesen kielégítő feleletet, ha a nagy némaságot gazda

sági okokra vezetik vissza: a papír, a nyomtatás szertelenül megdrágult, a közönség vásárló

kedve és -képessége megcsappant, a kiadók nem adnak ki, tehát az írók nem írnak könyvet, 

mert a kereslet és kínálat vas törvényszerűsége a szellemi termelésen is szuverénül uralko

dik.” A második bekezdés azonban, ahol válaszolna a felvetett kérdésekre, olyan módon és 

olyan fokon csonkolva jelent meg, hogy szinte értelmét veszítette: „De bár elismerjük e tör

vényszerűség döntő érvényét, mégis azt hisszük, a feltűnő és fájdalmas terméketlenség okait 

vele nem merítettük ki. A politikai helyzet hosszú feszültsége hat ki a nemzeti élet legérzéke

nyebb orgánumára, az irodalomra. [Itt kb. 14 sort törölt a cenzúra.] Legszentebb ügyünk, a 

magyar nemzeti irodalom ügye, amelynek úttörői, szentjei és vértanúi örök helyet vívtak ki 

kegyeletünkben: [2 sor törölve] Szólítsanak sorompóba minden becses tehetséget, [2 sor tö-

208

rölve] akinek szülőföldje, anyanyelve, gondolkodása, gondolatkifejező eszköze, művészi
209hangszere magyar [a cikk vége törölve]”.

208 Miért nem írnak a magyar írók? Dr. Császár Elemér nyilatkozata. Szózat, 1920. szept. 23. 
Száraz ágon. Az Est, 1920. szept. 24. 1.209
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A cenzúrázott cikk megmaradt félmondataiból is világosan látható, hogy valójában ez 

lehetett az Új Nemzedék cikksorozatának döntő kiváltó oka. Hiszen ez a cikk egységes „ma

gyar nemzeti irodalom”-ról beszél, amelyet ráadásul „legszentebb ügyünk”-ként aposztrofál, 

és a „becses tehetség”-eket nem faji (származási) alapon különbözteti meg, sőt mindenkit an

nak tekint, „akinek szülőföldje, anyanyelve, gondolkodása, gondolatkifejező eszköze, művé

szi hangszere magyar”. Végső soron ez a tétel szolgálhatott utolsó lökésként a cikksorozat 

megszületéséhez: az ugyanis alapvetően tagadja azt - s erre hoz bizonyítékú erejű példákat is 

-, hogy a zsidó származású íróknak magyar gondolkodása lenne.

Az Est cikke (és a Szózaté) azonban nyilvánvalóan csak ürügyként szolgált Kosztolá

nyinak, hogy - mivel egyik sem világítja meg „a kérdést annyira, hogy egyszerűen napirendre 

térhetnénk felette” - régóta érlelődő saját álláspontját kifejtse; erre utal, hogy csupán a sorozat 

első részében hivatkozik más lapok cikkeire, később már saját „lendülete viszi”. Ráadásul so

rozat-bevezető hivatkozásai nem teljesen felelnek meg a valóságnak: láthattuk egyrészt, hogy 

a Szózatban elsősorban a lap munkatársa, és nem Császár Elemér különböztette meg magyar 

írókat a zsidóktól, funkcionálisan azonban a tekintélyes Császárra volt érdemes hivatkoznia, 

nem pedig egy névtelen „tudósítóra”, másrészt pedig valójában nem is a Szózat (és Az Est) ve

tette fel a kérdést, hanem az Új Nemzedékben egy héttel korábban megjelent színházi cikk, va

lamint a Tehetség és fürgeség.

A cikksorozatban felvetett kérdések nem maradtak visszhangtalanul, érkeztek válasz- 

reakciók is; szinte minden lap foglalkozott a magyar írók hallgatásával. A Magyarország ok

tóber 15-én Császár Elemér újabb nyilatkozatát közölte. A megkérdezett most mint a Színmű

vészeti Tanács Alelnöke válaszolt kérdésükre, mivel a cikk felvezetése szerint „olyan hangok 

is merültek fel, hogy a szerzők benyújtott darabjait nem olvassák el lelkiismeretesen, [és] fő

képp ennek tulajdonítható, hogy mostanában a magyar drámairodalom nem szolgál új tehet
ségekkel és új meglepetésekkel”.210 Ez egyértelműen Kosztolányi cikksorozatának első darab

jára utal. Császár azt hozza fel ellenérvként, hogy ő - három másik társával - a Nemzeti Szín

ház pályázatát bírálják el éppen, melyre nyolcvannál több munka érkezett, ezek nagy részét 

már „természetesen” mindannyian elolvasták, és véleményük szerint bár „a benyújtott dara

bok erkölcsi felfogása, iránya és szelleme teljesen kifogástalan”, mégis azt kell mondani, 

„hogy a drámairodalom mostani termésének sivár az eredményé’', de „ez természetesen tisz

tán esztétikai és kritikai szempontból értelmezendő”. A nyolcvan mű között csak hozzávető

legesen tíz jobb van, de ezek is inkább közepesek; öt „ismertebb” szerzőt nevez meg közülük:

210 Tíz új magyar színdarab. A Nemzeti Színház idei programja. Császár Elemér nyilatkozik. Magyarország, 
1920. okt. 15. 3.
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Pékár Gyulát, Harsányi Zsoltot, Sík Sándort, Sajó Sándort és Balázs Sándort. A névsor önma

gáért beszél.

A sajtóvisszhangok között két - egymásra utaló - nyilatkozatsorozat is megjelent. Mi

vel cikküknek „visszhangja támadt”, Az Est október 8-án öt irodalomtörténész véleményét tet

te közzé, akiket arra kértek, „szóljanak hozzá a felmerült kérdésekhez és vágjanak mélyebb 

medret a megindult vitának”,211 majd két nap múlva újabb - szempontunkból az előbbinél jó

val fontosabb - közlemény jelent meg a lapban, folytatva e témát.212 A hat megkérdezett író 

között ugyanis ott van Kosztolányi Dezső is, és az ő válasza „leleplező” erejű: a névtelen 

cüdesorozat írása közben névvel adott nyilatkozat mind nyelvileg, mint tartalmában olyan 

mértékben egybecseng A magyar irodalom és az ő irodalmuk mondataival és gondolatvezeté

sével, hogy - a többi érv mellett és azokra végképp „ráerősítve” - kétségtelenné teszi Koszto

lányi szerzőségét: „A magyar irodalom ma csakugyan néma. Ez a kor a literatúra Mohácsához 

hasonlatos. Talán az egész világban nincs oly ország, hol a közönség ennyire egészségtelen 

lenne. Maga az irodalom is az.

Mi ennek az oka? Az, hogy az irodalomba bevitték a politikát. Nem ma, hanem teg

nap, azaz tegnapelőtt. Azon a címen, hogy »nem szabad politizálni«, szintén politikát csinál

tak és megfosztották irodalomunkat magyar jellegétől. Hitem szerint irodalmunk jövője az, 

hogy magyarabb, azaz különbözőbb legyen a többi irodalmaktól. Száműzve minden hazafias

kodást, arra kell törekednünk, hogy megtaláljuk a magyarság, a magyar szellem világküldeté

sét, mely helyet mutat nekünk a többi népek szellemi hangversenyében. Akkor majd nemcsak 

iparcikkeket szállítunk a külföldnek, de értékeket is, és írásaink olyan érdeklődést gerjeszte

nek mindenütt, mint az oroszokéi vagy a norvégekéi.

A magyarság nem áll ellentétben a nyugat-európai műveltséggel. Régen, mikor ma- 

gyarabbalc voltak íróink, testvéribb kapcsolatban álltak a nyugattal, mint ma. Ahhoz azonban, 

hogy megtörténjen az igazi magyar megújhodás, jó nevelőkre, igazi szerkesztőkre lenne szük

ségünk. Már régóta nem hallottunk fiatalokról. Hol vannak? A parasztságra is gondolok, a 

módos meggazdagodott magyar parasztra, ki a jövőben kell, hogy több szerephez jusson. О 

tudja nyelvünket, ő szólaltatja meg fajtánk szellemét. Ne feledjük, hogy legnagyobb költőnk, 

ki leginkább magyar és nyugat-európai, magyar paraszt: Arany János.”

(Ugyanitt, a nyilatkozók sorában elsőként, s így névsor szerint éppen Kosztolányi előtt 

a zsidó származású Heltai Jenő véleménye is olvasható. Nem nevezi meg a sorozatot, amely-

211 Nyilatkozatok a magyar irodalom válságáról. Látogatás Heinrich Gusztávnál, Herczeg Ferencnél, Rákosi Je
nőnél, Riedl Frigyesnél és Voinovich Gézánál. Az Est, 1920. okt. 8. 3.
2,2 Az irodalom válsága. Heltai Jenő, Kosztolányi Dezső, Kosáryné Réz Lola, Pékár Gyula, Schöpflin Aladár nyi
latkozata. - Szabó Dezső dolgozik. Az Est, 1920. okt. 10. 5.
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ben őt is sokat támadták, de mondataival érezhetően arra is reflektál: „Nem hiszek a magyar 

irodalom válságában, erről csak akkor lehetne beszélni, ha nem volnának íróink. [...] Nem 

akarhat hazájának jót az, aki hazája irodalmának rosszat akar, a hazaszeretetben, mely a min

den szeretetek összessége, benne foglaltatik az irodalom szeretete is. Talán ezt kellene jobban 

hangsúlyozni és jobban megértetnünk egymással, hogy megoldjuk nem az irodalom válságát, 

hanem az egyes írók válságát, elsősorban lelki válságát, amely kiüti kezükből a tollat. Ha egy

szer megállapodtunk abban, hogy nem az a legjobb hazafi, aki a leghangosabban beszél, ha

nem az, aki legtöbbet dolgozik; ha megengedjük mindenkinek, hogy a maga módján szeresse 

hazáját és az irodalomban is a maga módján szolgálja, akkor nem lesz többé szó az irodalom 

válságáról.”)

3

Közben a Tehetség és fürgeség is élte a maga történetét. A liberális - vagy Kosztolányi jelleg

zetes szóhasználatával: szabadelvű - Világ szintén anonim vezércikkírója szeptember 26-án 

válaszolt rá és a cikksorozat időközben megjelent első részére.213 Cikkének felvezetésében 

megállapítja, hogy laptársukban „nem szigorúan esztétikai szempontokból, nem teljesen a 

Vart pour Tart elvének alapján” osztályozzák az írókat, és a hazai irodalmat ért két „politikai 

természetű” vádat próbálja megválaszolni, miszerint „az elmúlt évtizedekben lefoglalta, kisa

játította magának a közönség érdeklődését: ellenséges érzéssel, az igazságtalan elfogultság 

szemszögéből írt arról, ami specifikusan magyar Magyarországon, a gentry-ről és a magyar 

föld népéről”, illetve „hogy egy szervezett maffia, a napilapoknak, a kritikusoknak, a könyvki

adóknak, a színházigazgatóknak szervezett maffiája tervszerűen, szántszándékkal és kímélet

lenül elnyomott Magyarországon minden olyan tehetséget, amely csakugyan a magyar talaj

ból sarjadt”.

Az első vádra azt feleli, hogy a névtelen cikkíró alapvetően téved, hiszen az osztályo

zása során „pellengérre állított írók igazi terrénuma Budapest, a nagyváros ezerlelkű élete és 

lázas lüktetése, nem pedig a falu vagy a vidéki kisváros. Aki hamisnak tartja a magyar gentry- 

ről kialakult irodalmi képet, aki hamisnak tartja a magyar föld népének irodalmi portréját, an

nak Mikszáth Kálmánnal, Herczeg Ferenccel, Gárdonyi Gézával, Móricz Zsigmonddal kell 

perbe szállnia, nem pedig azokkal a részben szintén nagyon tehetséges, részben kínosan te

hetségtelen írókkal, akiket önkényesen fűzött egy lajsrtomra említett laptársunk. [...] Azon-

213 Irodalmi kis tükör. Világ, 1920. szept. 26. 1-2.
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ban egy bizonyos, bizonyos az, hogy négyük közül egyik sem esik abba a hibába, amely a leg

főbb bűne a magyar írónak a ma divatos verdikt szerint

A másik vádra adott válasza: „nem látjuk és hiába keressük a magyarságuk miatt mel

lőzött, a magyarságuk miatt sárba taposott tehetségeket. Mi ismerjük, és talán odaát is ismerik 

a budapesti színházak igazgatóit. Mi tudjuk róluk, és bizonyára laptársunk is észrevette már, 

hogy ezek a színházigazgatók konjukturális emberek, akik szívesen alkalmazkodnak politikai 

áramlatokhoz és politikai divatokhoz. Nem mellőzés, hanem ölelésre tárt kar és a színház- 

igazgatók lázas versengése fogadná a laptársunk által említett tehetségeket, ha volnának el

nyomott Gárdonyi Gézák és némaságra kényszerített Móricz Zsigmondok.” (Mint láttuk, a 

színházigazgatók nyilatkozata is ezt erősítette meg: több pályázat is volt, de túlnyomórészt si

lány művek érkeztek be.) Ezzel szemben szabadelvű oldalon éppenhogy azt látták, hogy „a 

pellengérre állított kritikusok, napilapok, folyóiratok, sőt színházigazgatók az évek során át 

zárt sorban, törhetetlenül dacolva gúnnyal és gorombasággal, mindhalálig kitartottak Ady 

Endre mellett, Ady Endre mellett [!], akiben a pellengérre állítottak ismerték fel először, és 

csak a pellengérre állítottak ismerték fel a kálvinista magyar léleknek, a minden magyar tra

díciókon átszűrt és a magyar jövőnek minden lehetősége iránt csodálatosan fogékony vates-át, 

a látnokká, a magyar sorsok, a magyar végzetek, a magyar lelkek látnokává átszellemült köl

tőt.” Sőt - megy tovább a cikkíró - ha odaát „éppen keresnek egy olyan írót, aki cinikusan 

kegyetlen éleslátással tárta fel a magyar falu, a magyar középosztály minden gyengéjét, min

den fogyatkozását, aki feltárta a hibákat, de nem tárta fel azokat a körülményeket, amelyek

nek szükségszerű produktumai ezek a hibák, ha keresnek egy olyan magyar írót, aki csak

ugyan nehéz indulattal, élesre metszett tollal és telve keserűséggel írt a magyar vidékről és a 

magyar föld népéről, akkor talán elsősorban mégis Szabó Dezső körül kellene kereskednie.”

Mindezekre válaszol tételesen az Új Nemzedék szeptember 28-i Tetemrehívás című ve

zércikke, melyet szintén Kosztolányi írt. A névaláírás nélkül megjelent cikk szerzőségét az intu

íción túl egy azonnal szembeötlő, első ránézésre látható hasonlóság is sejtette: a szeptember 18- 

án megjelent Tehetség és fürgeség című vezércikk egy jellegzetes mondatának szerkezete:
„214„Nincs se Bolyai Farkasuk, se Eötvös Lórándjuk, se Lóczy Lajosuk, se Madáchuk 

később, szeptember 28-án a Tetemrehívásbm megismétlődik: „Nincs ma se Kisfaludy Kár-
„215

tíz nappal

olyunk, se Szigligetink, se Csikynk. Továbbá jellemző a cím Arany Jánost idéző „irodalmi- 

assága” - de címválasztásába a szó jelentésén és Arany Jánosra való utalásán túl talán beleját

szott a Budapesti Hírlap két nappal korábban megjelent azonos című cikke (Tetemrehívás. BH,

214 [Kosztolányi Dezső:] Tehetség és fürgeség. Új Nemzedék, 1920. szept. 18. 1.
215 [Kosztolányi Dezső:] Tetemrehívás. Új Nemzedék, 1920. szept. 28. 1.
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1920. szept. 26. 1-2.), bár szoros kapcsolat nincs köztük: a BH cikke Hegedűs Lóránt korábbi 

gazdasági felvetésére (Hegedűs Lóránt: Az alagút. BH, 1920. szept. 22. 1.) érkezett olvasói le

veleket ad közre -, és persze mindezeken túl leginkább Tehetség és fürgeségben megismert 

gondolatmenet és nyelviség. Mindé szövegbeli azonosító jelen kívül egy szövegen kívüli „kül

sődleges” jel is Kosztolányi szerzőségére utal: mivel a Tetemrehívás a korábbi vezércikk és a 

sorozat első darabjait ért támadásra reagál, az újságírói gyakorlat szerint ugyanaz a személy írta, 

aki a Tehetség és fürgeséget és A magyar irodalom és az ő irodalmukat egyaránt; s mivel előbbi 

szerzőségét Lengyel András beazonosította, így a három névtelen cikk egymást igazolva mutat
ja: mindháromnak Kosztolányi az írója.

A cikket teljes terjedelmében a Függelékben adom.

Ez a vezércikk már a sorozat „futásának” idején jelent meg az Új Nemzedékben-, az 

irodalmi vita, amit gerjesztettek, a sajtóban hónapokig tartott (a jelenség azonban, mint tud

juk, évekig). A vitához kapcsolódott az Új Nemzedék egy újabb vezércikke is {Hallgató iroda

lom), melyet - a stilisztikai jegyek alapján, pl. a szabadelvű helyett a liberális szó szerepel - 

gyaníthatóan nem Kosztolányi írt (lásd a Függelékben). A vita végleges lezárását pedig az Új 

Nemzedékben bő két hónappal később, a lap karácsonyi számában adták, amikor egy sor elis

mert szakembertől kértek nyilatkozatot a kérdésben: „Vannak-e, lesznek-e új magyar tehetsé

gek? ígérlceznek-e tehetséges magyar katonák, jogászok, orvosok, politikusok, tudósok, írók,
„216színészek, vegyészek, szobrászok, festők, iparművészek. Nem lehet véletlen, hogy a drá

mairodalomról és színészetről éppen az a Hevesi Sándor közölte véleményét (mely szerint az 

idegen eredetű kabaréműfaj minden baj oka), aki az ugyancsak ekkoriban megjelent Vérző

Magyarországban is áttekintette nemzeti színjátszásunkat.

Bár nem a sorozat részeként jelent meg, mégis közvetlenül hozzá tartozik Kosztolányinak 

egy, A magyar irodalom és az ő irodalmuk hatodik és hetedik része között megjelent újabb 

névtelen vezércikke. Az Új Nemzedék 1920. október 13-án közölt Blumenthal - benn című 

publicisztika témája kapcsolódik a sorozathoz: egy külföldi - amerikai - zsidó vette meg a 

Vígszínházát, ezzel a magyar kultúra újabb veszteséget szenvedett.

A publicisztika - némi öniróniával is - utal az Új Nemzedék egy korábbi cikkére is, 

amelyben Ben Blumenthal nevét hibásan írták: „Ma délelőtt írják alá Faludiélc Bem [!]

216 Az Új Nemzedék az új nemzedékről. Új Nemzedék, 1920. dec. 25. 3-4.
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Blumenthal szerződését, melynek értelmében a Vígszínház az amerikai United Corporation 

Play színházi trust tulajdonába megy át. Ez a trust legutóbb Londonban, Párizsban, Berlinben 

is megvásárolt néhány színházat. A dollár példátlan vásárló ereje lehetővé teszi, hogy 

Blumenthal úr európai valutában óriási összegeket fizethessen. A Vígszínházért negyvenmillió 

koronát ajánlott fel s Faludiék hosszas tárgyalások után elfogadták a csábító ajánlatot. A Víg

színház vezetésében egyelőre nem áll be változás, Faludi Jenő dr. mint szerződtetett igazgató 

tovább is a színház élén marad. Úgy értesülünk, hogy az United Corporation Play filmgyárat 

is akar Budapesten létesíteni, s messzemenő tervekkel fog budapesti üzletéhez.” Ez, eddig, 

valóban egy elfogulatlan hangú, az üzletet pontosan és tárgyilagosan leíró hír. Az Új Nemze

dék „névtelen” munkatársa, aki - erre visszahatólag éppen a beazonosított vezércikk utal - 

minden bizonnyal maga Kosztolányi, a hírt megfejeli egy szubjektív véleménnyel: „Remél

jük, hogy az amerikaiak végre meghonosítják a Vígszínházban - a magyar szellemet.” És így 

a dolgok már egészen mást jelentenek. Ezt követően pedig átadja a szót, s az új tulajdonost sa

ját szavaival jellemzi: „Az Új Nemzedék munkatársa fölkereste Bem Blumenthalt, aki a meg

történt színházvételről a következőket jelentette ki:

- Azért vettem meg a Vígszínházát,mert meggyőződésem szerint Magyarország az 

egyetlen ország a kontinensen, ahol már rendesen folyik a munka. Nincs ország, ahol a szín

háznak olyan nagy jövője lenne, mint Magyarországon. Eddig a magyar szerzők jó neveket 

biztosítottak maguknak külföldön, de úgy érzem, hogy itt még sok kibontakozásra váró tehet

ség is van és igazi magyar és nemzeti színpadot is lehet teremteni. Hangsúlyozom, hogy ezt a 

vételt nem tekintem üzletnek. Maga a roppant vételár is bizonyítja. Én rá akarok fizetni a Víg

színházra. Magyar írókat, magyar tehetségeket, elsőrangú magyar színészeket akarok lekötni.
»217A filmvállalatomhoz is elsősorban magyar tárgyú dolgokat keresek...

A Blumenthal - benn című vezércikk (lásd a Függelékben) erre a nyilatkozatra reflektál. 

A Kosztolányi szerzőségét illető gyanú „nem zárható ki, sőt nagyon is komolyan mér

legelendő, csakugyan Kosztolányi írta-e ezt a Ben Blumenthalról szóló, de az amerikai milli

omos személyén messze túlmutató cikket”, amelyben Kosztolányi „Ben Blumenthal magyar- 

országi megjelenésében valódi veszélyt ismert föl, »csak« érvelése egyoldalú és torz. Az Új

Nemzedék-cikknek a lényegét azonban, sajnos éppen ez a torzulás adja, a modemitáskritilca 
»218tévútrafutása.

217 Negyvenmillióért adták el a Vígszínházát. Új Nemzedék, 1920. okt. 12. 4-5.
218 Lengyel András: Kosztolányi, Ben Blumenthal és az „idegenkörmü hódítás”. In: Szegedtől Szegedig 2008. 
Szerk.: Kiss Ernő és többen. Szeged, 2008. 399-409.
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A névaláírás nélkül közölt A magyar irodalom és az ő irodalmuk című cikksorozat és a két 

vele szorosan összefüggő két vezércikk (Tehetség és fürgeség, Tetemrehívás) megjelenésének 

ideje alatt Kosztolányinak mindössze négy (!) névvel vagy monogrammal jelzett írása jött a 

lapban: két vers és két kritika219 - ez valóban kevésnek tűnik két havi fizetésért.

Bár éppen ezek közül az egyik szintén „árulkodó”. 1920 októberében Hauptmann Téli 

ballada című darabjával avatták fel a fővárosban az Új Színházat. Kosztolányi a Színházi Elet 

október 24-i számában közölt cikket a darabról, öt néző szájába adva véleményét és gondola

tait. Cikkének végén a színész hangján ezt mondja: „Újra van irodalmi színházunk. Az Új 

Színház annyi keserűség és csalódás után a tiszta dráma lobogóját tűzte a fekete, magyar ro

mokra, s annyi hallgató vagy közönyös színházunk előtt elsőnek meri hirdetni az európai hi
tet, a nagy akaratot. [...] Az utóbbi tíz év alatt sok fiatalos kezdést láttunk. Újabb drámairo

dalmunk és színművészetünk története úgyszólván csupa kérdés, folytatás nélkül. Bátorság, 

kitartás, támogatás híján egymás után raktuk földbe az irodalmi vállalkozások kis koporsóit. 

De e bölcső előtt talán nem illik koporsóról beszélni. Hinnünk kell, hogy a csecsemő végre- 

valahára felnő, és lesz benne herkulesi erő is, hogy a bölcsőjébe kúszó kígyókat idején meg- 

Pár nappal korábban az Új Nemzedék olvasói számára - a mitológiai metaforát„220fojtsa.
használó képes beszéd helyett - közérthetően és egyértelműen, de szintén a csecsemőhalálok 

tragédiájára utalva fogalmazta meg ugyanezt: „Megint színházat avatunk: az Új Színház a 

Budapesti Színház helyiségében kinyitotta kapuját. Irodalmi színházaink utóbb úgy hullottak, 

mint járvány idején a csecsemők. Igaz, hogy a pesti színházi és tőkés hatalmasságok is heró- 

desi buzgalommal kaszabolták őket. Budapesten az igazi színművészet és drámairodalom ma 

is hajléktalan. Drégely Gábor, Földes Imre és társai a belvárosban kaptak helyet, ellenben

Gerhard Hauptmann a külvárosba szorul. Mindegy, zarándokoljunk ki a költészet e nagyszerű 

vagonlakójához, s hagyjuk hátunk mögött a tunya félműveltség és pénzes butaság e városát, 

mely kirekesztette őt kebeléből. [...] Ha kitartanak, okvetlen övék a jövő. Mert az értelmes és 

ízléses emberek nem kis csoportja ma színház nélkül van és napról napra érzi, hogy a keres-

Kosztolányi Dezső: Az apa szava (A. bús férfi panaszai című készülő verssorozatból). ÚN, 1920. okt. 3. 2., és 
a Régi idill 1895-ben. ÚN, 1920. okt. 24. 5., illetve Mi ketten. ÚN, 1920. szept. 12. 6. és Téli ballada. ÚN, 1920. 
okt. 17. 5-6.

Kosztolányi Dezső: Téli ballada. Öt kritika egy darabról. Színházi Élet, 1920. okt. 24. In: Uö.: Színházi esték. 
Szerk.: Réz Pál. Bp., 1978.1. 383-386.
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kedelmi utazók mulatói és a szakácsnők színházai mellett helye van a Színháznak is, mely a 

drámaírás temploma.

A sorozat az október 24-én megjelent hetedik résszel csonkán ért végét, így már vélhe

tőleg soha nem fogjuk megtudni, hogy válaszolt volna Kosztolányi arra a saját felvetésére: 

„Hogyan lehetne átrendezi a könyvkirakatokat?” A nyolcadik rész - bár a folytatás „ígérete” 

ott áll a cikk alatt - nem jelent meg, valószínűleg el sem készült.

Arra a kérdésre, hogy miért szakadt meg a szorozat, az egyik lehetséges választ Kosz

tolányi életrajzában és az ekkor gyors egymásutánban követő eseményekben lehet megtalálni. 

November elején ugyanis Kosztolányinak új „ügye” támadt: a Szabó Dezsővel való sajtóbeli 

„párviadal”, mely éppenhogy nem származási alapon indult. Kezdetben azonos elveket vallot

tak, s erről Kosztolányi - mint a Magyar írók Szövetsége „két vezérének” egyike (a másik: 

Szabó Dezső) - nyilatkozik is: „A Magyar írók Szövetsége azzal a céllal indult, hogy az igazi 

magyar értékeket elismertesse, kezébe vegye a magyar irodalom sorsát és erkölcsileg is, 

anyagilag is támogassa véreiket. Sajnos, a cél - nem a mi hibánkból - nem valósulhatott meg, 

mert a szövetséget azok se támogatták, akik tehették volna. Szabó Dezsővel mint politikussal 

kerültem össze s a benne lüktető magyar öntudatot és rajongó fajszeretetet ma is változatlanul 

nagyra tartom.”222 Ez a névvel adott nyilatkozat is erősen emlékeztet a névaláírás nélkül meg

jelent cikksorozat egyik tételére: „A mindennapi kenyér után elkeseredetten szaladgáló sze

gény magyar írókat, akik mögött millió és millió magyar ember állt és sok ezer dúsgazdag, 

tősgyökeres magyar ember, senki sem támogatta. Nem hát, mert nem volt senki, aki a faji ösz- 

szetartás veszedelmére felhívta volna a tehetős magyarság figyelmét. Vázsonyi Vilmos, 

Krausz Simon, Hatvány Lajos, Polnay Jenő éveken át dolgoztak, hogy a vagyonos zsidóságot 

a legnagyobb áldozatkészségre serkentsék a zsidó kultúra fejlesztésére. [...] így aztán könnyű 

volt az ő irodalmuknak és az ő művészetüknek a magyar irodalom és magyar művészet fölé 

kerülni.”

„221

Kosztolányi a cikksorozat „végének” idején Szabó Dezsőben még nagyra tartotta „a 

benne lüktető magyar öntudatot és rajongó fajszeretetet”, íróként azonban egyáltalán nem be

csülte - köztudottan ennek a vele való vitának következményeként, szépirodalomba oltott le

zárásaként szülelett meg A véres költő.

221 Kosztolányi Dezső: Téli ballada. Bemutató az Új Színházban. Új Nemzedék, 1920. okt. 17. 5-6.
222 Szabó Dezső és Kosztolányi Dezső irodalmi párviadala. Az Est, 1920. nov. 4. 4.
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Kosztolányi egy elkerült sajtóperének történetéhez

„Tessék a kurzus-cikkírónak helytállani”

1

Kosztolányi 1919 és 1921 közötti politikai működésének tisztázása nem sokáig halogatható 

feladata a magyar irodalomtörténet-írásnak. Az közismert tény, hogy a forradalmak utáni két 

évben a szélsőjobboldali Új Nemzedék című napilap belső szerkesztőségi munkatársa volt, vi

szont ekkori munkásságának részletes vizsgálata egyelőre azért sem lehetséges, mert maga a 

szövegegytüttes, amit Kosztolányi ebben az időszakban írt, jelenleg még feltáratlanul hever - 

nagyrészt éppen az Új Nemzedék hasábjain. Éppen a pereket és az egyéb, nem kívánt reakció

kat elkerülendő írásainak nagy részét Kosztolányi ugyanis névtelenül tette közzé ebben a lap

ban, legyen szó akár a Pardon... rovat darabjairól, akár más, „hagyományos” zsurnalisztikái 

termésről, vezér- vagy belső cikkeiről. Az érzékeny téma vizsgálata azonban nem nagyon vá

rathat tovább magára, éppen Kosztolányi kánonban elfoglalt helye miatt.

Az eddig felderített egyetlen olyan névtelen Kosztolányi-cikket, amelynek szerzőségét 

más dokumentumokkal bizonyítani lehet, Lengyel András tette közzé.223 Ez alapján kijelent

hető, hogy az Új Nemzedék 1920. szeptember 12-i számában megjelent Apostol - felülfizetés- 

sel. Egy és más Várossy Gyula „volt” katolikus plébános készülő könyvéről című cikket 

Kosztolányi Dezső írta. Az életmű ismert részétől erősen elütő antiszemita hang bizonyára 

kétségeket ébreszt Kosztolányi feltétlen rajongóiban, csakhogy a Kosztolányi-levelezés tanú

sága szerint Kosztolányi maga is elismerte, hogy ezt a cikket ő írta, s megpróbálta elpalástolni 

az ügyet. Ezeket a dokumentumokat, Móra Ferenc levelezésének részeként, szintén Lengyel 

András adta közre: Móra 1922 áprilisában és májusában Kosztolányinak négy levelet írt, ame

lyekben Kosztolányi segítségkérésére válaszol, és annak részleteiről ír: Móra válaszleveleiből 

jól kiolvasható, hogy Kosztolányi Mórán keresztül próbálta meg rávenni Várossy Gyula 

(1858-1926) szintén szegedi író-plébánost a peren kívüli megegyezésre, s az ügy ne kerüljön

223 Lengyel András: Az Apostol-ügy.
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a nyilvánosság elé.224 A levelek arról is tanúskodnak, hogy a tanácstalan Kosztolányi helyett 

valójában Móra teszi a lépéseket.

Kosztolányi cikkében leginkább azt bírálja, hogy zsidó egyházi vezetők szólítják fel 

hittestvéreiket, hogy egy katolikus pap által írt „zsidóbarát” könyv megjelenését tegyék lehe

tővé azáltal, hogy nemcsak előfizetnek rá, de a szükségesnél nagyobb összeget küldenek 

Várossynak.

A könyv - és erről már értelemszerűen nem szól Kosztolányi cikke - végül is megje

lent. Érdemes alaposabban szemügyre venni. Felcíme, amely egyben a műfaj-megjelölésként 

is szolgál: Emlékirat, alatta egy vélhetően a szerzőtől magától származó aforizma áll: „A 

könyvnek értékét a szellem s nem a papír súlya adja.” Ezt követi a jóval nagyobb betűvel sze

dett és három sorba tördelt főcím: Hazaáruló vagyok-e, / mert / A hazafias zsidókat védtem? 

Alcímként ismét egy öndefiníció következik: Korrajz és Önigazolásom / a kommunista és új 

kurzus világából s a zsidók miatti sajtóperem titkaiból. Ezt követi a szerzőre vonatkozó adat

sor: „írta: VÁROSSY Gyula / plébános, volt orsz. képv., Fér. József rend lovagja / Szeged”, a 

borító tetején pedig, piros betűszínnel és piros aláhúzással egyaránt kiemelve, kicsit provoka

tívan, de önvédelemből is ez olvasható: „Terjesztése megengedve!”, alatta pedig a kijelentés 

bizonyítása: „(Szeged, 1921. II. 7.: sajtó táj.-ügyész és katonai censor.) (P.h.)”. A címlap 

verzóján a szerző „Szeretett Magyar Hazájának” írt, Szegeden, 1920. december hóban kelte

zett ajánlása olvasható. Ezután következik maga az emlékirat, majd a könyvet Várossy műve

inek felsorolása zárja, ennek versóján pedig az adat, hogy a könyvet 1921-ben König Salamon 

szegedi könyvnyomdája készítette.

Benne Várossy nemcsak saját munkásságáról, zsidóbarát tevékenységéről és az őt 

emiatt ért retorziókról ír, hanem magáról a könyvről is, megjelenési körülményeiről. S így, 

végső soron, a Kosztolányi által megcikkezett problémát világítja meg, saját oldaláról.

A magyarázkodásból az is kiderül, hogy kicsit naiv elképzelése volt a saját könyve 

iránti kereslet felől: „Eddig minden kötetemet magam adtam ki” (45.), írta. „Ma egy kötet ki

adása - kezdi a részletezést - , ha vékony is, mint az enyém, rengeteg költségbe kerül. Miután 

írótársaim, közéleti személyemmel kapcsolatosan, országos dolgokkal és elsőrendű közérdekű 

kérdésekkel is foglalkoznak, [...] kötelességem azt a politikai, katonai, egyházi, irodalmi és 

közgazdasági vezérférfiaknak tiszteletből megküldeni.

E célból sok ezer példányt kellett volna nyomatnom. Legalább is 5-600,000 korona 

szülcségelteték a kötet minden című költségeire” (44-45). A célközönségre és az előjegyzési

224 Vö.: Móra Ferenc levelezéséből. Sajtó alá rend.: Kőhegyi Mihály és Lengyel András. Kecskemét, 1979. 122— 
129.

101



ívekre is kitér: „Művem fölvilágosításul elsősorban a keresztényeknek van ugyan szánva, de 

gyüjtőívemmel ide nem fordulhattam. A kurzus-sajtó a keresztény intelligenciát régen szembe 

állította velem. [...] Pardon...! Zokon ne essék... Fordultam a zsidósághoz. Ezek után rövid a 

történet. A zsidó kalmárnép ugyan, de tud hálás lenni és jó szíve van. [...] És a hazaáruló 

»zsidó kommunista« pap előtt nem csukták be ajtaikat. A szíriai megértette, hogy könyvem

mel mit akarok” (46.). „Azok a körlevelek, melyeknek ajánló sorait a legnemesebb szív vetet

te papírra, s a többi megértő vezérférfiúé is, az én nehéz vállalkozásomban a testvéri megértés 

oly előkelő tanúbizonyságai.

A hazáról és a becsületről volt szó. És ők hoztak áldozatot, nem akkorát, mint később 

ellenük forduló egyik-másiknak tették, de hoztak, hogy egy üldözött és félreismert embernek 

művét napvilágra segítsék” (48.). A kötet végén pedig elmondja azt is, amit Kosztolányi mint 

névtelen cikkíró a legélesebb kritikával illetett: a „felülfizetés” igényének indoklását. Ennek 

történetét 1919-re vezeti vissza, amikor is az úgynevezett „Lőw Lipót-lakomán” ünnepi be

szédet mondott, s ezután indítottak ellene hajszát, minek következtében lemondott plébániájá

ról és nyugdíjba vonult, járadéka napi 5 korona 50 fillér volt. Ezt követi a voltaképpeni ok: 

„Megmaradt az írótollammal szerzett 18 hold szőlőm, de lelki depresszióm annyira fokozó

dott, hogy a szőlő munkálatait már 1916-ban nem bírván irányítani, nehogy kevés maradék 

vagyonom rámenjen, 1917 őszén 75000 К-ért a legelső vevőnek elpocsékoltam a mintatele

pet, mely 1919-ben, testvérek közt megért kétmillió koronát.

Az új gazda három év alatt csak a borból másfélmillió К-át vett be.

így értsétek az én kétmilliós lekárosodásomat, az előfizetési felhívásomban is és a »/e- 

liilfizetésre« való utalásomat is a félmilliós nyomdaköltségekre, mellyel nem rendelkeztem, s 

amely soha nem is folyt be” (180-181.). Felemás magyarázat, hiszen kiderül belőle, hogy az 

anyagi romlás (s annak következtésben a felülfizetés igénye) konkrét oka voltaképpen nem 

más, mint egy rossz üzleti döntés volt.

Várossy még egy indoklást ad könyvében, hogy miért kellett neki olyan sok pénz. A 

magyarázkodás érdekessége nem tartalmában van, hanem abban, hogy Kosztolányit név sze

rint megnevezi benne: „S miután nemcsak Jókainak és Herceg [!] Ferencnek, nemcsak Molnár 

Ferencnek és Bródy Sándornak, valamint Pékár Gyulának és Kosztolányinak jár ki írói tevé

kenysége után a jogos és megélhetést biztosító honorárium, hanem más íróembemek is, minő 

én is vagyok: e hatalmas költségek után kellett néznem” (45.). Azonban az, hogy ebben a fel

sorolásban Kosztolányit is megemlíti, az nem „utalás” kettejük ügyére, hiszen Várossy sem 

ekkor, sem később nem tudott arról, hogy az őt cikkben támadó névtelensége Kosztolányit ta

karja. Sokkal inkább „csak” a kurzus-újságírói mivolta miatt került be.
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Amiket Kosztolányi az előfizetési ívről és az azon található felülfizetési felhívásról írt cikké

ben, az támadhatatlan állítás, nem véletlen, hogy idézetekkel támasztotta alá, melyek akkor 

ráadásul könnyen ellenőrizhetők voltak. Csakhogy mint vérbeli publicista, saját véleményét is 

elmondta Várossy személyéről és irodalmi munkásságáról: „Ki más vállalkozhatna erre [ti. a 

zsidók védelmére], mint Várossy Gyula, akit plébánosi állásából a püspökség felfüggeszteni 

volt kénytelen és aki mint társadalmi törtető, két jó könyökével minden időben és minden 

kurzusban helyet tudott magának tömi szabadkőműves összeköttetéseivel és a zsidó újságírók 

pajtásságával. Vizenyős és sótalan könyvecskéket és cikkecskéket írt Várossy Gyula.”

A plébános-író könyvében általánosságban is „válaszol” az előfizetési ív kapcsán őt ért 

támadásokra: „Némelyek szememre vetik, hogy aláírási íveimmel elsősorban a zsidókhoz for

dultam. Ez igaz. De az is igaz, hogy ez magánügyeimbe való ordenáré betolakodás. Ez meg a 

jó neveltség dolga” (181.). Emellett azonban Kosztolányi cikkére részletesen kitér, levélfor

mában írt külön alfejezetet szentelt neki Főtisztelendő Bangha Béla úrnak - Budapest cím

mel. Ezt érdemes teljes egészében idézni:

„A Központi Sajtóvállalat R.-T. az ön [ti. Bangha Béla] alkotása, tehát a budapesti Új 

Nemzedék napilap is. Ez orgánum 1920. szept. 12-iki számában Apostol fölülfizetéssel bírál- 

gatva jelen munkám előfizetési fölhívását, amelyhez minden író által tűrendő kétségtelen joga 

van, így ír személyemről:

1. - a püspökség kénytelen volt őt fölfüggeszteni. 

2. - társadalmi törtető vagyok.

Engem, a szeplőtlen múltú papot, neves országos írót és politikust, ezáltal kitett az or

szágos megvetésnek, elfordította megrendelőim becsülését, erkölcsi megtámadásommal az 

aláírások további sikerét meggátolta; engemet és hazafias művemet nem ismerve, nekem óriá

si erkölcsi és anyagi kárt okozott.

Engem egy püspököm sem függesztett föl. Híveim rajongásig szerettek. A törtetőt 

még az újságírókban is megvetem.

Sajtópert indítottam 1920. dec. 10-én. Tessék a kurzus-cikkírónak helytállani, s nekem 

kártalanítást, elégtételt adni az ország előtt.
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Ön Krisztus papja, e lapnak lelki ellenőre és irányítója. Ön bizonyára elítéli e gálád el

járást. Én a zsidóknak, kapcsolatosan közéletemmel, csak az igazságaik mellett emelek szót, 

mint mindenkié mellett. Hibáikat nem védem. Nem is kívánják. Hogyan becsüljék az emberek 

azt a vallást, melynek leplében becsületes embereket leszúrnak? Ön velem együtt jól tudja, 

hogy Krisztus nem a pártpolitikáért, hanem az Isten és minden ember lelki harmóniájáért halt 

meg. Ön megért engemet. Mire visz a gyűlölet!” (182-183.).

Várossy tehát „csupán” a személyét ért rágalmazás miatt indított bírósági eléjárást a 

névtelen cikkíró ellen. Valójában azonban ez lényegtelen, maga a tény a fontos: hivatalos ügy 

lett Kosztolányi egy régi cikkéből, Kosztolányi pedig nyilvánvalóan nem akarta, hogy akár

csak rágalmazás gyanújával, de nyilvánosságra kerüljön addigra úgyahogy sikeresen „elfelej

tett” és elfelejtetett politikai múltja.

Feltűnhet, hogy Várossy a cikk szeptemberi megjelenése után csak három hónappal 

később, december 10-én indított eljárást. Bár ennek okáról szorosan nem, de áttételesen ezt a 

késlekedést is megvilágítón ír, amikor könyve megjelenésének csúszását magyarázza: „Szep

temberre ígértem. Papírosom, kéziratom a szervezés miatt még nem volt. A határidőt decem

berre tettem ekkor, de lelki hangulatomat zavaró oly dolgok jöttek közbe, hogy dolgozni hó

napokig képtelen valék. Lelkileg, mondhatom, sokat szenvedtem, s azokat ide le nem írha

tom” (185.). Az viszont jelenleg megmagyarázhatatlan, hogy ha Várossy 1920. december 10- 

én indított sajtópert a Új Nemzedék névtelen cikkírója ellen, akkor Kosztolányi miért csak 

1922 tavaszán kereste meg Mórát sürgős segítségért.

3

Az „Apostol-ügy” kiindulópontja két úgynevezett előfizetési ív volt, amelyek Várossy Gyula 

készülő könyve megjelenésének érdekében készültek, s kerültek Budapesten Kosztolányi ke

zébe, aki cikkében az idézés technikájával „leplezte le” a zsidóság újabb ármánykodását. 

Lengyel András azonban megjegyzi tanulmányában, hogy „a cikk által hivatkozott előfizetési 

íveket, amelyekből Kosztolányi idéz, s amelyekre érvelését építi, nem ismerjük. Nem lehet 

tehát megállapítani, mennyire pontosak ezek az idézetek.” Az bizonyos, hogy Várossynak az 

íven szereplő címét Kosztolányi rosszul másolta, viszont ez - az egész ügy súlyát tekintve - 

egyrészt lényegtelen apróság, másrészt nyilvánvalóan toll-, esetleg szedési hiba csak.

Várossy Gyula könyve ma már könyvárverések ritkán fölbukkanó tétele. A szegedi 

Somogyi-könyvtár azonban két példányát is őrzi, ráadásul mindkettő dedikált. Az egyik aján

lás így szól: „Ngs Nagy Géza műszaki tanácsos barátomnak / igaz tisztelettel / a / Szerző /
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Szeged, 1921, aug. 26.” Ez számunkra csak az érdekesség erejével bír, illetve azzal az infor

mációval, hogy a február 7-én megjelent könyvből augusztus végén még volt a szerzőnek pél
dánya (a kötet jelzete: A 5589).

A másik azonban több szempontból is fontos. Elsősorban azért, mert a példány erede

tileg Móra Ferencé volt, méghozzá magától Várossy Gyulától kapta, aki így ajánlotta müvét 

az írótársnak: „Móra Ferenc író jóbarátomnak, / a »Könnyes versek« szíveket ríkató költőjé

nek / szeretettel a / Szerző. / Szeged, 1921, márc. 7.” (a kötet jelzete: G. E. 4315).

Az részletkérdés, hogy Várossy rosszul utalt Móra ekkoriban megjelent verseskötetére, 

amely a Könyes [!] könyv címet viseli, ennél jóval fontosabb az, hogy a dedikáció bizonyítja, 

hogy Móra, aki végül elsimította az ügyet, már jóval a Kosztolányival való levelezés előtt tu

dott, illetve tudhatott az Új Nemzedék cikke nyomán indított perről, hiszen azt maga a könyv 

is dokumentálja. (Vagy ha 1922-ben az egy évvel korábbi olvasmányélmény nem is élt eleve

nen emlékezetében, Kosztolányi jelentkezése után volt hol utána olvasnia.)

Az bizonyos, hogy olvasta a könyvet. A március 7-én kelt dedikáció után egy nappal 

ugyanis a Mórához még ekkor is erősen kapcsolható Szegedi Napló ban (ahol 1913-19 között, 

leváltásáig volt főszerkesztő) a könyvről rövid híradás jelent meg; nyilvánvalóan Móra tollá

ból: „Várossy Gyula plébános és író igen érdekes emlékiratot tett közzé. Érdekelni fogja a 

könyvecske nemcsak azokat, akik a méltatlanul üldözött pap közéleti szereplését ismerik, de 

mindazokat, akik az eleven emlékű közelmúlt eseményeiben akár cselekvőén, akár szenvedő

én résztvettek; tehát valóban mindannyiunkat, szegedieket, akik a háború és forradalmi 
»nagyidőkkel« beteltünk. „225 A híradás azt is bejelenti, hogy az Emlékirat méltatására a lap

ban még visszatérnek. Erre nem is kellett sokat várni: a Szegedi Napló hamarosan két részben 

ismertette a könyvet; ezt a cikket is egyértelműen Móra írta.226 A néhol kifejezetten malició- 

zus ismertetés alaphangja a közösen átélt „történelmi” események utáni „cinkos” egyetértés: a 

hasonló politikai beállítottságú Móra a kurzus második évében nem ismerheti el nyíltan a 

könyv állításait, amit azonban benne nem helyénvalónak talál, könnyű iróniával írja le. Vég

következtetése is objektív, s nem is annyira burkolt célzásokkal teli: „Szükséges volt-e, érde

mes volt-e a fölületes hírlapi támadásokra evvel a »védőirattal« kirukkolni, nem tudjuk, de 

nem is fontos. Mindenesetre vannak benne olyan adatok és tények is, amelyeket érdemes volt 

följegyezni azok számára, akik egykor a mai idők mesterségesen elhomályosított történelmére 

világosságot fognak deríteni.” (A cikket mentalitástörténeti szempontból részletesen lehetne 

vizsgálni: miképp ír éppen erről a könyvről az a Móra, aki múzeumigazgatóként és sajtómun-

225 [Móra Ferenc:] Várossy Gyula emlékirata. Szegedi Napló, 1921. márc. 8. 3.
226 [Móra Ferenc:) Várossy Gyula emlékirata. Szegedi Napló, 1921. márc. 11. 2., márc. 13. 3.
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lcásként a forradalmak alatt erősen politizált - amiért később a fehérterror idején retorziók is 

érték, s megbélyegzett lett. Külön érdekessége a cikknek, hogy benne Móra milyen részlete

sen ismerteti Várossy véleményét Zadravetz Istvánról, Horthy szegedi tábori püspökéről; mi

vel ez az idézés által közvetett véleményformálás Móra és Zadravetz különös „kapcsolatát” is 

jól jellemzi,227 a tábori püspök ilyetén „szerepeltetése” ezért szintén Móra szerzőségét erősíti.)

A kötet azonban nemcsak dedikált, hanem úgynevezett grangerizált példány is: Móra 

különféle mellékeltekkel „feljavította” könyvtárának darabját (ebben a feltehetőleg a bibliofil 

gyűjteményéről híres literátus főkapitány, Szalay József, a Dugonics Társaság elnöke volt 

példaadója). Móra saját kötetébe helyezve található ugyanis a Várossy Gyula emlékirata című 

ismertetés első részének lapkivágata, valamint egy, az adott könyvre vonatkozó előfizetési ív, 

melyet betűhív közlésben a Függelékben adok.

Az ív ugyan sajnos kitöltetlen, és a keresztirányú félbehajtásnál vágás miatt egy sornyi 

szöveg hiányzik is belőle, viszont a Móra által grangerizált kötet így is egyben dokumentálja a 

Várossy-lcötet keletkezés- és fogadtatástörténetét (ráadásul mint láttuk, maga az Emlékirat is 

jelentős részben előbbit taglalja). Ez pedig, a Kosztolányi-ügy miatt kiemelt jelentőséggel bír.

4

Érdemes fenti dokumentumot összevetni Kosztolányi cikkével. Kosztolányi ugyanis bőven 

idéz a kezébe került előjegyzési ívről, amelynek „homlokán [...] vastag betűkkel” ez áll: 

„Hevesi Simon dr. főrabbi és Kis Arnold dr. főrabbi kérik: olvassa át e sorokat”. A Kosztolá

nyi által látott előjegyzési íven feltételezhetően ezek után következik az a rész, amikor a két 

főrabbi megvételre (előjegyzésre) ajánlja Várossy megjelenés előtt álló kötetét. A cikk szerint 

„a nyomtatvány így szól”, s idézőjelekkel nyomatékosítja, hogy nem összefoglalja, hanem va

lóban idézi a két főrabbi sorait - amelyek, elhagyva Kosztolányi szövegközi kommentárjait - 

így szerepelnek az íven:

Kedves hittestvér! Sajtó útján a fölvilágosítást eddig maguk hittestvéreink végezték - 

kevés eredménnyel. A zsidó önmagát dicséri - mondták ellenfeleink.

A mi igazságunk védelmére most jött egy páratlan, országos férfiú, ki a keresztények, 

a fajmagyarok közül való, Várossy Gyula v. kath. plébános, v. orsz. képv., Ferencz József- 

rend lovagja, ki harminc év óta remek hírlapíró tollával, szónoklataival, tetteivel, parlamenti 

tevékenységgel a nemes liberalizmust szolgálta. Az ő ősszel megjelenő könyve adatokkal föl-

227 Vö.: Lengyel András: A forradalmak ,,furcsa párosa". Móra Ferenc és Zadravetz István. In: Uő.: A másik 
Móra. Szeged, 2005. 54-71.
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világosítja a magyar népet... Sok ezer példányt ingyen fog szétosztani. Miniszterek, képvise

lők, főispánok között sok a barátja.

Becsületünk parancsolja, hogy minket védő könyvét mindnyájan, ön is, megvegyük. 

De ne 200 К-ért. Csak a nyomdaköltség félmillió! A drága papír és munka miatt a könyv 60 

és 150 К árát nullifikálni kellett.”

És nem bizonyosan közvetlenül az előzők után, de bizonyosan szerepel rajta ez is:

„Katolikus pap még nem védte a zsidók hazafiságát! Várossy Gyula e téren első a vi

lágon! Ezt nem zsidó - hanem keresztény toll írja! Legyünk tehát hálásak iránta. A 

jobbmódúak írjanak alá ezreket. A szegényebbek 500-800 K-t.”

Az idézetekből egyértelmű, hogy a Móra példányában meglelt előjegyzési ív szövege 

nem azonos azzal, amely Kosztolányi kezében járt. Arra azonban, hogy Várossy Gyula köny

vére többféle íven is elő lehetett fizetni, már Kosztolányi is felhívta a figyelmet: „egy másik 

aláírási ívet is köröznek, nyomtatásban, melyen a Zsidó Hitközség 14 000 koronával, Székely 

Ferenc hitközségi elnök 1000 koronával, Vészi József 15 000 koronával, a Lipótvárosi Kaszi

nó 5000 koronával, Baracs Marcell dr. 1000 koronával, Franki Adolf 500 koronával, az 

Egyenlőség, a Múlt és Jövő, a Zsidó Szemle 1000 koronával szerepel. Ezen az íven a haza- és 

emberszeretet apostola közli címét is: Szeged, Vidra-utca 9., telefon 13-72. [...] Itt kéri, hogy 

»az aláíráskor jegyzett összeget azonnal lefizetni méltóztassék«. [...] Nagyon nevezetes az a 

kis nyilatkozat is, melyet Rósa Izsó dr. hitközségi elnök és Hirschler Ignác jegyző írt alá saját 

kezűleg és bizonyítják, hogy Várossy Gyula volt az egyetlen, aki Löw Immánuel rabbinak vé

delmére kelt. Egy lakomán, amelyen - mint olvassuk - 30 rabbi volt jelen.”

Ez - az összefoglalásból jól kivehető - egy harmadik változata az előjegyzési ívnek. 

Az eltérések azonban részlegesek, s bizonyos egyezések, átfedések figyelhetők meg a szöve

gezések között. Bizonyos részek - mintegy „panelként” - vélhetőleg mindhárom íven megta

lálhatók, ilyen pl. az „a kis nyilatkozat is, melyet Rósa Izsó dr. hitközségi elnök és Hirschler 

Ignác jegyző írt alá”, amely a Móra könyvében felleltben és a Kosztolányi által összefoglalt 

második íven is szerepel. Ennek magyarázata az lehet, hogy az ívekből helyhez igazított vál

tozatokat nyomtattak és terjesztettek: ami Kosztolányi kezébe került, az a pesti zsidóság szá

mára készült, ami Mórához, az pedig szegedi, illetve kisteleki körökben köröztetett.

5

Mórának, aki jó diplomatának bizonyult, végül is sikerült elsimítania az ügyet, mégpedig úgy, 

hogy mindkét fél úgy érezhette, jól járt: Kosztolányi múltjának egy sötét foltjára nem derült
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fény, Várossy pedig elégtételt kapott: Kosztolányi - igaz, Harmos Gyula néven - magánle

vélben kért tőle bocsánatot, fájdalomdíjat is fizetett neki, és saját szövegezésével az alábbi 

sajtónyilatkozattal nyilvánosan is lezárta az ügyet: „Az Új Nemzedék 1920. szept. 12. számá

ban cikk jelent meg, amely Várossy Gyula Emlékiratának előfizetési felhívásával foglalko

zott. Szívesen kijelentjük, hogy a cikk Várossy Gyulát, az ismert írót és publicistát, a Ferenc 

József-rend lovagját se írói, se egyéni korrekt becsületében sérteni nem akarta s minthogy a 

cikkíró, aki Várossyt nem is ismeri és már rég nem tagja szerkesztőségünknek, egyes bántó 

megjegyzéseit csak téves információk alapján írhatta, azokat sajnálja és így ezeket tárgytalan

nak tekintjük.” Ugyanitt Várossy szintén nyilatkozatott tett közzé: „Bosszút nem ismervén, a

lap, illetve a jóhiszeműségében megtévesztett hírlapíró ellen beadott sajtóperemet fenti nyilat-
„228kozat megjelenésével egyidőben visszavonom. Szeged, Várossy Gyula.

Az Apostol-ügy azonban „melléktermékként” még egy névtelenül megjelent cikket köt 

szerzőjéhez: Kosztolányi híres-hírhedt Pardon... rovatának 1920. október 31-én megjelent 

darabja (Az aranyszájú amerikai pap) ugyanis ismét „szerepelteti” - hasonlatként - Várossy 

Gyulát. Ez pedig, az előzmények ismeretében, csakis Kosztolányitól származhat - tehát az 

alábbi cikket magát is ő írta:

„A Pester Lloyd, a pesti zsidó nagytőke lapja mai számában keresztény prédikációt 

közöl, mely Philadelphiában hangzott el dr. S. W. Purvis, egy amerikai anglikán lelkész aja- 

káról. Ha Pester Lloyd keresztény prédikációt közöl, akkor mindenki joggal élhet gyanúpör- 

rel, hogy baj van. Ez az amerikai lelkész, akinek nevét eddig nem hallottuk, a zsidó újév elő

estéjén azzal ünnepelte az 5681-iki évet, hogy tulajdon templomában dicsérte a zsidó faj élet

erejét és elpusztíthatatlanságát, amiről mi is, sajnos, csattanós és szörnyű bizonyítékokat kap

tunk a közelmúltban. Kiemelte, hogy ennek a »csodálatos népnek mindnyájan adósai va

gyunk«, ami szó szerint gazdasági tekintetben is igaz. »A zsidó eljátszotta szerepét és jól ját

szotta el« - mondotta Purvis -, holott talán nem is tudja, hogy a rémuralom idején hogyan 

hurcolták pöcegödrökbe papjainkat és hogyan végezték ott ki őket, valamint azt sem, hogy a 

göndörfürtű galíciai legények milyen halálos biztonsággal céloztak a krisztinavárosi temp

lomban álló védtelen tömegre. Csakugyan jól játszották el szerepüket. Nem is akarjuk kiseb

bíteni Purvis lelkész érdemeit, aki az amerikai Városy [!] Gyula babérjaira pályázhat és 

könnybelábadó szemmel állapítja meg, hogy New York az igazi Jeruzsálem, Washington az 

igazi Cion és Amerika fővárosában minden hatodik ember Izrael fia. Most már mi is tudjuk, 

hogy Purvis ma »Amerika legnagyobb papja«. Kötve hisszük azonban, hogy ez az aranyszájú,

Két nyilatkozat. Új Nemzedék, 1922. máj. 10. Idézi: Lengyel András228
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anglikán csodarabbi így prédikálna akkor is, ha csak huszonnégy órát töltene Budapesten, az 

árdrágítók e Jeruzsálemében, a lánckereskedők a Cionjában, ahol rohammal vették be Izrael 

fiai a rózsadombi villákat, belvárosi lakásokat, és ott, ahol még jólét és emberi mód van, már 

nemcsak minden hatodik ember Izrael fia, de mindegyik. Különben a lelkész prédikációja vé

gén kiemeli, hogy ezúttal nem szólt a zsidók hibáiról, »minthogy ez nem tartozott prédikáció

ja szoros tárgyához«. Erről remélhetően máskor fog beszélni. Pardon, vajon ezt a prédikációt 
is közli-e a Pester LloycP."

Ebből a cikkből azonban lett ügy. Pontosabban: nincs tudomásunk arról, hogy Várossy 

Gyula vagy dr. S. W. Purvis pert indított volna a cikkíró ellen.
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Kosztolányi „jelentősen átdolgozott” irredenta antológiája

1

Irodalomtörténet-írásunlc a korábbi évtizedekben politikai, a rendszerváltást követően pedig 

poétikai okok miatt nem foglalkozott Kosztolányi irredenta-antiszemita működésével, s ami

képp az Új Nemzedéknél végzett ténykedését is hanyag kézlegyintéssel intézték el, mondván, 

a névtelen cikkeket nem lehet azonosítani, úgy az általa szerkesztett Vérző Magyarország cí

mű „első magyar irredenta könyv”-et is csak egyszeri kisiklásnak, az életmű zárványának te

kintették, amelynek megszületésére a történelem viharai kielégítő magyarázatot adtak. Sokáig 

úgy tartották - s valójában még ma is ez a vélekedés -, hogy Kosztolányi és az irredenta 

mozgalom kapcsolata csupán a Vérző Magyarország szerkesztésére korlátozódik, s annak ki

adásával véget is ért.

Az irredenta antológiának 1928-ban azonban második kiadása is napvilágot látott, bár ez 

a tény eddig mintha elkerülte volna a kutatók figyelmét. Pedig szerkesztőként ezt is Kosztolányi 

jegyezte, s megjelenési évét tekintve ez az antológia még „problémásabb”, mint az első. 1920- 

ban ugyanis Kosztolányi nyíltan - és hivatalból is - volt irredenta, 1928-ban azonban már - ed

digi ismereteink szerint - maga mögött hagyta politikai múltját.

Ha viszont alaposabban megvizsgáljuk Kosztolányi életrajzát, annak 1919 utáni elemei 

olyan sorozatot rajzolnak meg, amelyből éppenhogy nem „lóg ki” sem a Vérző Magyarország 

első, sem pedig második kiadása. Érdemes ezeket vázlatosan áttekinteni. (A dolgozat jellegéből 

fakadóan most csak azokat a vonatkozásokat sorolom, amelyekhez Kosztolányi a nevét adta, te

hát bizonyítottan és elismerten az övéi, s nem érintem a névtelen írásokat, pl. a Pardon... rovat 

darabjait és az egyéb publicisztikákat, vezércikkeket.)

1919 szeptemberében Kosztolányi elszegődött az Új Nemzedék című szélsőjobboldali 

napilaphoz, s ez már önmagában politikai szerepvállalás volt. Névvel vállaltan valóban csu

pán ártatlannak tűnő irodalmi és színházi cikkeket írt, ám ezekben is hangot adott politikai 

meggyőződésének.

Köztudott, hogy fél évtizeddel később, 1925-ben az Aranysárkányban nyilvánosan 

kért bocsánatot a zsidóktól. Azonban Glück Laciról nemcsak azt tudjuk meg, hogy zsidósága 

ellenére rendes fiú, és tanár akar lenni, hanem az is kiderül, hogy felnőttként mégsem tanár
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lett, hanem ügyvéd, aki „nagy karriért csinált”, a „szocialistákkal barátkozik” és „valami radi

kális polgári mozgalmat szervez”, ráadásul „gazdagon nősült”. Novák „romantikus” emberjo

gi gondolatait tíz év múlva átértelmezi a „realista” pályakép, így mégiscsak a sztereotípia ér

vényesül: a szocialistákkal barátkozó radikális és élősködő zsidók embemyúzó ügyvédek 

lesznek. S ezen az sem változtat, hogy Lacit a tanári pályától éppen Novák tanácsolta el, az

zal, hogy inkább keressen valami rendes foglalkozást magának. (Kosztolányi mindezt benne 

hagyta a regény 1932-ben megjelent ifjúsági kiadásában is.)

1927-ben Kosztolányi lefordította Sarfatti Mussolini élete című igen vaskos kötetét; s 

a feladat vállalása már önmagában jelzésértékű. (Nem mellékesen a kötet, a Duce előszaván 

túl, Mussolini-verset is tartalmaz, amelyet azonban, érthető módon, hiába keresnénk Koszto

lányi összegyűjtött versfordításai között.)

1929-ben - az Ady-ügy kapcsán - ismét vallomást tett, s leírta a végsőkig lecsupaszí-
„229 Ugyanitt azt is jelzi, hogy névvel nem írttott beismerő mondatot: „Antiszemita is voltam, 

semmi kifogásolhatót, semmi olyat, amit ne vállalna.

1930-ban a PEN Clubban tartott elnöki székfoglalójában ismét az irredenta gondolatot 

hangsúlyozta: „Csak annyit közölhetek, hogy minden tettemben az a szép kettősség fog vezé

relni: kifelé egy csonka ország nem-csonka lelkét mutatni, befelé pedig - minthogy egymást 
szükségtelen meggyőzni igazunkról - visszasugározni a bátor, szabad európaiságot”,230 s 

ugyanez az eszme ölt testet két év múlva A Pesti Hírlap Nyelvőre című kötetben, a trianoni 

döntés előtti Nagy-Magyarország rajzát adva már borítóján is.

2

A Vérző Magyarország első kiadásáról született egyetlen valódi értékelést Lengyel András 

tette közzé 2007-ben, s tanulmányában megjegyzi, hogy az antológiának létezik egy „máso

dik, jelentősen átszerkesztett kiadása” is.231 Erről azonban még nem készült hasonló áttekin

tés, említését is csupán egy helyen találtam: Zeider Miklós a két világháború közötti irredenta 

kultusztól írott könyvében említi, hogy „a Vérző Magyarország c. kötet 1928-ban átdolgozott

229 Kosztolányi Dezső, Diktatúra és irodalom. Válasz, vallomás. In: Tükörfolyosó, 715-727.
Kosztolányi Dezső: Elnöki szélfoglaló a PEN Clubban. In: Nyelv és lélek. Szerk. Réz Pál, Bp., 2002. 548-230

549.
231 Lengyel András: A „Vérző Magyarország". Kosztolányi Dezső irredenta antológiájáról. Literatura, 2007/4. 
399-424.
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kiadásban is megjelent, s a két kötet [ti. az első kiadásé és a másodiké] szerzői között a politi

kusok és közéleti szereplők mellett” nem egy klasszikussá lett magyar író is jelen van.232

Az antológia második kiadása - mint látni fogjuk - számos kérdést felvet, melyek kö

zül nem egy a kutatás jelenlegi szakaszában megválaszolatlan marad, s csak problémafelvetés 

szintjén tematizálódik. Ilyen rögtön a kötet kiadójának kérdése: az Országos Széchényi 

Könyvtárban őrzött példány a Bethlen Gábor Kör kiadásában jelent meg, s ez szerepel is a kö
teten.233 Saját példányomban azonban egyáltalán nincs feltüntetve kiadó, csak a kötet nyom

dája: a Síp utcai Helios nyomtatta. A két „változat” között ezen túl más eltérés nincs, íveik 

tartalma azonos. (Ismertetésem további részében tehát ez nem releváns; bár a Bethlen Gábor 

Kör mint kiadó és Kosztolányi kapcsolatának földerítése önmagában az egyik legfontosabb 

megoldandó kérdés.)

Az első kiadással azonos alakú, В méretű kötet terjedelme - bár tartalma megváltozott 

- az előzőével közel azonos: 238 helyett 240 lapból áll. A rajzos, puha fedelű borítót kemény, 

kék egészvászon borítás váltotta fel, amelyen csak a kötet aranyozott betűkkel szedett főcíme 

áll. A címoldal is megváltozott: a kötet fő- és alcíme, valamint Jeges Ernő címlaprajza és a 

jelzés, miszerint „Ezt a könyvet Kosztolányi Dezső szerkesztette” maradt, de az alcím alá fel

került, hogy „Második kiadás”, a lap aljára pedig, szokásos helyére, a megjelenés két adata: 

„Budapest, 1928”. A háború utáni korszakra jellemző rossz papír helyett jobb minőségű la

pokra nyomtatták a szövegeket, viszont a könyv minimum ötvenezer „egyenpéldány” helyett 

immár számozott „különpéldányok” formájában is készült. (Hogy összesen hány példányban, 

s abból mennyi a számozott, sajnos, nem tudjuk.) Küllemében tehát időtállóbb, masszívabb 

könyvtárgy jött létre, s ezt aligha csak a gazdasági helyzet változása indokolja.

Más szerepe volt ugyanis a második kiadásnak, mint az elsőnek. 1920-ban a Vérző 

Magyarország „a nagy vesztes, a magyar úri középosztály felelősségelhárító, önfölmentő és - 

igazoló lelki »tomagyakorlata«” és „a feszültségek verbális levezetése” volt, mely csupán 

„fölszabadította s fölerősítette az olyan, már amúgy is formálódó megnyilatkozásokat, ame

lyek [...] eleve veszedelmes kifutásúak lehettek csak”. Ehhez „Kosztolányi a maga korlátái

között ügyes marketingmunkával rukkolt ki, munkája jelentősen hozzájárult az elutasítás, a 

tiltakozás szólamának fölerősítéséhez, a »magyar ügy« tekintélyekkel való megtámogatásá- 

hoz. Hatásos művet produkált, s ezzel elindított egy folyamatot, amelyet magyar irredentiz-
»234musként lehet leírni.

232 Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Bp., 2002. 57.
233 Zeidler Miklós szíves tájékoztatása szerint ő ezt a közgyűjteményi példányt használta munkájához.
234 Lengyel András: lm.
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V

1928-ban már természetesen nem az irredenta ideológia életre keltése és széles körű 

elterjesztése volt a cél, hanem annak újraélesztése és ébren tartása. A trianoni döntés okozta 

sokk már nem volt friss, az irredenta ideológia már nem volt új, az emberek, ha nem is beletö

rődtek, de kezdték megszokni az új határokat. 1927-ben kapott a mozgalom új lendületet, 

amikor is Lord Rothermere angol főúr és médiavezér, a magyar revízió lelkes támogatója 

közzétette a trianoni határok felülvizsgálatának szükségességéről szóló cikkét: a Hungary's 

Place in the Sun (Magyarország helye a Nap alatt) 1927. június 21-én jelent meg saját lapjá

ban, a Daily Mail-ben. Ezt követően - ahogy éppen Kosztolányi írta róla - „érintkezésben van 

országunkkal, állandóan kapja onnan a jelentéseket, az emlékalbumokat, a díszpolgári okleve

leket, könyvek, sürgönyök, cikkek özönét, melyet a Daily Mail Hungarian Department-je föl

dolgoz, lefordít s eléje tesz, de kapja ezenkívül tisztelőinek gyermeteg ajándékait is, szűröket, 

árvalányhajas süvegeket, csikóbőrös kulacsokat és rámáscsizmákat is”.235 A megváltozott

helyzetet és politikát már nem reprezentálta az 1920-ban szerkesztett Vérző Magyarország, 

újat kellett tehát alkotni, illetve újra kellett szerkeszteni a régit.

A második kiadás alapjában megtartotta az 1920-ban megjelent Vérző Magyarország 

hármas, szöveg - kép - idézetek tagolását, és a szerzők is hasonló társadalmi csoportokba so

rolhatók: közjogi méltóságok, politikusok, egyházi vezetők, médiavezérek, színházi emberek 

és írók, költők, újságírók, azon belül is nyugatosok és konzervatívok egyaránt, utóbbiak kö

zött radikálisokkal, és a kötetben maradt a két zsidó származású szerző (Vészi József, Miklós 

Jenő) írása is.

Viszont az első kiadás írói szövegei közül kimaradt az 1922-ben meghalt Gárdonyi 

Géza Világ közepe című írása, Kortsák Jenő Karácsony éjszakája című novellája és az első 

kötet „felfedezettje”, az akkor 24 éves kezdő költő, Erdélyi József (1896-1978) Egy bujdosó 

szegény legény című verse. Megjegyzendő, hogy a hosszú költemény 1920-as szerepeltetése 

meglepőbb, mint 1928-as elhagyása, hiszen Erdélyi közben nemcsak ismert költő lett, de mü

veiben egyre inkább a szélsőjobb ideológia jelent meg. A színház jelesei közül Jászai Mari 

írása maradt ki, ő 1926-ban halt meg.

Az egyházak vezetői közül ketten hiányoznak: Petri Elek, dunamelléki református 

püspök 1921-ben halt meg, őt Ravasz László (1882-1975) váltotta nemcsak a tisztségben, ha

nem a Vérző Magyarországban is. Csemoch János bíboros, Magyarország hercegprímása 

1927-ben hunyt el, utóda, Serédi Jusztinián (1884-1945) azonban nem szerepel a kötetben. 

Ennek magyarázata lehet, hogy az első kiadásban eleve két katolikus egyházi személy szere-

23S Kosztolányi Dezső: Lord Rothermere-nél. In: Uő.: Elsüllyedt Európa. Sajtó 
193-205.

irrend. Illyés Gyula. Bp., 1943.
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pelt, bár a másik, Zadravecz István akkor még „csak” mint szegedi „ellenforradalmár” volt je

len, időközben azonban - éppen az első kiadás munkálatai közben - püspökké szentelték és a 

kormányzó legbelsőbb köréhez tartozó, ismert egyházi személy lett, akinek neve ugyan bele

keveredett a ffankhamisítási botrányba, de tisztázták. így tehát 1928-ban már Serédi „helyett” 

is szerepelhetett a kötetben, ugyanazzal az írásával, amely az 1920-as kiadásból, Szörényi 

László kifejezésével, „kirí otrombaságával”.236

A politikai személyek közül csupán az első kiadás terjesztését vállaló Lukachich Géza 

báró üres sorai maradtak ki az új szerkesztésből. Ez utalhat egyrészt arra, hogy a második ki

adás terjesztése másképp, nem a NYUKOSZ-on keresztül történt, másrészt pedig a nagyon 

alkalmi - és nagyon közhelyes - gondolatok kizárólag 1920-ban jelenhettek meg, nyilvánva

lóan a terjesztésben nyújtott segítség „cseregesztusaként”; elmaradásuk nem veszteség.

A kötetből egyébként is gondosan kigyomlálták, feltehetőleg a szerkesztő, az 1920- 

ban született szövegek aktualizáló, az eseményekre frissen reagáló utalásait. Apponyi Albert 

írásának csak keltezését (1920. jún. 30.) hagyták el, de Rákosi Jenő megváltozott című írásá

ból {Irredenta helyett Integritás lett) egy mondatot („Mert most folyt le éppen Párisban és 

környékén az eltemetés groteszk játéka.”) is töröltek. Sőt, Horthy előszaván is történt változ

tatás: „A háború fegyverei elhallgattak, szólaljanak meg a múzsák” mondat teljes egészében 

hiányzik, a következő pedig átírással lett általánosabb jelentésű: 1920-ban a múzsák még csak 

„az elszakított magyar földekre”, 1928-ban viszont már „mindenüvé” vigyenek reményt és ki

tartást. (Horthy előszavát vélhetőleg maga Kosztolányi igazította lei, mint ahogy annak „ere

deti”, 1920-as szövegállapotát is ő teremtette meg: el kell fogadni Lengyel András gyanúját, 

miszerint „nem bizonyos, persze, hogy a szöveget csakugyan maga a kormányzó írta, monda

tai túlzottan szabályosak és világosak ahhoz, hogy ne gyanakodhatnánk szerkesztői közremű

ködésre”.237)

A kötet anyaga azonban nemcsak csökkent, hanem bővült is. Az új szerzők - egy kivé

tellel -jól körülhatárolható csoportból érkeztek: beválogatásukat politikai szerepük, politikai 

kapcsolataik indokolják. Természetesen mindannyian a kurzus emberei, támogatói.

Közvetlenül a kormányzó előszava után következnek Lord Rothermere sorai, akinek 

kezdeményezéséből - mint utóbb tudjuk - nem született valós eredmény, azaz nem történt ha

tárrevízió, a lord azonban olyan fontos és ismert személy lett addigra Magyarországon, hogy a 

Horthyt követő helye indokolt. A Vérző Magyarországban való szereplése nyilván Kosztolá-

236 Szörényi László: Kosztolányi regényeinek motiváló tényezői. In: Uő.: „Múltaddal valamit kezdeni". Bp., 
1989. 230-249. - Zardravecz cikkéről külön: Bíró-Balogh Tamás: Kosztolányi Dezső szegedi kapcsolatai. 
Tiszatáj, 2009. márc. 93-108.
237 Lengyel András: lm.
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nyitói függetlenül is megtörtént volna, viszont, ahogy a már idézett Kosztolányi-cikkből tud

juk, a szerkesztő sem volt közömbös személye iránt: „Rothermere lord is elevenen élt lelkem

ben attól a naptól fogva, hogy 1927. június 21-én megírta riadó-cikkét [...] s ezt a Daily Mail 

kétmillió napi példánya szétvitte zizegő papírszámyán a földgolyó minden pontjára.” Egy hó

nappal később a Pesti Hírlapban K. D. monogrammal hosszú cikk látott napvilágot, amelyben 

Lord Rothermere nyilatkozik a revízió szükségességéről, 

küldött tudósítójának távirata” jelent meg, s tudjuk, hogy Kosztolányi éppen ez idő tájt hosz- 

szabb ideig Londonban volt. Kosztolányi és Rothereme ekkor azonban nem találkoztak, Kosz

tolányi vélhetően „csak” a cikk végső formába öntésében működött együtt a Pesti Hírlap ak

kori londoni tudósítójával, Léderer Lajossal. (Rothermere-rel négy évvel később, 1931 no

vemberében jött létre a személyes megismerkedés, amikor Kosztolányi már mint a PEN Club 

elnöke hazahozta Londonból az 1000 fontos ún. Rothermere-díjat.)

Az angol lordot Herczeg Ferenc követi, aki az első kiadásban is szerepelt ugyan, de Ir

redenta? című írása a kötetben jóval hátrébb volt olvasható. Viszont Herczeg időközben a 

Magyar Revíziós Liga elnöke lett.

A varázsló című „mese” szerzője Bethlen Margit grófnő (1882-1970), Bethlen István 

miniszterelnök felesége, a Nem, Nem, Soha! című írást jegyző Szontagh Tamás (1851-1936) 

tudósként geológus és a Földtani Intézet igazgatója, politikusként viszont a Társadalmi Egye

sületek Szövetségének országos elnöke volt. A színvonalasabb írások közé tartozik Hegedűs 

Lóránté (1872-1943); a Népek pünkösdje, ha egyszer eljövend szerzője nemcsak a Kisfaludy 

Társaság tagja és a Pesti Hírlap munkatársa volt, hanem meghatározó gazdaságpolitikus, 

1920-21-ben pénzügyminiszter is. A meglehetősen színvonaltalan Az irredentizmus című cikk 

írója pedig Nagy Emil (1871-1956) jogász, aki 1923-1924-ben volt igazságügy-miniszter, vi

szont ekkor a Magyar Külügyi Társaság alelnöke, s ebben a minőségében szerepel az ugyan

csak 1928-ban megjelent Igazságot Magyarországnak című kötetben is.

Gömbös Gyula és Milotay István közvetlenül egymás után következnek. Előbbi a Tör

ténelmi igazságok című politikai szöveget, utóbbi a Stefán című jegyzetet adta a kötetbe. 

Milotay (1883-1963) szerepelhetett volna az első kiadásban is, akkor ugyanis közvetlen kap

csolatban állt a szerkesztővel: ő volt az 1919-ben újrainduló napilap, az Új Nemzedék főszer

kesztője, s így az odaszerződő Kosztolányi munkaadója. (Bár a Vérző Magyarország megje

lenése idejére már távozott az Új Nemzedéktől, s a Magyarság szerkesztője lett.) A későbbi 

miniszterelnök, Gömbös (1886-1936), miután 1924-ben kiszorították az 1918-ban általa (is)

238 A cikk mint „a Pesti Hírlap ki-

238 K. D.: Rothermere lord nyilatkozata a Pesti Hírlapba/: a trianoni békeszerződés revíziójáról. Pesti Hírlap, 
1927. júl. 21., 1-2.
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alapított Magyar Országos Véderő Egyletből, ekkor már a Magyar Nemzeti Függetlenségi 

Pártot, vagy ahogy a köznyelv nevezte: a Fajvédő Pártot vezette.

A második kiadás új szépírói közül hárman is Gömbös közvetlen környezetéhez tar

toztak.

Böszörmény Zoltán (1893-?, 1945 után), a Magyar gyász című vers szerzője, a lcom- 

mün alatt az ellenforradalmárokhoz állt, belépett a Gömbös vezette Magyar Országos Véderő 

Egyletbe, fegyveres csapatban is szolgált, s később is mindvégig ebben a szellemben, de egy

re radikalizálódva politizált.

Zsirkay János (1880-1940), aki A lord rózsái című elbeszélésével szerepel, 1918— 

1919-ben tagja volt a Területvédő Ligának, 1919-ben a szegedi ellenforradalmi erőkhöz csat

lakozott, s ugyanitt szerkesztette a szélsőjobboldali Szegedi Új Nemzedéket, 1922-ben Buda

pesten A Nép című kurzuslap segédszerkesztője volt, majd képviselő lett, s utóbb belépett 

Gömbös Fajvédő Pártjába.

Kiss Menyhért (1880-1934) pedig, akinek Csukd össze ajkad című verse zárja az anto

lógiát, 1920-tól az Ébredő Magyarok Egyesületének, 1923-tól pedig szintén a Fajvédő Pártnak 

volt a tagja.

Némileg „kilóg” közülük Jászay-Horváth Elemér (1888-1933). Az ő Toronyőr című 

verse, keltezésének feltüntetett dátumát (1918. december) illetően megjelenhetett volna akár 

az első kiadásban is, annál is inkább, mert a költő az 1910-es években gyakran szerepelt ver

seivel a Nyugatban, ezekről Kosztolányi is írt. Jászay-Horváth 1911-23 között Orosházán élt, 

a második kiadás idején azonban már a fővárosban, és éppen Milotay István új lapjának, a 

Magyarságnak volt a munkatársa, versének mostani beválogatását vélhetőleg főképp ez indo

kolja. (És talán az, hogy Kosztolányival is együtt dolgozott: a Pesti Hírlapban Dalamér néven 

ekkoriban kísérte „a napi eseményeket dévaj rigmusokkal”; Kosztolányi éppen az ő költésze
tén keresztül elmélkedett a magyar versről, a nemzeti alkotásról.239)

A bekerültek közül egyedül Móricz Zsigmond az úgynevezett „nagy név”, aki az első 

kiadásban is szereplő Babits, Karinthy, Krúdy, Tóth Árpád és a szerkesztő, Kosztolányi mel

lett valós irodalmi ranggal és nívóval bír. Az itt szereplő írása, az Egy akol, egy pásztor (47- 

49.) nem tartozik az ismertebb munkái közé, bár azonos című kötet (1923) is viseli a címét. 

(Tehát nem a Vérző Magyarország második kiadása számára írta.) A lírai riport vélhetőleg 

megtörtént eseménysort mond el: egy, a románok által magyarsága miatt belső száműzetésre 

ítélt bánsági földesúrhoz egyszer román papi ruhában magyar pap érkezik, hogy a birtokon

239 Kosztolányi Dezső: Magyar versek. In: Tükörfolyosó, 582-584.
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lévő, román nyilvántartásba nem vett kápolnában tartson magyar nyelvű misét, amely végül is 

megvalósul, s román földön magyar szó hangzik fel. Az irredenta témához a megcsonkított, 

véres test képiségét használó irredenta szóhasználat párosul: a „hazasíró árva magyarok” azon 

az országhatáron túl élnek, amely „mint a behegedt seb, régi égés után”, „még mindig új és 

eleven fájdalommal szakad fel”, s „mint a horog, véresre tépi fel” az elbeszélő szívét. Mindez 

csupán a bevezetés írói közlésében fordul elő. Az ezt követő történetben pedig megjelenik a 

harc kifejezés, igaz, nem militáris értelemben, de mégis veszélyesen: a földesúr megérezte, 

hogy „nem egyedül szenvedi hát az egyénre maradt nagyfelelősségű harcot [...]: a faj szerel

mében való mártíromságot”. Az Egy okol, egy pásztor azonban, bibliai párhuzamához illőn, a 

maga egészében békés, nyugodt hangvételű, s végkicsengése szinte „idillikus” üzenetet hor

doz: a földbirtokos a misén „ott látta a községnek minden tagját, akinek magyar érzéséről volt 

valami sejtelme, de látott sok olyat, aki két év előtt dákoromán agitátor volt s különben is szót 

sem tudott magyarul... Ott találta a katolikusokat, de a reformátusokat is és a lutheránus né

meteket s a zsidó boltosokat...” Ez pedig távol áll az első kiadást ellenségképét jellemző, 

Oláh Gábor versében megfogalmazott patkányhasonlattól, mintegy ellenpontja annak.

3

„A Vérző Magyarország írásai sok mindenről szólnak, de mindenekelőtt Kosztolányinak az 

ország földarabolásához való, erős intenzitású, kusza viszonyát dokumentálják” - írja Lengyel 

András. Az első kiadás történetét elég jól ismerjük. Az 1928-as szerkesztés munkálatainak 

azonban nincs nyoma Kosztolányi levelezésben (aki, igaz, ügyeinek jelentős részét ekkor már 

telefonon intézte), és korabeli cikk, nyilatkozat, híradás sem került elő róla.

Ez a dokumentálatlanság utalhat akár arra is, hogy míg 1920-ban Kosztolányi tényle

gesen mint „alkotó szerkesztő” dolgozott az antológián, és számára ez a munka „önként vál

lalt, sőt ambicionált vállalkozás” volt, addig meglehet, hogy az 1928-as kiadáshoz csupán a 

nevét adta, s annak szerkesztési munkálatait valójában nem is ő végezte.

Több jel mutat erre. Az átfésületlen szövegek, a számtalan helyesírási és nyomdahiba 

mellett a kötet egészét lényegében érintő változások is erről árulkodhatnak. Egyrészt a kötetbe 

újonnan bekerült szerzők - Móriczot és a Pesti Hírlapba, is dolgozó Jászay-Horváth Elemért 

kivéve - nem Kosztolányi írói köréből valók. Másrészt a beszerkesztett szövegek értéke is 

erősen változó, s így a kötet egészének esztétikai színvonala jóval gyengébb lett, mint elődjéé 

volt, s ez aligha lehet Kosztolányi „érdeme”.
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Első olvasásra nehéz elképzelni például, hogy ő esztétikailag akárcsak elfogadhatónak 

is tartotta volna Böszörmény Zoltán Magyar gyász című, három részből álló versét, melyben 

ilyen strófák olvashatók:

Setét az ég fölöttünk s tompán 
Vajódik sok, lázas Eszme: 
Lelkem füzével fényt szórok szét, 
Hogy ne legyen mindig este!

[■■•]

Hanem vér-tűz szikrázva égjen 
S mint büszke kürt szóljon szavunk! 
És harsogjon kénköves orkán, 
Hogyha mi magyarok vagyunk!...

Másrészt tudható, hogy Kosztolányi 1920-ban, éppen a Vérző Magyarország első ki

adásában megjelent, Égi jogász című novellájának „idealizált” főhőse éppen egy fűzfapoéta: 

Kaszás-Kis János, aki „világéletében napszámos volt”, és a hagyományos költőképnek éppen 

az ellentéte: „dalolni és szólni nem tudó igric, aki csikorgó-ízetlen rigmusokban jajgatja ki 

barbár fájdalmát”. Ezzel szemben, Kosztolányi értékítélete szerint, mégis „ő volt a magyar 

költő”, mivel „ő volt ebben a hűtlen országban a hűség, ő volt ebben a rothadt városban a 

megalázott szenvedés, a pokolba hullajtott ártatlanság, a jogászfajta szent prókátora, a leg- 

gyillcosabb világtörténelmi pör égi fiskálisa, a vértanú, kürtös és apostol”.240 Lengyel András 

szerint ebben az „allegorikus önarckép”-et adó novella világában a költészet „feladata teljesí

tésekor, mégis valami elementárisát teljesít, immár túl a szépségelvű irodalmon”. Mindez pe

dig igaznak látszik Böszörmény Zoltán 1928-ban megjelent művére is: az iskolázatlan, verse

ket ösztönösen író költő műve „csupán” az esztétikai kategórián kívüli értékkel bír, s költésze- 

ten-nyelven kívüli célja van: ideológiai üzenetet közvetít. Mellékes, hogy miképp, az a fontos, 

hogy mit. Az 1928-as kötetben is helyet kapó Égi jogász értékrendje szerint pedig a legmaga

sabb fokon: barbár őszinteséggel.

Kosztolányi 1920-as alapkoncepciója szerint a Vérző Magyarország „választékos, iro

dalmi eszközökkel küzd a szenvedő magyarság igazáért”, és az antológia, amelynek darabjait 
a „legelső írók írják”, „eszközében szigorúan irodalmi. Céljában harcos” lesz.241 Ahogy Len

gyel András megfigyelte: „irodalomnak és harcnak ez a kettőssége figyelemreméltó, teljes

séggel egyezik” Horthy előszavának 1920-ban még olvasható mondatával: „A háború fegyve-

Kosztolányi Dezső: Égi jogász. In: Vérző Magyarország. Szerk. K. D. Bp., [1920]. 222-234. 
241 KDLev 441.,437.
240
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rei elhallgattak, szólaljanak meg a múzsák.” Ez utóbbi mondat azonban, mint már volt róla 

szó, az 1928-as kiadásból kimaradt. A törlés arra is utalhat, hogy a második kiadás már in

kább harcos, mint irodalmi. A köteten belüli hangsúlyeltolódás Kosztolányi eredeti programja 

ellen vall, hiszen míg az első kiadás valóban jól egyensúlyozott irodalom és politika között, 

hiszen Horthy előszavát írók, költők írásai követik, Gárdonyi, Rákosi Jenő, Tóth Árpád, és a 

magyar nyelvről szóló dolgozatával Tolnai Vilmos is „csak” a hetedik, addig 1928-ban már 

alapvetően politizáló szövegek dominálnak az összeállítás elején, azaz leghangsúlyosabb he

lyén. Ugyanakkor az irodalmi és tudományos szövegek nagyjából változatlan sorrendben sze

repelnek a kötet második kétharmadában, itt érvényesül tehát Kosztolányi szerkesztői prog

ramja, igaz, még 1920-ból.

4

Hogy Kosztolányi tudott a könyvről, s nem a nevével visszaélő „kalózkiadásról” van szó, arra 

az antológiában ismét helyet kapó Égi jogász című novellának stilisztikai javítása a bizonyí

ték. Mert az eredeti szedést nagyrészt megtartó, de mégsem változatlanul újraközölt szövegen 

Kosztolányi kisebb módosításokat hajtott végre: betűk, szavak írásmódján igazított, a rosszul 

szedetteket kijavította (vagy legalábbis kijavíttatta). Ez a szövegállapot eltér mind a Vérző 

Magyarország első kiadásában közöltétől, mind pedig annak egy évvel későbbi, A rossz orvos 

című kötetben (1921) megjelent változatától. (így természetesen az azt alapul vevő modem 

kiadások szövegközlésétől is.) S bármily kevés és jelentéktelen is az eltérés az előzőkhöz ké

pest, ez az ultima manus, a végső szövegállapot, amelyen Kosztolányi később már nem vál

toztatott.

Bárki is végezte azonban az (át)szerkesztést, Kosztolányi vagy más személy, még egy

szer hangsúlyozni kell, hogy Kosztolányi a nevét adta hozzá, s ezzel sajátjának ismerte el a 

végeredményt.

1928-ban is érvényesnek gondolta tehát saját novellájának modernitáskritikáját, elfo

gadta a Gömbös-féle Fajvédő Párt tagjainak részvételét, s az ő tudtával jelent meg Kiss 

Menyhért a kötetet záró verses uszítása is, amelyhez képest Oláh Gábor 1920-as (de e kötet

ben is szereplő) patkányozása - bár végcéljában ugyanaz - „finomkodó” üzenet. Hiszen míg 

Oláh allegorikus versében még „csak” bűvölő dallamokkal terelik a patkányokat, hogy „ál

modva, bután / Fúljanak a bosszú sötétlő vizébe”, addig Kiss produktumának metaforikussága 

kimerül abban, hogy az ellenség itt patkány helyett „hullafaló hiéna” (ami nem túl sikerült
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metafora, hiszen a magyarságot hullával azonosítja), a képes beszéd pedig hamar átvált - a 

versbeszélő sugalmazása szerint Istentől eredő - közvetlen uszításba:

Kiraboltak, gyaláztak, megrugdostak, 
Eget a bosszú? És mély és hatalmas? 
Magyar[,\ készülsz a nagy leszámolásra? 
Gyújtsd az erődet.

[...]

S egy titkos hang a felhőkből kiüzeni: 
Fogd meg a puskát és ne tűrj tovább! 
Akkor villám légy, amely égve éget, 
Gyönyörrel öljön, csattogjon a kard-vas, 
Állj bosszút a magyar mártírokért,
Tarts véres, nagy tort. S hallgass...

S mivel az 1920-ban megjelent Vérző Magyarország első kiadásáról elmondható, hogy 

„a szerkesztő erkölcsileg nyilvánvalóan felelős az egész könyvért, így a »faji« magasabbren- 

dűség hangoztatásáért éppúgy, mint az »ellenséget« patkányként megjelenítő 

állatmetaforikáért”,242 ez az 1928-as változatra is érvényes.

5

További kérdések sorát nyitja meg egy nemrég felbukkant példány. Címlapján ez is „második 

kiadásaként aposztrofálja magát, külső arculatában is teljesen megegyezik az 1928-ban meg

jelent antológiával, és szintén kapható volt számozott különpéldányokban.

Az eltérések azonban lényegiek. E példány címlapjáról ugyanis hiányzik a kiadás dá

tuma, és, ami ennél fontosabb, nem szerepel rajta a közlés, mely szerint „ezt a könyvet Kosz

tolányi Dezső szerkesztette”.

A kötet tartalma is változott, bár csak egyetlen szöveg erejéig: Tóth Árpád verse ma

radt ki belőle. Emiatt az összteijedelem némileg rövidebb lett, s a kihagyott vers helye után, érte

lemszerűen, megváltozott minden közlemény oldalszáma.

Hozzávetőleges megjelenési idejére csak következtetni lehet: mivel a valódi második 

kiadásból elhagyták az 1920 és 1928 között meghalt szerzőket, e közlési elv szerint a harma

dik kiadás csakis 1928. november 7., Tóth Árpád halála után készülhetett.

242 Lengyel András: lm.
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Ez azonban így már, ellentétben saját állításával, harmadik kiadás. S bár a tartalma is 

szinte ugyanaz, mint a Kosztolányi nevével fémjelzett második kiadásé, s szerkezete is még 

mindig nagyrészt az ő keze nyomát viseli magán, Kosztolányinak névlegesen már semmi köze 

hozzá.

A Vérző Magyarország második kiadásának szempontjából a legfontosabb kérdést 

visszamenőleg éppen ez veti fel: miért tűnt el róla Kosztolányi neve?
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ÍRÓ AZ ELEFÁNTCSONTTORONYBAN

(az 1930-as évek)

A Mostoha kudarca

„Utolsó akarata az volt, [...] hogy agyát, szí
vét és máját vegyék ki a testéből, és vizsgálják 
meg a klinikán. Ezzel a rendelkezésével az éle
ten túl is az igazságot kereste, mivoltának tit
kát. Úgy rémlik, én is a parancsának enge
delmeskedtem, mikor itt le igyekeztem írni 
szenvedését, bajnoktestének megrokkanását és 
küzdelmét, fényes lelkének elfakulását, hogy 
megértve - és megértetve másokkal - tragédi
áját, kisebbítsem azt az el nem múló fájdal
mat, melyet korai és igaztalan halálán érzek. ” 

(Kosztolányi Dezső243)

1

Kosztolányi Dezső Mostoha című töredékben maradt regényének részleteit 1965-ben adták 

ki.244 A jórészt jegyzetek, vázlatok és néhány első fogalmazvány formájában hátrahagyott tö

redéket ekkor ismerhette meg a közönség, mert Kosztolányi csak befejezett regényeit adta oda 

sajtóközlésre (A véres költő, a Pacsirta és az Édes Anna a Nyugatban., míg az Aranysárkány a 

Pesti Hírlapban jelent meg folytatásokban), így az író életében részlet sem jelent meg belőle.

Első leírása két évvel Kosztolányi halála után jelent meg. A Révai Rt. számára a hát

rahagyott verseket egybegyűjtő Szeptemberi áhítat (1939) című kötet sajtó alá rendezője, 

Palcu Imre, a munkálatok során általános összegzést készített a Kosztolányi-hagyatékról, s 

kolumnás cikkében így ír a regénytöredékről: „Kimondottan kézirati hagyatékának sorát egy 

regényterv kezdi. Néhány kidolgozott oldal odavetett megjegyzéseiből tájékozódhatunk a

243 Kosztolányi Dezső: Csáth Géza betegségéről és haláláról. Nyugat, 1919. december, 1105-1109. In: Uő.: Egy 
ég alatt, 466—473.
244 Kosztolányi Dezső: Mostoha. Növi Sad, 1965. S. a. r.: Dér Zoltán
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megíratlanul maradt műről. Míg eddigi regényeiben a miliőn volt a hangsúly, ebben a lélek- 

rajzra akart építeni mindent. A freudi lélekelemzés módszerét akarta alkalmazni a regényírás

ban. Mindent belülről, az Én-bői akart megmagyarázni. A betegség akadályozta meg abban,

hogy unokaöccsének, Csáth Gézának tragikus végzetét művészi módon feldolgozza. Csáth 

Géza volt az élet kivetettje, aki az utolsó nagy Kosztolányi-regény hőse lett volna. Ismerjük
»245idevonatkozó nyilatkozatát, amelyben ezt élete főművének szánta, 

nak ható leírást menti az, hogy ez volt az első ismertetés, tehát a korabeli olvasónak valóban 

újdonságokat mondott, értékelésében azonban vitatható kijelentést tett, mely szerint Kosztolá

nyi korábbi regényei kizárólag a miliőábrázoláson alapultak volna, s azokkal szemben akart a 

Mostohában a lélektanra építeni mindent. Paku utolsó mondata viszont egy újabb, idővel majd 

biztosan előkerülő adalékra utal: „Ismerjük idevonatkozó nyilatkozatát, amelyben ezt élete 

főművének szánta.” Nos, ezt a nyilatkozatot Paku még ismerte, mi már nem.

A sajtó alá rendezett regénytorzó megjelenését - bár irodalomtörténeti jelentősége 

megkérdőjelezhetetlen - nem követte jelentős sajtóvisszhang. Falus Róbert igencsak „korsze

rű” megállapítása szerint „a szocialista nemzetköziség és kultúraszeretet bizonyságaként [...] 

teljesebbé színezi művészi indulásának és tudatosodásának portréját”,246 Abody Béla szerint 

„valóban érdekes, mert a zseni nem-zseniálisan is más, mint a nem-zseni. Remekmívű monda

tok, elegáns szókapcsolatok, továbbgondolható ötletintonációk ragyognak ki a szövegből”,247 

Rusznyák Márta pedig ezt írja: „A Mostoha nem jó regény vagy rossz regény - nem regény. 

Nyersanyag csupán, mert éppen a művészetté avató lényeg, a megformáltság hiányzik belőle, 

s [....] vázlat-volta miatt Kosztolányi alkotó módszerét teszi világosan követhetővé, elemez- 

Kiss Ferenc kétszer írt róla, előbb rövid ismertetést: „a költő alapmotívumainak

A túlontúl is általános-

»248hetővé.

szerepét, szépírói kezelését, a regényépítés sajátos metódusát az itt közzétett torzók és vázla

tok révén úgy elemezhetjük, mintha egy műhely legrejtettebb zugait nyitották volna fel előt

tünk. Annál inkább áll ez, mert a Mostoha az érett Kosztolányi alkotása, méghozzá ama idő

szak termése, amikor a regényíró elnémulni látszik”,249 

gény- (és dráma-)töredéknek, megjegyezve, hogy „ha tudjuk, hogy a jók és az igazak milyen 

reménytelenül magukra maradnak Kosztolányi epikájában, s hogy milyen tehetetlenül ver

gődnek és pusztulnak el, akkor a Mostoha drámaivá fokozott konfliktusának tragikus jellegé

ben egy, az emberi értékeket közvetlenebbül, tisztábban felmutató s értük szívósabban és el-

másutt bővebb elemzését adta a re-

245 Paku Imre: Kosztolányi Dezső írói hagyatéka. Pesti Napló, 1938. aug. 20. 37.
Falus Róbert: Könyvszemle. Népszabadság, 1966. júl. 8. 7.

247 Abody Béla: Kosztolányi Dezső: Mostoha. Élet és Irodalom, 1966. júl. 30. 4.
Rusznyák Márta: Mostoha. Kosztolányi Dezső vázlatai. Magyar Nemzet, 1966. szept. 18. 13. 
Kiss Ferenc: Kosztolányi Dezső: Mostoha és egyéb kiadatlan művek. ItK, 1967. 246.
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szántabban perlő új regénytípus tervét méltányolhatjuk. Azt a regényt, amely az érett Koszto

lányinak az emberi élet értelméről tanúskodó mondandóit, a Hajnali részegség és a Halotti 

beszéd élet-ünneplő szép igazságait az epika nyelvén is bizonyítani tudta volna, 

pedig egyféle regényszintézisnek (szintézisregénynek?) tekinti, hiszen „jelzik ezek a vázlatok- 

töredékelc, hogy Kosztolányi szintézisre tört, hogy a Mostohában a Pacsirta, az Édes Anna és 

az Esti Kornél világát akarta egybefogni. A szabadkai motívumok a Pacsirtát, a »mostoha« 

alakja és környezete az Édes Annát jelzi, a vázlat egy fennmaradt fragmentumában pedig az 

Esti Kornél világa sejlik fel.

Többen felteszik a kérdést, hogy Kosztolányi vajon miért hagyta félbe a regényt. 

Semmitmondó vagy megkérdőjelezhető válaszokat adnak rá: „a türelmesebb olvasó talán a 

fiasko-fogás okának megfejtéséig is eljuthat: nem véletlen, hogy mi kerül tető alá, mi nem”, 

summázza Abody Béla; „Miért hallgat el a regényíró, s miért kap új erőre a novellista? A 

Mostoha e fontos kérdés megválaszolásához is beszédes adalékokat kínál”, sejtelmesít Kiss 

Ferenc, hogy másutt válaszoljon rá: „Hogy e tervét miért nem vihette véghez, nehéz volna 

megmondani. Kézenfekvőnek látszik szörnyű betegségére, a rákra gondolnunk. S az is kétsé

ges, hogy alapvető élmény-tömbjeiből - a többszöri kifosztás után - marad-e még egy olyan 

nagyszabású regényre való, amilyennek a Mostohát tervezte? Kétségünket csak erősítheti az a 

tény, hogy az elkészült fejezetekben - mint a kései Kosztolányi-prózában általában - nem a 

cselekmény s nem az alakok rajza, hanem az elmélkedő részletek a legkidolgozottabbak és 

legelevenebbek.” (Kosztolányi-könyvében később megismétli ezt a gondolatot, s arra a végső 

- azonban erősen vitatható - következtetésre jut, mely szerint „Kosztolányiból voltaképp 

mindig is hiányoztak a nagyepikában szükséges adottságok”.252 Mondja ezt a Nero, a Pacsir

ta, az Aranysárkány és az Édes Anna elemzése után.)

A kritikusok véleménye abban azonban megegyezik, hogy a kiadott részletek az iroda

lomtörténészeknek többet jelentenek, mint a széles olvasóközönségnek. Bori Imre írja le a 

terminus technicust: „a vázlat-sorozat egy Kosztolányi-mű geneziséhez szolgáltat rendkívül 

érdekes adalékokat, [...] alkotáslélektani szempontból figyelemreméltó, melyben az ötlettől a 

megformálás első kínjaiig kísérhetjük nyomon az írói munkát.”253 Egy Kosztolányi-műről be

szél, melynek feltárt alkotási folyamata minden bizonnyal általánosságban is árulkodik min

den Kosztolányi-íráséról. A Kosztolányi-mü, a Mostoha félbemaradt keletkezéstörténetéről 

azonban - tények híján - eddig nem sokat tudtunk, illetve - mint látni fogjuk - azt sem ponto-

„250 Bori Imre

„251

250 Kiss Ferenc: A „Mostoha". Ismeretlen Kosztolányi-torzó. Új írás, 1966. júl. 109-114.
251 BI [Bori Imre]: Kosztolányi Dezső hagyatékából. Híd, 1966. 611-612.
252 Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp., 1979. 335-336.
253 A kiemelés tőlem: В. T.
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san. A most előkerült adatok tehát jelentősen „átírják” Kosztolányi „írói kudarcának” történe

tét.

2

Általános irodalomtörténeti vélekedés, hogy Kosztolányi a Mostohában az unokaöcs, Csáth 

Géza tragikus életét írta volna meg, sőt ezt a feladatot halála előtt maga Csáth testálta rá.

Szajbély Mihály, Csáth monográfusa és életműsorozatának sajtó alá rendezője is (csu

pán) Kosztolányinéra hivatkozva írja 1989-ben megjelent életrajzában: „Csáth szerette volna, 

ha unokabátyja megírja morfínizmusba torkollott élete történetét. E munkához, segítségkép

pen, nem csupán naplóját hagyta Kosztolányira, hanem annak végén, Jegyzetek D-nek cím

mel, pontokba szedte életének azokat az eseményeit is, amelyeket döntőnek és a regényben 

feltétlenül kiemelendőnek gondolt”,254 majd idéz a Jegyzetekből. Lényegében ugyanezt fo

galmazza újra - de már idézés nélkül - az életműsorozat napló és levelezéskötetének utósza

vában: „És [Csáth] hitt Kosztolányiban, akinek pszichoanalitikus műveltségét nagyra becsül

te. [...] Végakarata volt, hogy Kosztolányi foglalja regénybe, azaz fejtse meg félresikerült éle

tének titkát. Az író-rokont közös szabadkai gyermekkoruk, egykori bensőséges barátságuk is 

predesztinálta erre a feladatra, Csáth pedig, munkáját megkönnyítendő, rá hagyta a naplóját és 

élete végén külön utasításokat is fogalmazott számára.”255 A Szajbély által idézett Jegyzetek 

azonban nem szerepel az általa sajtó alá rendezett napló-kötetben, mert azt „eredetileg” a ko

rábban többször is kiadott, 1912-1913-ban írt Csáth-naplók után közölték, melyek azonban - 

Szajbély szerint - filológiailag semmiképpen sem hitelesek, mert nem ellenőrizhetjük az ere

deti kéziratokat, amelyek talán megsemmisültek, elvesztek vagy lappanganak valahol, és csak 

gépiratos másolatukat ismerjük, s hozzájuk hasonlóan még más részleteket is, melyeket tulaj

donosuk, Dér Zoltán több helyen is idézett, de „az idézetek lelőhelyére ugyan semmiféle uta-
, 256lást nem tett”, s a „kéziratok pillanatnyilag hozzáférhetetlenek”, 

így „csak” az 1914-16 közötti, hitelesnek tekinthető és tekintendő naplókat adja. Ennél meg

lepőbb, hogy a 1912-13 közötti naplók legutóbbi, Dér Zoltán által sajtó alá rendezett, bővített 

szövegű - de sem az újonnan közölt részek, sem az utószóban idézett, eddig kiadatlan levelek 

forrását meg nem jelölő - kiadása szintén nem tartalmazza a Jegyzeteket, „mert - a szerkesztő

Az életműsorozat kötete

254 Szajbély Mihály: Csáth Géza. Bp., 1989. 16.
255 Szajbély Mihály: A naplóíró Csáth Géza. In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek 1914-1916. Bp., 
1997. 308-319. S. a. r.: Dér Zoltán és Szajbély Mihály.

Szajbély Mihály: Csáth Géza, 8.256
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, 257szerint - ezek későbbi évekről szólnak”. Ezért egy korábbi kiadásból idézzük - fenntartva,

hogy hitelessége ellenőrizhetetlen - a Jegyezetek D.-nek hat pontja közül a harmadikat: 

„Hangsúlyozandó a degenerált születés. Illúziók a megholt anyára. A fiú ragaszkodik az apá-
„258hoz, azonban bizonyos okok állandó félreértéseket szülnek. Ennyi az, amit ebben Csáth a 

gyermekkorából kiemel, s amit „megírandónak” tartott belőle - a mostohát nem említi.

Amire Szajbély Mihály hivatkozik, az Kosztolányiné férjéről írt könyvének Csüggedés 

- Betegség fejezete, melyben a feleség Kosztolányi utolsó éveinek írói munkásságáról, a 

megvalósítatlan tervekről, félbemaradt munkákról szól. Ebben - természetesen - első helyen 

szerepel a Mostoha-. „Unokaöccsének, Csáth Gézának tragikus élete és halála volna a regény 

tárgya. Csáth Géza végakaratában őrá hagyta a naplóját, és arra kérte, írja meg pusztulásának 

történetét. Dide ennek a pusztulásnak a magját Csáth Géza korai árvaságában s apjának má

sodik házasságában látja. De nemcsak a gyermek tragédiáját látja, hanem talán még inkább a
„259mostohaanya áldatlan helyzetét. Később egy interjúban részletesebben vall erről az idő

szakról, a Mostoha keletkezési körülményeiről: „Dezsőt idősebb korában nagyon érdekelte a 

pszichológia. Szilárd meggyőződése volt, hogy valami oka van annak, ha valaki rosszat tesz. 

Szerinte nem a mostoha tette tönkre a gyerekeket, mert minden, amit tett, csupán védekezés 

volt a mindennapi megalázás ellen; az ellen, hogy folyton az édesanyjukkal mérték össze, 

hogy elhúzódtak tőle, amikor megcsókolta őket. Olyan volt, mint egy áldozati bárány, mert a 

gyerekek önzése ugyancsak megkeserítette minden percét. Be sokszor mondogatta férjem: az 

emberek csak saját szempontjaikat tartják szem előtt, saját szemszögükből nézik az igazságot,

pedig ahány ember, annyiféle. Ezért igyekezett minél hívebben visszatükrözni nemcsak a
„260gyermekek lelki világát, hanem a mostoháét is. Ezek mellett Kosztolányiné egy kéziratban 

maradt és először 1987-ben közzétett visszaemlékezésben eleveníti fel legrészletesebben

Csáth Gáza alakját és az írói végakaratot: „A nyolc hónapra született fiú nyolcéves korában 

árván maradt, így édesanyjáról kevés emléke volt, de az a kevés elevenen élt benne. Olyany- 

nyira, hogy nevelőanyját mindig mostohának tartotta, sohasem tudta őszintén megszeretni, s 

későbbi eltévelyedéséért is részben őt okolta. Erről akart regényt írattatni unokabátyjával, 

Kosztolányi Dezsővel, aki - mint azt Mostoha című regény- és színmüvázlata bizonyítja - 

eleget is próbált tenni kérésének. [...] Ennek a regénynek és színdarabnak a terve és több fe-

257 Hunyadi Csaba: A szerkesztő megjegyzése. In: Csáth Géza: Napló 1912-1913. Szeged, 2002. 158.
258 Csáth Géza: Napló 1912-1913. Szekszárd, 1989. 133. - Ugyanitt olvasható még a nagyrészt a feleségtől, Ol
gáról írt 13 pontból álló Általános megjegyzések (135-138.), illetve a házasság és a betegség újabb összefoglalá
saként a 21 pontba szedett Desirének (139-142.), amely utóbbi jegyzet már nem tartalmaz a gyermekkorra tett 
utalásokat.

Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp., 1990. 252.
Dévavári [Dér] Zoltán: Tüzes cipőben táncolt... Beszélgetés Kosztolányi Dezső özvegyével a „Mostohá"-ról. 

Hét Nap, 1963. szept. 20. 10.
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»261jezete megvan részben még kidolgozásra váró gyorsírásban. Kosztolányiné ebben az em

lékezésében maga keresi az okokat Csáth tragédiájára, és mást talál, mint a szakirodalom, hi

szen azok „csak afféle rákent, kivetített okok”, mert szerinte az összeomlás kiváltója „mé

lyebben gyökerezett, s a gyűlölt háború [...] is legföljebb gyorsította a folyamatot”, de hogy 

mi ez a mélyebben gyökerező ok, arról nem szól.

Szól viszont másról. A Csáth Géza legendás végakaratában szereplő feladatról, hogy 

Kosztolányi írja meg az ő életét, eddig csak életrajzából tudott mindenki, és állítását - hogy 

így született a regény ötlete - mindenki tényként kezelte. A Kosztolányi- és a Csáth- 

szakirodalom egyaránt hitt neki - talán az okozatot az ok helyébe állítva, hiszen a Mostoha 

részletei ismeretesek -, anélkül, hogy igazolásul valódi bizonyítékot szolgáltatott volna. Ez a 

hagyatékban maradt írás azonban tartalmaz két olyan sort, amely igazolni látszik a visszaem

lékező korábbi szavait. Kosztolányiné ugyanis idéz a rejtélyes végakaratból: „[Csáth] Koszto

lányihoz írott utolsó - végrendeletszerü - levelében, amelyben arra kéri unokabátyját, hogy

írja meg az ő regényét - »Tanuljon regényemből az ifjúság, az orvosok, de főleg a férfiak! A

házasulandók. írd meg egy 500 oldalas regénynek és add ki...« - a TBC-től való félelmét és
»262egy lelkiismeretlen, ostoba orvost okol az első morfiumadagért.

Ennyit ismerünk a rejtélyes testamentumból, ezt is egy közvetítő idézet formájában. 

Mert a „végrendeletszerü levél” nem található az MTA Könyvtár Kézirattárában őrzött Kosz- 

tolányi-hagyatékban, így csak valószínűsíthető, hogy létezett; talán a Budapest ostromakor a 

Kosztolányi-házat ért bombatalálat során (vagy később) megsemmisült, eltűnt, vagy azóta is 

lappang valahol. Elvileg a hagyatékban őrzött többi Csáth-levél mellett kellene lennie, de 

nincs - a hagyaték e részének szétszóródására utal az is, hogy Réz Pál 1977-ben közzétette 

Csáth Kosztolányihoz írt egy másik „hiányzó” levelét (mely egy irodalom- és művészetbarát 

magángyűjteményében található) 

vannak. Előkerülésében csak reménykedni lehet - addig be kell érnünk a Kosztolányiné idézte 

két sorral.

263 -, illetve ott, ahol a Kosztolányira hagyott Csáth-naplók

Ismerünk azonban egy másik „végrendelet”, amelyben azonban nem szerepel az idé

zett szövegrész. Ez a végrendelet egy levél, melyet Csáth 1917. július 2-án öccsének, Brenner 

Dezsőnek írt. A dokumentum önmagában is számos adalékkal szolgálhat Csáth Géza életraj

zához és utolsó napjainak megértéséhez, azonban a Mostoha egyes forrásainak azonosításához

261 Kosztolányi Dezsőné: Csáth Géza. Közli: Dér Zoltán: Adalékok Csáth Géza életrajzához. Üzenet, 1987. jan- 
márc. 185-203. = Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem. Szerk.: Borgos Anna. Bp., 2003. 
375-377.

A kiemelés tőlem: В. T.
263 Réz Pál: Kosztolányi elfelejtett bírálata, Csáth ismeretlen levele. Üzenet, 1977. febr.-márc. 168-171.
262
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is egyértelmű útmutatóul szolgál. A tervezett (és terveztetett) regényre vonatkozólag az alábbi 

részeket találjuk a levélben: „Arcképeimet te gyújtsd össze és Desirénél legyenek, szerelmes 

levelezésünkkel együtt, ha regényt ír rólam, utána azonban vedd vissza tőle. A levelezés úgy 

állítandó össze, hogy az én levelem után O. válasza következzék. [...] Az összes neked szóló 

leveleket, amiket halálom után kapni fogsz, olvastasd el D. -vei. Neki mindenről kell tudni. 

Ezt kiegészíti: Walker naplóm, amit rakj össze (a Wertherin ládában Roth Kovácsnál) és 

egyéb szexuális naplóim. Ezeket ne bízd senkire és szállítsd el a Wertherin ládában, kézirata

immal együtt. Amit D.-nek átadsz - azt gondosan olvasd el: vannak dolgok, amiket ő ne tud

jon. {Ezt te meg fogod tudni ítélni.) Életem utolsó keserves esztendejének megírásához szük

ségesek azok a jegyzetek, melyek a zöld csíkos rendelő könyvben és a Z. X. jelzésű könyvben 

Igen beszédesnek tartom a levél önellentmondásait: Csáth először azt írja, hogy 

Kosztolányinak „mindenről tudni kell”, pár sorral lejjebb viszont már válogatásra kéri öccsét: 

„vannak dolgok, amiket ő [ti. Kosztolányi] se tudjon”. Ebben az ellentmondásban nemcsak az 

utolsó napjait élő Csáth zaklatott lelkiállapota tükröződik, hanem az „önkéntes” regényhős bi

zonytalansága is: Kosztolányit mit örökítsen át róla az utókor számára. Első gondolata a teljes 

őszinte kitárulkozásé, hogy az életrajzát regényben megírónak mindent tudnia kell, később 

azonban már retusál saját képén: mindent azért mégsem. Fontos továbbá az is, hogy a levél 

több még lappangó, kiadatlan Csáth-dokumentumok létére hívja fel a figyelmet - ezek isme

rete jelentősen hozzájárulna a Mostoha keletkezéstörténetéhez is. Viszont meg kell jegyezni: 

ez a levél még mindig nem az a Kosztolányiné által említett „végrendeletszerü levél”, amely

ben Csáth Kosztolányit egy róla szóló regény írására buzdítja; az még mindig nem került elő.

A hiányzó levél - és így a feladattestálás - egykori létére azonban közvetett bizonyíték 

lehet még a Kosztolányi-hagyaték némely más, részben publikált, részben eddig publikálatlan 

darabja is.

„264vannak.

„Minden levélre válaszolt. Az írásait, leveleit betűrendben, keltezés szerint elrakta. Ez
volt egyetlen pedánssága”265 - írja Kosztolányiról felesége, és az általa említett „pedánsság” 

annyira alapos volt, hogy Kosztolányi a betűrendbe, keltezés szerint elrakott levelekhez saját 

maga jegyzeteket is készített. A hozzá írt Csáth-leveleket tartalmazó borítékon ez áll: „Sze
gény Csáth Géza hagyatéka, hozzám írt végrendelkező levelei, kívánságai [?]”.266

Kosztolányi többes számban ír, és ez azt valószínűsíti, hogy - mivel minden levélre 

válaszolt - a szintén „ismeretlen” válaszlevelében, talán csak ráhagyva az ötletet egyre bete-

264 Dér Zoltán: Csáth Géza végrendelete. Magyar Szó, 2006. jan. 25. A közlés betűhíven adja a levelet; jelen idé
zetben a rövid-hosszú magánhangzókat javítottam: BT.
265 Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső, 246.
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gebb és kétségbeesettebb unokaöccsére, talán komolyan gondolva, elvállalta a „feladatot” - s 

ezek után Csáth Géza több küldeményben közölhette a „tervezett” regényben szerepeltetni kí

vánt adatokat, észrevételeket. (Bár Kosztolányiné Csáth Kosztolányihoz írott utolsó leveléről 

beszél, de talán csak „sorsszerűsít” vagy téved.) Ilyenek lehettek Csáth már említett, az 1912— 

13-as naplók után közölt Jegyzetek D.-nek és Desirének „című”, pontokba szedett megjegyzé

sei, ilyen lehetett az a szintén ,JDesirének.” feliratú, keltezés nélküli feljegyzés, melyben egy 

1917-es álmát - „meg kellett halnom. De egy napot engedtek, hogy az életbe visszatérjek” - 

írja le,267

ben Csáth közös emlékeket és orvosi (ön)diagnózist kapcsol össze:

és talán ezek közé tartozik az a máig publikálatlan, keltezés nélküli jegyzet, amely-

к. Desiré!

Emlékezel Szibi járására. Ez egy tabeses járás volt!! Az[,] hogy beszédben tévedt az öreg: 

,, nekem is volt ilyen kardja "[,] paralysis azaz chrónikus alkoholos agylob következménye!! 

Sokszor gondolom, hogy csak a betegség a bajom, de nem bizonyos, hogy nem lettem volna 

bolond, és nem esett volna szét az agyam, ha ezek a rémes kínzások közbe nem jönnek. Hiszen 

addig jól aludtam, jól dolgoztam.

Ugyanennek a tünete Grohmann kicsinyes panaszkodása, amit te élesen megfigyeltél és amiatt 

neki a „ csonthártyás jelény ” nevet adományoztad. 268

Csáth azonban sem itt, sem a korábban már közzétett dokumentumokban nem utal az 

emlékekkel, álmokkal és egyéb, akár pontokba szedett megjegyzésekkel kapcsolatban a fel

adatra magára, a regény szót nem említeti. (Tehát akár attól független „emlékeztetők” is le

hetnének.) S bár Kosztolányi a „végrendeletszerű levélre” írt válaszát nem ismerjük, hagyaté

kában található egy másik, szintén publikálatlan, a válasz válaszaként is olvasható „levél”, 

amelyben Csáth egyértelműen a feladatról, a regényről beszél:

Desiré!

A regényben be kell állítani a diadalmas férfit, akinek minden ügye klappol. 1911 őszén az 

önelvonás izgatott örömeit. (I. napló)

267 Ms 4622/115. Közli: Dér Zoltán: A testvéri felelősség dokumentumai. Kísérletek Csáth Géza megmentésére. 
Üzenet, 1975. febr.-márc. 160-190. In: Uő.: Ikercsillagok. Újvidék, 1980. 123-165.

Ms 4622/118. - Csáth Géza feljegyzéseiben több helyütt a maitól eltérő módon használja a rövid-hosszú ma
gánhangzókat, ezeket a maihoz igazítottam, a többi javítást jelöltem: В. T.
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Azután a kudarcot, a mindennél rémesebb, gonoszul előkészített összeomlást és azt a rémes 

dolgot[,] hogy a nőt sohase lehetett rajtafogni. (Beállítani az anyát és apát is mindkét részről 

- és a keresztény-zsidó ellentétet.) Ami a házasságban - szavakban sohase szerepelt. O. álta

lában: tudott ker[esztény]. nő módjára viselkedni[.]

És én\_,\ ha a zsidó-helyzettel visszaélést, imponálni akarást (minden áron) s efféléket meg

bélyegeztem^} sohase mondott ellen. 269

E feljegyzés nemcsak arról tudósít, hogy Csáth tudatosan „meghatározta” a majdan 

megszületendő regény tartalmát, hanem az első zárójeles utalása szerint valóban el kívánta 

küldeni/küldetni naplóit Kosztolányinak. Azonban ez - mint később látni fogjuk - 1930-ig va

lamiért nem történt meg. (S hogy azután megtörtént-e, abban sem lehetünk egészen bizonyo

sak - Csáth naplóinak sorsa éppoly kusza, mint későbbi kiadásuk története.)

Azonban Csáth Géza már az elveszett „végrendeletszerű levél” előtt adott késztetést 

(„feladatot”) egy mű írására - amely talán az évek alatt az unokatestvér regényíró műhelyében 

a Mostohává alakult, illetve alakult volna -, hiszen egy Kosztolányihoz 1918-ban írott levelé

ben tett ilyen buzdító felszólítást: „Most már csak egy igazi színpadi siker hiányzik. [...] ír

nod kellene egy magyar vidéki kispolgári erkölcsrajzot vagy tragikomédiát ugyanazon légkör-
»270rel, mint az az Apa c. legújabb tárcádban terjeng, 

tatja, de mint látni fogjuk, a mostoha-téma előbb mint drámai mű foglalkoztatta Kosztolányit, 

aki mindvégig érezhette a színpadi siker hiányát, mert „színműveinek, verses vagy prózai je

leneteinek irodalomtörténeti, biográfiai, művelődéstörténeti érdekessége, fájdalom, nagyobb, 

mint önértékük”,271 így a színpadot sosem sikerült meghódítania - ezt talán éppen a Mostohá

tól remélte. Kosztolányiné visszaemlékezése szerint Kosztolányi többször is nekigyürkőzött a 

munkának, de egyszer így fakadt ki: „Lehetetlen feladat manapság középosztályú környezet

ben játszódó regényt vagy drámát írni - mondja. - A középosztály elszegényedett, nincsenek 

korlátjai, hitetlen. Szegény, hitetlen, erkölcs nélküli korban pedig nincs dráma, mert semmi 

sem végzetes, csupán a pénztelenség, az állástalanság. Az orvosnak, ügyvédnek, tanárnak ma 

az a legfőbb gondja, hogy cipőt szerezzen gyermekének, a fiatalságnak, hogy álláshoz jusson.

Még valószínűbb, hogy a két feladat az idők során egybeol-

Igaz, Csáth színpadi mű megírására biz-

,272Kit érdekel ma más kérdés?’ 

vadt, s lett az életrajzi regényből társadalomrajz.

269 Ms 4622/117.
Csáth Géza levele Kosztolányi Dezsőhöz, én., hn. [1918. jún. 18. előtt], MTA Ms 4622/110. Közli: Dér Zol

tán: A testvéri felelősség dokumentumai.
271 Réz Pál: A drámaíró. Üzenet, 1975. febr.-márc. 134-139.
272 Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső, 252.
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A lehetőségeket lehetne még sorolni, de nézzük inkább a tényeket. Bajosan vitatható, 

hogy az általánosítható olvasat (egy apából, egy mostohából, három gyermekből és az édes

anya emlékéből álló polgári család története) mellett a Mostoha valóban Csáth Gézáról (és 

családjáról) szólt volna, legalábbis az alapanyagot (mintát) onnan vette az író - erről tanús

kodnak a fennmaradt részletek, a szereplők és neveik (az egyik fiút Józsinak, a mostohát Ilo

nának hívják benne, Csáth Géza eredeti neve pedig Brenner József volt, akinek édesanyja 

1895. február 6-án halt meg, és akinek édesapja 1896. augusztus 17-én újra megnősült, s fele

ségül vette Budánovics Ilonát), és a referenciális olvasat lehetőségét erősítik Kosztolányi 

1933-34-ből fennmaradt jegyzetei: a Mostohához készített egyik vázlatban (Önéletrajz) több

ször is megemlíti Csáth Gézát, a „morfium, halál” és az „állatkínzás” témáknál273 

Kosztolányi egyetlen nyilatkozatában sem említette tragikusan elhunyt unokaöccsét készülő 

munkájával kapcsolatban, és sehol sem nevezte a Mostohát Csáth-regénynelc, sőt - mint látni 

fogjuk - a mostohaanya és gyermekei történetét „pesti miliőben”, „az Édes Anna világában” 

ábrázolta volna.

viszont

3

Kiss Ferenc mutatta ki monográfiájában, hogy 1929-ben a hírlapíró Kosztolányi félbeszakítot

ta a formálódó Alakok ciklusát a Zsivajgó természet megírása miatt. Ebből azt az alkotás

lélektani következtetést vonta le, hogy Kosztolányi „korántsem dolgozott olyan gyönyörű 

tervszerűséggel, ahogy gyűjteményei alapján hinni lehetne. Ha rábukkant egy-egy termékeny

tárgykörre, lehetőségeit kiaknázta. S mikor anyaga elfogyott, s az olvasó is eltelhetett egy-egy 

téma és műfajtömb élményeivel, akkor új tárgykör után nézett. S ilyenkor műfaja is az anyag 

sugalmai szerint módosult. „274 Kiss véleményével lehet vitatkozni - mondván: Kosztolányi 

mégiscsak tervszerűen dolgozott, csak néha, valamilyen ok miatt változtatott tervein, hiszen

például az Alakok is elkészült -, de 1930 őszén is hasonló történt. Míg 1929-ben az Alakok 

ciklus „riportjait” a Zsivajgó természet rövid „vallomásai” váltották fel, úgy 1930 végén az 

egyre nagyobb számban megjelenő, Esti Kornél alakját szerepeltető önéletrajzi novellákat 

(1930-ban és 1932-ben is tizenegy ezek közé tartozó írás született, míg 1931-ben „mindössze” 

hat) - az önéletrajziságot megtartva - egy nagyobb forma, a regény. A Magyar Hírlap tudósít 

erről Mi készül? rovatában, melyben írók-költők készülő vagy tervezett műveiről lehetett dia- 

logizált formájú „nyilatkozatokat” olvasni: „Kosztolányi Dezsőnek most jelent meg a Zsivaj-

273 Kosztolányi Dezső: Napló 1933-1934. Bp., 1985. 85-86.
274 Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi, 336-337.

131



gó természet című könyve. A termékeny írónak nemsokára új regénye fogja gazdagítani a

könyvpiacot: A mostoha. Témája: egy budapesti orvos feleségül vesz egy intelligens, modem, 

felvilágosodott lányt, aki ezáltal három testvér mostohájává lesz. Hiába akar a három gyermek
„275»édesanyjává« lenni - lehetetlen, végül valósággal halálra kínozza a gyerekeket.

Az előző híradás még egészen másról tudósít. A Magyar Hírlap íróinak új könyveiről 

szólva a Zsivajgó természet közeli megjelenését adják hírül: „Kosztolányi egy finom csipké-
„276zésü prózai költemény-kötettel ugrik ki. Kosztolányi tehát a két időpont között (okt. 19. és 

nov. 30) új regény kiadását vette tervbe, sőt a regényt ekkor már mint hamarosan megjelenő 

könyvet hirdetik. De mikor kezdte írni?

Eddig csak annyi látszott bizonyosnak, hogy az Édes Anna 1926-os megjelenése után.

Dér Zoltán a Mostoha jegyzeteiben ezt írja: „ma már pontosan tudjuk, mikor kezdett Koszto

lányi hozzá a munkához, mert 1930. április 24-én kelt, nemrég előkerült levelében azt írja 

Brenner Dezsőnek, Csáth Géza öccsének, hogy elérkezett a pillanat, amikor eleget tehet uno

katestvére végrendeletének: megírja életét egy regényben. Ugyanekkor arról értesíti, hogy a 

terv már készen áll, sok jegyzetet összeírt, s most lát hozzá az anyag megformálásához, s eh

hez kéri támogatását, mindenekelőtt bátyja följegyzéseit és azokat az írásait, amelyekben mor- 

fínizmusáról beszél, de hálás volna, ha közölné vele saját észrevételeit is. 

módon csak utal a levélre, tartalmi kivonatát adja, de nem idéz belőle, s lelőhelyét sem jelöli 
meg.)

„277 (Dér sajnálatos

A most előkerült adatok ellentmondanak ennek az időpontnak, hiszen az első híradás 

Kosztolányi készülő új regényéről a Mi készül? rovatban 1928. április 15-én jelent meg: 

„Kosztolányi Dezső új regényen és ötfelvonásos drámán dolgozik. Elég érdekes és eredeti.

Mindkettő »pesti miliő«-ben játszódik, pesti emberek a hősei, és napjainkban történik. A da-
„278rab még valószínűleg az őszi szezonra elkészül.

Az említett ötfelvonásos dráma talán a szintén Mostoha címet viselő, de hasonlókép

pen soha el nem készült, csak töredékekben ránk maradt mű lett volna. (Az MTA Könyvtárá

nak kézirattárában őrzött hagyatékban a kézzel írt drámatervezet első oldalának jobb felső 

sarkában kettős aláhúzással a Gonosz mostoha cím szerepel - bár keltezetlen a kézirat, éppen 

tervezet volta utalhat arra, hogy a kezdeti időkben a mostohának a mesék világát idéző jelzője

275 Mi készül? Magyar Hírlap, 1930. nov. 30. 33. - A Zsivajgó természet 1930. október 27-én jelent meg a 
Genius kiadónál; a Budapesti Királyi Ügyészség példányát, melybe az átvételt (engedélyt) igazoló pecsétet ke
rült, a Szegedi Egyetem könyvtára őrzi, raktári száma: 26916.

A Magyar Hírlap íróinak munkái — könyvformában. Magyar Hírlap 1930. okt. 19. 17.
277 Dér Zoltán: [Jegyzetek a Mostohához] In.: Kosztolányi Dezső: Mostoha. Újvidék, 1965. 140-140. Sajtó alá 
rend.: Dér Zoltán.

Mi készül? Magyar Hírlap, 1928. ápr. 15. 23.
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lett volna.279) Csonka keletkezéstörténetének gyökerei azonban régebbre nyúlnak vissza, hi

szen a mostoha-témát feldolgozó nagy mű (előbb dráma, majd regény) gondolatának megje

lenése jóval korábbi. Kosztolányi először 1924-ben (!), tehát az eddigi kezdés-időpontnál több 

mint fél évtizeddel korábban, s még javában a „regényíró” korszakában említi először: 1924. 

március 24-én, egy nappal a harminckilencedik születésnapja után a Fej érmegyei Napló kö

zölt vele interjút, abból az alkalomból, hogy Kosztolányi az Aranysárkányhoz egy székesfe

hérvári főreáliskolában készített jegyzeteket, és azt nyilatkozta legújabb terveiről, hogy hama

rosan két könyve jelenik meg (.A bús férfi panaszai és a Pacsirta), valamint - mondja - „ben

nem él egy komoly dráma gondolata is. A mostoha és gyermekei közti tragikus viszony lesz a 

tárgya. „280

Három évvel ezt követően - tehát már a megjelent regények {Pacsirta, Aranysárkány, 

Édes Anna) után -, 1927 januárjában egy körkérdésben nyilatkozik a drámáról: „megírom 

háromfelvonásos tragédiámat, melyre már évek óta készülök”,281 majd egy hónappal később 

egy bővebb híradás is szól róla: „Kosztolányi Dezső [...] az Édes Anna rendkívüli regénysike

re után most egy három felvonásos tragédián dolgozik. Érdekes ez azért is, mert Kosztolányi 

eddig csak néhány egyfelvonásossal szerepelt régebben, hosszabb lélegzetű színdarabok írá

sával nem is próbálkozott. [...] Budapesten pereg a darab cselekménye. A megcsinálását 

egész egyénien próbálja végrehajtani Kosztolányi. A figurák megrajzolása emlékeztetni fog 

arra a módszerre, amellyel az Édes Annában, kísérletezett teljes sikerrel az író. Kosztolányi így 

jellemezte ezt előttünk: »a közönségnek olyan tükrözését adni és a cselekedeteknek olyan ösz- 

szefüggését megmutatni, mint az Édes Annában...« Tehát emberek lesznek a szó egész értel

mében a tragédia alakjai. „282 Egy újabb hónap múlva egy interjúban megismétli, hogy nem

epikai mü gondolata foglalkoztatja: „Most egy drámán dolgozom. Háromfelvonásos pesti tra

gédia, prózában. Az Édes Anna emberszemléletében írom ezt is. „283 Tehát a darab is folyama

tosan (át)alakult, hiszen Kosztolányi 1927 elején még csak három, 1928-ban azonban már öt

felvonásosra tervezte.

A regényről szóló első híradás dátuma (1928. április) nem pusztán a Mostoha kezdeté

ről - és más művek tervéről - tudósít. Mivel a regény írásának keletkezéstörténete az eddig

279 Ms 4617/13.
Dr. Gál János: Kosztolányi Dezső nyilatkozik legközebbi terveiről. Fejérmegyei Napló, 1924. márc. 30. In: 

Kosztolányi Dezső: Gyémántgöröngyök. Bp., 2001. 197-200. Szerk.: Urbán László. - Kiemelés tőlem: В. T.
281 Magyar írók — terveikről és a mai magyar színpadi irodalomról. Tolnai Világlapja, 1927. jan. 1. 52. Közli: 
Hafner Zoltán: „Hiányzik az áhitat... ". Válogatás Kosztolányi Dezső nyilatkozataiból 1926-1936. Üzenet, 2001. 
márc.
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282 Mi készül? Magyar Hírlap, 1927. febr. 13. 15.
[Virágh Ferenc] -ágh: Kosztolányi Dezsőnél. Pásztortűz, 1927. márc. 13. = Kosztolányi Dezső: Gyémántgö

röngyök, 211-214.
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„ismert” 1930 helyett két évvel visszadatálódik, közelebb került Kosztolányi aktív regényíró 

korszakának lezárulásához, hiszen az Édes Anna alig másfél évvel a nyilatkozat előtt, 1926 

novemberében látott napvilágot. Mivel az utolsó befejezett regény megjelenésének és a kö

vetkezőleg tervezett regény írásának megkezdése között csupán ennyi idő telt el, ez akár arra 

is utalhat, hogy A rossz orvos (1921) után Kosztolányi szinte haláláig (1933-34-es jegyzetei

nek tanúsága szerint) folyamatosan regényt (is) írt, regényen (is) gondolkozott. Ha másfél év 

kihagyás nem jelent korszakhatárt a regényírói szakaszban (miképpen nem jelent azt a Nero 

[1922 ősze] és a Pacsirta [1924 tavasza] között eltelt ugyanennyi idő sem), akkor Kosztolányi 

nemhogy felhagyott volna a regényírással, mint régebben állította a szakirodalom, hanem 

csupán egy jóval nagyobb regénykorszakról beszélhetünk, amely A rossz orvossal kezdődött 

és az Esti Kornéllal (illetve a Mostoha jegyzeteivel) fejeződött be. Bár némileg „ront” ezen az 

elgondoláson az, hogy a Mostoha sem ekkor (1928), sem később nem készült el, tehát a sza

kasztörés több évesre (1927-1932) nő.

A második híradás a regényről bő félévvel később, 1928 decemberében található. A 

„Milyen irodalmi szenzációt ígér a közelgő újév?” kérdésre a Mi készül? rovat így válaszol 

önmagának: „Az első helyen Kosztolányi Dezsőt kell megemlítenünk, aki két nagy munkán 

dolgozik. Az egyik egy regény, melynek témáját hét pecsét alatt őrzi a költő, a másik pedig

egy különös kétkötetes mű, mely valószínűleg februárban jelenik meg. »Alakok« lesz a címe, 

és Kosztolányi száz pesti típust fog felsorakoztatni benne és száz pesti kabinetfigurán keresz-
»284tül vetíti elénk a főváros életét és karakterét.

A híradás két részletében ad fontos információt: az egyik éppen egy nem létező hír, 

miszerint a készülő regény még hétpecsétes titok, annyira, hogy nemhogy tartalmi kivonatát 

adná a szerző, de még címét sem árulja el, a másik az, hogy a darab helyett immáron egy na

gyobb formátumú prózaciklus megírását tervezi. Az Alakokat először éppen a regényről szóló 

első nyilatkozat mellett, 1928. április 15-én említik a Mi készül? rovatban („[Kosztolányi] ki

adja könyv alakban is újságfolytatásokban megjelent, tipikus pesti foglalkozásokról szóló 

portréit »Alakok« címen”), s ez a terv - ha némileg átalakult, más formában is - megvalósult. 

1929-ben megjelent az Alakok, igaz, csak egy kötetben és „mindössze” harmincöt kis „inter

jút” magában foglalva. (Második kötete négy évvel később látott napvilágot, Bölcsőtől a ko

porsóig címmel, négy ciklusában - szintén - harmincöt írással. A bennük olvasható „ripor

tok” műfaji hasonlóságán túl Kosztolányi egy levele is arról árulkodik, hogy az 1933 novem

berében megjelent újabb gyűjtemény valójában az Alakok tervezett második kötete. A levél

284 Mi készül? Magyar Hírlap, 1928. dec. 8. 25.
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címzettje - boríték híján csak feltételezni lehet - valószínűleg Czalcó Elemér, aki 1925 és 

1934 között a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda igazgatója, így az Alakok kiadója is volt. 

Kosztolányi ebben a levélben tervezett kötetét még nem a később megjelenő címmel említi: 

„Méltóságos uram, ismétlem: nagyon hálás volnék, ha azt az ügyet javamra elintéznéd. A kö
tet címe ez lenne: Új alakok. Csütörtökön majd bátorkodom érdeklődni. Vagyok jó híved és 

tisztelőd: Kosztolányi Dezső.”285) A Mostoha írását tehát most az Alakok összeállítása szakítja 

meg, miképpen korábban a Zsivajgó természet éppen az Alakokéi.

Kosztolányi a készülő regény címét és tartalmát illető titkot 1929 nyarán oldotta fel. 

Ekkor olvasható először A mostoha című regény cselekményének egy nagyon rövid összefog

lalása: „Kosztolányi Dezső most fejezte be A mostoha című regényét. Kosztolányi új regé

nyének főalakja egy rendkívül intelligens és emberséges lelkű úriasszony, aki három gyermek 

mostohaanyja lesz, nem tud megküzdeni helyzetével, jó anya akar lenni, s végül éppen úgy 

gyötri férje gyermekeit, mint a mesebeli mostohák.

Kosztolányi befejezte A mostoha című regényét? Meglepő hír. De a több mint egy év 

(1928 áprilisától 1929 augusztusáig), Kosztolányi munkatempóját ismerve, elég is lehetett rá. 

Még akkor is, ha mellette más munkákon is - hírlapi cikkek, fordítások - dolgozott.

A „most fejezte be” után egy nyomatékosabb hír következik 1929 novemberéből: 

„Néhány hét múlva kerül ki a könyvpiacra Kosztolányi Dezső új regénye: A mostoha. Koszto

lányi új könyvében egy budapesti orvos feleségül vesz egy intelligens, világosan látó leányt, 

ki ezáltal mostohaanyjává lesz az orvos első házasságából származó három gyermekének. A

„286

második feleség hiába akar igazi anyjává válni férje gyermekeinek, nem sikerül neki és min-
„287dig - mostoha marad.

A regény tehát nyomdakész állapotban várta a megjelenést. Erre utal a Genius kiadó 

egy könyvajánló prospektusa is, mely a hamarosan megjelenő művek között hirdeti Kosztolá

nyi regényét. Ennek szövegét Péter László adta közre, azzal az indoklással, hogy „kétségen 

kívül a prospektus forrása csak maga az író lehetett, így tehát hiteles irodalomtörténeti doku

mentumnak kell tartanunk”: „Kosztolányi Dezsőnek ez a legújabb regénye, mint az eddigiek 

is, az emberei lélek mélységeinek éles és szuggesztív megrajzolásával, a stílus tisztaságával és 

döbbenetes ábrázoló erejével emelkedik ki nemcsak a magyar, de az egész civilizált földke

rekség könyvterméséből is. A mostoha azonban még annyiban is jellegzetesebb munkája 

Kosztolányinak a régebbi nagyszerű regényeiméi, mert a lélek ismeretlen, rejtett rétegei körül

285 Kosztolányi Dezső levele Czakó Elemérnek (J), Budapest, 1933. szept. 16. Magántulajdonban. A levél máso
latáért Lengyel Andrásnak tartozom hálás köszönettel.

Mi készül? Magyar Hírlap, 1929. aug. 4. 23.
Mi készül? Magyar Hírlap, 1929. nov. 15. 25.
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felmerülő kérdéseket itt nemcsak mellesleg vizsgálja, hanem müvének középpontjába teszi. A 

regény tartalma: egy budapesti orvos feleségül vesz egy rendkívül intelligens, művelt, világosan 

látó leányt, ki ezáltal mostohaanyjává válik három testvérnek. Bármilyen jóravaló emberek a 

szülők s bármilyen értelmesen ítélik meg a szomorú helyzetbe került gyermekek helyzetét, 

mégsem tehetnek semmit az ellen, hogy az asszony valóban mostohává váljék. Hiába tudnak, 

hiába értenek - az élet és a természet könyörtelensége erősebb az ő intelligenciájuknál. És hiába 

mozgósítják a pszichoanalízist, hiába akarják magukat modem, elfogulatlan emberekké nevelni 

- mindez végül csak arra jó, hogy az asszony valósággal a halálba gyötörje a gyerekeket.

Keserű történet ez - illetve keserű volna, ha maga az a fenséges és ragyogó művészet, 

mely Kosztolányi összes munkáit jellemzi, nem emelné fél a fájdalmas históriát a derűsen és 

higgadtan bölcselkedő klasszikus filozófusok gondolatainak megnyugtató szférájába. Kevés

olyan tökéletesen megírt s nobilis eszközeiben is izgalmasan érdekes regény látott napvilágot
»288az utóbbi évtizedek folyamán, mint A mostoha.

Péter László ebben a cikkben azt az érdekes hírt is közli, hogy a Genius-prospektus 

Mostoha beharangozója hátoldalán éppen egy másik soha el nem készült regény hirdetése ol

vasható: Móra Ferenc Szerelmi levelezőjének tartalmi kivonata. (És mindkét regény 4 pengő 

80-ba került volna.)

A két regény tehát egy időben jelent volna meg. De mikor?

Az időmeghatározásban éppen a Móra-regény lehet segítségünkre. Péter László egy 

másik cikkében közzéteszi a katalógus Mórára vonatkozó részét is. A regény szüzséjének is

mertetése így kezdődik: „A Szerelmi levelező az egész vidék ifjainak-leányainak szerelmi le

velezője, az elszegényedett, megrokkant lelkű magyar intellektuel, aki miután régi kenyerét, 

régi pozícióját elvesztette, abból tengeti életét, hogy másoknak, nyersebb, fiatalabb, erősebb
»289 Péter László ismerteti a re-embereknek udvarlási és szakítási formulákra van szükségük, 

gény „alakulástörténetét”, idézi Mórának azokat az interjúit, ahol korábban vagy később is er

ről a (készülő) művéről nyilatkozik, majd a katalógus (tehát a regény beharangozott elkészül

tének) dátumát „az Ének a búzamezőkről [1927 ősze - В. T.] sikere után, tehát 1930 táján” je

löli meg. Emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy éppen a katalógus szövegéből a regény 

alakulástörténetének egy fontos fordulópontja olvasható ki: a korábbi nyilatkozatokhoz képest 

a mű „ismét jelentősen módosult formájában”, hiszen „a regény környezete megváltozott:

Budapest helyett [...] Szeged környéke a színhely.”

Péter László: A Mostoha. Kosztolányi félbemaradt regénye. Élet és Irodalom, 1961. nov. 4. 8.
Péter László: Hannibál föltámasztása. Móra Ferenc regénye. Délmagyarország, 1954. nov. 21. 5. In: Uő.: 

Móra műhelyében. Bp., 1999. 71-76.
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Péter László nem téved a könyvajánló idejének körülbelüli meghatározásában, de lehet 

pontosítani, és éppen a Magyar Hírlap már többször idézett Mi készül? rovatának segítségével. 

(Móra főmunkatárs volt a lapnál, ennek információi tehát naprakészen, elsőkézből származtak.) 

Készülő regényéről itt Móra egyszer nyilatkozik, 1929. október 13-án; és a nyilatkozat szövege 

szinte azonos a katalógusbeli hirdetésben olvashatóval: „Móra Ferencnek nemsokára megjele

nik új regénye: a Szerelmi levelező. Megnyugtató és kellemes meglepetés ez a hír, mert bárhogy 

is örültünk Móra archeológiái kutatásai nagy sikerének, titokban attól féltünk, hogy ezalatt az 

idő alatt pihen a tolla. A Szerelmi levelező dokumentuma annak, hogy Móra Ferenc nem hanya

golta el az irodalmat. Új regényének hőse: a Szerelmi levelező egy elszegényedett, megrokkant

lelkű magyar intellektuel, aki, miután kenyerét, pozícióját elvesztette, abból tengeti életét,
„290hogy pénzért ellátja az egész vidék ifjainak és leányainak szerelmi levelezését.

A Magyar Hírlapban, megjelent két nyilatkozat és a Genius-prospektus két ajánlószö

vegének egybevágása miatt kijelenthető, hogy A mostoha (és Móra Szerelemi levelezőit) tehát 

1929 telén, feltehetően karácsonyra látott volna napvilágot.

A regény azonban - mint tudjuk - nem jelent meg ekkor. Más munkák jöttek: az Ala

kok és a Zsivajgó természet, és 1930 elején egy igazán meglepő hír Az Est című lapban: 
„Kosztolányi Dezső »Márta« című új regényét írja”.291 Sajnos a hír maga csak egy képaláírás, 

nincs mellette szerzői nyilatkozat vagy interjú, így - ha Kosztolányi valóban tervezett és el

kezdett is ilyen regényt, s nem csupán a Mostoha egy esetleges „címváltozatáról” van szó - a 

Mártáról nem tudunk semmi többet. (Bár az életműben éppen e hírhez közeli dátummal buk

kan fel az egyetlen Márta nevű hős, az 1929-ben megjelent - tizenhárom részből álló - Cuk

rászda cimű novellában.) Ha azonban tényleg dolgozott Márta című regényén, hamar felha

gyott vele, mert - mint Dér Zoltántól tudjuk - Kosztolányi 1930. április 24-én levelet intézett 

Brenner Dezsőhöz, és Csáth Géza naplóit és feljegyzéseit kérte a róla írott regény elkezdésé

hez. Ekkor tehát ismét elkezdi a - bár címen nem nevezett - Mostohát, és ebben a „magánnyi

latkozatban” vallja be, hogy „a terv már készen áll, sok jegyzetet összeírt, s most lát hozzá az 

anyag megformálásához”, tehát amiről az eddigi nyilatkozatok szóltak, azt vagy megsemmisí

tette, vagy meg sem írta. (Sajnos Brenner Dezső válaszlevelét nem ismerjük, csak valószínűsí

teni tudjuk, hogy végrehajtotta - legalább részben - az unokatestvér kérését, hiszen a dolgozat 

elején közölt Csáth-feljegyések a Kosztolányi-hagyatékban találhatók, Kosztolányi tehát 

megkapta őket.)

290 Mi készül? Magyar Hírlap, 1929. okt. 13. 25.
Illusztrált műteremhírek. Az Est fotóriportja. Az Est, 1930. febr. 7. 7. A dokumentumra Lengyel András hívta 

fel figyelmem.
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Ha hiszünk a nyilatkozatoknak, Kosztolányi nagy lendülettel láthatott az íráshoz, 

ugyanis az áprilisi levél után pár hónappal, 1930 novemberében a már idézett nyilatkozat, 

(ismét) A mostoha című új Kosztolányi-regény hamaros megjelenéséről tudósít.

Amely viszont ekkor - valószínűleg szintén karácsonyra tervezve - sem jelent meg. 
Helyette csak egy újabb hír, háromnegyed évvel az előző után, 1931. augusztus 2-án: „Új re

gényen dolgozik Kosztolányi Dezső”,292 majd két héttel később egy (újabb) meglepő hír kö

vetkezett: (ismét) majdnem készen van a mű! A lap (újra) azt adja hírül, hogy „Kosztolányi 

Dezső most végzi az utolsó simításokat Mostoha című regényén. A regény középpontjában az 

a mostohaleánya [sic!] áll, aki szívvel-lélekkel igazi anyja akar lenni férje gyermekeinek, de a 

közvélemény és a gyermekek lelkében meggyökeresedett - mostoha elleni előítélet megaka

dályozza ebben.

Kosztolányi tehát 1931-ben, az első híradás után három évvel még dolgozott a regé

nyen, melynek címe is ekkor változott meg, s lett a névelős A mostohából a névelő nélküli 

Mostoha változat. (S maradt meg ennek; ezzel a címváltozattal adták ki töredékeit.)

De a regény ekkor sem jelent meg. Nem tudjuk, mi történt. Lehet, hogy Kosztolányi 

valóban majdnem elkészült vele, de a kiadás előtt meggondolta magát, s visszavette kéziratát, 

valószínűbbnek látszik azonban az, hogy korántsem volt annyira készen, mint azt többször is 

- talán a közvélemény (és a maga) megnyugtatására - nyilatkozta.

»293

4

Kosztolányi tehát az írást többször is megszakítva, nem folyamatosan dolgozott a Mostohán. 

A regény szaggatott keletkezéstörténetére felesége is visszaemlékezik: „Már jó néhány esz

tendeje egy regény tervével foglalkozik. [...] Újra meg újra belekezd az írásba, de nem megy 

a munka. Kedvetlen. Az Édes Anna óta nem írt regényt. [...] Sok gyorsírási jegyzetet csinál, 

sok ívpapírt teleír, de nem érez lendítő erőt. Időnként bele-belekezd, de megint abbahagyja. A

Ennek egyik oka - különös módon - éppen az Esti Kornél lehet. 

1930 őszén a novellákat háttérbe szorította a regény - ekkor éppen fordítva: a regényt a novel

lák. Kosztolányi újra a rövidforma felé fordult: 1932-ben havi rendszerességgel közli az Esti 

Kornél alakja köré szőtt novelláit, melyek egy része az Esti Kornél, más része pedig az Esti 

Kornél kalandjai részét fogja képezni. Ekkor már biztosan kötetben, illetve ciklusban gondol-

294Mostoha nem készül el.”

292 Legközelebb... Magyar Hírlap, 1931. aug. 2. 21. 
Mi készül? Magyar Hírlap, 1931. aug. 15. 19. 
Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. 252.
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kozott (mint ahogy Bengi László és Lengyel András is erre a következtetésre jut295), tudatosan 

írta a később kötetképzővé váló történeteket; csak három olyan írása (Esti Kornél vallomása, 

Az álmokról, Kagyló és tenger) született ekkor, melyek nem kerültek be egyik gyűjteményébe 

sem. (Ehhez hasonló nagy lendülete volt 1929-ben is, amikor tizenkét Esti Kornél- - vagy ké

sőbb azzá váló - szöveg született, melyek közül, igaz, csak hat került be valamelyik gyűjte

ménybe, talán mert ezeket az írásokat „csak” hírlapi cikknek szánta, mert igazi intenzitással a 

Mostohán és más munkákon dolgozott.)

Az Esti Komél-novellák sorozata (majd a kötet) és a Mostoha keletkezéstörténetének 

kapcsolata azonban nemcsak annyi, hogy azonos alkotói korszakban születettek, és hogy 

mindkettő megidézi Esti Kornél (és Csáth Géza) alakját. Réz Pál 1978-ban kéziratból közzé

tette a hagyatékban fennmaradt Esti megtudja a halálhírt című novellát, amely azonban - Réz 

Pál véleménye szerint is - inkább a Mostoha egy „elkészült” novellisztikus részlete („fejezete, 

esetleg kezdeté"), amelynek témája (a spanyolnáthajárvány) és szereplői (Esti Kornél és orvos 

barátja, Winter Sándor) igazolni látszanak a feltevést, s még „ha néhány motívuma ellent

mond is azoknak - illeszkedik hozzájuk”.296 A közölt résztelekre alapozva Szegedy-Maszák 

Mihály a mellékszereplő Esti Koméi Mostohában olvasható élet-(halál)-filozófíai megszólalá

sait vizsgálja és veti össze az Esti Kornél címszereplőjének e tárgybeli gondolataival. Az átfe

dések és megfelelések bemutatásával arra a következtetésre jut, hogy „Kosztolányi a regény 

félbehagyása után a halállal szemben tanúsított kettős magatartás kifejezését átemelte a Mos

tohából az Esti Kornélba” Hiszen míg a vizsgált két regénytöredék egyikében „Esti a halálra 

való fölkészülésnek a szükségességét, a másikban ugyanennek a lehetetlenségét vizsgálja 

meg. Tekintettel arra, hogy e kétféle magatartás az Esti Kornélban már úgy szerepel, mint a 

címszereplő személyiségének önellentmondása, a Mostoha némely vázlatai az Esti Kornél 

előtanulmányaként is olvashatók. Sőt még az sincs kizárva, hogy Kosztolányi azért nem foly

tatta a Mostohát, mivel arra a következtetésre jutott: a mű alaphelyzete a lélektani regénynek 

korábban használt jelrendszeréhez tartozott, Esti megformálása viszont ellentmondott ennek a 

hagyománynak.”297 Ehhez hasonló oksági viszony olvasható ki Kosztolányi ezen alkotói kor

szakának müfajváltásaiból. Kiss Ferenc írja az Édes Anna után készült Alakok és más riportok 

(„interjúk”) összefüggéséről és a kisebb-nagyobb koherenciát mutató sorozatok

295 Bengi László: In memóriám Cornelii Esti. Az Esti Kornél Tizennyolcadik fejezetéről. Literatúra, 1996/2. In: 
Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, 198-215., illetve: Lengyel András: Genézis és kompozíció viszonya az Esti 
Kornél-ban. Kosztolányi kísérlete az én-integritás bomlásának kompenzálására. Forrás, 2000. jún. 49-62. In: 
Uő.: Játék és valóság közt. Kosztolányi-tanulmányok. Szeged, 2000. 212-238.
296 Réz Pál: Egy ismeretlen Kosztolányi-írás. Új Tükör, 1978. dec. 24. 11. - Az Esti megtudja a halálhírt azóta 
Kosztolányi összegyűjtött novelláinak részét képezi.

Szegedy-Maszák Mihály: Az Esti Kornél jelentésrétegei. In: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, 158-177.297
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(anti)regényszerűségéről, hogy „a nagyepika nagyobb élménytömbökből merít, s ilyen va

gyonnal Kosztolányi négy regénye után már nemigen rendelkezett. Ha tehát a regényíró el

némulása s a Mostoha körüli kudarca és ezek az interjúk időben érintkeznek is, ebből nem

következik a két jelenség szoros és okszerű összefüggése. [...] Másrészről: mikor a regények
„298sora befejeződik, a novellák világa rendkívül kitágul, s a mesélőkedv kilombosodik.

Valóban nem azonos terepen születik a regény és a novella, másféle gondolkodást és 

másféle szerkezeti és nyelvi megformálást kívánnak, ezért szükségszerűen nem készülhetnek 

ugyanakkora intenzitással egy időben. (Tény, hogy Kosztolányinak „nagy” regényíró korsza

kában [1922-1926] nem jelent meg novelláskötete, s ezután is „csak” - az Alakok [1929] kar- 

colatain kívül - 1933-ban jelentkezik újra kötetnyi kisprózával [Esti Kornél], viszont a húszas 

évek közepén, a nagy regények mellett a sajtóban olyan novellaremekeket is közöl, mint a Kis 

dráma a ruhatárban [1924], a Boris könyve, Fürdés, és a Mogyoróssy Paliról szóló Újságíró 

[1925], amely később az Esti Kornél VIII. fejezete lesz.) így ha a Mostohára, vonatkoztatjuk, 

amikor „a regények sora befejeződik”, kijelenthetjük, hogy az Esti Kornél megszületésének és 

végső formába öntésének feltétele végső soron a Mostoha kudarca volt. Másképp - fordítva - 

megfogalmazva: a Mostoha kudarca éppen az Esti Kornélra vezethető vissza. Hiszen 1934- ■ 

ben, tehát már a nevezetes novellasorozatot tartalmazó kötet megjelenése után Kosztolányi 

mintha ismét a regénnyel foglalkozna. A stockholmi kezelés után visszatért írót egy interjúban 

a betegsége és felépülés mellett a készülőben lévő és tervezett munkáiról kérdezik, és vála

szában Kosztolányi első helyen ismét a nagy és rég tervezett művet említi: „A mostoha című 

regényemen dolgozom. Karácsonykor jelenik meg a Geniusnál.”299 Hogy Kosztolányi valóban 

újra elővette az ekkor már tíz éve magában hordozott témát, arról felesége is ír: a stockholmi 

műtét után „Dide munkakedve újra a régi. Folytatja az Esti Kornél-novellákat. Fordítja [a] 

Lear-királyt, a kínai verseket, írja Mostoha című regényét, remekebbnél remelcebb verseit”, 

és maga Kosztolányi 1933-1934-ben írt „naplója” is tanúskodik. Ebben több helyen vázlato

kat készített a tervezett Mostohához: előbb a Regényhez Г feliratú jegyzetben lehetséges tör

ténetelemeket sorolt fel, később a „Mostoha" címszó alatt saját „Önéletrajz"-át állította össze 

pontokban, majd a megírandó regényötletek között első helyen említette.301 De a regény elekor

300

298 Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi, 335-336.
Lánczy Péter: A felgyógyult Kosztolányi Dezső beszél a betegségekről, amelyek csak kicsinyessé teszik az em

bert. Reggeli Újság, 1934. aug. 2. K.: Hafner Zoltán: „Hiányzik az áhitat... "-Dér Zoltán szintén említi az 1934- 
es évszámot a Kosztolányinéval készített s már idézett interjúban, miszerint „Kosztolányi 1930-ban vagy esetleg 
valamivel előbb kezdett hozzá a kulcsregény kidolgozásához, [...] és 1934-ben egy kiadó már arról értesítette 
olvasóit, hogy hamarosan megjelenik a nagy író legújabb alkotása”, de közlése bizonytalanságban hagy, mivel 
sem a kiadót nem nevezi meg, sem az „értesítés” dokumentumának lelőhelyét nem jelöli meg.

Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső, 266.
Kosztolányi Dezső: Napló 1933-1934. Bp„ 1985. 29., 85-86, ill. 88.
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sem jelent meg, mert - ahogy Kosztolányiné írja - „nem készül el”. Az utolsó híradás után az 

egyre betegebb Kosztolányi már csak két kötettel jelentkezett: a Számadás ciklust (is) tartal

mazó Összegyűjtött költeményei 1935-ben, az Esti Kornél kalandjait (is) magában foglaló 

Tengerszem című novellagyűjtemény 1936-ban jelent meg. A Mostoha jól kiegészítette volna 

az életmű-összegző köteteket (ideértem az Esti Kornélt is) - s tette volna még egészebbé, még 

lezártabbá az életművet magát.

5

A „sok ívpapír teleírt”, a „néhány hét múlva kerül ki a könyvpiacra” (1929), a „nemsokára új 

regénye fogja gazdagítani a könyvpiacot” (1930), a „most végzi az utolsó simításokat” (1931) 

és a „karácsonykor jelenik meg” (1934) híradás arra utal, hogy Kosztolányi valóban sokat 

dolgozott a regénnyel és szinte elkészült vele.

Tény, hogy a Mostohával kapcsolatba hozható első szerzői megnyilatkozás 1924-ből 

származik, az utolsó pedig 1934-ből. Az éppen tíz évet felölelő keletkezéstörténet egyben ala

kulástörténet is: Kosztolányi 1924-1928 között még „csak” háromfelvonásos tragédiát terve

zett, 1928 áprilisában ötfelvonásos drámát és regényt együtt, majd 1928 decemberétől már 

„csak” regényt. Tehát nem egyszerre dolgozott a regényen és a darabon, hanem - ahogy a nyi

latkozatokból kiolvasható - előbb színpadra szánta a témát, de nem tudta formába önteni, s 

csak ezután próbálta meg regényben megírni a történetet. (Kosztolányiné sem említi a darabot 

az utolsó évek nagy tervei és félbemaradt munkái között.) Regényen dolgozott, mert négy el

készült regénye után arra volt igény, külföldön és belföldön egyaránt („Olaszországban most 

jelent meg a »Véres költő«, Németországban a baden-badeni Merlin könyvkiadó-vállalat most 

adja lei az »Édes Annát« és a »Rossz orvost«, majd a »Véres költőnek« itt már harmadik ki

adására készülnek”,302 itthon pedig „három elfogyott regénye jelenik meg új kiadásban: az 

Aranysárkány, a Véres költő és az Édes Аппа"ш), ezért többször is „nekiült” és hozzákezdett 

(1928, 1930 és 1934), s a tíz év alatt nemcsak a feldolgozás formája, hanem témája is módo

sult, hiszen „a mű mindinkább eltávolodott az alapötlettől, s Csáth Géza sorsának indító

gerjesztő alaphelyzetén túl a Mostoha nagyszabású társadalmi-lélektani regénynek, illetve 

drámának ígérkezett”.304 S miképpen a Mostoha az írói műhelyben folyamatosan változott, 

úgy utóélete során is: az olvasható Mostoha-szöveg szintén bővült-alakult. Először 1961-ben

302 Mi készül? Magyar Hírlap, 1928. dec. 8. 25. 
Mi készül? Magyar Hírlap, 1929. febr. 17. 19. 
Réz Pál: A drámaíró.
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a Péter László közreadta kiadói prospektusból tudhattuk meg róla történetének vázát, majd az 

1963-ban Dér Zoltán készítette Kosztolányiné-interjú mellett jelent meg belőle részlet, 

1965-ben aztán Dér sajtó alá rendezésében könyv alakban látott napvilágot majdnem az ösz- 

szes részlet, mert végül 1978-ban Réz Pál közölte a regény egy novellisztikus „kezdetét”, 

amely azóta sem került be a regénytöredék szövegébe - merthogy annak négy évtizede nem 

volt új kiadása.

Utópisztikusnak tűnhet a feltevés, hogy egyszer talán előkerül a Mostoha (vagy A 

mostoha) című Kosztolányi-regény - talán csak majdnem kész állapotban, de a ma ismert 

részleteknél jóval bővebb anyaggal -, addig azonban teljes bizonyossággal csak annyi állítha

tó, hogy az MTA Könyvtár Kézirattárában MS 4615/50-75 jelzet alatt található, a Mostohára 

vonatkozó hagyatéki anyagok (ebből regény- és színművázlat 10 fólió, fogalmazványrészlet 

58 fólió, kidolgozott részlet 39 fólió), illetve az Ms 4617/13-15 raktári szám alatt található 

színpadi mű részletei állnak rendelkezésünkre: ennyi (benne az Esti megtudja a halálhírt című 

novellisztikus regényfejezet) biztosan elkészült.

Sorsára leginkább Kosztolányi egy korai bírálatából vett idézet világíthat rá. A kritika 

Antoine Albalat Az írás technikája című „különös és érdekesen buta” könyvét bírálja, mert „az

zal kérkedik, hogy megtanítja írni az analfabéta emberiséget. Húsz leckében.” A francia szerző 

szerint az írás mechanikus jói irányítható, előre megtervezett folyamat, melynek végén biztosan 

létrejön az elgondolt írásmü. Albalat „azt hitte - írja Kosztolányi -, hogy az írók is úgy érkez

nek meg, mint az utasok, akik megváltják a jegyüket, és puha pamlagon másodpercnyi pontos

sággal gördülnek be a villanyfényes állomásokra. A mi utunk azonban sötét. Nem intenek jelző

lámpák. Állomásainknak nincs neve. Megyünk előre vakon és bizonytalanul, és nem tudjuk, 
mikor, hol és miért érkezünk meg?”306 Hogy mennyire igaza volt abban, hogy az írás folyamata 

nem kizárólag az alkotó személyétől függ, hanem külső tényezők, mostoha körülmények is be

folyásolhatják, alakíthatják, módosíthatják a készülő művet, vagy akár meg is gátolhatják an

nak elkészültét, arra éppen a torzóban maradt Mostoha története a legszemléletesebb példa.
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305 Kosztolányi Dezső: Mostoha. Regényrészlet. Hét Nap, 1963. szept. 20. 10-11.
Kosztolányi Dezső: Az írás technikája. Élet, 1910. júl. 24. In: Uő.: Nyelv és lélek, 354-357.306
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Az Esti Kornél alakulása

A KÖTETTÉ FORMÁLÁS IGÉNYE

„Sokáig jegyezgetett, összevissza. Vol
taképp akkor tudta meg, mit akart ki
fejezni, mikor már elkészült."

(Kosztolányi Dezső)

1

Nincs író, ki előbb vagy utóbb ne kötetben gondolkodna, ha saját már meglévő vagy még csak 

készülő írásait veszi számba. Vagy eleve egy tudatos munkaterv alapján írja meg egy előre el

és megtervezett kötet alkotó részeit, vagy a látszólag egymástól függetlenül született írásokat 

menet közben formálja sorozattá, egésszé, kötetté.

Ez Kosztolányira is igaz volt, s kiváltképp megfigyelhető az írói kibontakozás szaka

szában. Az 1910-es években Kosztolányi leginkább a Tevan és Kner kiadóval állt kapcsolat

ban, s mivel két vidéki (békéscsabai, illetve gyomai) kiadóról van szó, gyakran naponta for

dult köztük a postás. Levelezésük fennmaradt részei arról is tanúskodnak, hogy bár az időszak 

szinte összes kötete (pl. Mágia, Öcsém, Mák, Tinta) tartalma folyton alakult, a változó részle

tek mögött mindig őrt állt az egész, a kötetkompozíció, amely egybe fogja az írásokat. Nem 

egy esetben azonban nemcsak a tartalom, a cím is változott: Kosztolányi a Mák esetében - 

egészen különös módon - egy már korábban megjelent kötet címét (Lánc, lánc, eszterlánc) 

vette volna át (vagy talán annak lett volna második, bővített kiadása), s csak később változtat

ta meg, s hasonlóképp született meg a Bölcsőtől a koporsóig, amelyet eredetileg Új alakok 

címmel tervezett kiadatni - az Alakok folytatásaként. (Az a példa pedig, amikor Kosztolányi 

egy már megjelent kötetének címét változtatta meg, közismert: így lett A véres költőből - a 

második kiadástól - Nero, a véres költő.

Nem történt ez másképp az Esti Kornél (1933) esetében sem. Formálódásáról nagy 

vonalakban voltak ismereteink, azonban most egy új adalék került elő, a kötet megjelenését 

több évvel megelőző szerzői nyilatkozat.
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2

Az Esti Kornél minden elemzője egyetért abban, hogy a kötetbe foglalt tizennyolc történet 

egy tudatosan megformált, megszerkesztett egészet alkot. Az eredetileg különálló novellák

ként megjelenő egyes „fejezetek” egymással szorosabb vagy lazább kapcsolatban állnak, így a 

kötetet lehet novellagyűjteménynek, novellaciklusnak (-füzérnek, -sorozatnak), vagy regény

nek, illetve antiregénynek tekinteni. Az utóbbi években pedig éppen ez a szövegegyüttes vált 

a Kosztolányi-életmű legtöbbet és legtöbbféleképpen elemzett részévé; keletkezéstörténetével 

azonban mindmáig alig foglalkoztak.

A kilencvenes évek második fele hozott változást a szakirodalomban. Bengi László az 

1933-as kötet zárófejezetét vizsgáló tanulmányának egy jegyzetében filológiai kutatási ered

ményt közöl: az Utam (1932) első megjelenésekor még nem Esti-novella volt, tehát a kötet

kompozíció csak ez után születhetett meg, Péczely Dóra pedig az eredetileg Esti Kornél föl

jegyzése alcímmel megjelent, de később alcímét-vesztett Boncolás című Kosztolányi-novellát 

be-, illetve pontosabban: visszaemelte az Esti Komél-szövegek sorába.

Mivel nem támaszkodhattak kritikai kiadásra, az utóbbi idők elemzőiben volt valami 

hiányérzet az Esti Kornél keletkezéstörténetével kapcsolatban. Ennek magyarázata a filológiai 

kutatások elmaradása volt. Ezt a hiányt ismerte fel Lengyel András, s írta meg az Esti Kornél 

keletkezéstörténetét, s azon belül is a központi szövegek alakulását-változását, s a kötetkom

pozíció megszületésének lehetséges folyamatát ismertető alapvető s megkerülhetetlen tanul- 

Véleménye szerint „hogy a könyv kompozíciós terve mikorra ért meg, nem lehet 

pontosan eldönteni. A szövegek valamiféle összetartozásának tudata ugyan már 1927-ben lé

tezett, de az, hogy ezt a szöveganyagot könyvvé lehet - s kell - szerkeszteni, valószínűleg 

csak 1932-ben merült föl”, amikor is megjelent a kötet később a tizennyolcadik, záró fejeze

tévé váló Utam, s ezt a novellát Kosztolányi „alighanem azért írta meg, hogy legyen egy zár

lata a könyvhöz. Azaz, ha ez az okfejtés igaz, akkor már mindenképpen könyvben - a szöve-
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309mányát.

307 Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső, 230.; Rónay László: Kosztolányi Dezső. Bp., 1977. 244.; Kiss Fe
renc. Az érett Kosztolányi, 444.; Király István: Egy magatartás anatómiája. Kosztolányi és az Esti Kornél. Kor
társ, 1985. márc.-máj. In: Uő.: Kosztolányi. Vita és vallomás. Bp., 1985. 412.; Bori Imre: Kosztolányi Dezső. 
Újvidék, 1986. 205.; Szegedy-Maszák Mihály: Az Esti Kornél jelentésrétegei, illetve Uő.: Az újraolvasás kény
szere: Esti Kornél. Alföld, 2002. nov. 88-101.; Hima Gabriella: Kosztolányi és az egzisztenciális regény. (Kosz
tolányi regényeinek poétikai vizsgálata) Bp., 1992. 169.

Bengi László: In memóriám Cornelii Esti. Az Esti Kornél Tizennyolcadik fejezetéről, illetve Péczely Dóra: 
„E.S.T.l."-K-.érdés". Az Esti Kornél-szövegek kiadásának problémái. In: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, 
178-187.

Lengyel András: Genézis és kompozíció viszonya az Esti Kornélba«.
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gek valamiféle kompozíciójában - gondolkodott.” Ugyanakkor „nem kizárt azonban, hogy 

még ekkor - 1932. február 21. - sem állt össze teljesen a könyvkompozíció terve”, ugyanis a 

novella eredetileg nem Esti Komél-szöveg, tehát csak „az Utam elkészülte után alakult ki a 

kötetkompozíció. Ha ez igaz, márpedig nagy valószínűséggel igaz, akkor az Utam is csak utó

lag, a benne rejlő kompozíciós lehetőséget fölismerve illesztődött be a könyvbe. Márpedig 

akkor a kötetkompozíció kialakulása akár 1933 elejéig is elhúzódhatott. Ezt a föltevést erősíti, 

hogy csak ezt követően, legutolsóként, már a következő évre átcsúszva íródott meg az a feje

zet - az első -, amely, bár legutoljára íródott, voltaképpen egységbe szervezi az Esti Komél- 

szövegeket, s amely minden addigi, e témakörbe sorolható szöveg szintézisének tekinthető.”

Lengyel András végső következtése, „hogy az Esti Kornél nem egy előre megkoncipi- 

ált, tudatos írói terv eredményeként született meg, hanem inkább egy, önmagát menet közben 

is folyamatosan alakító, az időben előbb keletkező szövegek logikáját valamiképpen »folyta

tó« szövegszerveződés példája - amelyben a komponálás igénye jórészt csak mint utólagos

A most megtalált hír nem változtatja meg az általa felvázolt kon

cepciót, csak módosítja, s bizonyítja, hogy Kosztolányi az eddig feltételezetteknél jóval - két- 

három évvel - korábban kötetben gondolkodott, s már 1930-ban a tervezett Esti Kornél című 

kötetéről nyilatkozott. A két állítás azonban nem zárja ki egymást, ugyanis Kosztolányi 1930- 

ban egy saját, megjelenés előtt álló kötetéről beszél, míg Lengyel András Kosztolányi 1933- 

ban megjelent kötetéről. A két Esti Kornél pedig nem ugyanaz, illetve feltételezhetően csak 

részleteiben fedi egymást, bizonyíthatóan pedig csak címében egyezik meg. Tény, hogy Kosz

tolányi 1930-tól egy tervezett Esti Kornél című kötetben gondolkodik, 1932-től azonban az 

ismert Esti Kornélban. 1930-tól számítható (és számítandó) a tudatos ciklusszervezés igénye, 

viszont az elképzelés formálódott, alakult, s 1932-33-ban szilárdult meg az addig képlékeny 

anyag és szerkezet, s vált véglegessé 1933 áprilisában, amikor az első fejezet, voltaképpen 

pedig májusban, amikor maga a kötet megjelent.

„310szelekció érvényesült.

3

A Magyar Hírlap vasárnapi számaiban az olvasó rendszeresen találkozhatott a Mi készül? című 

rovattal. Ebben általában írók-költők készülő műveiről esett szó, bár ezek nem a hagyományos 

idézési technikával vagy interjúformában jelentek meg, hanem a „kis színesek között”, de dia-

310 Lengyel András: lm.
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logizált hírként. Az információk azonban olyan személyes jellegűek, hogy nyilvánvalóan csakis 

a szerzőtől magától származnak.

1930. augusztus 24-én a hírrovat elején Kosztolányi megjelenés előtt álló munkáiról 

olvashatunk: „Bizonyára nagy föltűnést fog kelteni Kosztolányi Dezsőnek két új, ősszel, illet

ve télen megjelenő munkája. A zsivajgó természet - az egyiknek a címe. Egészen újszerű 

írásmű, amelyben megszólal az egész természet: az állatok, rovarok, növények, ásványok jel

lemzik saját magukat. Ez a könyv tulajdonképpen kiegészítő része Kosztolányi nemrég meg

jelent Alakok című kötetének, amelyben embereket mutatott be az író hasonló módon.

Ugyancsak nagy érdeklődésre tarthat számot a másik készülő Kosztolányi-kötet: Esti 

Kornél címen önéletrajzszerű novellasorozatot gyűjt össze Kosztolányi. Az Esti Kornél novel

láinak egy része már megjelent napilapok és folyóiratok hasábjain, de sok közülük ebben a 

kötetben lát először napvilágot.

A nyilatkozatban - amellett, hogy a Zsivajgó természetről is új adalékot kapunk, hiszen 

a szerző maga rolconította azt az előzőleg megjelent kötetével, a híradás az Esti Kornél szem

pontjából közöl inkább lényegi információkat.

Explicite benne foglaltatik a műnek önéletrajzszerű novellasorozatként való szerzői 

definiálása. Az Esti Komél-írások kvázi önéletrajzi eredetét az elméleti-értelmezői iskolák ta

gadják, viszont éppen Lengyel András hívta fel a figyelmet egy perdöntőnek látszó alakulás- 

történeti adatra: a később Második fejezetként kötetbe került, eredetileg Vörös ökör címmel a 

Színházi Elet 1929. karácsonyi — tehát kiemelt fontosságú - számában megjelent novella kis

fiúja az első közlésben még nem Esti Koméiként, hanem Kosztolányi Dezsőként mutatkozik

„311

be tanárának, s így „ez a novella-változat hangsúlyozottan »önéletrajzi«, önmegnyilvánító 

szerepű; azzal, hogy az elbeszélt történetben Kosztolányi a saját nevét adja a szereplőnek, az
„312 A Magyar Hírlapnak adott nyi

latkozat idején ez a novella már megjelent, s bár ekkor még éppenhogy nem Esti volt a főhő

se, de az író nagy valószínűséggel már gondolkodott az átdolgozáson (amely csupán az emlí

tett névcseréből áll). Kosztolányi tehát azon túl, hogy nem tagadta soha az Esti-novellák ön

életrajzi eredetét, a nyilatkozatban meg is erősítette ezt.

Fontos továbbá, hogy Kosztolányi novellasorozatnak nevezi a készülő művet, hiszen a 

kötet megjelenésétől, azaz 1933 óta oszlanak meg az Esti Kornél műfajisága kérdésében a vé-

önéletrajzi - referenciális - olvasatra ad meghatalmazást.

311 Mi készül? Magyar Hírlap, 1930. aug. 24. 23.
312 Lengyel András: lm.
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lemények.313 Az Esti Kornél műfaját meghatározni nem e dolgozat feladata, az viszont a nyi

latkozat alapján biztos, hogy 1930 augusztusában a szerző még egyértelműen a novellasoroza

tot jelölte meg műfajként. Azonban a műfajiság kérdéséhez tartozik még egy újabb adalék. A 

kötet megjelenések másnapján, tehát 1933. május 7-én a Genius kiadó a Corvinában, a Ma

gyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők heti közlönyében így hirdette a művet: ,JRegényes 

életrajz, félig fantasztikus, félig realisztikus, visszaemlékezésekkel, a szerző ifjúságából, ami

kor »a trónon Ferenc József király ült«, s kávéházakban pedig csak költők, különcök, bohé- 

Tehát az 1930-ban még egyértelműen novellaciklusként definiált Esti Kor

nél műfaja később - a kötet megjelelése előtt nyomdába kerülő, tehát a Geniustól, s ezáltal ta

lán magától a szerzőtől eredő hirdetés megszövegezése szerint - regényes életrajzra módosult. 

Ez az alakulástörténeten belüli műfaj-önmeghatározási eltérés azonban nem a bizonytalanság 

jele, hanem a folyamatos változásé s többrétegűségé, a többféle értelmezhetőségé, s ennek a 

folyamatnak a végén születik meg - a koncepció véglegesítése, sőt a kötetegész összeállása 

után - az Első fejezet, amelyben Kosztolányi tovább kuszába a műfaj-meghatározás lehetősé

inmek tanyáztak.

gét.

A Mi készül? híradás befejező mondata pedig inkább olvasócsalogató reklámfogásnak 

tűnik: „Az Esti Kornél novelláinak egy része már megjelent napilapok és folyóiratok hasábja

in, de sole közülük ebben a kötetben lát először napvilágot”, állítja a nyilatkozattevő, de sem a 

korabeli szokás, sem a szerzői alkat ismerete nem erősíti meg ezt. Ekkoriban ugyanis nem

igen, sőt szinte egyáltalán nem jelentek meg kötetben első közlésű írások. (Miképp előtte, 

utána s napjainkban sem.) Az írók-költők sajtóbeli publikálásokból éltek, írásaikat először na

pilapban vagy folyóiratban tették közzé, sőt általában napilapok belső munkatársai is voltak. 

Szinte elképzelhetetlen, hogy lemondtak volna a sajtóbeli közlés honoráriumáról, s a megje

lent kötet maga is cáfolja ezt: csak korábban (1925 és 1933 között) sajtóban is publikált írá

sokból áll.

A bejelentés implicite azonban ezeknél is fontosabb információt hordoz. Ez ugyanis az 

Esti Kornél című - itt még persze tervezett - kötet első említése. Kosztolányi előző nyilatko

zata a Mi készül? rovatban még nem utalt rá: „Kosztolányi Dezső érdekes könyvet fejezett be, 

amelynek Zsivajgó természet a címe, alcíme pedig: Virágok, fák, madarak, lepkék, kövek. Vi

rágok, fák, madarak, lepkék és kövek beszélnek Kosztolányi új könyvében, beszélnek saját

313 Összefoglalta: Szilágyi Zsófia: A ,,feltámadó" Esti Kornél. Esti Komét, Réz Zoli, Lemúr Miki. Alföld, 2004. 
jan. 62-81. In: Uő.: A féllábú ólomkatona. Irodalmi mű-hibák. Pozsony, 2005. 160-188.
314 Corvina, 1937. május 7. 57. A kötet „ára színes borítékkal egész vászonkötésben 3.75 pengő” volt. A kieme
lés tőlem: В. T.
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„315jellemükről, életükről és bemutatkoznak nagyon eredeti és költői stílusban. (A kis könyv

utolsó két ciklusa - Ásványok beszéde, Drágakövek beszéde - valóban nem sokkal a híradás

előtt jelent meg a Pesti Hírlap Vasárnapjában [1930. febr. 16.; febr. 23.].) A korábbi nyilat

kozatok sem ejtettek róla szót.

A híradás „Kosztolányi Dezsőnek két új, ősszel, illetve télen megjelenő munlcájá”-t 

ígéri az 1930-as esztendőre. Pár hónappal később a Magyar Hírlap még egyszer hírt adott a 

Zsivajgó természettől, miszerint „Kosztolányi egy finom csipkézésű prózai költemény-kötettel 

ugrik ki”316, és a kis kötet valóban meg is jelent az év őszén - egészen pontosan 1930. október 

27-én - a Genius kiadónál.317 Az Esti Kornél azonban csak 1933. május 6-án került ki a 

nyomdából.318 A közben eltelt csaknem három év alatt Kosztolányi cikkek száza mellett öt 

kötetet jelentetett meg, azonban ebből három fordítás, egy átdolgozás, egy pedig szerkesztés: 

a Szent Imre himnuszok és a Rómeó és Júlia fordítása 1930 második felében, a Kínai és japán 

versek és az Aranysárkány ifjúság számára átdolgozott kiadása 1932-ben látott napvilágot, s 

még ugyanez év végén a Pesti Hírlap Nyelvőre.

Az 1930. augusztusi híradás azonban nemcsak az első, hanem az utolsó említése is a 

tervezett kötetnek. A Mi készül? rovat következő Kosztolányi-nyilatkozata ugyanis már egé

szen más készülő művet említ: „Kosztolányi Dezsőnek most jelent meg a Zsivajgó természet 

című könyve. A termékeny írónak nemsokára új regénye fogja gazdagítani a könyvpiacot: A 

mostoha. Témája: egy budapesti orvos feleségül vesz egy intelligens, modem, felvilágosodott 

lányt, aki ezáltal három testvér mostohájává lesz. Hiába akar a három gyermek »édesanyjává« 

lenni - lehetetlen, végül valósággal halálra kínozza a gyerekeket.”319 Kosztolányi tehát műfajt 

váltott, s az önéletrajziságot megtartva regényt írt. (Nem regényírásba fogott, hanem 

éppenhogy visszatért a Mostoha című regényhez, melyet az eddigi 1930-as dátumtól eltérően 

jóval korábban kezdett. Mindezt persze a fent sorolt fordítások és más munkák mellett.)

4

A kérdés az, ha Kosztolányi mégis megjelenteti az Esti Kornélt 1930 karácsonyára, mely szö

vegek alkották volna, s az így összeállított anyag milyen változásokat eredményezett volna a 

tartalomban, a szerkezetben?

315 Mi készül? Magyar Hírlap, 1930. márc. 2. 23.
A Magyar Hírlap íróinak munkái - könyvformában. Magyar Hírlap 1930. okt. 19. 17.

317 A Budapesti Királyi Ügyészség példányát, melybe az átvételt [engedélyt] igazoló pecsétet került, a Szegedi 
Egyetem könyvtára őrzi, raktári száma: 26916.

Lengyel András: lm.
Mi készül? Magyar Hírlap, 1930. nov. 30. 33.

316

318
319
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Tudvalevő, hogy Kosztolányi az 1933-ban megjelent kötetébe nem az addig elkészült 

összes, Esti Kornél alakját mozgató novelláját gyűjtötte egybe, miképpen az Esti Kornél ka

landjai ciklus sem csupán az 1933-1936 között keletkezett írásokat foglalja magába, hanem 

Kosztolányi mindkét alkalommal egy nagyobb szöveghalmaz elemeiből válogatott, illetve egy 

másik szöveghalmaz darabjait tette Esti-írásokká. Válogatásról és szerkesztésről beszélünk, 

mely folyamat végén Kosztolányi egy olyan egységes, koherens anyagot állított össze, amely 

az Esti Kornélt mindmáig az életmű kiemelt darabjává teszi.

Ebből az következhetne, hogy a kimaradt részek esetleg „gyöngébbek” lettek volna, il

letve nem beilleszthetők az 1932-33 fordulóján végleg kialakult koncepcióba. Ezt maga 

Kosztolányi cáfolta meg azzal, hogy a Tengerszem ciklusába is jó pár - pontosan hat, 1930 

augusztusa előtt írt történetet szerkesztett be, úgy is, hogy korábban nem Esti-írásokat tett ek

kor azzá. Egyik levelében is egyenrangúnak nevezte a 33-as kötetből kimaradt írásokat a be-

kerültekkel: 1933. június 22-én írta Stefan I. Klein műfordítónak, hogy küldi „az Esti
elbeszéléseket, melyek nincsenek benne kötetemben, de bízvást benne lehetnének”.320

Mindez lehetőséget teremt arra, hogy egy „ős-"Esti Kornél kötetet elképzeljünk, felté

telezzük, mely szövegek képezték ennek anyagát.

Kosztolányi a nyilatkozattételkor (s előtte a gondolat megformálásakor) elsősorban a 

már létező Esti-írásokat (s nem a később azzá válókat) vette számba. Tehát szerepelhetett vol

na benne az Újságíró (Nyugat, 1925. nov. 1.), amely az Esti Kornél nyolcadik fejezete lett, az 

Esti már megint jót tesz (Nyugat, 1927 Karácsony), amely a tizenharmadik, a Budapest, 1909. 

szeptember 10. (Nyugat, 1929. jan. 1.), amely az ötödik, az Esti és Elinger (Új Idők, 1929. 

máj. 5.), amely a tizenhatodik, a Csók (Nyugat, 1930. júl. 1.), amely a harmadik, a Kiicsük 

(PHV, 1930. aug. 3.), amely végül hetedik fejezetté vált, és A világ legelőkelőbb szállodája 

(Nyugat, 1930. aug. 16.), amely a tizenegyedikké.

A hét novellából öt a Nyugatban jelent meg, ahol közlésük nyomatékossá, hangsúlyos

sá vált. Nem hírlapi vagy képes hetilapi zsurnál-publikációk voltak, hanem „komoly”, szép- 

irodalmi mutatványok. A Csók ráadásul „Osvát Ernő emlékének” szóló szerzői ajánlással je

lent meg a lapban, így Kosztolányi - ahogy Lengyel András írja - „többszörösen is igényes, 

irodalmi produkcióra vállalkozott.”

A novellát (s így a belőle „lett” Harmadik fejezetet) eddig is kitüntetett figyelemben 

részesítette a Kosztolányi-irodalom. Lengyel András tanulmányában alaposabb vizsgálatnak 

veti alá, s a novellában - a novellák kronologikus vizsgálatára alapozva - az Esti Kornél ke-

320 KDLev 690.
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letkezéstörténetének egyik legjelentősebb állomását látja: „1930 nyarán következik bejelen

tés fordulat”, írja, amikor a Csók „első mondatában Esti végre már Koméiként, azaz teljes ne

vén jelenik meg”, ugyanakkor nyilvánvaló, „hogy itt a Vörös ökörben megkezdett, hangsúlyo

san „önéletrajzi” szövegalakítás időrendi folytatásáról van szó, [...] a Csók a Vörös ökör 

egyenes fabuláris folytatása. (Utóbb, a könyv kompozíciós egységében is egymást követő fe

jezetek lesznek ezek.)”

Lengyel András az Esti Kornél kötetben megjelent írásokat vizsgálja, s ezek között va

lóban a Csókban, szerepel először keresztnévvel a főhős. Azonban az életműben nem ez az el

ső előfordulása a névnek: több mint egy évvel korábban jelent meg az Esti Kornél gondolatai 

(PH, 1929. febr. 17.), ahol az alcímben - „Egy különc följegyzései” - rögtön egyik legfonto

sabb személyiségjegyével lett azonosítva. Csakhogy „Esti Koméi” a Csók megjelenéséig szin

te a novelláktól függetlenül, csupán Kosztolányi publicisztikájában jelen lévő, gondolatokat, 

naplókat közreadó szócső volt, s éppen a Csókban lett az addig inkább cselekvő novellahős 

Esti és a gondolkodó Esti Koméi összegyúrva. Ez pedig éppen hogy nem cáfolja, hanem még 

inkább alátámasztja Lengyel András a Vörös ökör-Csók-novtWapáxxa alapozott tézisét, misze

rint a Csók megjelenésével „a valós szerzői én, a fiktív »Kosztolányi« és a fiktív Esti immár 

szétválaszthatatlan alakzattá szerveződött.” A közvetlenül a Csók után megjelent novellák is 

ezt igazolják, s példaként A világ legelőkelőbb szállodája és a Boncolás áll. Mindkettő ugyan

is eredetileg „egyes szám első személyü narrációjú, s alcímeik szerint »Esti Koméi följegyzé

se«. Azaz, a történetet mindkettőben immár Esti meséli el (bár a szövegbe be sem lép), impli

cit szerzővé válik, de szerzőként mindkét szöveget mégis Kosztolányi jegyzi.” Ha a példasort 

még két, ugyanekkor keletkezett szöveggel egészítjük ki, egyértelművé válik, hogy ez a „já

ték” tudatosan és következetesen használt eszköze lett ekkor Kosztolányinak. A Kücsük 

ugyanis eredetileg „Esti Koméi útikalandjaiból” alcímmel, egyes szám első személyü mono

lógként jelent meg, s az Esti Kornél rímeit is ugyanekkor „közzétevő” Kosztolányi is ezt írta a 

verseket megelőző „jegyzetében”: „Az alábbi verseket barátom írta, akit önök már ismernek. 

Múltkor bukkantam rájuk, mikor útinaplóját lapozgattam. [...] Ezeket a játékokat az engedé

lye nélkül közlöm.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Csókot keletkezés szempontjából követő, alig egy 

hónappal később publikált Kücsük nagyon erős rokonságot mutat a Csókkal: mindkettőből egy 

vonatát történetét ismerjük meg, ráadásul egy olyan utazásét, amikor a fülkében hárman ül

nek: Esti, egy idősebb hölgy és a lánya. Csakhogy míg Kosztolányi az előbbiben egy kelle-

»321

321 Kosztolányi Dezső: Esti Kornél rímei. PHV, 1930. aug. 10. 5. In: Uő.: Összes versei. Szerk.: Réz Pál. Bp., 
1993. 718 - A versek ráadásul Kosztolányi egyik rovatában, a Vasárnapban jelentek meg.

150



metlen élményt mesél el, az utóbbiban egy igencsak kellemest; s ez két lány ellentétéből fa

kad: a Csók csitrije vajmi okos lányka, inkább pusztán ösztönlény, akitől Esti ösztönösen irtó

zik, Kücsük viszont több nyelven beszél, maga az intellektus; nem véletlen, hogy Esti is elő

ször intellektuálisan közeledik felé. Minden jel arra mutat tehát, hogy a Csók nemcsak fordu

lat volt az Esti Kornél keletkezéstörténetében, hanem kezdőpontja egy olyan - egyelőre még 

két hónapig lappangó, de egyre erősödő - folyamatnak, mely végül egy nyilatkozatban meg is 

nevezte a kötetformálási szándékot.

A híradásban továbbá azt is említette, hogy a tervezett kötet olyan írásokat is fog tar

talmazni, melyek abban látnak majd először napvilágot. Nem tudjuk, mely írásokra gondolt. 

Talán néhány novellának magja már megvolt Kosztolányiban, de túlontúl merész feltételezés 

lenne itt címeket megnevezni.

Közvetlenül a nyilatkozat után jelent meg a Boncolás című novella a Nyugatban.322 Ez 

az írás a korábbiakkal ellentétben fordított alakulástörténeten ment keresztül: egy eredetileg 

az Esti Komél-szöveg vált nem-azzá, ugyanis - mint ahogy Péczely Dóra hívta fel rá a fi

gyelmet - első közlésekor a novellának még volt alcíme: „Esti Kornél följegyzése”. A novel

lát Kosztolányi azonban nem vette fel egyik Esti-gyűjteménybe - s a Tengerszem más ciklu

sába - sem s így, alcímétől megfosztva elkerülte az Esti Kornél elemzőinek figyelmét.

Pedig „sajátos” Esti-történet. Filozófiája, gondolatvilága ugyanaz, s ezt érezte meg Ki

rály István: „Éppúgy, mint az Ének a semmiről-t író Kosztolányi, a halál, a semmi felől nézve 

tudta ironikusan szemlélni Esti Kornél is az élet dolgait. A haláltudat volt a léthez való vi

szony szabályozója. »Mi fájt szivednek és szivemnek - Caesar, Napoleon korában« - írta az 

Ének a semmiről. Egybecsengett ezzel Esti Koméinak az a hitvallása, mikor a halálveszélyen 

túlesve az előtte álló tárgyalásokra, utazásokra, munkákra gondolva: »Egyszerre elmosolyo

dott. Azt érezte, hogy semmi se fontos. Csak az a fontos, hogy él.« Ahogy ezt az érzést a Bon

colás című Kosztolányi-novella még kifejtettebben megörökítette: végignézve egy hullabon

colást, felnőtt a hősben a kalandorpszichózis. »Azt éreztem - hangzott a gondolatösszegzés -, 

hogy a földön elhagyott vagyok, felelőtlen és szabad, s azt tehetek, amit akarok. Azt éreztem, 

hogy a halál semmiség s az élet is éppoly semmiség.« Ez volt Esti Koméi számára is az egyik 

alapvető érzés. „323

De a Boncolás - egyetlen olyan írásként, amely a Nyugatban, eleve Esti-történetként 

jelent meg, s később Kosztolányi kihagyta - mégsem került be a kötetbe. Pedig ha a sorozat

322 Kosztolányi Dezső: Boncolás. Nyugat, 1930. szept. 1. 345-347. In: Uő. Összes novellája. Szerk.: Réz Pál. 
Bp., 1994. 1286-1290.
323 Király István: lm, 452-453.
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részévé vált volna, a rész szerepeltetése regényszerűbbé tette volna az egészet. A novellában 

ugyanis Esti Kornél „életrajza” is újabb adalékkal bővül: megtudjuk belőle, hogy Kornél or

vos szeretett volna lenni, hogy kisfiúként legszívesebben doktort játszott, és jellemének to

vábbi, a gyermekkorban eredő sajátosságát is: „Pogánynak születtem, annyi bizonyos. Mióta 

eszemet tudom, utáltam a mítoszokat, a különböző hitregéket, különösen a keleti hitregéket, 

melyeknek zavaros bárgyúsága annyira meghamisítja az élet egyszerű és fönséges tragikumát, 

hogy az olyan lesz tőle, mint holmi cifra és olcsó bazár. A meséktől is őszintén undorodtam. 

Düh fogott el, ha a kis, édes tündérkékről hallottam. Nem mintha a tündérkék csodálatos tette

in ütközött volna meg értelmem. Csak szegényeseknek, unalmasaknak találtam őket. Az én 

tündéreim inkább a baktériumok voltak, melyek szintén láthatatlanok, de sokkal hatalmasab

bak. A pestisbaktériumról például többet ábrándoztam, mint más gyermek Tündér Ilonáról.”

Azt pedig különösebben nem kell bizonygatni, hogy motívumszinten is szervesen il

leszkedik az Esti Kornél történetei közé. Kosztolányi már az Első fejezetben utal Esti „őrült” 

analizáló természetére, amikor az elbeszélőt a megtalált ázott verébfióka szárnyának kitépésé

re, szemének kiszúrására biztatja, s a boncolás motívuma a Harmadik fejezetben még részle

tesebben jelenik meg: „Sok kegyetlenség lakozott benne [ti. Estiben - В. T.], sok vérengző, 

gonosz ösztön. Csak ő tudta, hogy mint kisdiák mit művelt a szegény legyekkel és békákkal a 

mosólconyhában berendezett titkos kínzókamrában. Itt ő meg unokaöccse konyhakéssel bon

colták föl a békákat s öreganyjuk macskáit is, meglékelték koponyájukat, kivették szemüket, 

vagyis rendszeres vivisectió-1 folytattak, tisztán »tudományos, kísérleti alapon«, és öreganyjulc

- ez a hangos, szeleburdi, rövidlátó asszony - váltig dühösködött, hogy bármiként ügyel, foly

ton eltűnnek a macskái, minden évben tíz-húsz darab.”

Kosztolányi a Harmadik fejezetté alakított Csók című elbeszélést nem sokkal, két hó

nappal a Boncolás előtt tette közzé a Nyugatban. Mintha csak Esti múltjának ezt az „megleb- 

bentett” részletét fejtené lei a Boncolásban: s mivel a novellák megírásukat tekintve időben 

egymás után következnek, ez ismét csak a tudatos kompozícióalakításra enged következtetni: 

ahogy a Második fejezetnek a Harmadik, úgy itt a Harmadiknak a Boncolás tekinthető 

fabuláris folytatásának: ahogy ott az elemi iskolában történtek után az érettségit követő ese

ményeket ismerjük meg, úgy itt az érettségi utáni egyetemi évekbe kapunk bepillantást. Ismét 

visszautal gyerekkorára: „Nagyon korán boncoltam is, eleven és döglött állatokat. Ezzel bizo

nyára félelmemet iskoláztam. Hamarosan rájöttem; hogy a félelemnél is rosszabb a megijedés

- a félelemnek ez a villámütése -, s hogy élénk képzeletem mindent ezerszeresen sötétebbnek 

fest, mint a valóság, és hozzá képest a valóság legtöbbször majdnem derűs, sőt megnyugtató. 

Ennélfogva rászoktattam magam, hogy alázatosan elzarándokoljak a baj kútforrásához, hogy
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farkasszemet nézzek mindennel, ami szörnyű, riadalmas és förtelmes, s megbarátkoztam a 

pusztulás és rothadás legkülönbözőbb formáival, melyeken mintegy csak hűtőzött, enyhületet 

keresett rémlátó fantáziám.” Viszont a novella fő története szerint a felnőtt Estit már nem ke

gyetlenség, hanem jellegzetesen a kíváncsiság vezérli, s valóban „tisztán »tudományos, kísér

leti alapon«” vizsgálódik egy kórbonctan órán.

Más Esti-novellával is van átfedés. A korábban, ám eredetileg nem Esti-szövegként 

megjelenő, később a Tengerszem ciklusában helyet kapó Vendégben (NY, 1930. márc. 16.) Esti 

a látogató kérdésére, hogy a halál-e a föladata, így válaszol: „Nem a halál - arról nem tudom, 

hogy micsoda, és így nem is törődöm vele -, hanem a meghalás. Ez már rám tartozik. Ezt el kell 

egyszer intéznem. Ez minden ember egyetlen komoly föladata.” A halál-meghalás e kettőssége 

a Boncolásban is tematizálódik: „Izgatott mindenféle betegség. Miért? Azért, mert az elmúlás 

izgatott. Ha a halál rejtelmes szobájába nem nyithattam be - ez itt senkinek sem adatott meg -, 

legalább a halál előszobájában ácsorogtam.” A halál-meghalás megkülönböztetésén túl tovább 

„rokonítja” a két novellát az, hogy az alapvetően tragikus meghalást - végül is - mindkét eset

ben ironikusan (is) szemléli. A Boncolás végén ezt olvashatjuk: „Ezen a reggelen nagyon vidám 

voltam, és nagyon komoly. Azt éreztem, hogy a földön elhagyatott vagyok, felelőtlen és szabad, 

s azt tehetek, amit akarok. Azt éreztem, hogy a halál semmiség, és az élet is éppoly semmiség. / 

De azt is éreztem, hogy élni a legnagyszerűbb dolog, és meghalni - az a tény, hogy egyszer 

végképp megsemmisülök - a legszömyűségesebb valami, amivel szemben - sajnos - mindmáig 

se sikerült végleges álláspontot elfoglalnom, mint azoknak, akik nálam mélyen érzőbbek, esze

sebbek vagy becsületesebbek...” A Vendégben ennél nyíltabban jelenik meg az irónia: Koméi a 

vendég kérdésére, miszerint nem fél-e a meghalástól, azt válaszolja: „A halottak nagyon jó he

lyen lehetnek. Legalábbis évezredek óta még egyetlenegy sem kéredzkedett vissza.”

A megjelenés dátuma azonban nem a keletkezés időpontja, s könnyen elképzelhető, 

hogy a nyilatkozat után publikált novella a nyilatkozattétel előtt született. Annál is inkább, 

mert a Mi készül? híradása és a novella megjelenése között csak egy hét van, s így nagy a va

lószínűsége annak, hogy a Boncolás a nyilatkozat idején már készen volt. Ha így lenne, s 

Kosztolányi a nyilatkozat (tehát a koncepció kinyilvánítása) előtt írta a Boncolást, akkor a kö

tetből való kihagyása még indokoltnak is tűnhet. Mégpedig - paradox módon - éppen amiatt, 

mert túlságosan is illett volna bele, s a motívumok és gondolatok ilyetén egybefonódása, is

métlődése talán holmi csiriznek tűnne, mellyel az elbeszélő semmi esetre sem élhet a történe

tek egybefogására.
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S hogy a nyilatkozat némiképp új megvilágításba helyezi a prózaíró Kosztolányi utolsó éveit 

is, vitathatatlan. Nem kósza, elszórt Esti-történeteket írt már ezután, hanem tudatos terv sze

rint egységben s valamiféle kompozícióban gondolkodott, s bár a koncepciók időközben vál

togatták egymást, a tudatosságot éppen a kötetből és a ciklusból kihagyott írások szemléltetik 

a legjobban. A Magyar Hírlap rovata „önéletrajzszerü novellasorozat”-ot említ. Ebbe a műfaji 

meghatározásba a Péczely Dóra által az Esti Kornél-korpusz részeinek tekintett naplók, fel

jegyzések és gondolatok nem fémek bele. Tehát a négy 1930 augusztusa előtt született ilyen 

jellegű írás (Esti Kornél gondolatai. Egy különc följegyzései, Pesti Hírlap Vasárnapja, 1929. 

febr. 17.; Esti Kornél gondolatai, PH, 1929. máj. 26.; Esti Kornél gondolatai, PH, 1929. jún. 

16.; Esti Kornél naplója, PH, 1929. okt. 13.) minden bizonnyal nem szerepelt volna a terve

zett kötetben, s a négy epikus elbeszélés (Esti és a halál, PH, 1929. aug. 18., Zár, PH, 1929. 

szept. 1., Lajcsi bácsi, PHV, 1930. febr. 9. és Pilla, PHV, 1930. jún. 29.) amely ekkor már

kész volt, szintén kimaradt. (Ide kívánkozik a megjegyzés: Péczely Dóra téved, amikor felki

áltójelesen az Esti Komél-szöveglcorpuszba sorolja a Kornél másodszor is meghal [PH, 1928. 
jan. 8.] című írást,324 hiszen e történet éppenhogy nem Esti-írás: a vezetéknév nem jelenik 

meg benne, az elhunyt csak keresztnevén szerepel, s mivel az Esti Koméi név csak később 

tűnt föl az életműben - addig a hős csupán Estiként volt jelen 

nevű szereplő nem azonosítható biztosan vele. Ráadásul a Kornél másodszor is meghal egyál

talán nem illik a fabulába, melyre, láthattuk, Kosztolányi kiváltképp a korai szakaszban igen

csak ügyelt. - A Réz Pál által kéziratból közölt Esti megtudja a halálhírt [1930?] című novel- 

lisztikus írást pedig a Mostoha részeként értelmezem.) És a nyilatkozat után Kosztolányi két 

kivétellel (Tanú, PHV, 1931. nov. 1. és Az orvos gyógyítása, PH, 1933. jan. 22.) csakis olyan 

Esti Koméi epikus történeteket (tehát nem gondolatokat, naplókat, alkalmi vallomásokat) írt, 

melyek később bekerültek valamely kötetbe.

semmilyen csupán Koméi

Elmondható, hogy az Esti Koméi alakjában rejlő lehetőség 1929-ben erősödött fel 

Kosztolányiban (erre utal az ebben az évben született írások nagy száma), a kötetté formálás 

igénye pedig 1930 nyarán. A szerzői nyilatkozatot (aug. 24.) két hónapon belül öt olyan írás 

veszi körül, amely megerősíti a terv szándékának komolyságát: Csók (júl. 1.), Kücsük (aug. 

3.), Esti Kornél rímei (aug. 10.), A világ legelőkelőbb szállodája (aug. 16.), Boncolás (szept. 

1.). További kutatást igényel, hogy megvizsgáljuk, mi volt Kosztolányi élettörténetében az a

324 Péczely Dóra: lm.
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változás, amely éppen ekkor kiváltotta azt a folyamatot, amely az addig csak alkalmilag hasz

nált szereplőből ilyen összetett alakmást, szerzői alteregót hozott létre az énintegritás védel

mében.

A terv azonban nem valósult meg ekkor; s az Esti Kornél végül, hosszas formálódás

alakulás után, 1933-ban látott napvilágot.

A ciklusformálás igénye azonban megmaradt a kötet megjelenése után is. Sőt szinte 

rögtön azután Kosztolányi tervezni kezdte az újabb gyűjteményt. Erről tanúskodik a hagya

tékban található egyik kézírásos vázlat, amely az Esti Kornél utolsó kalandjai című ciklust 
vázolja.325 A vázlat az alábbi címekből áll: „Esti Kornél utolsó kalandjai // Omelette á 

Woburn / Esti Kornél vallomása / 1933 / Esti Koméi halála”. Ez utóbbi talán még csak terv a 

tervben, Esti Kornél halála című elbeszélést ugyanis nem ismerünk, valószínűleg azonban a 

később Az utolsó fölolvasás címet kapott (s eredetileg Esti Kornél búcsúja címen megjelent) 

novelláról van szó, mely talán csak kéziratban volt meg (1933. december 14-én jelent meg a 

Pesti Hírlapban), esetleg tervezetként. (Az Omelette az egyetlen a sorban, amelyik eredetileg 

nem Esti-történetként jelent meg, át kellett dolgozni - talán ezt a szándékot jelöli az aláhú

zás.) A kéziratlap alsó felén az Egy asszony beszél című ciklus vázlata egyértelművé teszi, 

hogy a már eldcor formálódó - s később Tengerszem (1936) címen megjelenő - újabb novel- 

láskötet egységeit tervezte itt Kosztolányi. Végül is ennek második részébe került újabb ti

zenhét történet, Esti Kornél kalandjai cím alá. S hogy Kosztolányi mennyire magáénak érezte 

ezt az önkifejezési formát, nemcsak a megírt történetek jelzik, hanem az el nem készült mű

vek tervei is. Hogy Esti Koméi regényhőssé és egy színdarab szereplőjévé is vált volna, azt 

tudjuk a Mostoha kiadott regény- és színdarabtöredékéből és jegyzeteiből, a nagyepikai (és 

drámai) forma mellett azonban Kosztolányi az 1933-1934-es évekből ránk maradt és kiadott 

feljegyzései is számos Esti Komél-novella ötletét őrizték meg. A megírt és megjelent novellák 

- pl. A csók (EK III.), Az utolsó fölolvasás (TSZ 17.), A világ vége (TSZ 7.), Aranyeső (EK 

VI.), Ezerkilencszázharminchárom (későbbi változata: Barkochba - TSZ 16.) mellett, több ki 

nem dolgozott Esti Komél-novella ötletét is ismerjük. Ilyen például az Esti és a kínzás, az Es

tinek fia születik, Esti morfinista (ezt kétszer is lejegyezte), az Esti és a humor és a látszat ha

lál, a Kismariska, az „Esti és Eyne báró” vagy az „Esti és Havas esete”.326 

ezekből is kialakult volna egy ciklus, s talán egy kötet. Bár Kosztolányi a cikluscím megvál

tozásával, az „utolsó kalandjai” jelzőjének elhagyásával mintha nyitottabbá tenné a Tenger

szem ciklusát, a főhős halálával záródó Az utolsó fölolvasás után nem lehetett érdemben foly-

Talán később

325 Ms 4613/5.
Kosztolányi Dezső: Napló. 1933-1934.326
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tatni a történetet, s miképpen a Kosztolányi-életmű éppen a Tengerszemmel, úgy Esti Kornél 

élete ezzel a novellával teljesedett lezárt, kerek egésszé.

Az Esti Kornél első fejezetének motívumairól

„Hát, kedves olvasó, aki ezúttal legközelebbi kartár
sam és druszám vagy, megírom, hogy mit olvastam, s 
te olvasd el, hogy mit írtam. Ha elolvastad azt, amit 
írtam, akkor te újra megírhatod, hogy mit olvastam, s 
én ígéretet teszek, hogy hálából szintén elolvasom, 
amit te írtál, és esetleg meg is írom azt, amit olvastál. 
Tudod-e, micsoda ez a bolondos, soha véget nem érő 
körforgás? Ezt, kérlek alássan, úgy hívják, hogy: 
»irodalom«. ..327

Az 1933 májusában megjelent Esti Kornél kötet első fejezetét sokan vizsgálták már, sok 

szemszögből. Műfaji és életrajzi kérdéseket egyaránt felvet, szerepjátékkal és beszédmóddal 

kapcsolatos fejtegetésekre ad lehetőséget, önmagában is és az egész kötet viszonylatában is 

értelmezhető.
Ennek a bevezető fejezetnek híres, sokat idézett beszélgetésében hangzik el először az 

Esti Kornélban a regény szó, amikor az elbeszélő és vendége, Esti a tervezett közös munka 

műfaját próbálják meg előre meghatározni, és sorra vetik el a lehetséges mintákat, köztük ezt is:

Regény?

- Isten ments! Minden regény így kezdődik: »Egy fiatalember ment a sötét utcán, fel

tűrt gallérral.« Aztán kiderül, hogy ez a feltűrt gallérú fiatalember a regényhős. Erdekcsigá-
„328zás. Borzalmas.

Dobos István értelmezte az Esti Kornélban „idézett” regénykezdő mondatot, amellyel 

„az elbeszélő már ezen a ponton szövegközi kapcsolatot hoz létre néhány sztereotípia meg- 

idézésével különböző műfajokkal, sőt történetmondó hagyományokkal, hogy saját elbeszélé

sét elhatárolja bizonyosfajta konvencióktól és olvasói elvárásoktól”, hiszen a regény, mint „az 

összefüggően elbeszélt, jól megformált történet típusa már a bevezető fejezetben feltűnik egy

327 Kosztolányi Dezső: Irodalmi levél. Színházi Élet, 1932. okt. 22. In: Uő.: Szabadkikötő, 439-442 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Bp., 1933. 19-20.328
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pillanatra a háttérből, s pozíciója révén a jelentésalkotást meghatározó olvasói elvárások ki
tüntetett helyévé válik”.329

Mivel Kosztolányi nem egy konkrét regényt „parodizál”, hanem a „minden regény” 

sztereotípiáját adja, ezért nem kell, talán nem is nem lehet megkeresnünk a vélhetően fiktív, 

esetleg torzított vagy hozzávetőlegesen idézett mondat származási helyét. (Ha mégis vállal

kozna rá valaki, esetleg a 19. századi orosz regények első mondatai közt lenne érdemes keres
gélni.)

A fiktív idézet azonban - paradox módon - mégis valódi. Mert a sztereotip regény

kezdő mondatcitátumot Kosztolányi már korábban leírta egy helyütt, így az Esti Kornél nyitó 

részében immáron sajátos önidézettel is élt.

Alig valamivel több, mint egy évvel a könyvbeli első fejezet - pontosabban az Esti

Kornél leleplezése című novella (PH, 1933. ápr. 9.) - megjelenése előtt egy könyvismertető 

publicisztikájában szintén „idézte” (majdnem) ugyanezt a mondatot: „Bevallom, a szépiroda

lom néha fáraszt. Kétségbeejt az a papíróceán, mely körülhullámoz. Úgy rémlik, hogy az em

berek kinyomtatják mindazokat az álmokat, melyeket éjszaka évadján álmodnak félöntudattal, 

s ahelyett, hogy ezeket a badar limlomokat a feledés papírkosarába vetnék, ívekbe fűzik, 

könyvekbe foglalják. Mire való ez? Az előbb találomra felütöttem egy regényt s ezt a monda

tot olvastam: »A sötétedő utcán egy fiatalember ballagott feltűrt gallérral...« Fölsikoltottam 

az undortól. Eleve nem érdekelt ez a fiatalember. Tudtam, hogy sohasem élt, s nem a képzelet
„330szülötte, csak egy írásmodoré.

A két idézés között az ugyan még csak mellékes eltérés, hogy a „találomra felütöttem 

egy regényt” kitételből nem derül ki, hogy az idézett rész kezdőmondata-e annak a könyvnek, 

az viszont már fontosabb, hogy az Esti Kornél elbeszélője által idézett mondat „kritikájának”

tárgya részben eltér e korábbi szöveghelyétől. Mert bár valójában itt is egy „szöveghagyo-

történt, de a konkrét elbeszélői műfaj - regény - mellett„331mány parodisztikus megidézése 

egy tágabb kategóriáé is, a szépirodalomé, mely néha fáraszt, s bizonyos darabjai undort kel

tenek. A cikk nem általánosságban a fikciós művek ellen hoz példát, hiszen a találomra fel

ütött rossz mű „nem a képzelet szülötte, csak egy írásmodoré” (írásmodor és képzelet itt egy

mást kizáró fogalmak), értékítéletében mégis a kritizált írói elbeszéléssel szemben a valóság áll.

329 Dobos István: Az Esti Kornél önértelmező alakzatairól. Metafiktiv olvasás és intertextualitás. Alföld, 1999. 
jún. 55-79.

Kosztolányi Dezső: Levéltöredék Dr. Magyary-Kossa Gyula munkájáról. PH, 1932. febr. 14. In: Uő.: Én, te, 
ő. Szerk.: Réz Pál. Bp., 1973. 355-357.
331 Dobos: lm.
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Kosztolányi cikkét ugyanis a Magyar orvosi emlékek című orvostudomány-történeti 

munkáról írta. „A napokban olvastam is valamit - kezdődik a cikk. - Valamit? Három köny

vet, egy falásra. Dr. Magyary-Kossa Gyula, egyetemi tanár kiadta azokat az orvosi emlékeket, 

melyek letűnt századokból gyűjtött össze méhecske módjára, avatott tudással rostálgatott, s 

friss, könnyű nyelven adott elő.”

Magyary-Kossa Gyula (1865-1944) orvos, farmakológus és toxikológus volt, az Ál

latorvosi Főiskolán a gyógyszertani tanszék megalapítója és professzora 31 éves korától 72. 

életévének betöltéséig. Orvos- és művelődéstörténész, az MTA levelező tagja. A Kosztolányi 

által megcikkezett három kötetes munkája 1929-1931 között jelent meg (később egy negye

dik kötet is, 1940-ben), a szerzőt Balassa-díjjal tüntették ki művéért.

Kosztolányi a könyvet a szerzőtől kapta, 1931. december 1-jén levélben válaszolt a

gesztusra: „ valósággal beleszerettem könyvébe. Amennyire untat a háborús-csetepatés történet, 

annyira érdekel minden művelődési história. Az öné pedig a legszebb értelemben az: friss
„332szemmel lát és friss tollal ír.

Már itt, a missilis levélben szembeállítja a (háborús-csetepatés) történetet a művelődé

si históriával. Valójában e gondolatot fejti ki cikkében is: az untató szépirodalommal ellentét

ben Magyary-Kossa Gyula „levéltárakból kiemel pár mozzanatot, s átlelkesíti, megeleveníti. 

Anyagát nem szürldti el, de nem is színezi túl. Szóval történelmet ír, a legnemesebb értelem

ben, művelődéstörténelmet. Pazar csokorba foglalja mindazt, amit orvostudományunk múltjá

ból sikerült kiásnia. Hogy szakmunka, az kétségtelen. De van-e izgatóbb, emberileg érdeke

sebb egy igazi szakmunkánál?”

Kosztolányi tehát e szemszögből is elutasítja a hagyományos műfajt, s „az összefüg

gően elbeszélt, jól megformált történet” helyett műfajt újít, és az Esti Kornélban (valamint a 

további Esti-történetekben) egy sajátos prózai elegyet hoz létre, melynek valóságalapját (s 

azon belül is énlcettőző szerepjáték alapjául szolgáló önéletrajziságot) senki sem vitatja, s ő 

maga is elismerte egy helyütt.333

Az Elnök téma variációja

Az Esti Kornél tizenkettedik fejezete, illetve az első publikáláskor Az Elnök című novella 1933. 

január 16-án jelent meg a Nyugatban. Kosztolányi közlési módszerét ismerve nem sokkal ez

előtt, 1932 végén írhatta, s szinte azonnal küldhette el a folyóiratnak. Kéziratát nem ismerjük, az

332 A mindeddig publikálatlan levél eredetije ismeretlen helyen magántulajdonban, fotómásolata birtokomban.
333 Mi készül? Magyar Hírlap, 1930. aug. 24. 23.
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első közlés szövege lényegében megegyezik a pár hónappal később megjelent kötetben szereplő 

szöveggel, Kosztolányinak csupán a beszerkesztéshez szükséges változtatásokat (cím és ajánlás 

elhagyása, illetve a fejezet-összefoglaló szüzsé beiktatása) kellett megtennie. A novella eredeti

leg is Esti-történetnek készült, fél évvel a kötetterv megszületését kiváltó, később harmadik fe

jezetként megjelent Csók című novella megjelenése (Nyugat, 1930. júl. 1.) után.334

Keletkezési körülményeit az irodalomtörténet egyöntetűen a Pen Club 1931—1932-es 

eseményeivel hozta összefüggésbe, elsősorban Kosztolányiné visszaemlékezése alapján.

Kosztolányi ekkoriban a Pen Klub elnöke volt, és bár szakszerűen és diplomatikusan 

próbálta meg vezetni a társaságot, 1931 végén, a Rothermere-díj Krúdynak és Móricznak való 

odaítélése után konzervatív oldalról fellángoltak ellene az indulatok, s az 1932 „májusban 

Budapesten tervezett kongresszus ügye is veszélyeztetett. Nyíltan közlik vele, hogy pénz csak 

akkor lesz, ha Berzeviczy Albertet választják meg elnöknek. Kosztolányi egy nyilatkozattal 

lemond”, és bár „Berzeviczy Albertet ugyan megválasztják a Pen Club elnökének, válaszul 

azonban vagy negyven tag kilép a Pen Clubból”. Ekkor „Berzeviczy is lemond az elnökség

ről, s a tavaszi kongresszust újból veszély fenyegeti. Végül is a békét [...] Kosztolányi teremti

meg. Berzeviczy díszelnök lesz, a kongresszust megtartják, és Dide, mint az elnöki tanács
„335egyik tagja, részt vesz benne.

Kosztolányi kényszerű szerepjátékra kényszerülve „elégedett képet mutat, holott 

mondhatatlanul fáj neki”, a csalódásokat „humorérzéke azonban valamiképpen segíti elvisel

ni. A beavatottak mulatságára megírja Az Elnök című novelláját, előbb a Nyugatban, majd az
„336Esti Kornél kötetében közölte.

A visszaemlékezés kulcsszava a „beavatottak”. Olyan emberek közössége tehát, akik 

valamit dekódolni tudnak, azaz a nyelvi jelekből (novella) vissza tudnak következtetni az írói 

transzformálás előtt eredeti jelekre, a valóságban megtörtént eseményekre, személyekre.

A dekódolást azonban általában illedelmességből, tapintatból csupán magukban moso

lyogva, bólogatva-hümmögve szokás elvégezni, nyilvánosságot kapott kortársi nyoma nem

igen van, kivéve talán az éppen erre szakosodott élclapok szurkáit.

A rejtvény feloldása magánszövegekben viszont többször is előfordulhat. írók, akik 

egymást- olvasók is, leveleznek, némelyikük naplót is vezet. Az Elnök című novella címsze

replőjének kilétét Móricz Zsigmond dekódolta 1933. június 9-én írt naplójegyzetében: „Kosz

tolányi Dezső, akiben most, hogy vénül, s azt hiszi, már sok mindent szabad neki, egyre job-

334 Vö.: Lengyel András: Genézis és kompozíció viszonya az Esti Kornélia«.
335 Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső,.243 

Kosztolányiné, 243-244.336
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ban kiüt belőle a kajánság. Kezdte akkor, mikor megtépázta Ady emlékét és költői nimbuszát. 

Tavaly Berzeviczy Albertet, az alvó elnököt karikírozta ki, elég gyáván, mert maga megijedt 

írás közben és igazi németet igyekezett csinálni belőle.

Az Esti Kornél tizenkettedik fejezetének főhőse, a darmstadti Baron Wilhelm Friedrich 

Eduard von Wüstenfeld „az ottani közművelődési egyesületnek, a Germániának elnöke volt, de 

ezenkívül még számos más politikai, irodalmi és tudományos egyesületnek, társulatnak, társa

ságnak, szövetkezetnek, értekezletnek, főbizottságnak és albizottságnak elnöke, illetve igazgató

ja. [...] Az elnök öreg ember volt. Nagyon öreg ember volt. Nagyon öreg volt, és nagyon fáradt. 

[...] Ez a nagy műveltségű, széles látókörű férfiú, háta mögött egy hosszú pályával, reggeltől 

estig serénykedett, szerepelt a közélet terén. Már kora délelőtt megnyitott egy rendkívüli köz

gyűlést, délben összehívott valami előkészítő albizottságot, délután egy politikai tanácskozást 

vezetett, és este valami díszvacsorán köszöntötték fel az ünnepeltet. [...] Csoda-e, hogy az évek 

terhétől tetézve elbágyadt ennyi lázas és hasznos tevékenységtől?

1936) szintén idős ember volt már ekkor, hosszú pályája során volt országgyűlési képviselő, 

miniszteri tanácsos, államtitkár, miniszter, a képviselőház alelnöke, majd elnöke, és ő volt az 

Országos Testnevelési Tanács első elnöke is. 1932-1933-ban neki is sűrű, fáradtságos teendői 

voltak, a Pen Club vezetése mellett a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság 

elnöke is ekkor. Utóbbi ráadásul éppen a novella írásának vélt időpontja körül, 1932. december 

7-én „Nyugat-soiré^’-t rendezett, amelyen Berzeviczy és Kosztolányi biztosan, Móricz vélhető

en jelen volt. A tudósításból kikövetkeztetően hosszúra nyúlt és csendes-meghitt hangulatú 

nyúlt ülés „elején Berczeviczy Albert elnök kegyeletes szavakkal méltatta Baksay Sándor emlé

kezetét”, ezt követően Kéky Lajos titkár búcsúztatott egy másik elhunytat, majd „a felolvasások 

során Aprily Lajos élénk színekkel festett írói arcképet olvasott föl Baksay Sándorról, Koszto-

„337

„338 Berzeviczy Albert (185 3—

lányi Dezső [pedig] Babits Mihály három középkori latin himnuszfordítását olvasta föl.

(Móriczot339Hegedűs Lóránt Széchenyi haláláról olvasott föl”, majd zárt ülés következett.

Hegedűs Lóránt invitálta levélben.340)

Lehet, hogy Kosztolányiné emlékezett rosszul, s nem a Pen Club egyébként elekor 

igencsak pergő eseményei, hanem az álmoskás Kisfaludy Társaság decemberi felolvasása vál

totta ki Kosztolányiból a novellát, Móricz pedig egyáltalán nem említi az eseményt, tehát az 

bármelyik lehetett. De azt nem lehet tudni (pontosabban: még nem találtam sem megerősítő,

337 Idézi: Móricz Virág: Tíz év. Bp., 1981.1. 21-22. A kiemelés tőlem: BBT.
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. 170, 178.
Pesti Hírlap, 1932. dec. 11. Idézi: Móricz Zsigmond, a Nyugat szerkesztője. Levelek. Szerk.: Tasi József. Sajtó 

alá rend.: H. Bagó Ilona, Papp Anna, Tasi József, Tóth Anna. Bp., 1984. 444-445.
Móricz Zsigmond, a Nyugat szerkesztője, 284.

338
339

340
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sem cáfoló forrást), hogy Berzevczy valóban elaludt-e a Pen Club vagy akár a Kisfaludy Társa

ság gyűlésén, de mivel a novella megírása és közeli megjelenése idején 79 éves, nem kizárt, 

hogy igen.

A novella keletkezéstörténetének felderítése itt akár véget is érhetne, igazat lehetne 

adni a beavatottak indiszkréciója nyomán született újabb beavatott értelmezéseknek. Koszto

lányi írói gyakorlata azonban a valóságot (létező személyt) nem ennyire „egyszerűen” transz

ponálta írássá. Ahogy ő írta: „Egy alakom feje a zongoratanáromé, orra valamelyik rokonomé, 

s nyakkendője talán az a nyakkendő, melyet ma pillantottam meg a villamoson egy öregúron. 

[...] Mindegyik alakomnak meg tudnám adni pontos lakcímét. Gyakran több lakáscímet is, 

mert némelyik kettőből-háromból van összegyúrva.

Egy nemrég „előkerült” és vélhetőleg Kosztolányi által írt névtelen cikk, melyről 

Kosztolányiné és Móricz nem tudott, és - sajátos módon, de könnyen elképzelhetően - talán 

maga Kosztolányi sem, fontos adalékkal szolgál a keletkezéstörténethez.

A Szabad-e a bírónak aludnia? című kis színes a Bácsmegyei Naplóban jelent meg 

1925-ben. Ekkor Kosztolányinak Tere-fere címmel rovata volt itt, ahová általában a külföldi 

lapokban olvasottakat „szemlézte” egyénítetve, nem egyszer a magyar viszonyokhoz igazítva. 

A cikk egy megtörtént esetet elevenít fel: „Tavaly egy német városban a pör végtárgyalásánál 

a törvényszék elnöke elszenderedett, míg a védő lángoló beszédet mondott védence érdeké

ben. A törvényszéki elnököt csak a közönség tapsvihara ébresztette föl, mellyel a védőbe

szédnek adózott. Ekkor az elnök megdörzsölte szemét, és ezt mondta:

- A tárgyalást bezárom, a törvényszék tanácskozásra vonul vissza.

Az ítélet rendkívül szigorú volt, a védelem minden érvét elutasította, sőt még az 

ügyész indítványát is túllicitálta.”

A cikk második fele azt taglalja, hogy „vajon szabad-e a bírónak tárgyalás közben 

aludnia?” A felidézett eset után az ügyész ugyanis fellebbezett, és szakértők véleményei kö

vették egymást: „A törvény nem ismerheti el egy bíró »szellemi távollétét«”, mert „egy bíró 

figyelmetlenségét lehetetlen lemérni”, más oldalról viszont „természetes, hogy a bíró figyel

mét egy és más néha elvonhatja a tárgyalástól”, de „a bírónak, ki a törvény fölött virraszt, még

sem illik aludnia”. Kosztolányi ez utóbbi záró véleményhez fűzi saját rövid, ám annál kategori- 

lcusabb kommentárját: „És ez az igazság.

„341

„342 (A novellában már ennek épp az ellentettjét írta.)

341 Kosztolányi Dezső: Indiszkréció az irodalomban. Nyugat, 1927. márc. 16. In: Uő.: Nyelv és lélek, 357-258.
342 [Kosztolányi Dezső:] Szabad-e a bírónak aludnia? In.: Uő.: Tere-fere. Kosztolányi Dezső írásai a 
Bácsmegyei Naplóból 1923-1926. Szerk.: Botka Ferenc. Bp.-Újvidék, 2004. 285-286.
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A hasonlóságot nem lehet nem észrevenni: az Esti Kornél tizenkettedik fejezetében a 

Germánia elnöke „megnyitotta az ülést, és elaludt”, majd amikor „a fölolvasó végzett, az el

nök a nyomtatott műsorból a másikat szólította a dobogóra”, általánosságban: „Az elnök 

megnyitotta az ülést, és szemét lezárta. Az elnök bezárta az ülést, és a szemét kinyitotta.”343

Kosztolányi tehát kontaminál, szándékoltan vagy tudattalanul. íróknál nem szokatlan,

újságíró íróknál pedig kifejezetten gyakori, hogy átjárás van publicisztika és szépirodalom 

között. Nem ritka, hogy egyik szöveg generálja á másikat, vagy hogy egy adott téma két mű

fajban is megjelenik. Kosztolányi az Édes Anna kapcsán maga vallotta be, hogy „az élmény, 

mely ennek a munkámnak az alapja, szintén tisztázatlan előttem. Nyilván én is sokszor olvas

tam az újságokban megjelenő kis napihírt, mely arról szól, hogy egy jó cseléd »minden ok 

nélkül« agyonverte jó gazdáit”, de az írás során a hírből irodalom lett, ezért meglepődött, 

amikor felhívták figyelmét, hogy Édes Anna állítólagos mintája valóban Márianosztrán ra

boskodik. 344 Máshol általánosságban írta: „A semmiből nem lehet teremteni. Képzeletünk a 

valóság tudatos vagy tudattalan elemeit rakosgatja ide-oda, amint kell”,345 hiszen „azon nyer

sen sohase vehetjük hasznát annak, amit láttunk, tapasztaltunk, fölraktározzuk agyunkban.
»346[...] Az élményeket el kell felejtenünk, hogy megint életre keljenek.

Talán ez történt a Tere-fere rovat cikkével is. A nyilvánvalóban napi pénzkeresetből 

született kis színest vélhetően megírása vagy olvasása után azonnal „elfelejtette”, s az hét évig 

passzív olvasmányként működhetett benne, hogy amikor 1932 végén egy hasonló esetnek 

immáron ő maga lett szemtanúja, újra feléledjen. Kosztolányi a két alvó elnököt a novellában 

összegyúrta, s ezért kérdéses, hogy vajon Móricznak igaza volt e naplóbejegyzésében, amikor 

azt írta, hogy Kosztolányi „megijedt” írás közben, amikor „igazi németet” csinált hőséből. 

(Érdemes megjegyezni, hogy Kosztolányi nem sokkal a novella, és napokkal az azt magába 

foglaló Esti Kornél kötet megjelenése után, 1933 májusában Sopronban együtt ismét együtt 

olvasott fel Berzeviczyvel.347)

Azonban akárki is Az Elnök modellje, egy vagy akár több személy, a valós alakokra 

való ráismerés csupán a lehetséges olvasatok számát növeli. Bár ez nem kevés, hiszen szám

szerűleg hozzáad az irodalomértéshez. Néha a dekódolás egyszerűnek tűnik, mint például az 

ugyancsak ekkor született, de már a Tengerszem kötet (1936) Esti Kornél kalandjai ciklusába 

került Sárkány (PH, 1933. jún. 4.) és az utóbb Barchoba címet kapott Ezerkilencszázharminc-

343 Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. 169.
Kosztolányi Dezső: Hogy születik a vers és a regény? Válasz és vallomás egy kérdésre. Pesti Hírlap, 1931. 

márc. 8., 15. In: Nyelv és lélek, 453-459.
345 Kosztolányi Dezső: Indiszkréció az irodalomban.

Kosztolányi Dezső: Ábécé a prózáról és a regényről. Új Idők, 1928. ápr. 7. In: Nyelv és lélek, 443-447.
347 KDLev 688.

344

346
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három (PHV, 1933. szept. 10.) esetében, amelyekben az irodalomtörténet közmegegyezése 

szerint Somlyó Zoltán és József Attila lett megmintázva. A dekódolás más esetben azonban 

nehezebb is lehet, gondoljunk csak a Kézirat dilettáns írónőjére, akinek modelljét illetően 

tippnél, sejtésnél több információnk jelenleg nincsen.

Viszont a jó novellák - és Az Elnök közéjük tartozik - dekódolás nélkül is működnek. 

Sőt a „rejtvényfejtés”, ha rossz megoldókulcsot használ a befogadó, veszélyt hordozhat, s a 

bennfentesek bizonyos esetekben saját tudásuk áldozatai lehetnek. Móricz - a Tere-fere soro

zat cikkét nem ismerve - úgy olvasta a novellát, hogy saját előfeltevéséhez igazodva csak 

Berzeviczyt látta az elnök alakjában, s csupán ebből kiindulva értelmezte s bírálta. Tévedett, a 

teljes értés illúziójában többlettudása jelentésvesztéshez vezetett.

Egy elfeledett Esti-novella

Kosztolányi Dezső Esti Kornél vallomása című írása 1932. január 31-én jelent meg a Pesti 

Hírlap Vasárnapjában. Kötetbe sem ő, sem gyűjteményes vagy válogatott novelláinak szer

kesztői nem vették fel, bár a Pesti Hírlap és annak hétvégi melléklete ekkor Kosztolányi 

egyik fő megjelenési tere (1921-től haláláig a lap munkatársa, majd belső munkatársa volt a 

lapnak), és Hitel Dénes - Kosztolányi bibliográfusa, írásainak gyűjtője, nem egyszer másolója 

- gyűjteményében is fennmaradt a novella gépelt másolata.348 Nem lehetetlen, hogy a Koszto

lányi kötetbe fel nem vett Esti Komél-írásai egy részének címével-alcímével (Esti Kornél 

gondolatai, naplója vagy följegyzései) való hasonlósága miatt kerülte el eddig a figyelmet.

A valódi kérdés nem az, hogy az életmű alakulástörténetének formálói miért nem vet

ték fel egyetlen gyűjteménybe sem, hanem az, hogy Kosztolányi miért nem tette meg ezt. Hi

szen a címben nyomatékosan megjelölt szereplő-„alteregó” ekkor már - 1925-től - kedvelt s 

egyre gyakrabban felbukkanó hőse az írónak, olyan hős, akinek történeteiből egy egész köte

tet (Esti Kornél, 1933) és egy kötetnyi ciklust (Esti Kornél kalandjai, a Tengerszem [1936] 

kötetben) állított össze.

1932-ben, amikor az Esti Kornél vallomása megjelent, már testesedett az egy évvel 

később megjelenő kötet, bár annak anyaga még elég képlékeny volt egészen annak 1933 kora 

tavaszán történő lezárásáig. Hiszen nem az történt, hogy Kosztolányi az Esti Kornélba az ad

dig, majd a Esti Kornél kalandjaiba a kötet után született írásait vette fel, hanem mindkét al

kalommal egy rendelkezésére álló nagyobb szöveghalmaz elemeiből válogatott. 1932-ben

348 Az MTA Könyvtára Kézirattárában Ms 4638/4 jelzet alatt található „Kosztolányi Dezső prózai írásainak és 
jeleneteinek másolatai. 1905-1936.” kötegben.
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Kosztolányi tizenegy Esti Kornél- (vagy később azzá váló) írást tett közzé, ebből öt belekerült 

a kötetbe, három a későbbi ciklusba, három viszont csak sajtóközlésben maradt az utókorra. 

Ebben az évben írta az először szintén a Pesti Hírlap Vasárnapjában, 1932. dec. 11-én megje

lenő, később az Esti Kornél kalandjai tizenharmadik darabjaként ciklusba szerkesztett Bol

dogság című novellát is, amelyben Esti a szenvedés és boldogság viszonyát a most előkerült 

vallomáshoz nagyon hasonlóan határozza meg. Ott a boldogság „mindig rendkívüli szenvedés 

tövében terem meg, s éppoly rendkívüli, mint az a szenvedés, mely hirtelenül elmúlik. De 

nem tart sokáig, mert megszokjuk. Csak átmenet, közjáték. Talán nem is egyéb, mint a szen

vedés hiánya.

dideregni kezdtem, aztán a jeges lepedő lassan áttüzesedett testemtől. Semmi boldogság se 

fogható a szenvedés megszűnéséhez.”

A novella - Kosztolányitól származik a műfaj-meghatározás - a lap „Vasárnap” rova

tában jelent meg; ez volt Kosztolányi rovata. Itt általában egy kolumnás anyagokat közölt, 

mégsem helykitöltő „formaírásokat” (a terjedelemmel persze lehetett „manipulálni”, mint 

ahogy tette is): cikkeket, tárcákat, novellákat, útinaplókat, verseket, versfordításokat. Az Esti 

Koméit szerepeltető írások közül több itt jelent meg, például az 1933-as kötetbe hetedik fejezet

ként felvett Kücsük című novella is (1930. aug. 3.). Szerzője tehát nem „elfelejtkezett” róla.

Ha az író nem vette fel köteteibe, talán más célja volt vele. Talán az ekkoriban készülő 

és Esti Koméit szerepeltető regényének, a Mostohának, egyik részlete lenne? Talán az Esti 

Kornél vallomása egy ahhoz hasonló novellisztikus regényfejezet, mint a Kosztolányi által 

szintén egyik gyűjteménybe sem felvett Esti megtudja a halálhírt?

Mert a közlő Réz Pál véleménye szerint az általa - kéziratból - közzétett írás inkább 

Kosztolányi ekkoriban tervezett, de töredékekben és jegyzetekben maradt regényének, a Mos

tohának egy novellisztikus részlete („fejezete, esetleg kezdete”), amelynek témája (a spanyol-

„349 - itt pedig „különös mámort okozott a törzsborogatás megújítása, amikor

náthajárvány) és szereplői (Esti Koméi és orvos barátja, Winter Sándor) igazolni látszanak a 

feltevést, s még „ha néhány motívuma ellentmond is azoknak - illeszkedik hozzájuk”.350 Ezt 

az ellentmondó-illeszkedő viszonyt vizsgálta Szegedy-Maszák Mihály, aki a Mostoha töredé

keit és az Esti megtudja a halálhírt egybevetve megállapítja, hogy „az egyik szövegben Esti a 

halálra való fölkészülésének a szükségességét, a másikban ugyanennek a lehetetlenségét fo

galmazza meg. Tekintettel arra, hogy e kétféle magatartás az Esti Kornélban már úgy szere

pel, mint a címszereplő személyiségének önellentmondása, a Mostoha némely vázlatai az Esti

349 Kosztolányi Dezső: Boldogság. In: Uö.: Tengerszem. 77 történet. Bp., 1936. 185-187. 
Réz Pál: Egy ismeretlen Kosztolányi-irás.350
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„351Kornél előtanulmányaiként is olvashatók. Ha Szegedy-Maszálc Mihály ismeri az Esti Kor

nél vallomását is, gondolatmenetébe újabb halál-meghalás témájú írást építhetett volna be.

Mert az Esti Kornél vallomása témájában (spanyolnáthajárvány) azonosságot mutat a 

regény fejezet-novellával, s bár ebben nem szerepel Winter Sándor, de egy orvost 

(orvosbarátot) Esti sűrűn emleget benne. Hasonló a novella és a regénytöredék, illetve azzal 

párhuzamosan készülő színdarab főhősének a változtathatatlannal szembeni problémamegol

dása: míg Winter Sándor a felesége halála után „próbált vigasztalódni, beletörődni a változ- 

tathatatlanba. Észrevette, hogyha a napját ezer darabra aprózza, akkor nem szenved annyi
ra”,352 addig a novella Esti Kornélja, miután megkapta a spanyolnáthát, így védekezik ellene:

„Nem maga a baj foglalkoztatott, hanem annak részletei. Esküszöm, fiúk, hogy csak az egész 

rettenetes, madártávlatból, a részletek nyájasak, vigasztalóak. Az életösztön dolgozik itt: elap

rózzuk, széttördeljük, kis mozzanatokká daraboljuk a szerencsétlenséget, melynek áldozatai 

vagyunk.” A szituációs mellett szövegszerű egyezés is található a két szövegben, hiszen a re

gény első vázlatai között, a Történelmi tabellában az áll: „Mindenki meghal most. A halottas

házakban nincs hely, siettetik a temetéseket, a koporsókat egymásra rakják, mint gyárakban a

szivardobozokat, tombol a halál nagyüzeme, s a sírásók tenyere megkérgesedik, egymás után 

dőlnek ki ők is, nem bírják a munkát. - 1918 novemberét írták. „353 Itt, a novellában pedig:

„Akkoriban a temetőkben egymásra rakták a koporsókat, mert nem volt számukra elegendő 

hely, s az újságok feketedtek a gyászjelentésektől. Azokon az ijedelmes, ködös, szürke regge

leken riadtan olvastam a halottak névsorát s mindennap fölfedeztem egy barátom, egy-két is

merősöm nevét.” Ezek alapján az Esti Kornél vallomása lehetne akár a Mostoha című regény 

egyik „fejezete” is. Ezt látszik erősíteni egyik, a novella utáni feljegyzése is. Hogy a téma, és 

a szorosan vett kép mennyire foglalkoztatta, jól mutatja, hogy később újra elővette és immár 

újfent novellát (vagy regényrészt) akart írni felhasználásával. Az 1933-34-ben írt Naplóikban 

„Novella” gyűjtőcím alatt, de regény jelöléssel (R) az alábbi olvasható: „Esti és a forradalom.

A spanyolban egymásra állították a koporsókat. Döghalál. Azt hittük, hogy mindennek vége.
„354Nagy okosok a keresztségben. A bolond Dobák. Kaniczky papírkosárral a fején.

Viszont ennek ellentmond a novellabeli eseményformáló emlékezés-emlélceztetés, 

ugyanis a Mostohában a cselekmény és a valós spanyolnáthajárvány ideje egybeesik (mint az 

Esti megtudja a halálhírt esetében) - tehát nem kell, nem lehet emlékeztetni az éppen tombo

ló járványra. Ellentmond az is, hogy a novella lezárt egész, nem kínálja fel sem az előzmény,

351 Szegedy-Maszák Mihály: Az Esti Kornél jelentésrétegei.
352 Kosztolányi Dezső: Mostoha, 11.
353 Kosztolányi Dezső: Mostoha, 18.
354 Kosztolányi Dezső: Napló. Igen becses kéziratok 1933-1934, 20.
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sem a folytatás lehetőségét. Ráadásul ekkora (nagy)monológot egy regény nem tud szervesen 

magába fogadni - talán csak a Néró, a véres költő Senecájától olvashattunk ehhez hasonlót, 

igaz, ott is meg-megszakítva.

Ebben a formában az Esti Kornél vallomása tehát biztosan nem a Mostoha része, de 

éppen a tervezett regénnyel való tematikai egyezés miatt nem vette fel Kosztolányi egyik kö

tetébe sem. Még bízott a többször elkezdett és abbahagyott regény elkészültében, melyen az 

Esti Kornél megjelenése után is dolgozott, legalábbis erre utalnak 1933-34-ben írott jegyzetei, 

melyben a Mostohám, vonatkozó feljegyzések is szerepelnek.
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Az Aranysárkány átdolgozása

„Nem hiszek az olyan gyermekirodalomban, amit ma
gam ne olvasnék gyönyörűséggel. Nincs köztünk olyan 
nagy különbség, mint ahogy általában hisszük, a vég
telenhez mérve rövid életünket. ”

Karinthy Frigyes355

1

Az Aranysárkányt Kosztolányi két magyar kiadásban láthatta. Az eredetileg 1925. február 27- 

én megjelent regény másodszor 1929 májusában látott napvilágot a Genius könyvkiadónál. 

Kosztolányi életében ez a regény többször nem jelent meg, a Révainál kiadott első életműso

rozat (1936-1940) utolsó köteteként hozza.

Aranysárkány címmel viszont még jelent meg Kosztolányi-kötet, mégpedig 1932- 

Ez az „átdolgozott, ifjúsági kiadás” azonban annyira eltér az „eredeti” regénytől, a vál

toztatások oly mértékűek és jellegűek, hogy nem szövegváltozatról, hanem új szövegről kell 

beszélnünk. így az ifjúsági átirat nem a regény harmadik, hanem egy új, önálló munka első 

kiadása.

356

ben.357

A megjelenés előtt álló kötetről - természetes módon - a könyves szakma értesült elő

ször. A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének heti közlönye, a 

Corvina 1932. november 27-én így hirdeti a Genius könyvkiadó „sajtó alatt” lévő ifjúsági 

könyvét: „Kosztolányi Dezső: Aranysárkány. Tanár és diákok regénye, tele megértéssel, sze-
»358retettel.

355 Karinthy Frigyes: Micimackó megérkezett. In: Uő.: Szavak pergőtüzében. Szerk.: Ungvári Tamás. Bp., 1984. 
737-740.
356 Kosztolányi Dezső: Aranysárkány. Bp., 1925. Légrády Nyomda és Könyvkiadó R.T. Kiadása. 458 p. A napot 
egészen pontosan ismerjük: a kötet ügyészségi kötelespéldányát a szegedi Egyetemi Könyvtár őrzi, jelzete: 
15553. Illetve: Kosztolányi Dezső: Aranysárkány. 2. kiad. Bp., [1929.] Genius. 291 p. - Ugyanekkor jelent meg 
a Nero, a véres költő és az Édes Anna második kiadása is, „egyenkötésben”, mintegy korai Kosztolányi- 
sorozatként. Ez azonban egyáltalán nem meglepő: a Genius korábban is, később is több művét adta ki a szerző
nek: náluk jelent meg A véres költő, A bús férfi panaszai és az Édes Anna, valamint a Zsivajgó természet és az 
Esti Kornél első kiadása.
357 Kosztolányi Dezső: Aranysárkány. Átdolgozott, ifjúsági kiadás. Jaschik Álmos rajzaival. Bp., én. [1932] 
Genius kiadás. 256 p. Ára egészvászon kötésben: 5.40 pengő.

Corvina, 1932. nov. 27. 198. - „Szállítási feltételek: egyes példányok 35% engedmény és 11/10 példány, 100 
pengő nettó rendelésnél 40% engedmény.”
358
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A könyv első részletesebb ismertetése magától a szerzőtől származik - igaz, egy név

telen cikkben. A Pesti Hírlap 1932 karácsonya előtt Napi hírek rovatában közölte az alábbi 

ajánló könyvismertetést: „Kosztolányi Dezső átdolgozott, ifjúsági kiadásban jelentette meg 

Aranysárkány című regényét. A karácsonyi könyvpiac éppoly érdekes, mint értékes neveze

tessége lesz ez a pompás könyv, amely eredetileg felnőttelmek íródott; történet az életnek ar

ról a különös határmesgyéjéről, ahol a már érett fiatalság lelke, búcsúzóban a diákos ifjúság

tól, összeütközik a férfilélek komolyságával vagy inkább komorságával, összeütközik azzal a 

lélekkel, amellyé majd az ő lelke is lesz, amely majd az ő sorsa is lesz. Ez a mélyen emberi 

történet a sárszegi nyolcadikosokról az ifjúsági kiadásban lerövidült, elhullajtotta a széleseb

ben analizáló részleteket. így, kissé pucérabban, még jobban látszik szinte az a tragikum, 

amely az író elgondolását átfűtötte és amely költőien finom okultság azoknak a fiataloknak, 

akik a tanárjukban hajlandók ellenséget látni. Meghatóbb írást kevesebbet olvasni, mint annak 

a komoly, szigorú, de jóságos tanárnak a történetét, aki elbuktat egy nyolcadikost, és miután a 

fiú szedett-vedett cinkosaival egy este véresre veri őt, magányosan küzd ennek a szégyennek 

minden fajdalmával, mint a megütött szív, tovább dobogna csendesen, de az eset nyilvános

ságra kerül, s ő nem mer többé emberekkel találkozni, öngyilkos lesz. Az élet szalad tovább, 

csak egy jó és igaz embert rúgott félre az élet lelkiismeretlensége. Az élő egyszerűség nemes

sége, gyönyörű nyelvi tisztasága és gondossága jellemzi e könyv írói stílusát. Külső formájá

nak szépsége is méltó a regény értékességéhez: pompás a kiállítása. Jaschik Almos illusztrálá-

Nyilvánvalóan az ismertetést maga Kosztolányi ír

ta - ez nem lenne idegen a kor újságírói szokásaitól, amikor a lap belső munkatársai az őket 

érintő híreket, tudósításokat maguk fogalmazták meg, ügyelve persze a tárgyilagosságra. A 

gyakorlat mellett a „jól informáltság” és a stílus is az ő szerzősége mellett szól. Ebben az 

esetben azonban a cikk beszédesebb „önmagánál”: sajátos (ön)interpretációja az elfeledett re

génynek, melyben egyrészt fontosnak véli hangsúlyozni azt, hogy a rövidítés bizonyos szem

pontból előnyére vált a műnek, hiszen ez „elhullajtotta a szélesebben analizáló részeket”, s 

így, „kissé pucérabban, még jobban látszik” a tragikum, másrészt kiemeli a regény enyhén 

moralizáló töltetét is: „költőien finom okultság azoknak a fiataloknak, akik a tanárjukban haj

landók ellenséget látni”. „Az élő egyszerűség nemessége, gyönyörű nyelvi tisztasága és gon

dossága” nagyon pontos (és aktuális) megfogalmazás, nemcsak e könyv írói stílusát jellemzi, 

hanem az utolsó Kosztolányi művek mindegyikét.

»359sa: igaz művészmunka. Genius kiadás.

359 Pesti Hírlap, 1932. dec. 22. 8.
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Harmadízben - immár a kötet megjelenése után - a Genius-tulajdonban álló Literatura 

adott róla hírt. 1933 januárjában ezt írják az ifjúsági műveket ismertető rovatban: „Ismerjük és 

méltányoljuk Kosztolányi Dezsőnek finom regényét az Aranysárkányról, a diákkor édesbús 

éveiről. Most átdolgozta az ifjúság számára ezt a könyvét. így a felnőttek örömét megosztják 

majd a gyerekek is, akik kétségtelenül rajongással fogják olvasni az író kitűnő könyvét, amely 

nem nagyképű pedagógiával kiagyalt történetet rejt, hanem élő valóságízt nyújt. 

ekkor a Néptanítók Lapja érdekes, pedagógia szempontú bírálatot adott közre a regényről: 

„Kosztolányi Dezső Az aranysárkány című regényének ifjúsági átdolgozása a rideg, nyers va

lóság adatait tárja elénk. Azt az örök küzdelmet festi, ami az élettapasztalatok csúcsára ért 

felnőtt ember s a meg nem értő ifjúság közt van, s ez a küzdelem csak mélyül, amikor a tanár 

áll az ifjúsággal szemben. E deákregénynek egy nemes gondolkodású tanár a főhőse, aki az 

ifjúság barátja; tanári pályájának szomorú velejárója a buktatás kényszerűsége. A rossz diák, a 

gonosz ellenség bosszúból elveri szennylapokban pedagógiai tekintélyét, tanári hímevét be

mocskolja. Az idegzetében tönkrement tanár öngyilkos lesz s még emlékében sem él annak a 

generációnak lelkében, amelyet emberré nevelt. A mai kor díj birkózó, sportoló ifjúságának a 

cinizmusig menő sivár lelkivilágát rajzolja az író túlzottan, túlságosan nyers, rideg materia

lizmussal. Deákalakjainak kevés jut az író rokonszenvéből, még a jótanuló típusnak sem. De 

nagy írói művészettel festi meg az egész deákéletet, annak külső mozgalmasságát, belső tar

talmát; kitűnő, változatos jellemrajzot nyújt. S a hatást fokozza az írónak újszerű fordulatok

ban, képekben gazdag modem nyelve. A mű legfeljebb 17 évtől kezdve adható a fiatalság ke
zébe. A Genius kiadásában jelent meg, Jaschik Álmos művészi rajzaival; ára 5 P. 40 fillér.”361

Az átírásra Kosztolányinak több oka lehetett. Legkézenfekvőbbnek tetszik az író ekko

riban megromlott anyagi helyzete. Az átdolgozást nagy valószínűséggel csak „mellékesen”, 

az „igazi” művek megírása és a Pesti Hírlap-beli állása mellett végezte. Hogy gyorsan vagy 

lassan haladt munkájával, arról nincs adatunk, naplójegyzetei nem maradtak fenn ebből az 

időből, levelezésében pedig konkrétan nem utal rá. Anyagi helyzetére annál inkább: bár jóval 

a kötet megjelenése előtt, de talán már az átírás munkálatai közben írta Tevan Andornak 

1931. augusztus 9-én az alábbi kérő, mentegetőző és bizakodó sorokat: „az ön kiadásában 

megjelent négy kötet versemet engedje át nekem pusztán az összes műveim kiadására, mely 

körülbelül 1932 őszén fog megvalósulni. Kétségbeesett, eddig-soha-se-volt gazdasági viszo

nyok között indulok, olyan feltételek mellett, melyet szégyenlek közölni. Minden kötelezettség 

és munka az enyém, s kiadómé semmi. Az anyagi eredmény - ezt is sejtheti - nem valami ke-

„360 Ugyan-

360 Literatura, 1933. jan. 31-32. A kiemelés tőlem: В. T.
Kosztolányi Dezső: Az aranysárkány. Néptanítók Lapja, 1933. jan. 15. 57-58.361
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csegtető. Mégis bele kell vágnom ebbe a cudar vállalkozásba, pusztán erkölcsi okokból, mert 

életem múlik, s a korban mi, akik ma élünk, nemigen válogathatunk.” (A tervezett életműso

rozat ekkor végül is nem jelent meg, csak évekkel később.) Az említett „eddig-soha-se-volt 

gazdasági viszonyok” és az a panaszszó, melyet később, a Szabó Gábomé Weress Jolánnak 

1932. január 12-én írt levelében olvashatunk, miszerint „állati elfoglalt életet élek, a legrosz- 

szabbat, ami elképzelhető”, arra utal, hogy anyagi és egzisztenciális biztonságát (a PEN Club 

elnökségéről is elekor mond le) Kosztolányi mindenképpen helyre akarta állítani; sokat dolgo- 

Lehet, hogy éppen egy ifjúságnak szánt regényen.

A két világháború közötti magyar prózában a korábbi időkhöz képest egyre több mű 

szól a gyerekekről és a kamaszokról. Devecseri Gábor Kamaszok és félemberek című írásában 

csak a „magyar kamaszregényről” értekezik. Véleménye szerint ezek sorába a következő mű

vek tartoznak: Móricz Zsigmondi Forr a bor és Légy jó mindhalálig', Babits Mihály: Gólya

kalifa', Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő [!] és Aranysárkány, Márai Sándor: Zendülők; 

Szerb Antal: Utas és holdvilág', Kolozsvári Grandpierre Emil: Doktor Csibráky szerelmei', 

Sőtér István: Kísértet', Thurzó Gábor: Nappalok és éjszakák', Karinthy Ferenc: Szellemidézés', 

Hollós Korvin Lajos: Hátsólépcső és Bóka László: Zenekíséret. A megnőtt kortárs érdeklő

dést Cocteau Vásott kölykökjére vezeti vissza, viszont a külföldi hatások sorában nem említi 

meg Foumier regényét, Az ismeretlen birtokot, és nem ír a gyermekirodaimat elekor már oly

annyira meghatározó művekről, mint a Kosztolányi fordította Alice Csodaországban vagy a 

Micimackó, melyet Karinthy Frigyes ültetett át magyar nyelvre. Devecseri listáját persze 

olyan korszakbeli magyar művekkel is ki lehet egészíteni, mint például Molnár Ferenc A Pál 

utcai fiúkja, Lovass Gyula Szerelmem, Micheliné vagy Örley István A Flocsek bukása című 

munkái.

362zott.

Korigény volt ekkor a gyermekekről, illetve a gyermekekhez szólás. S hogy mennyire 

az, arra a Literaturának az a száma a legjobb bizonyíték, melyben a Kosztolányi-regényről is 

írnak: az ifjúsági könyvek rovatban ugyanekkor ismertetik Babay József Mi huszonketten cí

mű ifjúsági regényét, amely A Milliók Könyve - az ifjúságnak első számaként látott napvilá

got. A kiadó (Singer és Wolfner) a füzetes alakban megjelenő „új sorozatával az ifjúságnak 

akar olcsó és becsületes olvasnivalót adni”, egy olyan könyvet, amely „bizonyosan nagyon 

népszerű lesz, és amúgy is szegényes ifjúsági irodalmunkat határozottan gazdagítja”. A Singer 

és Wolfner ugyanekkor másik ifjúsági olvasmányt is kiadott: Benedek Rózsi Zsuzsa megtanul 

táncolni című lányregénye, amely minden bizonnyal „sikerrel veszi fel majd a küzdelmet az

362 KDLev 626. és 641.
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»olvashatatlan olvasnivalók«-kal szemben”. A Genius Kosztolányi regényén kívül még két 

ifjúsági művet jelentetett meg ekkor: Baloghné Hajós Teréz A tornyos villa lakói című állat- 

történet-gyűjteményét és Móra Ferenc Dióbél királyfiiát. Érdekes egybeesés, hogy szintén ek

kor látott napvilágot Tamás István Szabadkai diákok című ifjúsági regénye, amelynek azon

ban csak helyszíne „azonos” az Aranysárkányéval, cselekménye sokkal könnyedebb, története 

pedig „frissen perdülő, fordulatos”.

Nagy igény volt tehát az ifjúsági irodalomra, és a kereslet megteremtette a kínálatot. 

Klasszikusaink is „átkalandoztak” az ifjúsági irodalom vizeire, mint például Karinthy Frigyes 

a Fából vaskarika vagy Schöpflin Aladár az Ördögfiókák című munkájával. (Mindkét regény 

1924-ben jelent meg, s további közös jellemzőjük, hogy szerzőik értékelői nem tekintik eze

ket a „komoly” munkákkal egyenrangú írásoknak.) Többen vannak azonban az eredetileg is 

gyermek- vagy ifjúsági írónak induló szerzők (pl. Gaál Mózes, Benedek Elek vagy Sebők 

Zsigmond), és még többen vannak olyanok, akik ekkoriban tértek át véglegesen az ifjú olva

sók kiszolgálására - ők főleg az ekkor eltömegesedett új ifjúsági műfaj, a leányregény terüle

tén alkottak (pl. Ego [Rózsavölgyiné Fried Margit], Gáspámé Dávid Margit, Dánielné Len

gyel Laura vagy Kosáryné Réz Lola.).

Kosztolányi Dezső módszeréhez, hogy egy eredetileg felnőtteknek szánt írását dolgoz

ta át az ifjúság számára, leginkább Móricz Légy jó mindhaláligja hasonlít. De csak látszatban. 

Mert a Móricz-mű félreértésekre adhat okot: „ifjúsági kiadás”-ában nincs feltüntetve, hogy az 

átírást nem ő végezte. Erről csak az író lányától, Móricz Virágtól tudhatunk: „Készült 21-ben 

egy rövidített ifjúsági kiadás a regényből. Ezt Roboz Andorral húzatták meg, apám nagy sé

relmére. Pólya Tibor rajzolta hozzá a képeket, de apám rettenetesen utálta mindet. [...] Mit 

ért, hogy szerződésileg biztosítva volt, hogy beleszólása van a könyv kiállításába... a rajzoló a 

kiadó alkalmazottja volt, s az író nem tehetett semmit. Se az ellen, hogy egy idegen szabja ki 

az ifjúság számára a szöveget, se az ellen, hogy egy másik torzra tolja az olvasó gyerekek fan

táziáját. A könyv megjelent, s szomorú elégtétel, hogy nem volt semmi sikere a gyerektábor-

Az Aranysárkány tehát ebben a vonat-»363ban, hosszú évekig nem is kellett belőle új kiadás, 

kozásában is egyedi.

Az átdolgozás önkezüségére pedig - a szöveg Kosztolányira jellemző nyelviségén túl 

és a Pesti Hírlap ismertetője mellett - még egy bizonyíték akad: egy kiadói papír védőborító, 

amely, mint a papírsárkány, könnyen rongyolódik, ezért igen kevés példány maradt fönn be

lőle. Nemrég azonban fölbukkant egy, az Összegyűjtött költeményei (1935) zöld vászonkötés-

363 Móricz Virág: Apám regénye. Bp., 1965. 3. kiad. 257-258.
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ét fedő eredeti, vajszínű papírborító, amelynek értéke szintén túlmutat saját magán. Reklámra 

is használható felületei miatt sajátos információhordozó, mely nem feltétlenül csupán a szük

séges adatokat tünteti fel. Ez például első fülén Kosztolányi Dezső műveit sorolja, eléggé 

megrostáltan. Viszont, jelenlegi ismereteim szerint, éppen ez az egyetlen „bibliográfia”, 

amely feltünteti Kosztolányi Dezső munkái között az Aranysárkány ifjúsági kiadását - viszont 

éppen egy Kosztolányi költészetét összegző, tehát kiemelten fontos kötet részeként. A teljes 

címlista így fest: Aranysárkány /Aranysárkány, ifjúsági kiadás / A szegény kisgyermek pana

szai / Édes Anna / Esti Kornél / Nero, a véres költő / Zsivajgó természet / Shakespeare: 

Romeo és Julia / Téli rege. A „válogatott” művek listája vélhetően a kapható kötetek címeit 

veszi sorra; ezt valószínűsíti, hogy a kötetek ára is fel van tüntetve. Ezt tovább valószínűsíti, 

hogy csupán az utolsó évele munkái (illetve régiek újabb kiadásai) szerepelnek, s azokon belül 

is csak a Geniusnál megjelentek (tehát pl. a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda által gondozott 

Alakok vagy a Nyugat Kiadónál jött Bölcsőtől a koporsóig nem). Persze ez sem véletlen: a 

Genius Könyvkiadó Rt. 1933-ban éppen az Összegyűjtött költeményei kiadójába, a Révai 

Testvérek Irodalmi Rt.-be olvadt be. Ez szintén általános gyakorlat volt (mint ahogy ma is az). 

Kosztolányi Dezső ,/\T)\xséig\''‘Aranysárkányőndk. egyetlen bibliográfiai feltüntetése tehát a Ré

vai kiadó egy (ön)reklámjában szerepel.

2

Felvetődhet a kérdés, Kosztolányi miért nem egy új regényt írt, s miért éppen ezt a művét 

dolgozta át az ifjúság számára. Egyrészt az időhiány, másrészt a regényben ábrázolt környezet 

miatt. Az Aranysárkány zárt térben játszódik, egy gimnáziumban és annak közvetlen környe

zetében, a tanár, a diákok lakásán vagy munkahelyén. A kevés nyílt téri esemény - Vili sport- 

versenye, a „diák-tanár”-majális, Novák utcai megveretése - is mind a főszereplők legszű

kebb köréhez kapcsolódik. Szereplői ennek megfelelően csak tanárok és (aktív vagy eltaná

csolt) diákok. Az átdolgozott kiadás olvasója tehát a sajátjához nagyon hasonló környezetben 

játszódó történetet kapott. Flősei ismerősnek tűnhettek számára, a diákok egyes gondolataiban 

és (főképp ártatlan) cselekvésében sajátjaira ismerhetett. (A Nero megértéséhez történelmi 

alapismeretek szükségesek, a Pacsirta túl komor és minimalizált cselekményű, az Édes Anna 

a regény közelmúltjának politikai és társadalmi változásaira épít, gondolatvilága és cselekmé

nyének fordulatai egyaránt érthetetlenek lettek volna a fiatalság számára.)

Az Aranysárkány „könnyebb” átdolgozhatósága mellett szólhat a regény cselekmé

nyessége és ,,»ponyva«-izgalmak”-kal való telítettsége is. Mert „a korábbi regényekben rit-
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kábban juthattak ilyen különvilágításhoz az érdekes jelenetek, szigorúbb volt bennük a kon

cepció hatalma, ezért koncentráltabbak, de nem érdekesebbek. Igaz, hogy a Afroban látott 

színjátélcszerű fejezetek egymásra épülő rendje s a Pacsirta egyirányú medrének lejtése job

ban kedvezett az epikus-Kosztolányi drámai hajlamának, itt azonban új elemekkel, a detektív- 

regény hatáslehetőségeivel egyenlítődik ki a hátrány. Az inzultus előkészítése, véghezvitele s 

következményei egyfelől, másfelől Hildáék titkolt kapcsolata, majd szökésük a rejtelem, a tit

kolódzás, a szorongás és bizonytalanság állandó izgalmaival tartják a feszültség kivételes
„364szintjén az Aranysárkányt.

Helyszín, szereplők és cselekményesség mellett még egy szempont vezérelhette Kosz

tolányit a „választásnál”: saját gyermekkorának emléke. Mert hogy miképp lett a komoly 

„felnőttregényből” ifjúsági olvasmány, arról - bár nem közvetlenül - Kosztolányi több írásá

ban is vall. Már 1909-ben azt vallja a gyermekről, hogy „egy mikrokozmosz mindegyik. 

Mindegyikben egy ember alszik. [...] Nincsen gyermeknaivság. Nincs bohó, mulattató, nyegle
„365 Két és fél évtizeddel ké-gyermek. Mindegyik egy komoly Werdender. Egy leendő ember, 

sőbb gyermekkorának egyik legkedvesebb szerzőjéről, Andersenről azt írja, „a gyermekek 

költője nem áltatja olvasóit holmi happy enddel, mint a felnőttek alkalmazkodó kiszolgálói, 

nem csinál titkot abból, hogy még a mese is mindig rosszul végződik. [...] mesél, de sohase

hazudik, nem szolgál édes cukrászhabbal kis közönségének, nem gügyög neki összecsücsörí- 

A jóformán egész írói korszakát átívelő két idézet prózában írja le azt, amit A 

szegény kisgyermek panaszaiban versben mesélt el, hogy a gyermek valójában felnőtt, aki a 

világra és annak dolgaira (élet, halál, szerelem, betegség, játék stb.) kíváncsi. Ezt támasztja 

alá Kosztolányi egy 1918-as vallomása, amelyben így emlékszik vissza gyermekkorára: 

„...magamról tudom, hogy engem a gyermekmesék, melyekben tündérek, manók és csodálatos 

varázslók szerepelnek, mindig bosszantottak, körülbelül húszéves koromig. Akkor érdekeltek. 

De gyermekkoromban megalázónak éreztem, hogy ilyesmiket akartak velem elhitetni az úgy

nevezett nagyok. A gyermekmesék felnőtteknek valók, kik már ismerik a valóságot, és hatá

rok közé szorított, rokkant képzeletük azon ámuldozik, hogy a törvény alól kivételek is van

nak. A gyermekek egyelőre nem látják a lehetőség korlátjait, és így nem is fontos nekik, hogy 

ezek a korlátok néha-néha feldőlnek, nekik a valóság a csodálatos. Ez számukra a mesék or-

„366tett szájjal.

364 Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi, 231-232.
Kosztolányi Dezső: A gyermek. In: Uő.: Alom és ólom, 350-352.
Kosztolányi Dezső: Hans Christian Andersen. In: Uő.: Ércnél maradóbb. Szerk.: Réz Pál. Bp., 1975. 97-102.
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szága, melyet még nem ismernek, erre nyitják ki tág, bámuló szemüket, ezt óhajtják mohó ét

vággyal megismerni.

Ez, a valóság megismertetésének igénye lehet tehát a végső ok, amiért nem új, mese

szerű regényt adott fiatal olvasói kezébe.

„367

3

De vajon mi célja lehetett vele? Tanítani vagy gyönyörködtetni akart? Az Aranysárkány ábrá

zolta világ nem szép, mert a valóságot tükrözi: Novák Antal mint ember, mint apa és mint ta

nár is elbukik a regényben, öngyilkos lesz. Ezzel a történettel nem lehet az ifjúságot gyönyör

ködtetni. Akkor Kosztolányi nevelni akarta őket? Ez már magában önellentmondásos feltéte

lezés, hiszen: „a felvilágosodás korának volt jellegzetes műfaja a nevelésregény. [...] ott élt az 

ily müvekben az a meggyőződés, hogy minden ember megváltoztatható - megnemesíthető a 

nevelés által. Ennek a regénytípusnak volt örököse az Aranysárkány is, csak épp a maga fo

nákján: anti-nevelésregényként, a felvilágosodás hiteit a műfajon át is mintegy visszavéve. A

A pozitív„368pedagógiai optimizmussal szemben a pedagógiai nihilizmus szólalt meg benne, 

nevelési hatás eléréséhez követendő példát kell felmutatnia a műnek. Az Aranysárkányban

nincs ilyen szereplő, sem a tanárok, sem a diákok között.

Emellett Kosztolányi Dezsőtől - saját bevallása szerint - távol áll minden nevelési 

szándék. Pontosabban: minden erkölcsi nevelési szándék. A közvetlenül az Aranysárkány if

júsági kiadása után, 1933 januárjában megjelentetett Önmagámról című vallomásos esszéjé

ben a homo aestheticusX és a homo moralist állítja szembe. Előbbi a szépség, utóbbi az erkölcs

Nem mond ennek ellent az a két évvel korábbi esszéje sem, melyben a 

nevelésről ír: „Engem a gyermekek érdekelnek, akik ma élnek, és azok, akik még meg se szü

lettek. Ezek évről évre eltipegnek az iskolába. Lelkűk még szűz. Agyvelejük beíratlan. Azt ír-

369nevében cselekszik.

hatunk rá, amit akarunk. [...] Az erkölcsi érzéke helyett a szépérzékére hivatkozzunk, a lelki-
„370ismerete helyett a leikéhez föllebbezzünk, a tudása helyett az ösztönében bizakodjunk. 

Mintha a két vallomás szintézise lenne az 1933 áprilisában megjelentetett Az olvasó nevelése 

című írása. Ebben korholja a gyermekek irodalmi nevelésének kortárs módszertanát, hiszen „a 

gyermek egyetlen vágya, hogy felnőttnek tekintsék és komolyan vegyék. [...] О van olyan 

okos és agyafúrt, mint a felnőtt. [...] Gyermekeink szellemi táplálékába állandóan az oktató

367 Kosztolányi Dezső: Mese, mese, mess kenyeret! In: Uő.: Füst. Szerk.: Réz Pál. Bp., 1970. 439^440. 
Király István: Kosztolányi. Vita és vallomás, 114.
Kosztolányi Dezső: Önmagámról. In: Egy ég alatt, 584-590.
Kosztolányi Dezső: Túlvilági séták. In: Nyelv és lélek, 114-138. A kiemelés tőlem: В. T.
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célzatok pótszereit keverjük. Sajnáljuk tőlük az igazi irodalmat. [...] Azt mondjuk, hogy ez 

»még« nem nekik való. Fakó kontárműveket teszünk elébük, a gyermekek elé, akiknek képze

lete so Ideal merészebb, eredetibb, korlátlanabb, mint bármely felnőtt elnyomorult, meggyávult 

képzete. Mindenáron tanítani akarjuk őket az irodalommal. Azt, ami öncél, nevelési eszközzé 

fokozzuk le. Az ilyesmi - így közvetlenül - gyakorlatban nemigen sikerül. Nem is sikerülhet 

soha. [...] Most már az a kérdés, miféle irodalmat adjunk a gyermeknek. Úgy sejtem, hogy a 

gyermek természetes társa csak a lángész lehet. Inkább Arany János, mint Bódi bácsi és in

kább Mikszáth Kálmán, mint Panni néni. [...] Nem szabad lebecsülnünk a gyermeket. Közöl

nünk kell vele mindent, amit tudunk az irodalomról, mégpedig annak a legmélyebb mélyét, 

természetesen nem homályos, pudvás szakkifejezésekkel, hanem egyszerűen és világosan. Azt, 

amit nem lehet egyszerűen és világosan közölni akár egy gyermekkel is, úgysem érték. [...] 

Ami tartalmas, könnyebben felfogható, mint ami üres. 

járunk el helyesen, ha a gyermekek kezébe igényes szépirodalmat adunk. Ekkor fejlődik ki 

szépérzékük. (Ekkor válnak majd homo aestheticusszá.) Igénye és elvárása, hogy jót (szépet) 

kapjon a gyermek.

Meg is teszi ezt. Azonban a tett némileg ellentmondásban áll a szóval, a gyakorlat az 

elmélettel. Vallomásában írja, hogy „a homo morális szakadatlanul ellentmond magának”. 

Kosztolányiról pedig, éppen erről a korszakáról, az átírás éveiről Kiss Ferenc azt, hogy „a 

gyermekek mindig bámult tulajdonságai között most a következetlenséget magasztalja, azt 

tartja »egyedül méltónak az emberhez, még hozzánk felnőttekhez is. Csak azért olyan üdék a

„371 Véleménye szerint tehát csak akkor

gyermekek, mert következetlenek«. A teóriák dogmává avatásának legjellemzőbb tünete, 

hogy a következetlenségnek ez a gyermeki spontaneitása, mely a zajló élettel való eleven 

kapcsolat természetes sajátságaként, még az érés és hajlékonyság normális készségeként is 

felfogható volna, a harmincas évek elején, pontosabban 1932-1933-ban egyfajta következet-
„372lenséggé merevedik.

Tény, hogy a homo aestheticus és a homo morális közül Kosztolányi az előbbi mellett 

érvel, és magát is annak vallja. Viszont az ifjúságnak szánt Aranysárkány átírása közben - ta

lán önkéntelenül - a homo aestheticus mögül kikacsintott a homo morális. Kosztolányi változ

tatásainak egy részét az erkölcsi nevelő célzat indokolja, és bár indíttatásában alapvetően a 

homo aestheticus irányítja, véghezvitelénél már a homo morális is kezében tartja a tollat.

371 Kosztolányi Dezső: Az olvasó nevelése. In: Nyelv és lélek, 385-399. A kiemelés tőlem: В. T.
372 Kiss Ferenc: lm. 401.
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Kosztolányi stílusról vallott nézeteinek és nyelvművelő munkásságának ismeretében az átírás 

jellege és módszere egyenes következménye azoknak. Az elhíresült, teljes írógenerációt sti

lisztika szemináriumán szabatos stílusra oktató Négyesy László tanításait Kosztolányi már 

gimnazista diákként ismerhette, hiszen Négyesy egy - a középiskolák számára írt - tankönyv

ében így ír: a prózai stílusú „előadásban a nyelvkincsnek legszokottabb eszközeivel él az író, 

a legismertebb szavakkal, szólamokkal és mondatszerkezetekkel. A szókat első jelentésükben 

használja vagy legközönségesebb átviteleikben; a synomymák közül a legszabatosabbat vá

lasztja. Nem újít, új átviteleket, képeket nem alkot; ódonszerűségekre sem törekszik, a táj

nyelvi elemeket is kerüli. Figyelembe veszi azonban a közönséget, melynek ír, s annak az ér

telmi színvonalához alkalmazkodik: szakszerű, illetőleg népszerű lesz. [...] Egyáltalán az ilyen

Kosztolányi nyilván hasonlókat hallhatott„373előadás uralkodó tulajdonsága a világosság. 

egyetemistaként is Négyesytől.

Kezdetben még csak saját írásainak stílusán érződik ez a gyakorlat. Később azonban 

már az egész nemzetre ki akarja terjeszteni nézeteit. 1920. december 1-jén írja levelében 

Zolnai Gyulának: „Én a magam területén [...] küzdők a nyelvtisztításért, mert az elburjánzó 

idegen szókat magam is nemzeti veszedelemnek tartom. [...] Szükséges azonban, hogy egy 

10-15 oldalas füzetkében megmagyarázzuk az újságíróknak a nyelvtisztítás elveit, s egy kis 

szótárt is mellékeljünk, melyben a sajtó közkeletű latin-német-francia-görög szavait jó ma-

Kosztolányi ekkor a szélsőjobboldali Új Nemzedék munkatársa, 

de természetesen a nyelvtisztítás szüksége nem pusztán nemzeti érzelemből fogalmazódott 

meg benne. Bizonyítja ezt az a tény, hogy a nyelvújító mozgalom a történelmi események és 

politikai szólamok miatt háttérbe szorul, s csak bő egy évtized múlva támad fel újult erővel, és 

a tervezett füzetecslce is csak ekkor jelenik meg. Ez lett az 1932 végén napvilágot látó A Pesti 

Hírlap Nyelvőre Kosztolányi szerkesztésében. Az Aranysárkány átdolgozása és a nyelvműve

lő mozgalom szervezése, a Nyelvőr szerkesztése tehát egy időben zajlik. A két mű azonos 

okok és alkotói folyamat révén jött létre: amit a nyelvművelő Kosztolányi a Nyelvőrben írt és

„374gyár szóval tüntetjük föl.

közölt (többek közt A helyes magyarság, illetve A tiszta magyarság szótárát), azt gyakorlatba 

átültetve alkotta meg az Aranysárkány című ifjúsági regényét. Saját műve átdolgozásánál is a 

szerkesztő és a nyelvművelő működött az esztéta és a „tanár” mellett.

373 Négyesy László: Stilisztika. Bp., 1895. 188-189. A kiemelés tőlem: В. T.
374 KDLev 449-450.
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Ugyanebben az időszakban az alkotás gyakorlatáról mondja: „Hidd el, nincs nagyobb 

művészet a törlésnél. Én, ha tőlem függne, az iskolában ezt előbb tanítanám, mint a fogalma

zást. Végre az alkotás is ezzel kezdődik. Elhagyunk valamit, ezer millió dolgot, melyet mellé

kesnek tartunk, és kiemelünk valamit, egyetlenegy dolgot, melyet fontosnak tartunk. Aki tud

ja, hogy mit ne mondjon, az már félig-meddig tudja, hogy mit mondjon, 

kifejtett gondolat jelenik meg az ekkor egybeszerkesztett Esti Kornél első fejezetében (1933), 

amikor Esti azt mondja az elbeszélőnek: „De a mi stílusunk homlokegyenest ellenkezik. Te 

újabban a nyugalmat, az egyszerűséget kedveled. Klasszikusok a példaképeid. Kevés dísz, 

kevés szó. Az én stílusom ellenben még mindig nyugtalan, kócos, zsúfolt, cifra, regényes. Ja

víthatatlan romantikus maradtam. Sok jelző, sok hasonlat. Ezt nem engedem elsikkasztani.

- Tudod mit? - nyugtattam meg. - Itt is felezünk. Amit mondasz, fölveszem gyors

írásban. Aztán majd törlők.

- Milyen kulcs szerint?

- Tíz hasonlatból megmarad öt.

- Száz jelzőből pedig ötven - tette hozzá Kornél. - Helyes.

Hogy mennyire átfonja a 1930-as évek Kosztolányijának stílusszemléletét és müvé-

szetfelfogását ez az elv, arra a legszemléletesebb példa az Aranysárkány átdolgozása.

„375 Ez az esszében

„376

5

A kötetet kézbe véve feltűnik, hogy az eredetileg harminckét számozott fejezet helyett e ki

adásban huszonöt számozatlan, de témamegjelölő címmel ellátott epizód áll. A nyilvánvalóan 

az olvasást segítő változtatást az illusztrációk tovább erősítik. Az ifjúságnak szánt kötetek 

többi fő jellemzője is megtalálható az Arany sárkányban', mind a betűk, mind a sorközök na

gyobbak. Ezzel szemben az eredetileg 458 oldalból álló regény terjedelme 255 oldalnyira 

csöldcent.

Összehasonlító olvasást végezve megfigyelhetjük, hogy az átírói módszer több rétegét 

érinti a műnek. A regény nyelve, szerkezete és a benne megjelenő világ- és emberábrázolás 

összetettsége is változott. Ennek sajátosságait számos példával lehet igazolni.

A stilisztikai módosítások valóban egybevágnak a Pesti Hírlap nyelvőrének két szó

szedetével, ,yA helyes” és ,A tiszta magyarság szótárá"-vdX. Kosztolányi a magyar nyelv vé

delmében és a „nyelvi purizmus” jelszavával e két szempontból igazított regényének szavain.

375 Kosztolányi Dezső: Egy és más az írásról. In: Nyelv és lélek, 171-174.
376 Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Bp., 1933. 20.
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Következetesen átírja a „ki”, „kik” vonatkozó névmásokat „aki”, „akik” alakra, a „volna” lét

igét pedig minden esetben a „lenne” kifejezésre cseréli. Ugyanilyen következetesen helyette

síti az idegen szavakat magyar megfelelőikkel. A legbeszédesebb példák közül csak néhány: 

start-indulás, madzag, spárga-zsineg, sztaniolpapír-ezüstpapír, kolléga-kartárs, katedra

dobogó, gusztusos-élvezetes, liberális-szabadelvű stb. A germanizmusokat mindenhol javítja, 

a többi, a magyar nyelvhelyességet bántó kifejezést szintén (pl.: „Két csúfnévvel is rendelke

zett” helyett „Ez a két csúfneve forgott közszájon, váltakozva” áll az ifjúsági változatban.) A 

könnyebb érthetőség érdekében több helyen konkretizál: a névmásokat nem egyszer magával 

a névvel helyettesíti, az elvontabb jelentésű fogalmakat és nyelvi fordulatokat egyértelművé 

teszi (pl.: idővel-versenyeredménnyel; kiderül-kisült, vettem ki szavaiból-értettem, bottal üt

hetjük a nyomukat-hiába minden), máshol könnyebben elképzelhető (de más jelentésű) leírást 

ad: egy helyütt a „sötétség” szó „egyiptomi” jelzőt kap, máshol a „népiesen” határozóból 

„szögediesen” lesz.

A nagyobb terjedelmű stilisztikai átírások szintén az ifjúság nyelvérzékéhez igazod

nak. A többszörösen összetett mondatokat rövidebbekre bontja, több helyen nagyobb terje

delmű leírásokat egyszerűbben, könnyebben érthetően ír le. Számos helyen a jelzők és hason

latok kihúzásával (emlékezzünk az Esti Kornél már idézett részére: tíz hasonlatból öt, száz 

jelzőből ötven maradhat) prózája szikárabb, költőietlenebb lett. Erre példa lehet az, amikor 

Novák Antal Ebeczky Dezsőnél jár, aki mindenben hasonlít fiához, az eredeti regényben 

„még a hangszíne is, folyékony, de tartalmatlan beszédmodora is ugyanaz. Amint hallotta 

ezeket a szólamokat, melyek végtelen göngyölegben ostromolták fülét, elfogta valami szomo

rúság az élet céltalanságán: miért is minden? Miért folyik a születések nagyüzeme, mikor csak 

ilyen egymáshoz hasonló, jól működő, de unalmas gyári áruk, ilyen szeretetre méltó, semmis 

portékák kerülnek ki a műhelyből? Miért is az egész?” Ehelyett az ifjúsági változatban már 

„csak” ennyit olvashatunk: „és a hang és beszéd és szólam, minden. Amíg Ebeczky Dezső be

szélt-beszélt, szakasztott úgy, mint a fia, szeretetreméltóan és semmitmondóan, Novákot egy

szerre elfogta valami halálos szomorúság. Miért ez az örök ismétlés? Miért ez az élet? Miért 

is minden?”

A tematikus változtatások két csoportra oszthatók. A gyermeki erkölcs tisztaságának 

és a gyermeki, még egyszerűbb világismeret „védelmében” tett szövegtörlések sorolhatók ide. 

Az első főleg a tisztelet, az illem, a jó magaviselet, az erőszakmentesség, az egészség és a 

szexualitás fogalmai köré csoportosítható. A második az életről és halálról, létről és időről, 

emberi- és társadalmi kapcsolatokról, szerelemről és elhidegülésről, a politikáról, az iroda

lomról és a nyelvről tett vallomások köré. Mindkét esetben ugyanaz az átírás motivációja: a
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világot még tanuló, tiszta és ártatlan gyermek természetes fejlődésébe erőszakkal beavatkozni 

nem lehet. Az ő feladata és joga, hogy a világot maga ismerje meg, s ne idő előtt, fejlődését és 

világnézetének kialakulását esetleg „erőszakosan”, természetellenesen egy regény befolyásol

ja. Még akkor sem, ha az a valóságot ábrázolja, mint az Aranysárkány.

Az erkölcs védelmében véghezvitt módosítások közé sorolható például Novák jelle

mének kismértékű változása. Az átirat szerint Novák már nem „azok közé tartozott, akik úgy 

félnek az orvostól, mint tulajdon lelkiismeretüktől”. Példát mutat ezzel az ifjúságnak: ők se 

féljenek a doktoroktól. Viszont a tanár az öngyilkosságtól itt sem riad vissza. Erről azonban 

lényegesen kevesebbet olvashatunk: az előkészületet Kosztolányi jóformán teljesen elhagyja, 

s Gergely, az iskolaszolga is csak a vértócsát látja meg a tanári szoba küszöbén, „az agycafa

tokat, melyeket a koponya szétrobbanó csontgolyója kivetett magából”, nem.

Vili padján nincsenek „geometriai idomok, trágár ábrák”, és az általa Nováknak kül

dött fadobozban nem „valami ocsmányság”, hanem „egy döglött patkány” volt. A tanulók ál

talában is jobb magaviseletűek, s nem kiabálják azt a kétértelmű vegytani tételt sem, miszerint 

„ha két test parányi részecskéi érintkeznek egymással, akkor azokból egy harmadik test kelet

kezik”.

A diákok, akiknek azt mondják a felnőttek, hogy „a fiatalság az egyetlen kincs”, az át

iratban nem érzik azt, hogy „tiszteletet, becsülést [akarnak], elég a szép fiatalságból, mely 

csupa kín és megaláztatás. Azért várták oly türelmetlenül, hogy végre-valahára elmúljon”, és 

az érettségin beszélő Ábris igazgatóról sem olvasható, hogy „egy hivatalnoknak látták őt, nem 

tartották már olyan fontosnak, amit mondott”. Az érettségi bizonyítvány kiosztásakor nem ér

zik, hogy „kéjes, borzongató érzés ez, nagyobb, mint az első hosszú nadrág, mint az első hón

aljszőr serkedése, a bajusz ütközése.” És bár dohányoznak, nem akarják, hogy „nyilvánosan 

elismertessék jogukat az élvezethez, a méreghez”, a bizonyítvánnyal kezükben pedig nem ter

vezik, hogy „most már tanáraiknak is dicsekedhettek volna, hogy semmit se tudnak, sőt akár

melyiknek minden súlyosabb következmény nélkül azt mondhatták volna, hogy szamár.”

Még az „Ostor" sem „szellőztette a tanárok magánügyeit”, és nem nevezte őket „kö

zönséges gyilkosoknak”. A lap köré gyűlt kicsapott diákok közül Bélus nem hazudik annyit, 

nem gyújt egyik cigarettáról a másikra, melyektől „alig lehetett látni a forró odúban”. Amikor 

azonban Vili fejfásra hivatkozva miatt lepihen, s ők szórakoznak tovább, már nem olvashat

juk, hogy „nem törődtek a beteggel”, hiszen a cimborájuk. Kosztolányi ugyanúgy az ember 

lenézésének ábrázolását hagyja el onnan is, amikor Ebeczky Dezső ügyvédi irodájában az 

ügyvédbojtár „láthatólag nem számított”, és amikor az ügyvéd mégis szól hozzá, „mintha nem
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is emberrel beszélne”. Az ifjúsági átiratban hangsúlyos a tisztelet megadása, akár egyenran

gúak, akár vezetők és beosztottak között.

A világnézet kialakulásának és a személyiség fejlődésének védelmében az ifjúsági ki

adásban már nem olvasható, hogy a kamaszodás „válságos időszak”, mint ahogy az sem, mi

szerint „az ember veszedelmes portéka”.

Kosztolányi elhagyja (többek között) azt az életről tett vallomást, mikor Novák Vilire 

gondol, és rájön, a fiú „azt hiszi, hogy ellensége, mert barátja a tudásnak. Micsoda félreértés. 

Vállalnia kellett: az élet félreértések sorozatából rakódik össze.” Az élet születése és az idő 

múlása is mintha tabu-téma lenne az átiratban, hiszen a verés utáni hajnalon az átiratban is 

kukorékolnak a kakasok, de már nem „férfiasán, kackiásan jelentették a közelgő hajnalt sze

relmes tyúkjaiknak. Hímek, nőstények keresték egymást. A termékenység sustorgott a kohó

jában”, és ezen a napon az átiratban is járnak az órák, de arról, hogy ezzel „parányi részecs

kékre szeletelték a nagy időt, melyből egyetlen részecske éppoly elviselhetetlennek tetszett, 

mint az egész”, csak a felnőtt olvasók szerezhettek tudomást.

A társadalomra tett utalások is rendre kimaradtak az ifjúsági változatból; ezt is ráérnek 

még maguk megtapasztalni a fiatalok. Nem olvashatták tehát azt a politikára tett ironikus 

megjegyzést, amelyet Novák arról az „előkelő növendékről” gondol, akinek a fejében 

„Torricelli-féle űr volt” és „ki évekkel ezelőtt járt ide s azóta államtitkárságig vitte föl és ke

zében az ünnepi serleggel beszédeket szokott mondani egy igen előkelő kaszinóban”, és a 

zárkózott, morózus és radikális nevelési elveket valló Fóris kolléga alábbi szavai is hiányoz

nak: „Hol is keressük az igazi erkölcsöt? Csak a természetben van, a társadalomban nincs [...] 

aki meg akar ölni bennünket vagy halálosan megaláz, azt mi is megöljük. Sok kérdés külön

ben megoldhatatlan lenne ember és ember között.”

A félrecsúszott családi viszonyokról, tönkrement házasságokról sem olvashatunk az új 

Aranysárkányban. Novák meghalt feleségére alig történik utalás. Kimarad az ebédlőasztal hat 

éve üres helyének említése, s az átdolgozás ugyanígy hagyja el Mari, a szakácsné jellemzésé

nek második részét, melyből a felnőtt olvasó megtudja, hogy Mari a konyhai birodalmába 

„nem engedett látogatókat, még a háziakat sem, kiket az asszony halála után korholt a rendet

lenségük miatt és magázott. Többször értésükre adta, hogy ő itt már nem törődik semmivel, 

tőle fölfordulhat ez a bolond ház. Bálványa még mindig a régi nagysága volt, ki szépen éne

kelt, zongorázott és meghalt fiatalon.” Az ifjúsági kiadásból kimaradt az az odavetett, de be

szédes utalás, hogy Novák abban a házban lakik, „melyet hozományul kapott”, és Kosztolányi 

elhagyta azokat a sorokat is, melyek igazán rongálhatták volna a fiatalság majdan kialakuló 

feleség(anya)-képét. Az még olvasható, hogy a házban Novákot minden az egy novemberi
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hajnalon meghalt asszonyra emlékeztette, de az már nem, hogy „a szalonban lógott a képe. 

Azt beszélték, hogy utolsó években nem szerette az urát, mindenkivel udvaroltatott, s egy fia

tal orvossal, kit a szanatóriumban ismert meg, viszonya volt. Hogy mi ebből az igaz, azt senki 

se tudta. A fiatal orvos az asszonyt halálos ágyán többször meglátogatta, de pár évre rá ő is 

meghalt.”

A regény másik részletesebben ismertetett múltú tanárának, Bíró Gyurkának sem az 

már az előtörténete, mint az eredetiben. Míg ott azt tudtuk meg róla, hogy „Sárszegre kerülve, 

nagyon fiatalon megnősült, felesége pár év alatt elköltötte tekintélyes vagyonát, aztán meg

szökött egy katonatiszttel”, addig az átiratban szó sincs csalfa feleségről, Bíró pusztán maga 

az oka szegénységének, hiszen ő volt az, aki „pár év alatt nyakára hágott tekintélyes vagyoná

nak”. Sorsa még egy alkalommal lesz témája a regénynek. Tíz év múlva, amikor a fiúk a régi 

ismerősökről beszélgetnek, ő is szóba kerül. Viszont Kosztolányi itt is átírta az élettörténetét: 

míg korábban Bíró Gyurka sorsa az volt, hogy „teljesen elzüllött. Megint megnősült, elvette 

egy vasúti kalauz leányát. Az is otthagyta. Kivándorolt Amerikába”, addig most ismét elhall

gatja az új csalfa asszonyt, ehelyett Bíró újabb nősülés nélkül „Pesten halt meg, a 

Lipótmezőn” - a nők által kihasznált „balekból” őrült lett.

Kimaradt az a pár utalás is, amelyet Kosztolányi az Aranysárkányban a magyarságra 

tett. Egy helyütt elhagyja a „magyar ifjúság” jelzőjét, másutt a Zöldfa kocsma ablakai is 

„csak” vöröslenek, de már nem „mintha tűzvész volna mögöttük”, és benne sem „magyar le

gények mulattak, verve az asztalt, hogy nekik nem parancsol senki.” E javításokkal Kosztolá

nyi talán a húszas években túlzott, és támadásokra is okot adó, Trianon miatti magyarságának 

megnyilvánulásait húzta ki.

Az Aranysárkány sajátossága volt, hogy néhol, de csak a regény első fejezeteiben a 

narrátor közvetlenül az olvasóhoz szól ki, metanarratív közléseket tesz. Ezek az eredetiben 

indokolatlannak tűnnek, hiszen az író következetlenül alkalmazta őket, itt viszont - ha Kosz

tolányi nem hagyta volna el őket - figyelem-fenntartó funkciót tölthettek volna be. Szerepük 

lett volna a tegező formájú kiszólásoknak, miszerint „Ti azt nem érthetitek. Nem lehet azt oly 

röviden elmondani” vagy „Nevetséges volt tehát? Ezt tisztáznunk kell. Kicsit az volt, de föl

tétlenül az volt. Elsősorban azért, mert ember volt és minden ember nevetséges”, és egy he

lyütt egy hasonló, az elbeszélő történetbeli jelenlétére utaló „megtehetjük” kifejezés helyett a 

személytelen „meg lehet tenni” áll. Később, a „Most ez kibabrál velem - suttogta Vili a fogai 

között” mondat után szintén elhagyja azt a valóság elhallgatására utaló narrátori közlést, hogy 

„de ezt nem egészen így mondta”. A Kosztolányi elbeszélő és értekező prózájára oly jellemző 

metanyelvi gondolatok is hiányoznak az ifjúsági kiadásból. Különösen igaz ez a szereplők ne-
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veivel kapcsolatban. Nem olvasható tehát sem az, hogy miután Novák zavarodottan Vilit ne

vét összekeveri egy másik fiúéval, ezt mondja neki: „Látja, összevissza forognak számban a 

szók. Nem csoda”, és nem olvasható a Fóris nevéről, illetve névtáblájáról tett hasonlat sem, 

hogy a tanár-kolléga neve miképp állt az ajtón, „csak így röviden, keresztneve nélkül, mint 

egy használati cikk neve”. A nevekkel nem lehet játszani, sejteti Kosztolányi ezekkel az javí

tásokkal, és erre utal az a szintén kihagyott Novák-gondolat is, miszerint „A szavak ostobák, 

semmit se fejeznek ki. Bármily becsületes szándékkal mondjuk, gyakran akaratlan gúny, kaján 

sértés lappang bennük.” Kosztolányi valóban nem sértő célzattal írhatta le Fóris nevéről, hogy 

egy használati cikkhez hasonlít, de az ifjúsági kiadás olvasói úgy is értelmezhették volna. És 

őket valószínűleg korán érte volna az a (Kosztolányi érett prózájára is utaló) gondolatmenet, 

melyben Novák az élet és a regények közti ellentétről filozofál, tehát az író elhagyja, hogy: 

„Hol az összefüggés, a kapcsolat? Ilyen az élet? Nem, ez nem is az élet, csak a regények ilye

nek, mikor az író egymásra torlaszolja az eseményeket, s nem indokolja meg kellően.”

Az átírás - számszerűleg - legtöbbször csak szavak cseréje, de nagyon sok helyen 

mondatoké, bekezdéseké is. Nemegyszer több oldalas szövegrészeket foglal össze egy-két 

mondatba. Ilyen rész például a tanári kar magyarázata a verésre: az eredetileg négy-öt oldal

nyi szövegből alig tucatnyi sor lett. Néhány helyen azonban gyarapodott is a szöveg: a funk

cionális, szerkezeti betoldások - minden esetben a megváltoztatott fejezethatárok után - a 

hosszabb kihagyások és rövidítések összefoglalását, vagy az így megváltoztatott cselekmény 

leírását adják.

A regény szerkezetében a legszembetűnőbb változás a Hilda-szál elhagyása: az 

Aranysárkány ifjúság számára átdolgozott kiadásában Novák tanárnak nincs lánya! Ennek 

következtében természetesen hiányzik a teljes szerelmi-szál is, Csajkás Tibor nem udvarol, 

nem lopózik be titokban a tiltott házba, a fiatalok nem szöknek meg és nem lesz gyerekük. 

Ennek is elsősorban az „erkölcsvédelem” lehet a magyarázata, hiszen az iijú olvasók így nem 

szembesülnek azzal, hogy a lány saját boldogsága érdekében sorozatosan ellentmond apjának, 

hogy választania kell az apa és a szerető közt, és az utóbbi mellett dönt. Ezzel együtt persze 

Hilda és Tibor gondolatait, érzéseit sem ismeri meg az ifjú olvasó. Nem tudja meg, hogy 

„Hilda megvetette az embereket, lenézte a felnőttek megfigyelőképességét, és úgy látszik, neki 

volt igaza”, és nem olvashat a kamasz-szerelem olyan ellentmondásáról, amely a lány udvarló

jában fogalmazódik meg: „Egyet kívánt lelkében: hogy Hilda egyáltalán ne legyen. Ha van: ak

kor nem hagyhatja el. De ha nincs: milyen egyszerű volna az egész. Másik megoldás ez: azon

nal haljon meg a leány. Számára szabadulás volna: gyászolni tudná és tovább szeretni.”
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Ha elfogadjuk azt a regényértelmezést, miszerint az Aranysárkány Novák tanár több 

komponensből álló összeomlásának tragédiája, a Hilda-szál elhagyása alapvetően csorbítja az 

öngyilkosság motiváltságát. Kosztolányi vélhetően egyszerűsíteni akarta a történetet, és azt az 

összetevőt vonta ki belőle, amely talán a legkönnyebben nélkülözhető, s amelynek kihagyása 

nem okoz hiányérzetet. Érdekes összevetni az átdolgozó Kosztolányi e módszerét egyik elem

zőjének, Baráth Ferencnek a „felnőtt” Aranysárkány szerkezetéről írott gondolataival. Szerin

te Kosztolányi „szerkezetileg sem tudta egy síkban tartani, majdnem két egyforma értékű és 

érdekű esemény halad egymással párhuzamosan, s a regény közepén még nem tudni, melyik 

mese kerül vezetőszerepre: Hilda szökése-e vagy Nováknak Vilivel való tragédiája. A Hilda- 

mese epizódnak sok, főcselekvésnek kevés, hézagos és befejezetlen,”377 Baráth Kosztolányi- 

értelmezésével több helyen is lehet vitatkozni, ezt az észrevételét azonban mintha maga Kosz

tolányi „igazolná”.

Csajkás Tibor neve azonban egy helyen mégis megjelenik a regényben. A Tíz év múl

va című fejezetben olvashatjuk, hogy „Csajkás Tibor, az a halvány, előkelő fiú, akinek grófnő 

volt az anyja, a Fertő tó melletti birtokán gazdálkodott. Egy sárszegi lányt vett el. Közben kis

fia is született.” Huszár Bandi látogatja meg őket, s hármasban beszélgetnek a régi időkről. A 

feleség viszont nincs megnevezve, csak mint „az asszony” szerepel a jelenetben.

Novák azonban - bár nincs felesége és lánya - nem egyedül él. Az eredeti történetben 

csak a Hilda szökése után (XVI. fejezet) hozzá költöző testvér, Pepike itt a kezdetektől vele 

él. Az előrevetett, Pepikét bemutató bekezdés után a testvér veszi át Hilda „szerepét”: ő be

szélget például az ekkor megtalált, Liszner Kálmántól kapott doboz szivarról is.

Megváltozott tehát a szereplők száma és megjelenésük sorrendje, módosult a történet

ben betöltött szerepük, de a cselekmény alapszálának, Novák Antal megverésének főbb ese

ményei ugyanarra a vázra felépítve szerepelnek. (Igazi átírt - és didaktikusán nevelő célzatú - 

befejezése akkor lenne a regénynek, ha a tanár a verés után megbocsát Vilinek, az pedig meg

javul. Kosztolányi viszont éppen ezektől a hazugságoktól viszolygott.) Novák Antal itt is ön

gyilkos lesz, eltemetik, és egykori tanítványai egy évtized múlva emlékeznek az érettségi ide

jére. Viszont amíg a regény felütése - „A pisztoly eldördült” - és az ezt követő rész alapjai

ban megegyezik a két műben, a történet vége teljesen eltér, és ez csak részben a Hilda-szál el

hagyásának következménye. Az eredeti regény utolsó fejezete teljes egészében elmarad, hi

szen abban Hilda ismét szellemidézést tart, az apja szellemét idézi meg, és kiderül, Novák

377 Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső. Zalaegerszeg, 1938. 87. A kiemelés tőlem: В. T.
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Antal a túlvilágon végre boldog. A rész törlését azonban nemcsak Hilda személye magyaráz

za, hanem az okkultizmus és a túlvilág szerepeltetésének kihagyása is.

Az új regény tehát egy fejezettel korábban ér véget. Tibor és Huszár Bandi beszélget

nek, és emlékezésük végén a régi aranysárkány kerül szóba. Tibor kérdésére, vajon mi lett az 

aranysárkánnyal, s vajon megvan-e még, az eredetiben ez a válasz szerepel: „Alig hiszem - 

szólt Bandi álmosan és itta az utolsó pohár édeset. - Az ilyen papírból van. Egy nyár, két nyár 

és vége. Hamar elrongyolódik.” Kosztolányi azonban ezt a pár sort is átírta. „Alig hiszem - 

szólt Bandi álmosan s kihörpintette poharát. - Hiszen papírból van. Egy nyár, még annyi se és 

vége.” - ér véget az Aranysárkány ifjúság számára átdolgozott kiadása.

6

Az „új” Aranysárkányt nem lehet, de nem is kell összehasonlítani a „régivel”. Nem kell azon 

gondolkozni, jobb-e, netán rosszabb az eredetinél. A két műnek két célközönsége van; a „fel

nőtt” változat persze teljesebb képet ad a világról, de az ifjúsági világképe sem hiányos. A fia

tal olvasó a számára átdolgozott regényt nem érzi kevesebbnek, mint a felnőtt a neki szántat.

A mű több szempontból is fontos helyet foglal el a magyar irodalomban. A puszta lé

tén túl egyrészt azért, mert szervesen, de kivételként is beleilleszkedik a korszak ifjúsági iro

dalmába., másrészt mert a Kosztolányi-életmű kései szakaszának átértékelésére adhat okot (s 

szolgálhat bizonyítékul). Hiszen megjelenési időpontjának (1932) ismeretében kijelenthető: 

mintha a harmincas évek elején egy új nagyepikai korszak kezdődött Kosztolányi munkássá

gában (majd zárult is le, talán egyre súlyosbodó betegsége miatt). 1930-ban újra elkezdi Mos

toha című regényét, 1932 végén kiadja Aranysárkány című ifjúsági regényét, és 1933 elején 

megjelenik a regényként is értelmezhető Esti Kornél. Az tagadhatatlan, hogy ez a regényíró 

korszak nem termett olyan mára már klasszikussá vált műveket, mint a húszas évek regényíró 

korszaka, hiszen a Mostoha töredékben maradt, az Aranysárkány minden erényével és hibájá

val mégiscsak egy korábbi, eredeti munka átdolgozása, az Esti Kornél pedig szándékoltan tö

redékes mű, a három „regény” annak bizonyítéka, hogy Kosztolányi újra a nagyepikához for

dult, és a regényműfajon belül új formákkal próbálkozott, kísérletezett.
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III.

Kosztolányi és az életrajz
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„A »széplelkű«, esztéta magyarázók (nagyon gyakran maguk az írók is ilyen szerepben lépnek 

föl) azt mondják: csak a mű a lényeges, minden, ami igazán fontos, a művekben van benne.

Ami ezen kívül van, az érdektelen magántörténet, irreleváns, vagy esetleg egyenesen félreveze
sstő vonatkozás. S mint ilyen, a műtől tereli el a figyelmet 

nyi, legalábbis kései éveiben, szintén a „széplelkű” irodalomértelmezők közé tartozott.

Az 1930-ban megjelent Boncolás című novellájában Esti Kornéllal mondatta: „Ünnep 

volt számomra, valahányszor megszökhettem a bölcsészeti előadásokról. Ezeken a tanár régi 

költők semmitmondó életét tárgyalta, és születési adataikból, házassági leveleikből jobb ügy

höz méltó buzgalommal azt igyekezett megállapítani, hogy jött létre ez vagy az a remekmű

vük. Ilyen erőfeszítést már akkoriban is nevetségesnek, hiábavalónak tartottam. Otthagytam 

hát a tanárt, hadd üsse bottal egy tovatűnt lángelme nyomát, 

fikciós művön - nem lehet számon kérni a valóságtartalmat. Kosztolányi is hajlít egyet a „va

lóságon”: 1930-ban már valóban idegenkedett az életrajzi tényéktől, de gyermek- és ifjúkorá

ban még élénken érdeklődött irántuk. Kezdetben még viccelt is vele: „A mai nap nevezetes 

élettörténetemben, s azt hiszem, nagy szolgálatot teljesítek leendő életrajzírómnak, ha feljegy

zem, hogy mennyiben fontos; ma menekültem ki a szobafogságból”, 

masz 1901. március 6-án naplójába, majd ez a látszólag ironikus hév később is megmaradt, 

hiszen nem sokkal később, 1905-ben - már egyetemistaként - Babitsot leérte egyik levelében: 
„írjon mindenről, küldje el az étlapjait, a mosásszámláit is - azok is érdekelnek majd!”.381 

1906-ban szintén hasonlóan írt, immáron a nyilvánosság számára, Balassi kapcsán: „Nemigen 

szeretünk már az írói nagyság megítélésénél átkalandozni magánéletének ösvényeire, de még-

- írta Lengyel András, és Kosztolá-

„379 Egy novellán persze - mint

380 írta a gimnazista lca-

is jólesik, ha látjuk, hogy egy ember tintaszagú papírélete mellett kerek, tökéletes pályát futott 

meg, s hatalmas maroldcal nyúlt be a lét dús áldásaiba. Ma ezt különösen észrevesszük, és ki-
„382zárólag megbecsüljük.

Azonban nem csak fiatalkori lelkendezés volt ez nála. A kérdésben vallott legmarkán

sabb nézeteit már érett alkotóként, 1916-17-ben tette. Érdemesebb két idevonatkozó szöveg

részt hosszabban is idézni, mert a bennük megjelenő gondolatiság nagyon jól megvilágítja 

Kosztolányi ekkori viszonyát az életrajzi tényékhez, adatokhoz.

1916-ban Shakespeare kapcsán ezt írta: „Shakespeare évfordulóján ösztönösen valami 

emberi jel után kapunk. És - különös szeánsz - a testét idézzük. A szelleme, melyet betűkben

378 Lengyel András: Az író-életrajz: egy ősi forma mai lehetőségei.
379 Kosztolányi Dezső: Boncolás. Esti Kornél följegyzése. Nyugat, 1930. szept. 1.

KDLev 798.
KDLev 91.
Kosztolányi Dezső: Balassa Bálint. Magyar Szemle, 1906. aug. 30. In: Tükörfolyosó: 17-19.
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őrzünk, csordultig töltötte koponyánkat és szívünket. Elepedünk egy kis közelség után. Vajon 

milyen volt az edény, melyben ez a szellem volt elzárva? Azt, aki beszédet mond, szeretnénk 

leráncigálni a dobogóról. Kérem, inkább az orráról beszéljen, az öreg feleségéről, a fiáról és a 

leányáról, a barátairól, az olvasmányairól, a szerződéséről, a végrendeletéről, az étlapjáról, a 

számláiról, a haláláról. Ne adjunk neki - frázisokból - papirosszámyat. Inkább nehezéket kös

sünk rá, kölöncöt, hogy itt maradjon, a földön. Mondjuk el, hogy még megvan - egyetlen biz

tos ereklyéje - az aranyból való pecsétgyűrűje, melyet mindig a mutatóujján viselt, és a neve 

kezdőbetűi voltak rávésve. Meg hogy a keze mását is bírjuk, nem verseken vagy drámákon, 

csak a végrendeletén és két szerződésen. W. S.-et, a testet hívjuk, és nem William Shakes- 

peare-t, kit a szellemének szoktak nevezni”, és „lehetetlen elfojtani a csodálkozást, hogy eze

ket a drámákat mégis egy ember írta, egy emberkéz, melynek öt ujja volt, egyik ujján pedig a
„383birtokunkban levő pecsétgyűrű aranylott. 

költő igenis a legemberebb ember, gyarló és isteni, mindig a vér szól belőle, mindig az ösztö

nök, és a valósághoz és az élethez éppen az érzékeivel férkőzik, melyek finomabbak, mint 

másokéi. Igazán érthetetlennek tartom, hogy az emberek eddig oly kevéssé érdeklődtek a 

nagy költők testi mivolta iránt, és hogy még ma sem szokásos a pszichofizikai irodalomtörté

net-írás, az a rendszer, mely párhuzamba állítja a testi és a lelki jelenségeket. Történelmi ma

terializmus már van, de irodalomtörténeti materializmus még nincsen. [...] Éppen a költőnél 

lenne szükségünk ilyen pozitívumokra, hogy kissé megfogóddzunk bennük. A költészetet 

csak bízzuk őrá. Mi, kik a megértésére vágyunk, kíváncsiak vagyunk arra is, mit evett, milyen 

volt az egészsége, a szerelme, a könyvtára. Hogy gúnyolódtak azokkal a történelmi búvárok-

1917-ben Arany János kapcsán pedig ezt: „A

kai, kik még a lángelmék mosócéduláját is felhajszolták adatul. Mi bevalljuk, hogy ez is érde-
„384kel bennünket, a mosócédula gyakran dokumentum, a frázis pedig ritkán az.

Tehát az első világháború éveiben szinte harciasán állította: a költő is ember, akinek 

ráadásul a teste (testi mivolta, nyavalyái, stb.) is irodalmi érdeklődésre tarthat számot, és min

den, ezzel az emberrel kapcsolatos adat és dokumentum tény, és ami ezeken kívül van, az - 

kétszer is ezt a szót használta -: frázis.

Viszont az életrajzi adatokhoz fűződő viszonya ezt követően megfordult. Kosztolányi 

életrajzának eddigi ismerete alapján is bizonyos, hogy a politikai újságírói szerepvállalása mi

atti támadásokra adott sajátos válaszul következett be ez fordulat. Amit önéletrajzaiban - a saját 

életrajzi tényeit illetően - eddig is hirdetett, azt immár az irodalomtörténeti alakokra is kivetítet-

383 Kosztolányi Dezső: ÍV. S. A Hét, 1916. máj. 14. In: Szabadkikötő'. 15-17. (A kiemelés tőlem: BT.) 
Kosztolányi Dezső előadása. Nagyváradi Napló, 1917. márc. 25. In: Tükörfolyosó'. 107-110. (A kiemelés tő

lem: BT.)
384
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te: így alakított ki a korábbi kettősen viszonyító rendszer helyett egy egységes nézőpontú értel

mezési szintet: minden „terhelő” adat fölösleges és káros, beszéljenek csak a művek.

Ekkor már - Maupassant kapcsán - ezt írta: „Aki kíváncsi életére, az vajmi kevés 

adathoz juthat. Életrajzírói mind zavarban vannak. Ő maga ezt állította: »Az én életemnek 

nincs története.« [...] Gőgösen, az író önérzetével védelmezte magányát, ellentétben azokkal 

a szerény műkedvelőkkel, kik folyton magukról és »küldetésük«-ről beszélnek. Az író »külde

tése« az, hogy jót írjon. »Csak munkánk a közönségé - jelentette ki -, személyünk nem.« Eb

ben a fölfogásban, a toll és munka becsülésében van az ő mély erkölcsisége.

Ennek a költői magatartásnak persze megvoltak a hazai előzményei is. Ráadásul éppen 

Arany Jánosnál, akinek alakja és költészete roppant nagy - mondhatjuk: mintaértékű - hatás

sal volt Kosztolányira: „Ez a vizsgálódás, ha valakinél, Arany Jánosnál fontos, ki úgy élt - fé

lénk ideges lélek -, hogy nyomban utána eltüntette az élete összes nyomait, s csak könyvek 

maradtak utána, egyéb semmi. Egyszer meg akarta ismerni egy tisztelője, levelet írt neki, de ő 

verssel hárította el az ismeretséget, s az ismeretlen tisztelő sohase láthatta.

„385

Ó, ne vágyd őt látni szembe, 
Ember ő is, törpe, gyenge, 
És becsét is, ha csalódnál, 
Alább tennéd a valónál.

Mi tudjuk, hogy ez a megismerés csak gyarapítaná iránta való bámulatunkat, a gyen

gesége csak közelebb hozná alakját, hozzánk, kik gyengék vagyunk.

Ez az álláspont, ha jól belegondolunk, elvileg tökéletes védelmet nyújtott volna neki, 

az esendő embernek, aki azonban mindvégig kiváló író és költő volt - ha a korábban általa 

megsértett támadói is így gondolkoztak volna. Ugyanekkor kezdenek el rövidülni levelei: el

tűnik belőlük minden „fölösleges” tartalom, s ez idő tájt kezdenek el dedikációi is csupán any- 

nyiból állni: „szeretettel”.

Jól érzékelhető az is, hogy ennek az önvédelmi mentalitásnak végső kikristályosodása 

az újabb életrajzi fordulópont: az Ady-vita utáni támadássorozat nyomán keletkezett, a homo 

morális és homo aestheticus megkülönböztetését fölállító híres, Önmagámról című esszé 

(1933. január) és az Esti Kornél (1933. május) után született meg. 1934 júniusában Petőfi 

Szeptember végén című versét előbb „értelmi úton” próbálja meg értelmezni, majd erkölcsi 

tartalmát, később őszinteségét dicsérve, aztán a „tárgyi adatokhoz” fordulva, a vers keletkezé-

„386

385 Kosztolányi Dezső: Maupassant. 1850—1893. Nyugat, 1924. febr. 1. In: Szabadkikötő-. 193-196. 
Kosztolányi Dezső előadása. Nagyváradi Napló, 1917. márc. 25. In: Tükörfolyosó'. 107-110.386
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si körülményeit vizsgálná, de persze - mint a cikk retorikája a kezdetektől sugallja - kudarcot 

vall, s végül „belátja”: „Úgy látszik, nincs más mód, mint hogy a verset magából a versből 

Ez már egy kvázi hermeneutikai módszer. Ugyanez év októberében, Madách 

Imréről írja, hogy bár „nincs olyan apróság, mely ne érdekelne”, ugyanakkor „más kérdés - és 

itt általánosságban beszélek -, hogy a költők életrajza mennyiben járul hozzá megértésükhöz. 

Csigázza kíváncsiságunkat. Áhítatunkat is növeli, s ezzel előmozdíthatja ennek vagy annak a 

tisztázását. De hogy egy nyers tény, egy életrajzi adat s egy lelki történés, egy alkotás között 

az az egyszerű párhuzam volna, mint a természettudományoktól megittasult, felületesen 

nagyzoló és önhitt XIX. század hirdette, azt mi már kötve hisszük.

„387értsük meg.

„388 Pár hónappal később

pedig, minden eddiginél élesebb hangon kelt ki - most épp Rilkéről írva - az életrajzi adatok 

ellen: „Nem azért közlöm ezt veled, hogy kiábrándulj belőle, hanem hogy még jobban meg

értsd, és még jobban megszeresd egyedülvaló költészetét, s még jobban megvesd az úgyneve-
”389 Észett »életrajzi adatokat«, melyek fölött döntően ott lebeg a belső, költői valóság, 

ugyanez a mentalitás érhető tetten az ugyanekkor írt egyik legismertebb, testamentumszerű 

versében, a Könyörgés az ittmaradókhoz címűben is, melyet Kosztolányi felvett az utolsó, sa

ját költészetét összegző kötetébe, a Számadás-ciklus részeként: 390

Ha meghalok majd, mélyre ássatok, 
gyarló valómban meg ne lássatok, 
ködként inogjon eltűnt társatok, 
s nekem, szegénynek, megbocsássatok.

[...]

Azzal, mi biztos és szilárd-igaz, 
holtomban új halálba taszítasz, 
aki halandó, folyvást botlik az, 
számomra csak a kétes a vigasz.

A kancsal emlék szépítsen tovább, 
mint hold, mely a felhőkön oson át, 
s széthordva megbocsátó mosolyát, 
ezüstté bűvöl minden pocsolyát.

387 Kosztolányi Dezső: Szövegmagyarázat. Szeptember végén. PH, 1934. jún. 24. In: Tükörfolyosó’. 141-144. 
Kosztolányi Dezső: Erzsiké és Éva. PH, 1934. okt. 31. In: Tükörfolyosó’. 150-151.
Kosztolányi Dezső: Irodalmi levél. Rainer Maria Rilke anyja és apja. PH, 1934. dec. 23. In: Ércnél mara- 

dóbb, 365-366.
Kosztolányi Dezső: Könyörgés az itt maradókhoz. In: Uő.: Összegyűjtött költeményei. Bp., 1935, 392-393.
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Kosztolányi költői „végrendelete” persze csupán realitás nélküli „szándéknyilatkozat”, 

vegvalósíthatatlan vágy. Hiszen ő maga is pontosan tudta, miképp működik az írói utóélet. 

1925-ben írta: „Amikor az író lehunyja szemét, még nem hal meg egészen. Hozzátartozói, 

tisztelői lázasan átkutatják íróasztala fiókjait, kiemelik leveleit, amelyeket ő írt vagy hozzá in

téztek, majd jelentkeznek a kortársak, akik ismerték, vele való beszélgetéseiket teszik közzé, 

később esetleg meglelik egy-egy írását, melyről nem tudtak. Csak azután, hogy semmi sem 

maradt, és már bizonyos, hogy aki elköltözött innen, többé semmiféle formában nem nyilat

kozik meg, következik be a halál.

Az életrajzírás az írói utóélet következő fázisa. „S egy ember rejtőzködését egy jól si

került, valóban tudományos életrajz lehetetlenné teszi; föltárja azt, ami rejtve volt. Azt is 

megmutatja tehát, amit nem szeretnék megmutatva látni. Ennyiben az életrajz kegyetlen mű

faj, van benne valami »embertelen«. De a sebésznek a húsba belevágó szikéje például ugyan

úgy embertelen, mint az életrajzírói »leleplezés«, mégis nélkülözhetetlen. Ezeknek az ember

telenségeknek a révén valami olyasmit tudunk meg az emberről, ami - túl az egyediségen -, 

legalább potenciálisan, valamennyiünkre érvényes. Az emberiét önismeretét szolgálja. S ezt 

szem előtt tartva nyilvánvalóvá válik, hogy az apologetikus vagy egyéb módon célzatos élet-
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rajz, bármily praktikusnak tetszik is, végső soron értelmetlen és kártékony: lényege szerint
„392csak ösztönös vagy tudatos manipuláció eszköze.
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Függelék

1. sz.

[Kosztolányi Dezső]

A magyar irodalom és az ő irodalmuk*

I.

A titokzatos hallgatás

A Szózatban tegnap reggel Császár Elemér dr. nyilatkozott a magyar írók hallgatásáról, külön emlé

kezvén meg a magyar írókról és külön a zsidókról. Sem Császár Elemérnek, a magyar írók érdekében 

elhangzott nyilatkozata, sem a „száraz ágon csüggedő ajakkal hallgató” madarak délutáni szócsöve, Az 

Est, nem világítja meg ezt a kérdést annyira, hogy egyszerűen napirendre térhetnénk felette.

Most már igazán kötelességünk döntő érvekkel bizonyítani, hogy kétféle irodalom székel Bu

dapesten: a magyar irodalom és az ő irodalmuk.

Be fogjuk bizonyítani, hogy Jókai és Mikszáth koporsójával sírba tették a magyar műveltséget, 

és ők a két magyar sírhant felett ütötték föl üzleti sátrukat. És bebizonyítjuk azt is, hogy az ö irodal

muk hadat üzent a magyar irodalomnak.

Tény és letagadhatatlan igazság: az írók hallgatnak. De: míg a magyar írók kopott nadrágban, 

korgó gyomorral némultak el, addig ők jóllakottan és vidáman „gummirádlerezve” hallgatnak.

Mert ők pénzt kapnak, hogy jobban hallgathassanak. Sokat tudnának beszélni egy fővárosi 

nagy banknak az irodalom felsegélyezésére adott tekintélyes összegei, amelyeket a nélkülöző „ magyar 

irodalom " nevében nem a magyar írók, hanem ők osztottak föl egymás között. Még többet tudna be

szélni a Lipótvárosban összeadakozott háromszázezer korona, mely a múlt héten szintén közöttük szó

ródott széjjel hallgatási díj fejében. És Andersen regéinél is többet tudnának mesélni az Amerikában 

összetrombitált élelmiszerek és dollárok, ahol véres kard gyanánt hordozták körül a pesti írók kiszá

radt libatollát azzal, hogy Pesten a „fehérterror” elnyomja a kultúrát.

* A cikkek helyesírását és központozását a maihoz igazítottam, de az idegen szavak írásmódját megtartottam. A 
kisebb, nyilvánvaló szedési vagy tolihibákat jelöletlen javítással adom, egy - csupán valószínűsíthető - esetben 
azonban az eredeti (rontott) alakot a szöveg alatt jegyzetben hozom, s ugyancsak itt az értelemzavaró „hiányok” 
(csak részben vagy körül írtan közölt nevek) kiegészítését. A cikksorozat darabjainak végéről egységesen elhagy
tam a folytatást jelző zárójeles megjegyzést, csupán az utolsó, záró rész után hagytam meg, ezzel is hangsúlyoz
va a sorozat befej ezetlenségét.
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Ők itten egész jól megélnek abból, hogy hallgatnak. Rájöttek annak az igazságnak reális érté

kére, hogy: hallgatni arany! Dolgozni csak a külföldre szökött „emigráns” írók dolgoznak. Zengő ma

gyar nyelven írt prózában és versben gyalázzák Magyarországot és a nemzeti hadsereget; ezzel csinál

nak busásan jövedelmező üzletet.

De az ő hallgatásuk csak látszólagos hallgatás, mert titokban valamennyi dolgozik. Pénzzel, 

eleséggel bőségesen ellátva, otthon kényelmesen, halomszámra gyártják munkáikat, hogy idővel, adott 

jelre, kirohanjanak a piacra, és munkáik tömegével legyűrjék a magyar írókat, akik hivatalokban és 

szerkesztőségekben görnyednek napi robotmunka alatt, akikkel nem törődik senki. Nyíltan elárulódik 

a cél: a nélkülözésektől fáradt magyar írókat egy csapásra legyűrni és munkáik tömegével megszédí

teni a közvéleményt, hogy íme, mégis csak ők alkotják a magyar műveltséget.

A Petőfi, Vörösmarty, Arany, Jókai és Mikszáth magyar leikéből táplálkozó irodalom addig 

fel nem támadhat, bimbózó magyar tehetségek addig ki nem virágozhatnak, amíg a kábultságból felrá

zott ország meg nem érti, hogy itt igenis, a faji összetartásban megedzett írók, kiadók, színházigazga

tók és színházi ügynökségek jól megszervezett szövetkezetéről van szó!

A papír nyomasztó ínsége és drágasága miatt a lapok hasábjairól és a könyvekből kiszorult 

irodalom most egyedül a színpadon találhatna helyet. Ők itt sem hagyják a magyar írókat szóhoz jutni. 

Miért? Mert a drámaírás üzlet. A színház bevételi képessége, mondjuk, esténként 36.000 korona. Eb

ből 10 percent, tehát 3600 korona a drámaíróé. Ha felbukkan egy új magyar tehetség, és ír egy jó dara

bot, a darab megy körülbelül húszszor, ötvenszer, vagyis a jövedelem 70-150 ezer korona. Ezt a pénzt 

féltik ők. Értsük meg jól, az üzletet féltik. Lengyel Menyhért, Molnár Ferenc, Bródy Sándor, Heltai Je

nő, Földes Imre, Drágely Gábor, Szomori [!] Dezső vajon mit csinálnának, ha hirtelen szóhoz enged

nének jutni hasonló tehetséges, vagy talán még tehetségesebb hét magyar írót? Rögtön vége volna az 

üzletnek, az évenként megkeresett sok ezer koronának. Majd arra is rátérünk legközelebb, hogy mi

ként történnek óvintézkedéseik s miként osztogatnak egyéb téren apróbb koncokat a kisebbeknek, 

hogy velük egy húron pendüljenek s megakadályozzák a magyar írók szóhoz jutását.

Múltkoriban az Új Nemzedék megszólaltatta a pesti színigazgatókat, hogy nyilatkozzanak az új 

magyar drámaírók hallgatásának okairól. A színigazgatók akkor azt mondották, hogy nincsenek új írók. 

Nincs kedvük írni. Kommentár nélkül közöltük le akkor e nyilatkozatot, mert tudtuk, hogy lesz alkalom, 

amikor alaposan megfelelhetünk rájuk. Igenis vannak új magyar írók, és ezek dolgoznak is. A sok közül 

kiragadunk egy esetet. Egyik fiatal magyar írónk, akiről a színigazgatók maguk is tudják, hogy tehetsé

ges, ez év április negyedikén az egyik színházhoz (azt hisszük, a színigazgatók nem nagyon fogják szor

galmazni az illető színház megnevezését) benyújtotta háromfelvonásos színművét. A színház igazgató

sága július 12-ig, tehát több, mint 3 hónapig meg sem nézte, el sem olvasta, el sem olvastatta a darabot, 

mire a jogosan felháborodott magyar író visszakérte a darabját és elkeseredésében ezer darabra tépte. 

Lehet, hogy rossz volt a darab, de lehet, hogy nagyon jó volt. Mindenesetre el kellett volna olvasni.

Ellenben a Városi Színház az Ezüst sirály című operetthez verseket íratott Gábor Andorral, és 

estéről estére játszották ezt az operettet ugyanakkor, amikor Gábor a nemzeti szellemet és a nemzeti
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hadsereget gyalázta Bécsben. Földes Imre, Gábor Andor társszerzője, a Franklin Társulat nyomdájá

ban készült szövegkönyv előszavában el is dicsekszik vele, hogy a verseket az operetthez nem ő, ha

nem „ő”, már tudniillik Gábor írta, de a színlapra a közhangulat miatt nem volt szabad kiírni a Gábor 
nevét. így táplálják ők a magyargyalázó versírót. A felültetett magyar közönség belépti díjaiból küldik 

neki Bécsbe a hizlalt rostélyost, mert véletlenül ő is - közülük való.

Üj Nemzedék, 1920. szept. 25. 1.

II.
A vörös hetesek

A magyar irodalom ellenlábasait röviden „vörös heteseknek” is nevezhetjük. Vörösöknek, mert nem

zetköziek, és a nemzetköziség színe a vörös, heteseknek pedig azért, mert pokoli véletlen folytán pont 

heten vannak. Hét író. Hét dramaturg. És hét jóakaratú kritikus.

A hét író: Molnár Ferenc, Bíró Lajos, Lengyel Menyhért, Gábor Andor, Heltai Jenő, Bródy 

Sándor, Szomori Dezső.

Most jön a hét dramaturg: Alexander Bernát, Jób Dániel, Vajda László, Heltai Jenő, Hajó 

Sándor, Bárdos Arthur, Salgó Ernő.

Azután a hét kritikus: Keszler bácsi*, Bálint Lajos, Alexander Bernát, Sebestyén Károly, 

Hatvány Lajos, Béldi Izor, Erényi Nándor.

A hét író birtokba vette valamennyi színházat s a hét dramaturg szigorúan őrködött azon, hogy 

új magyar író minél kevesebb tűnjék fel a láthatáron, a hét szigorú kritikusnak pedig az volt a dolga, 

hogy égig magasztalja a hét író színre kerülő darabjait, viszont a sárga földig lerántsa az esetleg beto

lakodott idegeneket.

A vörös hetesek sülve-főve együtt éltek. Ott üldögéltek éveken keresztül egymás ölében az Ab

bázia, később a Berger kávéház törzsasztalánál. Úgy vigyáztak egymásra, mint a hímes tojásra. Összetar

tásuk szinte egyetlen nagy célban domborodott ki: megfosztani az irodalmat nemzeti jellegétől.

Molnár, Bíró és Lengyel soha nem írták darabjaikat a magyar színpad számára, soha nem tö

rekedtek arra, hogy darabjaikban magyar szív dobogjon, magyar lélek lüktessen és magyar levegő 

lengjen, mert üzleti érdekük azt kívánta, hogy Berlin és Bécs még Budapestnél is jobban tapsoljon ne

kik. Egyszer egy nagytehetségű fiatal írónak megengedtetett, hogy színre kerüljön paraszttárgyú ma

gyar drámája. A vörös hetesek kritikusgárdája nemzetközi szempontból bírálta a darabot, jól ledoron

golta az egyik és sietett a kritika végén kajánul megjegyezni: Ez a darab aligha fog külföldi színpad

okon napvilágot látni.

* Keszler József (1946-1927).
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Hogy Lengyel Menyhértet milyen tendenciák hevítik drámaírói munkássága közben, arra talán 

legjellemzőbb a Tájfun bemutatója után szűkebb baráti körben tett következő állítólagos megjegyzése, 
amelyről annakidején sokat beszéltek Budapesten:

- A Tájfun allegorikus darab, mert a benne szereplő japánok, akik a világot jönnek meghódí

tani, csak képletes személyek, akik alatt tulajdonképpen zsidók értendők...

Akkoriban még allegóriát kellett írni, később már nyíltan is beszélhettek róla.

A vörös hetesek szekerét toló színigazgatók lelkén is sok bűn szárad. Beleszóltak az írók dol

gába. Sok új magyar írót azzal riasztottak el a színháztól, hogy komolyabb irodalmi darab nem kell a 

közönségnek.

Nagyon sok magyar írónak vették el a kedvét az írástól a pesti színigazgatók. Marton Sándor 

színházi ügynökhöz küldözgették őket, hogy ő majd megmondja, mit kell írni. Hát van nekik joguk 

ahhoz, hogy az irodalmat irányítsák? Igazodhatik az író a közönséghez? Igazodjék a közönség az író

hoz. Ez volt mindig és a végén megint ez lesz az irodalmi világ rendje.

A magyar verses dráma meghalt, mert sem Molnár, sem Bíró, sem Lengyel nem tudnak verset 

írni. Verses drámát csak az írhat, akiben sok a szó, sok a lélek és nagy az írói tudás.

A magyar nyelv a verses drámaírásra született. A Nemzetinek még ma is kasszadarabja 

Rostand Cyrano de Bergeracja. Ábrányi Emil művészi fordításában dübörögve zeng és andalítóan 

muzsikál a magyar nyelv. Édes anyanyelvűnk bűbájos verses muzsikáját’ zsúfolt nézőterek hallgatják 

még ma is, valahányszor modern verses drámát játszanak.

A vörös hetesek bevették Bécset, meghódították Berlint, csak egy helyen nem tudták megvetni 

lábukat: Párisban. Mert Pár is az igazi nemzeti tehetségek hazája...

Új Nemzedék, 1920. szept. 26. 4.

III.
A lipótvárosi pocsolya

A Vígszínház egy időben híres volt arról, hogy oda serdülő leány vagy tisztességes asszony be nem 

tehette a lábát, olyan malacságokat és neveletlenül ocsmány darabokat kerítettek színre. A német 

Folies Caprice trágár viccein kövérre hízott Lipótváros a neki való Vígbe járt szórakozni. így lett a 

Vígszínház a Lipótváros színháza, így lett a Lipótváros a „magyar” irodalom pártfogója. Olcsó szelle

meskedéssel ekkor kezdtek ők beférkőzni a Lipótváros szívébe.

Szomori Dezső, akit a Heltai Jenő által alapított és később Gábor Andor és Szép Ernő nevével 

jegyzett Fidibuszban írt erkölcstelen Balog Tuta című regénye miatt Szlavek vizsgálóbíró letartózta-

* E szó helyén az eredetiben a „munkáját” szó áll.
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tott, a legnagyobb és legünnepeltebb ember volt a nagykereskedők városnegyedében, s ekkor jöttek rá 

a többiek, hogy az „irodalompártoló” Lipótvárosra nagyszerű üzleteket lehet bazírozni.

Ekkoriban indult meg a Nyugat, amelynek nemsokára Hatvany-Deutch Lajos lett a főszerkesz

tője azon a címen, hogy az ősei szintén tollforgató emberek voltak. A Nyugat köré csoportosult az ő 

gárdájuk, egészen hatalmukba kerítették a Lipótvárost. Rövid idő múlva már úgy szerepeltek, mintha 

ők lennének az irodalmi fórum.

A lipótvárosi pocsolyában igen különös körülmények közt léptették be a nagytehetségü Móricz 

Zsigmondot. Móricz, aki maga tudná csak szépen megírni, hogy mennyit küszködött és szenvedett, míg 

szóhoz juthatott, sokszor kilincselt a Nyugatnál is becsületesen megírt szép magyar dolgokkal, de meg

hallgatásra csak akkor talált, mikor a Sár arany című regényébe elkeseredésében becsúsztatott egy erősen 

triviális mondatot. Ez a trágár mondat csinálta meg a „karriérjét”. Móriczot akkor körülsereglették, a mil

liomos Hatvány megveregette a vállát és biztatgatta, hogy „ilyesmiket”, ilyen mondatokat írjon, mert ez 

kell a közönségnek. Megrontották, megmételyezték a legnagyobb tehetségeket is.

A Mikszáth, Jókai, Herczeg, Gárdonyi társaságában felnevelkedett Bródy Sándort is letérítet

ték eredeti útjáról. Első munkáiban még volt egy kis zamatos magyar levegő, később, mikor átpártolt 

az üzletesek irodalmi táborába, elvesztette ez az író is minden nemzeti jellegét.

Mialatt e cikksorozat íródik, az ellentáborból jön egy levél, hogy mit akarunk, a közönségnek 

Drégely Gábor kell, akinek egyszerre tizenhét külföldi színpadon játsszák a darabját. Azt mondják, 

hogy Drégely népszerűvé tette a külföldön a magyar irodalmat.

Bocsánatot kérünk, erre is megvan a feleletünk. Mikor a Nick Carter-detektívregények New 

Yorkban napvilágot láttak, Berlin, Bécs, Stockholm táviratilag rendelte meg New Yorkból a detektív- 

füzetek fordítási jogát. Budapest és az egész Balkán rohant az európai világvárosok után, s millió- 

számra ontották a Nick Carter-füzeteket, amelyek legalább ezerszer annyi példányban jelentek meg, 

mint a legjobb írók könyvei. Azért aligha akadhat olyan vakmerő ember, aki azt merné állítani, hogy a 

Nick Carter szerzője nagyobb író, mint Anatole France.

így vagyunk Drégellyel is. Az még nem jelent semmit, hogy többet játsszák a darabját, mint 

Katona József Bánk bán]át. Azért Drégely mégis csak egy utolsó író, pláne ha figyelembe vesszük, 

hogy éppen a legnagyobb sikerű darabját nem is ő írta, hanem csak alapötlete alapján jó pénzért más

sal dramatizáltatták.

Herczeg, Gárdonyi, Móricz, Ady, Babits, Szabó Dezső, Kosztolányi mennyivel más, mennyi

vel szebben csengő, mennyivel értékesebb művészi nevek!

Ha a Lipótváros akármily jól érzi is magát a maga pocsolyájában, ez volt és ez lesz a mi iro

dalmunk!

Új Nemzedék, 1920. szept. 29. 4.
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IV.

Egy nagy tehetség kálváriája

Hogy hol vannak az elnyomott tehetségek? Ezt merészelik kérdezni odaát?

A magyar irodalom alkonyodé egén Cholnoky Viktor volt az esthajnali csillag. Amit írt, az irodalom 

volt. Kristálytiszta, ragyogó művészet. Egy hanyagul odavetett mondatában több tehetség csillogott, 

mint az ő egész irodalmukban. Lelkét lehelte abba, amit alkotott, és sebzett szíve vérével írta a magyar 

irodalom remek dolgozatait.

És ugyanakkor, amikor ök hintón jártak a Stefániára és lipótvárosi mecénások pénzén Pária 

aszfaltján szaladtak divatos kokottok karcsú bokái után, Cholnoky Viktor, a modern magyar irodalom 

legkimagaslóbb alakja, a Gellérthegy tetején, a citadella egyik barlanglakásában lakott hűséges hitve

sével és éhező kis családjával.

A nyomor, a gond, a szenvedés megőrölte a testét, sudár alakja korán meggörnyedt, térde 

megroggyant, hajának fürtjei megfehéredtek, jóságos kék szemében a fájdalom könnye fénylett, mint 

két örök üvegcsepp, orcáján kétoldalt kivirítottak a tüdővész rózsái, de ő csak dolgozott tovább szor

galmasan, a szívével, a leikével, az eszével.

Kiss Józsefnek, a Lipótváros bálványozott poétájának volt a rabszolgája, odaláncolva A Hét 

szerkesztőségi asztalához hosszú éveken által. Míg gazdája a bankoktól kapott nehéz ezresekkel a Li

pótvárosi Kaszinó kártyatermében verte a blattot, addig Cholnoky Viktor görnyedve írta A Hétbe lán

goló betűkkel a szép napkeleti történeteket, az izgalmas regényfolytatásokat, az aranyból faragott ve

zércikkeket és a gyémánthumorú elmefüttatásokat.

Keserves éhbér volt a fizetsége. Barna kenyér. Liptai túró. És néha az se, csak egy kis olcsó 

ital, hogy bódító alkoholba fojtsa búbánatát, amiért a sors ezidőtájt, amikor Molnár Ferenc és társai 

nagy dobszóval előretörtek, oly mostoha volt a magyar tehetségekkel szemben. Észre sem vették, pe

dig kultuszt kellett volna csinálni belőle, csak amikor híre járt, hogy haldoklik a kórházi ágyon, akkor 

bújtak össze „kortársai”, hogy segítsenek rajta, de már késő volt. Csak a Jókai-leplét teríthették rá. 

Díszsírhelyet jártak ki neki a köztemetőben.

Egy szép őszi napon nem tudott felkelni. Felesége elrohant Tolnai Simonhoz, aki égig érő pa

lotát épített magának a magyar tehetségek munkáiból, ahhoz a kiadóhoz, aki híres volt arról, hogy öt

ven krajcárjával és forintjával vásárolta össze az íróktól a napilapok hasábjain már egyszer megjelent 

novellákat, és tíz korona előleget kért tőle, hogy lázas urához orvost hívhasson. A hatalmas kőpalota 

kőszívű tulajdonosa erre azt mondta, hogy előleget nem ad, ellenben ha Cholnoky küld öt darab régi, 

megjelent novellát, szívesen fizet öt forintot.
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Sírva ment haza az asszony. Cholnoky felkelt. Odaállt az asztalhoz, s mert már minden megje

lent novelláját eladta, szóval nem volt régi novellája, írt öt új novellát egyiilőhelyében, hajnalig írt lá

zasan, aztán visszafeküdt még lázasabban. Reggel elment az asszony a kőszívű kiadóhoz, aki az öt no

vellát megvette két koronájával, hogy hiszen azok már úgyis „megjelentek valahol, csak le vannak 

másolva”.

Cholnoky küzdött, dolgozott fáradt testtel, betegen, nem bírta sokáig. Kidőlt. Szép, sápadt ma

gyar arcára odafagyott a megváltó mosoly...

És „ők” írtak róla nekrológot:

- Cholnoky Viktor meghalt. Nagyon tehetséges író volt, de - nem tudta magát adminisztrálni.

Mennyivel jobban tudta magát adminisztrálni a másik: Molnár Ferenc.

A Budapesti Naplói Vészi József szerkesztette, mikor benyitott egy húszesztendős fiatalember.
- Molnár Ferenc vagyok. Novellát hoztam.

- Hagyja itt. Majd elolvasom. Jöjjön el holnap.

Molnár másnap beállított Vészihez, aki azt mondta, hogy a novella jó, de a közepén egy kis 

változtatást kell csinálni, mert így, ahogy van, egyik lap sem közölné le.

Molnár Ferenc megigazította a monokliját, rácsapott az asztalra, és így szólt:

- Szerkesztő úr, e novellának úgy kell megjelenni, ahogy megírtam. Ha ön nem adja le, akkor 

eladom a Ferenc körúton levő bérházamat, a pénzen indítok egy napilapot, és a Tárcám ott fog megje

lenni!

Vészi leadta a tárcát.

Molnár Ferenc hirtelen karriérjét alaposan megirigyelték, amikor elvette a befolyásos Vészi 
József leányát, Vészi Margitot.

Megírta az Ördögöt. Húsz napilapunk volt a bemutató idején. A darabot tizenkét napilap a 

sárga földig lerántotta, a Vészi József befolyása alatt álló nyolc napilap azonban égig magasztalta.

Molnár Ferenc ezután úgy dolgozott, mint egy hadvezér. A lak- és címjegyzék állandóan előtte 

volt, hogy tudja, melyik kritikus hol lakik. Először megpuhította a kritikusokat, azután megírta a Test

őrt, amelyről már húsz napilap közül tizenkilenc zengett dicshimnuszokat, s csak egy napilap mert ró

la igaz bírálatot írni - a keresztény Alkotmány.

Molnár Ferenc, a jól megadminisztrált úton szédítő gyorsan haladt felfelé, nem törődött senki

vel és semmivel, még apósával sem, aki eljátszván politikai szerepét, még szédítőbb gyorsan zuhant 

lefelé. Azaz Vészi József már nem is volt az apósa, mert időközben Molnár Ferenc elvált a feleségétől, 

Vészi Margittól.
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Csoda két eset. De jellemző mind a kettő. Még ezek után is merészelik kérdezni, hogy hol vannak az 

elnyomott tehetségek?

Új Nemzedék, 1920. szept. 30. 5.

V.

A pénz szerepe

Az irodalmi klikkben, amely miatt a magyar írók eddig nem érvényesülhettek, egy többszörös háztu

lajdonos, egy cukorgyáros, egy részvénytársasági vezérigazgató, egy vállalkozó mérnök, egy milli

omos bárónő vitték a főszerepet; könyveiket és darabjaikat, amiket ők maguk írtak, szegény, tehetsé

ges magyar írók előtt terrorral, vesztegetésekkel, fizetett reklámmal helyezték el a kiadóknál és szín

házaknál.

A többszörös háztulajdonos és erősen tőkepénzes Molnár Ferenc díszes vacsorákat adott. A 

vacsorára meghívta a színigazgatót, akinél a darabját el akarta helyezni, a művésznőt, akire darabja fő

szerepét akarta bízni, a főrendezőt, hogy tízszer szebb kiállításban hozza a darabját, mint a másokét, 

meghívta a kritikust, a főszerkesztőket, alszerkesztőket, karmestereket, zeneszerzőket, sőt néha még a 

fő-kulisszatologatókat is. Vacsora végeztével leoltotta a csillárokat, vörös fényt gyújtott, s egy kis ref- 

lektoros fényű lámpa alá ülve, kísérteties világosságtól övezve előadta a témáját. Csak a témát mondta 

el, s a darabot a mámoros igazgató máris elfogadta, s még mielőtt megírta volna a darabját, ott a hely

színen előre kiosztották a szerepeket.

A milliomos bárónő,* mikor a Noé bárkáján beevezett a Belvárosi Színházba, a bárkában fi

nom angol szöveteket, antik ékszereket, csipkéket, selymeket, arany cigarettatárcákat, pezsgőket, 

szendvicseket s egyéb kellemetes ajándékokat vitt az előadó művésznők részére, a reklámot csináló 

képes színházi lapok szerkesztőit pedig, hogy Noé óárkű-albumokat adjanak ki, bőségesen fürösztötte 

tejben-vajban és vidáman csörgedező folyószámláiban.

A cukorgyáros báró* napilapot vett magának. A mérnök Drégely Gábor annyi ezüst és arany 

cigarettatárcája forog igazgatók, színészek, színházi ügynökök és rendezők kezén, amennyi értékes ci

garettatárcát ma egyetlen budapesti ékszerész sem tart raktáron. Meránba, Tártafüredre, Balatonfüred- 

re, Semmeringre vonultak el, ha darabot akartak írni.

A magyar írók darabját félrelökték, ha véletlenül egy rosszul megírt jelenet volt a műben, de 

ha az ő darabjukban egy használható jelenet volt, a többi húsz rosszul megírt jelenetet átdolgoztatták 

dramaturgokkal és főrendezőkkel. (Nagyon csúnya dolgok derülnének ki, ha minden ilyen „átdolgo

zott” és mások által átfésült darabról számot adnánk.)

Hatvány Lili. 
Hatvány Lajos.
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A klikkjükbe tartozó, kevésbé jólszituált írókat baráti kölcsönökkel tömték, részükre bank- 

igazgató mecénásokat szereztek.

Astoria, Bristol, Ritz, Hungária, Margitsziget a tanyájuk. Jól berendezett lakásaikon telefon 

csilingel. Barátaikat beosztották és besegítették előkelő könyvkiadó vállalatok igazgatóságába és min

den olyan művészi vállalkozásba, ahol pedig bugyogott bőven, hogy a főkeresetet nekik juttassák.

A mindennapi kenyér után elkeseredetten szaladgáló szegény magyar írókat, akik mögött mil

lió és millió magyar ember állt és sok ezer dúsgazdag, tősgyökeres magyar ember, senki sem támogat

ta. Nem hát, mert nem volt senki, aki a faji összetartás veszedelmére felhívta volna a tehetős magyar- 

ság figyelmét. Vázsonyi Vilmos, Krausz Simon, Hatvány Lajos, Polnay Jenő éveken át dolgoztak, 

hogy a vagyonos zsidóságot a legnagyobb áldozatkészségre serkentsék a zsidó kultúra fejlesztésére. 

Ha az ő íróik bajban vannak, tíz perc alatt összetelefonálnak pár százezer, s ha kell, több millió koro
nát is. így aztán könnyű volt az ő irodalmuknak és az ő művészetüknek a magyar irodalom és magyar 

művészet fölé kerülni.

Az előző kormányok is mostohán bántak a magyar írókkal. Nevetséges összeggel, ezer korona 

ösztöndíjjal küldött az állam külföldi tanulmányútra két magyar írót ugyanakkor, mikor a szomszédos 

kis Szerbia öt íróját és öt képzőművészét küldte külföldre egyenként ötezer frank évi ösztöndíjjal.
Értsük meg jól: a magyar irodalom feltámasztásához pénz kell. Sok-sok pénz. És a magyar

ságnak sok-sok szeretete a magyar írók művészi törekvése iránt. Támogatni, táplálni, pénzelni kell a 

magyar kultúrát, hogy erőre kaphasson, mert csak így állhat talpra a magyarság.

Új Nemzedék, 1920. okt. 1. 4-5.

VI.
A Bécsi utcai irodalmi diktátor

Az előző magyar kormányoknak az irodalommal és művészettel szemben tanúsított példátlan nemtö

rődömségét ügyesen használta ki egy élelmes pesti fiskális, aki ma valósággal diktátori hatalmat gya

korol a magyar írók és zeneszerzők fölött.

A külföldi államok már régen rájöttek, hogy az állam legnagyobb kincse az a kultúra, amelyet 

az állampolgárai sorából kikerült alkotóművészek teremtenek meg, a külföldi államok régen tudják, 

hogy az állam területén megszületett költői alkotás, regény, dráma, zenemű, kép és szobor a nemzet 

egyik legnagyobb kincsét képezik, ezért igyekeztek nemzetközi törvénnyel alkotóművészeiket kellő 

jogvédelemben s a jogvédelem által kellő jólétben részesíteni. Mi utolsónak maradtunk a szerzői jog

ról szóló nemzetközi törvény elfogadásánál az európai államok között.

A könnyű muzsika egyik legkiválóbb művelőjét, Lehár Ferenc zeneszerzőt elvesztette Ma

gyarország, magyar állampolgárból osztrák állampolgárrá lett, mert nem akarta, hogy muzsikája az 

európai piacon közpréda legyen. Átment Bécsbe osztrák állampolgárnak, mert Ausztria már régebben
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megcsinálta a szerzői törvényt, amely nálunk akkor még csak kezdetleges alapon, az 1848-az törvé

nyek alapján állt s a szerzők jogát csak az ország határain belül védelmezte, de kifelé nem.

Marton Sándor dr. ügyvéd (lakik Bécsi utca 1.) alaposan kihasználta a kitűnő alkalmat. Azon a 

címen, hogy az európai jogvédelemből kiesett magyar szerzőket a parlament által bekapcsoltatja a 

nemzetközi szerzői jogba, maga köré gyűjtött minden épkézláb magyar írót, költőt és zeneszerzőt, 

szerződésekkel megkötötte és lekötötte őket, s a magyar szerzők egy szép napon arra ébredtek, hogy 

kezüket-lábukat se tudják mozdítani a fejük fölé nőtt Marton Sándor miatt.

A szerzők kényszerhelyzetét alaposan kihasználó Marton Sándort joggal nevezhetjük a Bécsi 

utcai irodalmi diktátornak, mert ő ítél elevenek és holtak felett. Jobban mondva, eleven szerzők és 

éhenholtak felett.

О a Beöthy háziügyvédje. Az Unió négy színházának ügyésze. Valamennyi színház színházi 

ügynöke. A szerzői tantiémek kezelője. A gramofonjogok tulajdonosa. Faludiék tanácsadója. Színházi 

ruhatárak kezelője és bérlője. Színpadi szerzők ügyésze. Színigazgatók Szövetségének ügyésze. Szö

vegírók és zeneszerzők szövetkezeteinek ügyvezetője. Az irodalmi és zenei élet minden szála az ő ke

zében fut össze.

Magyar Szerzőijog Értékesítő Központ címen hangzatos vállalatot indított. A külföld ma is azt 

hiszi, hogy ez valami hivatalos szerv lehet, és senki sem gondol arra külföldön, hogy ez a hangzatos 

intézmény nem állami hivatal, hanem egy élelmes embernek a magánvállalkozása, amilyen magánvál

lalkozást, vagy még különbet bárki más is indíthatna megfelelő tőkével.

Most, hogy a pénzünk leromlott, milliókat keres ez a Marton a külföldön előadott magyar da

rabok közvetítési díja címén. Márkák, dollárok, svéd koronák, hollandi forintok folydogálnak Molnár 

Ferenc, Heltai Jenő, Jób Dániel, Drégely Gábor, Földes Imre zsebébe, szóval a lipótvárosi irodalmi 

klikk feneketlen és telhetetlen zsebébe, mert Marton Sándor csak a klikket támogatja. Minden darab 

általa megy ki külföldre. A külföldi színpadok is tőle kémek tanácsot és egyedül tőle kérnek darabot, 

mert azt hiszik, hogy ez a Marton az ő magyar szerzőijog értékesítő központjával egy derék és önzet

len ember, aki szentnek tartja az irodalom ügyét, pedig dehogy!

Ma tizenöt-, húsz-, huszonöt-, sőt harmincezer koronába kerül egy magyar nyelvű darabnak 

németre vagy más nyelvre való lefordítása. Honnan vegyen egyszerre ennyi pénzt egy szegény magyar 

író? És még két-háromezer koronát a kellő számban való legépeltetésre, mert a színházak, még a haza

iak is, csak gépelt példányokat fogadnak el olvasásra? A Marton előlegezi ezt az összeget. De csak az 

ő embereinek, Molnár Ferencnek és társainak.

Marton Sándor, ez a tejhatalmú, milliókat kereső irodalmi főügynök, itt áll Pesten konkurens 

nélkül! Ebben a nagy fővárosban, ahol felhalmozott milliók kétségbeesve várnak befektetésre, még 

nem jutott eszébe egy élelmes vállalkozónak vagy részvénytársaságnak, hogy színházi és irodalmi 

ügynökséget alapítson - becsületesebb alapon, mert ez a kegyetlenül léleknélküli, részrehajló irodalmi 

diktátor nem az egész magyar irodalomnak, hanem csak egy érdekcsoportnak a vezérképviselője.
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Marton Sándort, bár kezében van most az irodalom befelé és kifelé való irányítása, nem lehet 

kényszeríteni semmire, mert az ő privát üzlethelyiségében úgy kereskedik, vagy kereskedhetik, ahogy 

neki tetszik. De most, hogy az újjászülető Magyarország nagy nyilvánossága előtt kötelességszerűen 

felfedtük ezt az ügyet is, amely nemcsak az írók, hanem a nemzet ügye, mert hiszen nemzeti kultúráról 

van szó, joggal elvárhatjuk a most még egyeduralkodó Mártontól, hogy a jövőben több magyar szívvel 

kezeli a magyar írók ügyét.

Új Nemzedék, 1920. okt. 7. 1.

VII.
A cinkostársak

Nagyon nehéz lesz az irodalmat ismét a nemzeti vágányra terelni, mert ők cinkostársakkal dolgoztak. 

Ezek a jól megszervezett cinkostársak a magyarországi könyvkereskedők. A pesti könyvkereskedelem 

zsidók és szabadkőművesek kezébe került.

Az utolsó tíz esztendőben nemcsak Budapestről, hanem a magyar vidékről is kipusztultak a 

régi magyar könyvkereskedő dinasztiák. A régi magyar könyvkereskedők szívvel, lélekkel és sok-sok 

szeretettel kezelték a könyvet, mely minden nemzetnek a legszentebb hazai portékája. A francia 

könyvkereskedő együtt él, együtt érez, együtt dolgozik a francia föld szülte lángésszel. Amit a francia 

elme alkot, annak leheletét ott érzi minden francia a párisi könyvesboltok kirakatában. Ugyanilyen a 

németországi könyvkereskedelem is. A német könyvkereskedő kirakatában „Vaterland”-jának nemzeti 

jellege domborodik ki.

A régi magyar könyvkereskedő Széchenyi, Kossuth, Petőfi, báró Kemény, Kisfaludy, Deák 

Ferenc, Arany, Vörösmarty, Jókai, Mikszáth szellemében vezette az üzletét.

A könyvkereskedők új gárdája, mely egészen hatalmába kerítette a könyvkereskedelmet, az 

utolsó tíz esztendő alatt a nemzetköziséget állította kirakatba. Galileistáknak, szabadkőműveseknek, 

radikális szociáldemokratáknak, kommunistáknak való könyvektől és röpiratoktól hemzsegett a kira

katuk. Külföldi detektívregényekre, gonosz indulatú, kapzsi áltudósoknak a nemi életre vonatkozó 

munkáira, sikamlós történetekre s a külföldi irodalom vérbajos, romlott lelkű íróinak szenzációt hajhá- 

szó, erkölcstelen tartalmú alkotásaira hívták fel kirakataikban a serdülő ifjúság figyelmét. A magyar 

irodalomból csak azt adták, amit a szocialista Népszava, a szabadkőműves Világ, a Hatvány Pesti 

Naplója és a liberális Az Est forszíroztak hírlapi könyvkritikáikban.

Lengyel Menyhért, Gábor Andor, Hatvány Lajos, Bíró Lajos, Kunfí Zsigmond, Jászi Oszkár 

műveitől tarkállott a pesti könyvkereskedő kirakata.

Titkos irodalmi fekete kezek rendezték és rendezik még ma is a könyvkereskedők kirakatait. 

Az ő irodalmuk számára megvívhatatlan várat jelent minden cinkostárs üzlete. Az eladósodott könyv-
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kereskedőt az ö irodalmukat szolgáló kiadóvállalatok és az ezek érdekcsoportját pénzelő bankok húz

ták ki a hínárból.

A legszomorúbb jelenség az, hogy a magyar vidékről is kipusztult a magyar könyvkereskedő, 

aki tudással és szeretettel vezette üzletét, és életét a magyar kultúrának szentelte.

A magyar kultúra terjesztése még ma is Az Est és a handlészellemben vezetett Beszerzési 

könyvosztályainak kezében van. A magyar városok könyvkereskedőit Az Est pénzeli. Hitelt nyújt. 

Magas percentet, nagyobb jutalékot ad, mint bármely más kiadóvállalat. Nagyon természetes tehát, 

hogy a zsidókézbe, vagy Az Est kezébe került vidéki könyvkereskedések azokat a könyveket szorgal

mazzák, amelyeknek terjesztését Az Est, vagy a tulajdonát képező Athenaeum könyvkiadó vállalat kí

vánja. A szaktudást nélkülöző könyvkereskedők, még a nemzsidók is, fejvesztetten dőltek be ennek az 

új rendnek, nem is sejtvén, hogy az új alapokra fektetett könyvterjesztés a magyar nemzeti kultúrát 
temeti el.

Kolozsváron és vidéken a színmagyar kultúrát pár év előtt is még három idegen könyvkeres

kedő terjesztette. Az angol származású Gibbon, a francia származású Lepage és a német származású 

Stein. Ezeké volt Kolozsvár három magyar könyvkereskedése. Tanulhatott volna tőlük Az Est, az 

Athenaeum és a Beszerzési könyvosztálya, hogy miként kell magyar nemzeti kultúrát terjeszteni. Ki

váló üzletemberek voltak mind a hárman. Gibbon, Lepage és Stein magyar irodalmat terjesztettek. 

Most már ők is kipusztultak. A világháború alatt egy Radios nevű pesti zsidó antikvárius, Az Est ko

lozsvári könyvosztálya és egy Dobó nevű zsidó vállalkozó kerítették hatalmukba Kolozsvár könyvke

reskedelmét. Olyan is a könyvterjesztés azóta. Ha Kolozsváron vannak galileisták, azoknak nagy örö
mük telhetik benne.

Nehéz kérdés ez is. Hogyan lehetne átrendezi a könyvkirakatokat?

(Folytatjuk.)
Új Nemzedék, 1920. okt. 24. 4.

2. sz.

[Kosztolányi Dezső]

Tetemrehívás

Egyik szabadelvű laptársunk komolyan, tárgyilagosságra való törekvéssel igyekszik megvilágítani - 

természetesen a maga szempontjából - azokat az irodalmi és színházi kérdéseket, melyeket az Új 

Nemzedék szóvá tett. Oda lyukad ki, hogy nálunk minden jellegzetesen magyar tehetség is érvénye-
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sült, másrészt azt veti ellenünk, hogy az ostoros bírálatot, a vitriolos gáncsot, a sötéten-látást éppen 

azok a tehetségek honosították meg nálunk, akiket mi is vérünkből való vérnek tartunk.

Először talán feleljünk a második vádra. Ha irodalomról van szó, mi sem politizálunk. Ez a lap 

maga is suhogtatja a kritika korbácsát, még tulajdon fajtájával szemben is áldottnak vallja Széchenyi 

kegyetlen írásait, melyek életre vesszőztek bennünket. De mi igenis különbséget teszünk alkotó és 

romboló gáncs között. Hittel állítjuk, hogy a politikát az utóbbi évtizedek irodalmába egyedül ők vit

ték be, ott a túloldalon, akik a maguk társadalmi és gazdasági fölényükkel birtokba vették irodalmun

kat és hétköznapi kortespolitikának keresztelve el mindent, amiben hit volt a magyarság jövendőjével 

szemben, amiben emelkedettség és hősi lendület volt, ellenben általános emberinek, finom irodalom

nak hirdettek mindent, amiben harag, kicsinylés, szeretetlenség nyilatkozott meg. Ők hirdették a sza- 

badelvüség és nemzetietlenség egyedül üdvözítő vallását. Jaj volt annak, aki nem esküdött föl erre, 

vagy legalább nem mozgott a közelében. Valósággal előkészítő tanfolyamokat és iskolákat állítottak 

föl íróink számára. Élénken emlékezünk arra az időre, mikor Herczeg Ferenc nevét tilos volt leírni, és 

arra a cikkre is, melyben szabadelvű laptársunk egyik főmunkatársa elmésen figurázta ki a nemzeti 

dráma jámbusait és a díszmagyart. Nem korbáccsal, de ügyes tűszúrásokkal dolgoztak.

Ne arról beszéljünk tehát, hogy milyenek a tehetségeink, de hogy milyen iskolából kerültek ki és 

kik tették hitetlenekké. Ady Endrében sem a nagy költőt szerették, de a politikust. Meggyalázott kopor

sójánál Kunfi Zsigmond kegyeletsértő barbarizmussal úgy ünnepelte őt, mint valami száj as politikust, 

aki a diadalmas fajta igazát papolta. Hogy vannak elnyomott tehetségeink, arról a hónapos szobák, az or

szágutak tudnának beszélni, melyeket dúlt lélekkel, megrepedt szívvel járnak azok, kik egy világ gaz

dagságát hozták magukkal egykoron és idő előtt megrokkantak. Vajon az az egyeduralkodó körúti lap, 

mely ünnepi betűkkel közölte Kiss József verseit, adott-e helyet Ady Endrének, vagy Babits Mihálynak, 

vagy más magyar költőnek? Kinek az arcképeit láttuk mindenütt, a lapokban, a kirakatokban? Kit ma- 

gasztosítottak szentekké? Csak az ő embereiket, csak a véreiket.

A szabadelvűség tatárdúlása után puszta az ország, és itt a romokon csak mi hívhatjuk tetemre az 

irodalmat. Ők a bűnösek elsősorban, s cinkosaik azok a hivatalos körök, melyek a politikai szabadelvű

séget oly jól össze tudták egyeztetni az irodalmi vaskalapossággal, és hozzájuk marták tehetségeinket. 

Nincs ma se Kisfaludy Károlyunk, se Szigligetink, se Csikynk. Testvérei vannak a helyükön. A színház, 

melyben kilencven százalékban ők ülnek és nem az éhes, lerongyolt magyar értelmiség, nem is teremthe

tett nemzeti értéket. Gárdonyi már évekkel ezelőtt borzadozva visszahúzódott ettől az idegen közönség

től, melyben az ő magyar lelkének semmi visszhangja se lehetett. Itt függ össze az irodalom a politiká

val. Meg kell teremtenünk a fajtánk gazdasági és politikai lehetőségét. Azok pedig, akik ma uralkodnak 

az országon, a bankok, a faji összetartást szolgáló szövetkezetek szószólói, ne vádaskodjanak. Az iro

dalmi angyalcsinálók ne keressék azokat, kiket megöltek.

Új Nemzedék, 1920. szept. 28. 1. (vezércikk)
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3. sz.

Hallgató irodalom

Hetek óta folyik a vita a magyar napisajtóban arról, miért hallgatnak a magyar írók, miért pang a magyar 

irodalmi termelés. Riportok, tanulmányok kísérleteznek vele, hogy felfedjék e hallgatás, e terméketlen

ség valódi okait, írók és kritikusok nyilatkoznak róluk, és próbálják megtalálni ellenszereit. A legjellem

zőbb a véleményelmek és hozzávetéseknek tömegére, hogy alig akad köztük olyan, amelyik nyíltan, ker

telés nélkül rá merne mutatni legmélyebb és legigazibb okára ennek a némaságában is olyan beszédes 

hallgatásnak. Vannak, akik anyagi nehézségeket emlegetnek, melyekkel ma a hihetetlen papírárak és 

nyomdaköltségek miatt a könyvkiadó vállalatoknak s így az íróknak is számolniok kell, mások a kritika 

„elvadulását” emlegetik, amely elkedvetleníti az érzékenyebb és önérzetesebb tehetségeket; ismét mások 

az ország és a nemzeti társadalom általános szociális, erkölcsi, politikai és gazdasági nyomorúságára mu

tatnak rá, mint érthető magyarázatra.

A liberális és radikális sajtó részéről azonban mindé fejtegetések mögött ott settenkedik és ott 

vigyorog egy nagy, általános, közös vád, ítélet és följelentés: a fegyverek közt hallgatnak a múzsák, a 

„fehér terror” szellemi, politikai és erkölcsi légköre nem alkalmas arra, hogy a tehetségeket munkára és 

versenyre hívja. Azok az irodalmi nevek és nagyságok tehát, akiket a közelmúlt ilyenek gyanánt pajzsára 

emelt és a köztudat előtt felmagasztalt, feleletképpen a politikai és szellemi terrorra, bojkott alá vetik a 

keresztény és nemzeti újjászületés múló napjait, hogy hallgatásukkal bélyegezzék meg a jelen és a jövő 

ítélőszéke előtt ezt a kort, vagy ha úgy tetszik, ezt a szezont.

Majd beszélünk még róla, van-e ma fehér vagy akármilyen terror az irodalomban és a kritika 

működésében. Nem vitatjuk most az irodalmi termelés anyagi föltételeinek súlyos megnehezedését 

sem, ami kétségbevonhatatlan. De ezekkel a többé-kevésbé nyílt vagy sanda célozgatásokkal szemben, 

melyek a magyar irodalmi lélek meghasonlásáról, néma vádjairól beszélnek, állapítsuk meg, hogy en

nek a léleknek igenis minden oka megvan rá, hogy néma megrendüléssel és meghasonlással álljon a 

magyarság és a magyar irodalom sorsa fölött. Ó, nem a „fehér terror” miatt, amely elnézésben, gyön- 

geségben és bárgyúságban merül ki, hanem saját bűnei miatt, melyekkel a magyarság sorsának előké

szítésében részes volt s amelyeket most a sértett önérzet és üldözöttség pózával próbál meg eltakarni 

és elfeledtetni. Mi emlékszünk rá, ez a lélek nem mindig volt ilyen hallgatag és ilyen meghasonlott, s 

ezek a hallgató írói nagyságok nem mindig voltak ilyen finnyásak, amikor körülöttük a legszörnyűbb 

politikai és szellemi terror fegyvereit suhogtatták azokkal szemben, akik más erkölcsi, politikai vagy 

irodalmi hitvalláson voltak, mint ők maguk.

És emlékszünk arra is, hogy ugyanezek az írói nagyságok nevüket, presztízsüket, hitelüket, nim

buszukat mind, vagy szinte majdnem mindnyájan, milyen szívesen és boldogan adták oda irodalmi paj

zsul és cégérül annak a két forradalomnak, mely Magyarországot és a magyar nemzeti társadalmat a leg-

!
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szörnyűbb politikai, erkölcsi és kulturális összeomlásba döntötte. Akkor ezeknek az uraknak egyetlen 

megvető szavuk nem volt a „politika” ellen, melyet ma annyira utálnak, se a Jelszavak” ellen, melyeket 

akkor ők legelöl üvöltöttek. Semmiféle írói nagyság - ha ugyan itt ilyenekről van szó - és semmiféle írói 

érzékenység nem igényelheti, hogy a nemzeti köztudat tisztelettel és áhítattal emlékezzen meg mind

azokról a bűnökről vagy ostobaságokról, melyeket ellen az irodalom köpenyegében elkövettek. Ezeknek 

az uraknak nem az a bűnük, hogy írók voltak, hanem az, hogy politizáltak. Ha élvezték annak idején en

nek a kisikamlásnak előnyeit és dicsőségét, tessék vállalni a következményeit is. De ne tessék irodalom

ról beszélni, mert itt egészen másról van szó.

Új Nemzedék, 1920. október 9. 1.

4. sz.

[Kosztolányi Dezső]

Blumenthal - benn

Ben Blumenthal úr Amerikából jött, zsebében százezer dollárral, s mint tegnap az Új Nemzedékben 

olvasom, első szusszantásra megvette itt Budapesten a Lipót körúti Vígszínházát - negyvenmillió ko

ronáért. A dologban nincs semmi boszorkányság, mert az amerikai százezer nyomban negyvenmillió

vá varázsolódik, amint az ember kiköt a Keleti pályaudvaron. Ben Bluemnthal tehát (az Új Nemzedék 

és a többi lapok is Bemnek írták, hogy a lengyel-magyar romantika hősi ízét kenjék a dollárokra), teg

napról mára színháztulajdonos lett Magyarország közepén, korlátlan egyeduralkodó egy nagy darab 

kultúrterületen, a magyar szellemi élet, erkölcs és ízlés egyik kiskirálya, a Lipótvárosnak és vidékének 

kizárólagos udvari szállítója francia és egyéb malacságokban. Blumenthal úrnak nagy tervei vannak a 

kis, magyar szemétdombon, amerikai arányokban akar itt kultúrát művelni, sőt azzal fenyegetőzik, 

hogy nemzeti szellemet visz a színház irányításába, magyar nemzeti szellemet, melyet dollárjaival 

együtt hozott hozzánk a tarisznyájában.

Blumenthal úr elhatározása s a Vígszínház eladása csak új területekre viszi át az idegenkörmű 

hódításnak azt a folyamatát, mely a magyar közgazdasági élet minden parcelláján jelentkezik a föllen

dítés és idegen segítség jelszavai alatt. Látjuk és halljuk napról napra, hogy bankjainkba beül az idegen 

tőke, hogy kiterjeszti uralmát erdőségeinkre és bányáinkra, hajózási vállalatainkat magához ragadja, 

érdeklődik vasutaink iránt, nyomdákat vesz birtokba és gyárakat dug zsebre játszi könnyűséggel, s 

most Blumenthal úr személyében a magyar szellemi élet intézményeire veti magát, hogy a kisajátítás
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és kibérlés gondolatát valósítsa meg egész nyomorult életünk felett. Mindezt könnyebben megteheti, 

mint bármikor, mert az a politikai és gazdasági pusztulás, melyet a két forradalom reánk zúdított, sza

bad afrikai gyarmattá, elhagyott kolóniává süllyesztett bennünket, ahol üveggyöngyökkel domíniumo

kat lehet szerezni, s ahol pár csörgő ezüsttel zsebében s egy jó cilinderkalappal a fején a megcsodált 

milliomos és milliárdos szerepét játszhatja minden vigéc, síber és kalandor. így lesz a gazdasági erő

forrásból kirabolt, termelőképességében megbénított, politikai jóhírében és szolidaritásában letaposott 

ország új Kaliforniává, egy új nemzetközi söpredék kezében, s így lesz Budapest egy szellemi és er

kölcsi Sztambullá a kelet küszöbén, kikötő- és lerakodó helyévé minden szemétnek a nyugati kultúra 

jelszava alatt.

Mi a keresztény és nemzeti irányzat nevében harcolunk az ellen a veszedelem ellen, melyet az 

idegen szellemű magyar kapitalizmus jelentett a nemzeti élet minden megnyilvánulására. Mindig azt 

reméltük, hogy ezzel a belső veszedelemmel és függéssel szemben, az idegen német, francia, vagy an

gol tőke jöhet majd segítségünkre s erősíthet meg és szabadíthat fel bennünket gazdasági jobbágysá

gunkból. S most vagy azt látjuk, hogy ez az idegen tőke ugyanazokon a kezeken át folyik hozzánk, 

melyeknek fojtó markolásán enyhíteni szerettünk volna s ezeknek erejét növeli, vagy azt, hogy eltipor

ja és kiforgatja birtokállományából azt a többé-kevésbé asszimilált magyar kapitalizmust is, mely 

mégis csak itt nőtt fel nálunk s idegensége mellett is ezer szállal kötődött bele a nemzeti érdekek nagy 

erkölcsi, gazdasági és politikai közösségébe. A magyarosodó zsidó kapitalizmusnak helyébe vagy háta 

mögé ül a német-zsidó, vagy francia-zsidó kapitalizmus, a magyar-zsidó Faludiak helyébe pedig lete

lepszik Blumenthal úr, aki ráadásul - amerikai is.

Úgy véljük, hogy a magyar kormánynak és a közérdeknek is szava van hozzá, milyen kezekre 

kerülnek magyar, vagy magyarországi kultúrintézmények. A Vígszínházát derék és lelkes magyar ha

zafiak alapították, a főváros adott számára telket a közvagyonból, hasított utcákat körülötte, így sok

szorozván meg a köz erejével mindazt a vagyoni és üzleti értéket, mely a színházban fekszik. A fővá

rosnak és a kormánynak minden erkölcsi és anyagi jogosultsága megvan hozzá, hogy beleszóljon ebbe 

a kótyavetyébe. Faludi úrék nem a mi ideáljaink, de Blumenthal úrékban ideálisan minden együtt van, 

amitől félnünk és rettegnünk lehet.

Új Nemzedék, 1920. okt. 13. 1. (vezércikk)
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5. sz.

Gyűjtő-szám: [kézzel beírva:] 20.

Várossv Gyula, lakik: Szeged, Vidra-utca 5. - Telefon: 13-72.

v A magyar könyvpiac szenzációja!

Előfizetési felhívás

Hazaáruló vagyok-e, 
mert

A hazafias zsidókat védtem?

Korrajz és önigazolásom

a kommunista és uj kurzus világából, s zsidók védése miatti sajtóperem titkaiból

Irta: VÁROSSY GYULA
volt kisteleki plébános, v. orsz. képviselő, Ferencz József rend lovagja stb.

Ajánlva a Kormánynak, Nemzetgyűlésnek, Apponyinak, a kath. autonómia elnökének, Székely Ferenc

nek, a budapesti zsidóhitközség elnökének és a magyar nemzeti egyetértés vallás, faj, nyelvkülönbség

nélküli minden hű fiának.

A jobbmódúak, szivük szerint, föliilfiizetéssel is vehetik.

Az aláíráskor jegyzett összeget azonnal lefizetni méltóztassék a gyűjtőnek a nyomda és egyéb költsé

gek (150-200,000 K) biztosítása miatt.

Gyűjtő urak a névsort és pénzt 8-10 nap alatt küldjék be Várossynak.

Várossy, ez értékes könyv Írója, Kisteleken volt minden felekezettől szeretett kath. plébános, 

most Szegeden lakik. Önigazoló és korunkat, országos embereket hűen rajzoló, rejtegetett dolgokat fel

táró, világnézeteket éles elmével és szellemmel iró tolla az egész országot érdeklő fényes világot vet
i
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főleg a legutolsó két év forradalmi történetére. Ott szerepelt ő a szegedi és fővárosi nemzeti kormá

nyok (1919.) emberei közt, a munkások forrongásaiban, a keresztény és zsidó világ eddig nem helye

sen ismert eseményeiben. О a megértés és kibékités apostola, mindenki igazságának önzetlen védője.

A hazafias zsidóság sokat köszönhet neki! Az ő érdemüket is méltányolta, igazságaikat önfel- 
áldozóan megvédte. Könyvéből csak két eset:

1919. junius 4-én Szegeden, a legnagyobb és legmagyarabb főrabbinak, Löw Lipótnak 100 

éves születési ünnepén, a diszlakomán, ő, a kath. pap, tartotta a szárnyaló ünnepi beszédet, melyről 

Amerikában is Írtak a lapok. Jelen volt az országból cca 30 rabbi. Budapestről: dr. Baracs Marcell, az 

ügyvédi kamara alelnöke, Beöthy Zsolt, dr. Neumann Ede, dr Venetiáner Lajos stb. A szegedi zsidó 

hitközség és az ország zsidósága nevében hálás köszönőlevelet írtak Várossynak 1919. junius 18-án:

?

Fr. Hirschler Ignác s. k. 

jegyző
Dr. Rósa Izsó s. k. 

hitközségi elnök

1919. nyarán viharos felhők úsztak Szegeden a hazafias zsidók fölött[.] Zsidókat védeni akkor 

nem volt hálás dolog. Várossy a 30.000 példányban naponta megjelenő Szegedi Friss Újságban (julius 

5.) az ő örök emlékű vezércikkével megvédte az egész ország hazafias zsidóságának presztízsét. Szegeden 

el is mult a nagyobb baj. Bár egész élte ragyogó példája a haza, nemzet, vallás és minden ember krisztusi 

szeretetének; ettől kezdve fokozatosan nyomták, becsületes jellemét megrágalmazták, kenyéradó állásai

ból kiszorították, lelkibeteggé tették. Végül hirlapilag elnevezték (1919. okt. 21) zsidó kommunistának, 
a haza és kereszténység elárulójának stb. Könyve megjelenésének ez az erkölcsi indoka.

Ez volt Várossy irói honoráriuma a hazafias zsidók önzetlen védelméért!

Akik önfeláldozó jóságát érezték, legyenek most is hálásak és

könyvét örömmel vegyék meg.

A julius 5-i vezércikkét gyönyörű levélben köszönték meg 1919. julius 13-án a szegedi zsidó
ság nevében:

WIMMER FÜLÖP, s. k. 

a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
dr. BIEDL SAMU, s. k. 

zsidó hitközségi elnök.

BOROS ADOLF, s. k. 

hitközségi elöljáró, nagykereskedő.

WEINER MIKSA, s. k. 

a Lloyd elnöke, kir. tanácsos

stb.

E könyv 20-30.000 példányban jelenik meg!s
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Ajánlás a hazafias zsidókhoz:

Várossy Gyula plébános, iró, v. orsz. képviselő, stb. 22 évet töltött köz- [1 sor hiányzik] volt, s 

ma is az. Jó könyvét melegen ajánljuk. E könyv a béke követe. Minden családban ott legyen! Kérjük a 

gyűjtést buzgón vállalják el előkelő emberek, s az aláírók a lehető nagyobb összeget azonnal fizessék 

be, s a gyűjtők 8-10 nap alatt küldjék be Várossynak. - Neki legkevesebb ennyi hálával tartozunk. 

Nálunk Kisteleken minden család megrendelte tekintélyes fölülfizetéssel.

Kistelek, (Szeged mellett) 1920. julius hó 7-én

Tisztelettel: a kisteleki ossz. zsidók nevében:

[kézzel beírva:] Alföldi [?] s. k. 

a zsidó hitközség elnöke.
[A „KISTELEKI IZR: HITKÖZSÉG „ZEDOKE” PECSÉTJE]

[a lap alján:]

Aláírási ív.

Gyűjtő neve\ lakása'.

[Táblázatban:]

Sorszám Megrendelő neve és állása Lakása (község, utca, megye) Tintabetűkkel aláírva

a jegyzett összeg

6. sz.

Kosztolányi Dezső

Esti Kornél vallomása

(Novella)

- Ne féljetek semmitől - biztatott múltkor bennünket. - Sohase történhet veletek olyasmi, amit nem 

bírtok elviselni. így van megalkotva az élet. A valóság szegényes és lapos. Csak a képzelet hatalmas ésN
* A novella helyesírását korszerűsítettem, és töröltem az olvasászavaró bekezdés eleji gondolatjeleket. - В. Т.
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döbbentő. Én legalább azt tapasztaltam, hogy nekem az igazi szenvedést mindig egy csapástól, egy be

tegségtől való félelem okozta, nem pedig az, ami később bekövetkezett. A képzelet mindent fölnagyít. 

Viszont a valóság a képzelet túlzásaival szemben majdnem megnyugtató, mert józan, hűvös, kézzel

fogható. A képzelet határtalan. De a valóságnak mindig van határa.

Most elmesélek nektek valamit. Emlékeztek a spanyoljárványra? Akkoriban a temetőkben 

egymásra rakták a koporsókat, mert nem volt számukra elegendő hely, s az újságok feketedtek a 

gyászjelentésektől. Azokon az ijedelmes, ködös, szürke reggeleken riadtan olvastam a halottak névso

rát s mindennap fölfedeztem egy barátom, egy-két ismerősöm nevét. Számítgattam, mikor kerül majd 

rám a sor, hogy hetekig nyomj am az ágyat, vagy pár óra alatt elpatkolj ak.

Meggyőződés nélkül, inkább lelkiismeretem csitítására igyekeztem megelőzni a bajt. Nem jár

tam kávéházba, nem szálltam villamosra, lehetőleg a kézfogást is kerültem. Gyakrabban mostam ke

zet. Fertőtlenítőlabdacsokat nyeltem. Még az utcán is öblögettem a torkom, a torokvizet mindenüvé 

magammal vittem. Lemondtam a dohányzásról, hogy szájamhoz - a fertőzés főkapujához - minél ke

vesebbet nyúljak. Orvosbarátom tanácsára, előzetes védekezés gyanánt, naponta háromszor igen kis 

kininadagot is vettem. Közben állandóan arra gondoltam, hogy milyen napon, milyen órában beteg

szem majd meg, s esténként elöntött a boldogság, hogy megmenekültem attól, ami minden percemen 

lidércnyomásként uralkodott.

Egy este az írói körből tértem haza. Ott megbíztak, hogy aznap elhunyt barátom koporsójánál 

beszéljek. Iróasztalalomhoz ültem. Papírra akartam vetni pár mondatot. Kicsavartam töltőtollamat. 

Vagy tíz percig bután, közönyösen meredtem a papírra. Máskor ennyi idő alatt oldalakat írok. Mindezt 

levertségemnek tulajdonítottam. Fölkeltem, megmértem magam. Már magas lázam volt. Azonnal tud

tam, hogy én is megkaptam a spanyolt, s másnap nem leszek gyászszónok, de lehet, hogy huszonnégy 

óra múlva az én koporsóm fölött fog beszélni valaki más.

Megvetettem az ágyam, lefeküdtem. Csodálatosképpen sokkal higgadtabban ítéltem meg a 

helyzetet, mint annak előtte. Nem tartoztam többé az egészséges emberek közé. A spanyolbetegek 

nagy társadalmába tartoztam. Ez a tudat tegnap még halálra ijesztette volna azt az egészséges embert, 

aki látja ezt a láztól sápadt beteget, de én már nem voltam az az egészséges ember, aki kívülről szem

lél valamit, csak egy beteg ember voltam, aki egyszerre azonosította magát betegségével, belülről ér

zett mindent, s ez határozottan jobb volt. Mit is csináltam először? Ja igen, telefonoztam az orvosnak, 

aki a kis kininadagokat rendelte, hogy jöjjön azonnal. Addig a paplanomon heverő orvosi lexikonokat 

lapozgattam, hogy megtudjak valamit a halálozás arányszámáról. Borogatást kötöttem torkomra. Igaz

gattam párnáim. Nem maga a baj foglalkoztatott, hanem annak részletei. Esküszöm, fiúk, hogy csak az 

egész rettenetes, madártávlatból, a részletek nyájasak, vigasztalóak. Az életösztön dolgozik itt: elap

rózzuk, széttördeljük, kis mozzanatokká daraboljuk a szerencsétlenséget, melynek áldozatai vagyunk. 

Az, aki beleesik egy kútba, a kútgödör tégláit meg a vizet látja, s az, aki a villamos kerekei alá kerül, a 

sínt meg az életmentő deszkát veszi észre, nem a halált. Én is hasonlóan cselekedtem. Bíbelődtem a 

fejfájásommal, a lázammal. Határozottan szórakoztatott.

к
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Az orvos nevetett vastag basszushangomon, tudniillik már egészen berekedtem. Biztosított, 

hogy szívem kitűnő. Rendelvényéből, melyet később elolvastam, megállapítottam, hogy szívemet kö

zel se tartja oly kitűnőnek, mint állította. Szívizgatót rendelt. Azzal áltattam magam, hogy sebaj, úgyse 

lesz tüdőgyulladásom. Egyelőre a tüdőgyulladástól féltem. Két nap múlva megkaptam a tüdőgyulla

dást is. Ekkor már attól se féltem. Egyszerűen a tüdőgyulladásos spanyolbetegek közé léptem. Ez tény 

volt, semmi egyéb. Beértem azzal, hogy csak a jobblebeny van megtámadva, annak is oly parányi ré

sze, hogy beszélni se érdemes róla, hiszen hány ezren épülnek föl azok közül is, akik kétoldali tüdő- 

gyulladást kapnak. Sokat szenvedtem a láztól. Lábszárcsontjaim úgy sajogtak, mintha szekercével ha

sogatták volna. Erre port vettem be, izzadtam, elszenderedtem. Különös mámort okozott a törzsboro

gatás megújítása, amikor dideregni kezdtem, aztán a jeges lepedő lassan áttüzesedett testemtől. Semmi 

boldogság se fogható a szenvedés megszűnéséhez.

Szóval elbabrálgattam betegségemmel, sorsommal, életemmel, s jobbra-balra bukdácsoltam öt 
hétig, míg föl nem lábadtam, mindig csak kis életterületeket látva, sohasem azt, hogy spanyolos va

gyok és esetleg el is pusztulhatok. Meg vagyok győződve, hogyha tovább haladok a halál felé vezető 

úton és lefelé gurulok a lejtőn, akkor is hasonló semmiségek foglalkoztattak volna. Értsétek meg, csak 

a dolgok elképzelése szörnyű. Maga a valóság nem. Az összerakott mozaikmunka, „Kleinmalerei”, 

csupa tört rész. A képzelet azonban az egybemarkolás, a világosság, az egész.

Ezt a tapasztalatomat azóta sokszor hasznosítottam. Évekkel ezelőtt például egy közeli hozzá- 

tartómat operálni kellett. Gennyes vakbélgyulladása volt rázóhideggel, hashártyagyulladással lépett 

föl. Éjjel magam vittem be a kórházba. Tüstént lefektettem a műtőasztalra. Borzasztó állapotban volt. 

De én is. Rajta azzal segítettem, hogy átadtam a sebésznek, magamon pedig azzal, hogy a műtétet vé

gignéztem. A sebész eleinte nem akart ebbe belemenni. Csak később engedett, elnéző mosollyal. 

Nyilván azt gondolta, hogy kegyetlenkedő vérimádó vagyok, akinek a szenvedés látása beteges kéjt 

okoz. Mennyire tévedett. Én ezzel a szörnyűséggel egy másik, nagyobb szörnyűséget hűtöttem. Mert 

szörnyű volt az, amikor a beteget elaltatták és nyögött és úgy röfögött, mint a disznó, és a hasa hatal

masan fölpuffadt, de a műtét elképzelése, ott künn a kórházi folyosón, még szörnyűbb lett volna.

így van ez, barátaim. És ez a jó. A halálban sem az a borzasztó, hogy meghalunk, hanem hogy 

ezt tudjuk és elképzeljük.

Pesti Hírlap Vasárnapja, 1932. jan. 31. 8.
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