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KOSZTOLÁNYI ÉS A NÉMET IRODALOM 

1. Az egykorú izlésáramlatok funkció/a Kosztolányi stílusában 

Kosztolányi Dezső írói alkata és rangja egyaránt feltételezteti, hogy írói munkásságába, 
költői fejlődésébe minden hatás a dialektikus kölcsönhatás formájában épül bele.1 A Modern 
Költők Külföldi Antológiájának páratlanul szubjektív hangja után könnyű elképzelni, hogy 
hatásokat azután csupán egyéni életműve, művészi egyénisége kibontakoztatására volt képes 
átvenni, S valóban kezdettől úgy kutat lelki rokonok után, hogy a feltámadó rezonancia tük
rében a maga arcát ismerje, lássa, keresse. S tegyük hozzá, minden kapcsolata újabb hűtlen
ség, két proteuszszerűen változó nagy egoista lelki rokont — Byront és Goethét — kivéve, 
akikhez kezdettől végig egyformán ragaszkodik s akikre állandóan hivatkozik. A jószemű 
ifjúkori barát, Babits, nem hiába gondol reá a Faust II. része Euforion jelenetének olvasá
sakor, amelyben ez a két lélek, Byroné és Goethéé, egybeolvadva jelenik meg. — A stirb und 
werde jegyében válik újra meg újra hűtlenné barátaihoz, eszményképeihez — régi önmagához. 
Egy-egy új kapcsolattal nem új bőrt vesz magára, a mások bőrét, hanem a maga vélt öltönyét, 
bőrét vedli le, egy-egy vélt rokonság, barátság felmondásában, felbontásában, míg végre ott 
áll — „meztelenül", és tegyük hozzá: védtelenül, mint akinek végül is bele kell törődnie, 
hogy nem védekezhetik a saját törvényei ellen. A külső világ parancsait vállalni kész „mora
lista" leteszi fegyverét a saját belső törvényeinek érvényesítésére kötelezett „esztéta" előtt.2 

A látszólagos önárulások sorozatán át hű önmagához, miután ridegen ellene fordul akarva-
akarattalanul azoknak, akik „hatni" próbálnak rá. A készséggel vállalt hűtlenség és követ
kezetlenség, emberi s látszólag politikai, világnézeti viszonylatokban, ami már-már az életmű 
hitelét is érinti. A barátok közül talán csupán egy mellett tart ki, a hasonló lelki alkatú Karinthy 
mellett, akivel proteuszi átváltozásokban, paradoxonokban történő én-keresés fűzi egybe 
s aki azután mint moralista költőről ír róla nekrológot. Valószínűleg annak az erkölcsi parancs
nak a jegyében, hogy egyetlen vétek az önárulás. Az ellentmondások egységét ünnepli a koz
mopolita Goethében, aki élete legfőbb értelmének mégis azt tekintette, hogy „a német kultúra 

1 Mint SZATJDER JÓZSEF Kosztolányi Desző összegyűjtött versei (1962. I. 5.) bevezető 
tanulmányában más szavakkal, de találóan megállapította: „ . . . Kosztolányi minden moz
dulatában, mellyel pedig máshoz keres vonatkozásokat, az önmagára való visszavonatkoz-
tatás dominál: a szubjektív reflexivitás." — Ennek természetes velejárója, hogy az átvett 
anyag szükségképpen változik át a kezében. — L. BÓKA LÁSZLÓ: Kosztolányi. I. 1961. Válo
gatott Tanulmányok. 531. „Kétszázhuszonhét verset »fordított« magyarra, kétszázhuszonhét 
Kosztolányi-verset í r t . . . " — „Nem lenne érdektelen egyszer nyomon követni műfordításainak 
magyarosságait." 

2 K- D. Önmagamról. (Nyűg. 1933. január 1.) zárómondatát: „Homo aestheticus sum." 
S közvetlen előtte: „az előbbit (a homo aestheticust) szépnek tartom, az utóbbit (a homo 
morálist) rútnak." — Természetesen e két fogalom erősen egyéni jelentésű a világképében; 
az aestheticismusa az egyéni beleérzés részvétmorálját képviseli. — SŐTÉR ISTVÁN Kosztolányi
tanulmányában kitér a moralista-esztéta középponti problémára, amely tanulmányunkon 
is végigvonul. (Kosztolányi Dezső. Tisztuló Tükrök. 1966. 135—136.) „Az irgalom stoicizmusa 
mögött tehát ott rejtezik a sebezhetőség, a kiszolgáltatottság és ezek szülőanyjaként egy sajátos 
kultusszá, világnézetté, esztétikává növelt érzékenység." 
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piramisát csúcsához segítette." Nem véletlenül idézte épp ezt a vallomását Kosztolányi Goethe
tanulmányában.3 

Az egyes nemzeti irodalmakhoz, kultúrkörökhöz való viszonya ennek az Én-keresés
nek a jegyében áll: „Európa hű fia vagyok tehát, mind leszármazásomnál, mind műveltsé
gemnél fogva, talán azért vagyok rajongója az igazi magyarságnak." — Az Ady-vitában föl
használásra szánt kézirati jegyzeteiben nyilatkozik így Kosztolányi, abban a jegyzetben, 
amelyben szól arról a Kosztolányi Györgyről, aki Mátyás korában diplomata volt, de a „faj
védőket" örvendeztető közlés ellensúlyozására siet kijelenteni, hogy anyai nagyatyja „Frank
furtból vándorolt be a magyar Alföldre s bár zsinóros atillában járt, még törve beszélte azt 
a nyelvet, amelyen unokája ír, és véremben anyai nagyanyám révén francia vér is csörgedez, 
ama Madeleine Cléry révén, aki a szabadkai temetőben nyugszik s akinek atyafisága, mint 
franciák, a bécsi udvartartás szertartásmesterei között szerepelnek." — Ezután következik 
a fentebb idézett vallomás: „Európa hű fia vagyok . . . " — Schöpflin Aladár Kosztolányi 
költői stílusát franciásnak érzi.4 És valóban a könnyedség és világosság, a keresetlen elegancia 
ennek a stílusnak a legfőbb jegye. 

Kosztolányi költői stílusának viszonyát egy-egy európai nemzet irodalmához nem lehet 
pusztán filológiai átvételek, ellentmondások szempontjából megnyugtatóan megvilágítani. 
Egyrészt maga a szülőház ilyen szempontból is eleve feldolgozásra váró dialektikus ellent
mondást tartogat. — Bóka igen finoman elemzi, miként határozza meg a szabadkai gyer
mekkori környezet Kosztolányi fejlődés-dialektikáját. — Az irodalmi hatásátvételek pedig 
nem pusztán dialektikusak, hanem áttételesek, mintha egy zeneszerző idegenből vett motívu
mokat átírna a maga sajátos összhangzattanába. — Egyetlen irodalommal szemben sem érvé
nyesül ez olyan mértékben, mint a német irodalmi hatások kapcsán. — Igaz, hogy Kosztolá
nyit rokonszenve sorban olyan német írókkal hozza bensőbb kapcsolatba, akik a német ho
rizontnak valami módon fölébe emelkednek, túllendülnek azon: kétségtelenül ilyenek Heine 
— Lenau — Goethe — Stirner — Nietzsche — Hofmannsthal — Rilke — Heinrich Mann. — 
Mégis ezekben az esetekben is jelentkezik a hatásátvétel említett módja. Éspedig tekintettel 
arra, hogy — amint ebben Schöpflinnek igazat kell adnunk — Kosztolányi stílusa egészében 
franciás — latinos, szükségképpen elhatározóan érvényesül egész világképének — moraliz-
musa — esztetizmusa sajátos polarizáltságára és ennek az ellentétnek feloldási igényére. 
— Legjellemzőbb ezekből a szempontokból a Rilke-hatás-átdolgozás, nemcsak mert — mint 
ezt a gazdag Rilke-irodalom legjelentősebb képviselői (Bollnow, Fritz Kaufmann) egybehang
zóan kimutatják — Rilke lírája az egzisztencializmusban középponti jelentőségűvé vált 
„hangoltság" reprezentatív képviselője, s így különösen érdekes probléma, miként szolgál
hatott a minden ilyen misztikus hangulati homályossággal szöges ellentétben álló Kosztolányi 
saját hangjának megtalálásában döntő segítségként; nem is annyira a Rilke-élmény —, mint 
inkább ezt a misztikus hangulatiságot olyan tisztán, erőteljesen képviselő Stundenbuch élménye. 
Radikális, száznyolcvan fokos fordulatot idézve elő Kosztolányi világirodalmi orientációjában, 
s a maga hangnemét illetően, a sok idegen hatást tükröző Négy fal között kötet után hozzáse
gítve őt, hogy A szegény kis gyermek panaszai-ban megtalálja a maga lírájának sajátos, eredeti 
hangját. Míg pár évvel azelőtt (1904-ben) a modern német lírát egyszerűen a XIX. századi 
francia líra másodleöntésének minősíti, most A szegény kisgyermek panaszai keletkezése ide
jén azt olvashatjuk Babitshoz intézett levelében (1909 február), hogy Rilke neki is — francia, 

3 K. D.: Goethe. Gépírás 1932. Egy készülő magyar Goethe-kiadás elé. Közli ILLYÉS 
GYULA: K. D. Lángelmék. 1941. 201—218. L. SŐTÉR ISTVÁN: i. m. „A paradoxon később is 
megmarad Kosztolányi gondolkodásában életbölcseletének formájául. De ami kezdetben játék, 
meghökkentő ötlet volt, az a költő utolsó korszakában már kikristályosodott világnézetet, 
és ars poeticát fejez ki." 

4 K. D.: Kortársak. Hátrahagyott művei III. 291—292. — SOHÖPFLIN ALADÁR: írói 
arcképek. OSzK. Fol. Hung. 2282. — BÓKA LÁSZLÓ: Kosztolányi. It 1961. 
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angol modernek után „új szenzációkat hozna." Felfogásának a megváltozása egybeesik a Nyugat 
megindulásával s ennek első évfolyamaiban a modern német irodalom szellemét egészen új 
perspektívában tárják föl az abban otthonos, legmélyebb filozófiai műveltségű esszéírók, a fia
tal Lukács György (Stefan George-, Rudolf Kassner-, Beer Hofmann-, Novalis-, Anzengruber 
-tanulmányai) —; Balázs Béla (A tragédiának metafizikus teóriája a német romantikában és 
Hebbel Frigyes. — Dialóg a német romantikáról) —; Ignotus (Zarathusztra magyarul) —; 
Hatvány Lajos (Hofmannsthal: Der Tor und der Tod) — ezek sorában foglal helyet Kosztolányi 
Rilke-tanulmánya (Nyugat 1909. II. 301—313.). — De a maga módján nem csupán Párizs 
és London, tehát a francia és angol líra fölé emeli a „bécsi lírát", hanem némileg különválasztva 
azt a német költészettől hozzáteszi ahhoz, hogy Bécs a világlírában ma már többet jelent, 
mint akár Párizs, akár London, azt, hogy „akár az egész Németország együttvéve ...". — Kosz
tolányi állandóan tanul, de semmit sem vesz át anélkül, hogy ne érvényesítené következete
sen egyéni felfogását, írói sajátságait. így Rilke-tanulmánya is bizonyos különvéleménnyel 
illeszkedik a modern német irodalomról szóló tanulmányok sorába; előző álláspontja reví
ziójával ugyan, de némileg egyben annak fenntartásával is. — Természetesen még jelentősebben 
érvényesül ez a dialektika magának a Stundenbuch hangnemének áthasonlításában, fölhaszná
lásában — a saját hang megtalálására. 

2. Tájékozódás és az ifjúkori paletta felülvizsgálata 
Benzmann Moderne Deutsche Lyrik-jén 

Rilke leginkább német, „hangulati",5 költő azok között a német nyelven író költők 
között, akikkel Kosztolányi fejlődése során szerves kapcsolatba kerül. 

A Brenner-házban, odahaza Szabadkán, otthonos a német szó, és Kosztolányi számára 
hamarabb megközelíthető Heine és Lenau, mint Byron. A XIX. századi újromantikus német 
lírának ez a hangja mindkét költő magyar hagyományai révén is utat talál Reviczky század
végi újromantikus hangján megszólaló Kosztolányi költői világába. Már hatodik gimnazista 
korában (Napló 1900. november 2.): „fordítottunk Brenneréknél Heinétől, Saphirtól. Csak 
most tudtuk meg, hogy Saphir magyar földön született Székesfehérvárott. Heine egyik dalát 
műfordításra ki is tűztük holnapra." S közli is az elég könnyed Heine-hangnemben sikerült 
fordítását: „Hölgyeim! nem értitek ti, hogy a költő mit szeret — engem ételekkel tömni, 
s nagy költői lelkemet! Igaz, a bor felvidítá Minden köszvényes tagom S a nyúl is párját rit-
kítá, Minden jó volt — mondhatom. S én a költészetről hittem társalogni véletek, s torkig 
ettem magam itten. Igazán szép. Köszönet." — Később, november 8. :„Fordítottam Lenautói 
több költeményt."6 Heine hangneme szinte mindvégig a könnyed, társalgó Kosztolányi-vers 
alaphangja marad a maga franciás íróniájával; s a Lenau-hatás is elkíséri, bekerül még a Négy 
fal között kötetbe is: (Cigányok). De ennél is határozottabb Lenau-hang a Reggel felé: Cigány 
fiú hagyd abba nótád . . . Te kósza faj bús sarjadéka, vaj mennyivel vagy boldogabb, hogy 
már becsülik szűzi nótád, s szemléled a tallérokat. — A rétre termettél, szabadnak, hogy a me
zők földjét taposd . . . stb. Még akkor is, 1905-ben, mikor pedig már Az ember és a tenger 
Baudelaire-utánköltésében a francia szimbolisták hangját próbálgatja, s levelezésének tanú
sága szerint Poén és Verlaine-en is túljut (Babitsnak 1904. ápr. 13.). Lefordította a Childe 
Haroldot (1904. júl. 24.). Csehov, Ibsen, Nietzsche, Jacobsen, Richepin, Leconte de Lisle 
a problémái — és a Benzmann-féle modern német antológia költőiben pusztán a XIX. század 
végi francia szimbolista líra tükröződését látja. (Juhász Gyulához 1904. júl. 9., júl. 21., aug. 3.) 7 

5 L.: FRITZ KAUFMANN: Die Bedeutung der Künstlerischen Stimmung. Husserl-Fest
schrift. 1929. — Sprache als Schöpfung. Zeitschrift für Ästhetik. 1934. — BOLLNOW: Rilke. 
Stuttgart 1951. WERNER GÜNTHER: Weltinnenraum. Bern 1943. 

6 KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ közlése: Kosztolányi Dezső. 1938. A nagydiák naplója. 51—54. 
7 BELIA GYÖRGY: Babits — Juhász — Kosztolányi levelezése. 1959. 7., 21., 22. 
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— Lezárja ezt az ízlésfejlődés szempontjából döntő adaléknak tekinthető bírálat, amely a 
Szeged és Vidéke 1904. júl. 31-i számában jelenik meg, a Modern német^ líra címen. Hogy milyen 
döntő jelentőségű lehetett számára ezzel a mégiscsak összefoglaló irodalmi helyzetjelentéssel 
való szembehelyezkedés, állásfoglalás, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy pár nappal 
utána megindul az a levélváltás (aug. ll.szept. 16.),8amelyaNietzschéhez—s a modern francia 
szimbolista líra kapcsán—a dekadens költészethez való viszonyukat tisztázza; s ha nem értenek 
is Babitscsal egyet a dekadencia meghatározásában, megegyeznek abban, hogy a magyar 
modernség törvényszabója Arany János költői formanyelve. 

Mindez közvetlenül Kosztolányi bécsi egyetemi évei küszöbén. Szempontunkból, de 
az induló Kosztolányi forrongó ízlésvilágának átvilágítása szempontjából is értékesebb a 
Benzmann-antológiáról a Szeged és Vidéke számára készített ismertetés9, mint a bizalmas — 
de a titkos rivalizálástól, valamint egymás rokonszenvének és becsülésének megnyerési vá
gyától is színezett — levélváltás vallomásai. — Kosztolányi a számára szemmel láthatóan 
először csupán ebben az antológiában feltáruló modern német lírát a délvidéki intelligencia 
délutáni bulvárlapjában szinte minden korlátozás nélkül ismertethette, s így önkéntelenül is 
képet ad arról, hogy hogyan tájékozódik, tájolódik. — Mellesleg, Kosztolányi mindig hason
líthatatlanul őszintébb a nyilvánosságnak tett kijelentéseiben, vallomásaiban, mint magán
leveleiben, ízig-vérig író, aki állandóan a közvélemény tükrében rajzolja meg arcát. — 
Ami a tájékozottságát illeti, szembetűnő, hogy a szerinte anakronisztikus XIX. századi 
francia líra utánzataként marasztalja el az antológia anyagát, de arról alig mond valamit, 
hogy megfelelőnek tartja-e a benne szereplő egyes költők képviseletének arányait. S ahhoz 
sem szól hozzá, hogy azért szétfolyó, kontúrtalan, kaotikus a kötet-nyújtotta összkép, mert 
az egyes költők nem a legjellemzőbb verseikkel vannak képviselve benne. — Ingadozni 
látszik aközött, hogy csupán az antológia szemponttalan-e vagy maga a jelenkori német líra 
van ilyen kaotikus állapotban. Szemére veti az antológia készítőinek a szemponttalanságot 
és mindjárt utána megjegyzi, hogy kaotikus ez az állapot — de ez termékeny káosz. Az ifjú, 
tizenkilenc esztendős kritikus tanulva tanít; nemegyszer meg is kísérel egy-egy hangnemet 
magyarul visszaadni, s az ismertetést versfordítások tarkítják. Az oroszlánkörmöket mutató 
tehetség próbája, számvetése inkább, a maga erejének mértéke, próbája, semmint tárgyát 
bíráló kritikai mérlegelés. Az elején némi szubjektív elfogultságot eláruló hang a német elbi
zakodottsággal szemben. — „Sokan teljesen magukévá tették Benzmann bevezető értekezé
sének alapelveit és állításait s fennen hirdették, hogy a németek olyan szervezett, szívós 
csapatban nyomulnak előre a költészet terén, akár a politikában." Elismeri, hogy a kötet gaz
dagsága megtévesztőén hathat: „hihetetlenül sok nagy, főleg különleges alkotás van összezsúfol
va a hatszáz oldalas könyvben. Először olvasva minden oldal meglep, sok elbűvöl, sok vonz, de 
kellő irodalomtörténeti tudással s aesthetikai érzéssel nagyon könnyen emancipáljuk magun
kat a meglepetés, elbűvölés e vonzása alól." — Nem a minőséget hiányolja, kéri számon, 
hanem a történeti újságot jelentő eredetiséget; szerinte ez a kötet egészéből hiányzik. „Ez 
a könyv zavaros, iránytalan és kaotikus", jegyzi meg. 

„Nem arról van szó, hogy tudnak-e jól utánozni, hanem hogy alkotni képesek-e s ha 
utánoznak, van-e valamely jogcímük, hogy ezt tegyék. A kötet minden lapjára mintegy vörös 
irónnal van ráírva, hogy új, modern, eredeti, csak az alkotásokból nem érződik ki az újság 
életrehivatottsága. Vannak filozófus költői, akik erzelgők s vannak lírai költők, pár excellence 
dal-költők, kik homályos metaphisikába vesznek el. Valami — nem mondom, hogy nem dicsé
rendő — türelmetlenség van minden költeményen. Meg tudom mutatni, hogy melyik költő 

8 B E L I A GY.: i. m. 24—47. 
9 HANS BENZMANN: Moderne Deutsche Lyrik. Leipzig 1903. — K. D.: A modern 

német líra. Szeged és Vidéke 1904. július 31. — Az első Stundenbuch-fordítás De profundis 
címmel A Hét 1908. június 7.(Űj német költők: Richard Dehmel: Az úszó. — Rainer Maria 
Rilke: De profundis) 
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melyik minta után dolgozott. Elragadta őket a kalandvágy, de csak a lábuk kívánt futni, 
nem a lelkük. Szerettek volna eredetiek, modernek, sohasem hallott új dolgokat alkotó moder
nek lenni, de nem kellett azokká lenniök." 

Baudelaire írhatott Charogne-féle költeményeket, mert egész alkata kényszerítette 
erre, Leconte de Lisle mennydörgésre volt teremtve, Verlaine olvatag, s ugyanúgy joga 
volt, szerinte, Richepinnek, Mallarménak, Maeterlincknek, Herediának — mindegyiknek, 
„hogy írjon, ahogy írt". — A kötetben azonban akad egy csomó Baudelaire, Leconte de 
Lisle —, de pár lángész alkotását kivéve az eredetiség teljesen hiányzik a kötetből. 

Kik lennének ezek az eredeti s így a korszerű új német hangot jelentő költők? Koszto
lányi szerint a harsányak, az egészségesek. A két Hart, a Heinrich és a Julius s főleg ez utóbbi: 
„az ő típusát az erő és életkedv lírájának nevezném." A pezsgő életbe tereli vissza izmos karok
kal, mellét nekik feszítve, azokat, akik a hagyományokhoz akarnak visszatérni. íme a harcos 
vitalista nietzscheánus, majd a Julián apostata életigenlésére esküvő ifjú Kosztolányi. „A honi 
kürtöt, melyet mint az emberiség előharcosa, a szabad eszmék, a munka és a szegénység 
tiszteletére fúj meg, sokszor szerelmi síppá alakítja, de akkor is érezzük, hogy kürtből zeng 
felénk az érzékiségében vad, színekben buja dal." — Pár tercinát a Walpurgis-ének mutatóul 
le is fordít, a parnassien-hangnemet némileg még kissé darabosan, keresetten szólaltatja meg 
magyarul. Hozzáteszi aztán: „ez a színorgia így fokozódik még valami húsz szakaszon át." 
— Fölösleges talán mondani, hogy ez az eredetisége miatt kiemelt Julius Hart, akit Koszto
lányi most a német modern líra vezéregyéniségének tart, pár évvel később, 1913-ban helyet 
sem kap a Modern Költők Külföldi Antológiájá-ban. — Igaz, hogy már a fenti magasztalás 
is azzal végződik, hogy Julius Hartnak eleme a szín „amint elhagyja a terét, homályos ért
hetetlen filozófia s gyenge költővé válik." 

Kik hát akkor mégis, akik megnyerik, kielégítik s így számunkra jelölik ízlésigényét, 
ízlésszínvonalát. — A filozófus költők között legkiválóbbak szerinte Arno Holz, Hugo von 
Hofmannsthal és Gustav Falke. — „Az első teljesen modern ember, aki őszinte, nagyon egy
szerű s impresszionista létére nagyon mély. Alig filozófus s mégis az első filozóf költőtársak 
között is megállja a helyét. Hugo von Hofmannsthal a legfinomabb s legeredetibb költője 
a kötetnek a nagy Detlev von Liliencron után, sokan érthetetlennek nevezik, pedig éppen 
nem az: gondolkoztatni tud s egy érzelemmel vagy néha helyén nem lévő jelzővel oly lökést 
ad az értelemnek, hogy éppen oda viszi, ahol az ő gondolatköre keletkezett. A mulandóság 
tercináit lefordítottam, hogy meggyőződjek állításom igazságáról." Ezt egészében idézzük, 
mert tematikájával rálép Kosztolányi a bécsi lírikus csoportnak a múltat mágikusan idéző 
útjára. Ezen a nyomon válik majd, döntő élményeként, bár csupán négy év múlva, Rilke 
Stundenbuchja A szegény kisgyermek panaszai hangulati ihletőjévé. 

Még visszazeng szavuk, mint távol emlék: 
Hogyan lehet, hogy édes napjaink 
örökre elmerültek, eltünének? 

Ó nagy panasz, mit semmi ész sem ér fel, 
S a szó reája balga béna mind: 
Hogy eltünének ők a röpke évvel. 

S hogy büszke énem, a zord és derütlen, 
Egy kis fiúból nő ki. S nappal éjjel 
Hű eb gyanánt járkál híven körültem. 

S hogy százak óta élek már magam 
És őseim halotti köntösükben 
Egyek velem, akár ennen hajam. 

Egyek velem akár ennen hajam. 
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A Négy fal kőzött kötetben a Komjáthy —Reviczky hangot képviselő költemények 
(A komédiás dala — Egy őrülthöz — A gyászmenet jő — Győzelem —) s ez ezekbe beleötvöző-
dött Heine— Lenau hang, valamint a Baudelaire—Leconte de Lisle szintézisét jelentő par-
nassien tárgyi líra hangja mellett, bizonytalanul fölcsendül az a hang, amelyet az osztrák 
lírikusok hangnemeként jellemez majd Kosztolányi 1909-ben s amit azután közvetlenül 
ez után A szegény kisgyerek panaszaiban felhasznál, s az Őszi koncertben, A kártyában ez már 
saját hangnemeként szólal meg: „egy nagyon különös ember nagyon különös lelki szituáció
ban, ennek az embernek egy furcsa másodperce, ennek a másodpercnek egy félig öntudatos, 
félig öntudatlan kapcsolata, amit kimondani szinte merészség . . . " Egyszóval a szecesszioniz-
mus és hangulati impresszionizmus lírai hangneme ez: a Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, 
Swinburne líra hangulatától, a francia—angol hangnemétől egyaránt elütő: nem is dalszerű, 
még leginkább a tercina felel meg ennek az egymás mellé rendelő, egymásba folyó, minden
esetre a zenei formákra esküvő, költészet változatának, amely nem zengő, hanem fátyolozott. 
— Ilyen a Négy fal között kötetet nyitó Lámpafény (Te vagy napom nagy sárga lámpa, 
— te vagy mezőm rideg szoba. S oly jó e lámpafényes árnyba — A zöld mezők selymére félve 
hágok, — mint úri szőnyegekre a paraszt . . .), Az árkádok alatt (Mert minden, ami elmúlott, 
egész — és minden, ami itt van: csonka tört — s az elmúlásnak halvány áldozatja) — Csönd 
(Szent csönd, terítsd palástodat fölém, — fülembe kriptád hallgatása csöng — s mélységeid
ből nézek föl én: — Oh én fehér sírboltom, tiszta csönd . . . ) , s mindenekelőtt: a Megállt az óra 
az impresszionista időszerkezet egyik legtökéletesebb magyar és világirodalmi példája: 

Megállt az óra és a mutató 
halotti csöndben a hatosra néz. 
Az óra áll, mindig hat óra van. 

Vár a kerék. S a rozzant szerkezetből 
a poshadó tétlenség börtönéből, 
az öröklét nyugodt fuvalma megcsap. 
Az óra áll, mindig hat óra van. 

A hofmannsthali idő bűvölete, az „örök pillanat." 
Hofmannsthal és Arno Ho/z-ötvözet A nagy bérházban történt valami. Arno Holz-téma Hof-
mannsthal megzenésítésében: 

A nagy bérházban, hol kőrengeteg 
sorvasztja el az izmos életet, 
hol a szegény fáknak köves ugar jut, 
s mind kétségb'esve nyújtják égre karjuk, 
hol a szobák vak mélye zúgva mormol, 
hol otthonos a bűz, zaj és piszok, por, 
hová a gyárfüst vastagon terül, 
hol kis gyerek sír-rí szüntelenül, 

hol a sötét, dohos vizes szobákba 
sápadt írók éjente lázban írnak, 

És ekkor, ekkor történt va l ami . . . 
Halk reszketés fuvalma szállt oda, 
s belésírt e homályos zűrzavarba, 
titokzatos búbánatot kavarva, 
halkan, búsan a méla zongora. 
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Az első rész Hofmannsthal szerkezeti hangnem, továbbfejlesztve az impresszionista 
pontozott felépítés felé, az egésznek pedig tartalmi hangulati ihletője Arno Holz Meine 
Nachbarschaft-\a, amit később Kosztolányi magyarra is fordít. — Nemegyszer a modern német 
lírának, általa franciásnak minősített, de annál érzelmesebb hangja: Erdőben (Ti hűs tetők, 
te zöldes enyhe éjjel — boruljatok vérző szívemre le.), az Üres erdőben, s a Pasztellek legtöbb 
darabja; így a Téli alkony(Aránylanak a halvány ablakok . . . Küzd a sugár a hamvazó sö
téttel, — fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, — a hósik messze selymesen ragyog.) vagy 
a Néma vidéki ház: 

Napfényben égnek a fehér falak, 
s mégis jeges, halottas, téli gyász van 
az elhagyott, magányos úriházban. 
Kikerüli az utas hallgatag. 

És senki sem tud a ház asszonyáról, 
hogy él-e, vagy pihen sírjába távol? 
A zord cselédek kérdésedre némák. 

A Rilke-szonettek sejtelmessége: zártság, amely egymás mellé rendelt képekkel távlatok
ba utal; Rilke-stílus az Empire-szoba (... az antik ívek biztosan szaladnak, — mint befagyott 
tó, fénylik a tükör.) . . . s aztán címként, egymás után, a Rilke költői szimbólumok: A tükör 
— Válás — Útrakészen. Mindmegannyi Rilke kulcsszó, a rilkei képnyelv egy-egy eleme . . . 
Fölfigyelt volna az osztrák lírikusok körével egy időre kapcsolatot találó, velük egy ideig 
párhuzamosan haladó Rilkére anélkül, hogy különösebben elválasztotta volna a George — 
Hofmannsthal körtől? Korábban, mintsem hogy felhívta volna rá Babits figyelmét? Ennek 
a feltevésnek ellentmond az, hogy 1909-ben mint egészen újat jelentő élményt ajánlja a figyel
mébe. — Mégis megakadt volna a szeme a Benzmann-antológiában, ha nem is a tőle közölt 
meglehetősen gyenge dalszerű darabokon, hanem azon, hogy az osztrák írói körhöz kapcsolva, 
a különben jóindulatú, Benzmann szinte féltékenység-sugallta hangon becsüli le. Elismeri, 
hogy sokkal erősebb tehetség, mint Richard Schaukai, akivel párhuzamosan jellemzi, azon
ban kifejezi sajnálkozását afölött, hogy ez a valamikor oly spontán érzésvilágú és gazdag 
képzelőerejű költő, ez a vérbeli lírikus, akinek tehetsége gyakran nyilatkozott pompás képek
ben, metaforákban, mély természetszimbólikában s a népdalszerűség iránti érzékben, de 
ugyanolyan mértékben s egyre jobban bizarr modorosságokban, külsőségekben és mesterkélt 
és épp így külsőlegesen ható lélektani mélyértelműsködésben, félő, hogy örökre kísérletező, 
torzó marad. 

Mindenesetre Kosztolányi ismertetésében sem az elmarasztalás sem az elismerés nem 
szerepelteti a kiemelt nevek között Rilkét. Nem is szólva arról, hogy fordítson valamit tőle 
vagy hogy szóvá tegye, hogy nem szerepel méltó darabokkal az antológiában. — Pedig nem
csak Julius Harttól, Hofmannsthaltól mutat be saját fordításában egy-egy darabot, de Gustav 
Rennertől és Detlev von Liliencrontól, ez utóbbitól a Bál után-t. — S mintha ennek a dal
szerűsége állna hozzá a legközelebb. Záró mérlegelésében is őt emeli ki: „Kétségtelenül leg
nagyobb költője a kötetnek Detlev von Liliencron, aki kedves modernsége mellett a legmosoly-
góbb életbölcs. Optimizmusával első helyre küzdte fel magát pesszimisztikus élményekkel 
oly bőven ellátott költőink között." — „Nem végez költői erőmutatványokat: soha nem akar 
nagyot alkotni." — S ami mindennél jellemzőbb Kosztolányi alkotó szándékára, dicséri azért, 
mert: „Nem adja nekünk egész tudását és érzelmét, csak annyit, amennyi szükséges egy-egy 
lelkiállapot megértéséhez. S e könnyűségében mégis hevesség, mily bölcs fékezés lakik." — 
„Detlev von Liliencron nemcsak jó költeményeket ír: költői phaenomen." — Mindez nem 
csupán Detlev von Liliencronra illik, hanem legalább olyan mértékben arra, hogy mire kíván 
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törekedni Kosztolányi: könnyedségre, amely nem szolgáltat ki mindent, hanem a szükségest 
jelzi művészien; tehát ökonómiára; nem pusztán „szép versek" alkotására, hanem egy bizo
nyos költői alkotászóna, költői életanyag, phaenomén, kialakítására. 

Végső soron bármilyen lekicsinylő volt is a véleménye Benzmann antológiájáról, az 
olyasféle szerepet töltött be fejlődésében, mint Ady tájékozódásában Van Bever és Paul 
Leautaud francia antológiája, a Poétes d'Aujourd'hui. Bölöni szerint Ady ebből válogatta ki 
azokat a költőket, akiket jobban megszeretett és közelebbről akart ismerni.10 Kosztolányinak 
is gazdagodhatott a hangszerelése a Benzmann-antológia palettájának színeivel. Mint láttuk, 
nagymértékben érződik ez a Négy fal kőzött két ciklusában, a Lámpavilágnál és a Pasztellek 
ciklusaiban. Világnézeti szempontból pedig szintén segíthetett abban, hogy eddig pusztán 
szubjektívnek hitt válságérzése korérzésként objektiválódjék, a kötetről alkotott ítéletét, 
hogy a „könyv zavaros, iránytalan és kaotikus", így folytatta. „Ez a káosz azonban legyen 
üdvözölve. Legyen üdvözölve vörös lángjaival, sötét-füstjeivel és-viharos földrengéseivel.--.-. 
A káoszból születnek a világok. Sok ily kormot, lángot és füstöt a mi irodalmunknak is." 

3. A válság éve: Bécs és a Julián apostata drámaterv 

A következő év a bécsi egyetemen a morálfilozófiai előadások hallgatásának, a magány, 
az aszkézis, a befeléfordulás éve; újra mérlegre kerülnek Nietzsche és Ibsen, szervesebbé válik 
kapcsolatuk Kosztolányi világképével részben a bécsi egyetem számára egyedül valamit 
jelentő, vagy legtöbbet jelentő, professzora, Emil Reich, közreműködésével. És ennek a prob
lematikának a szerveződéséből megszületik a Julian Apostata drámavázlata, a pogány élet
öröm és a keresztény moralizmus összecsapása. Közben otthon, Magyarországon, a nemzeti 
ellenállás megbuktatja a Szabadelvű Pártot s a győztes Függetlenségi Párt helyett Bécs 
Fejérváry Géza miniszterelnöksége alatt darabont-kormányt alakíttat. Kosztolányit Bécs
ben érik a hírek, hogy Pesten az egyetemi ifjúság derekasan kiveszi a részét az alkotmányos 
küzdelmekből, az utcai tüntetéseken oldalbordákkal és nyakcsigolyákkal verték le a rendő
rök sapkáját „s egy túlzó ifjú, miután egy rendőri kard porba gurította a fejét, saját fejével 
mint egy összenyomott paradicsommal dobta meg a nagytalpú héroszt. Az erkélyről keményen, 
magyarosan ordítottak . . . Ó édes magyarok l"11 Jellemző a politikai tüntetésnek groteszkbe 
fordítása: egy ügy, amiért lelkesedik, az „irodalmi író" szemszögéből szükségképpen fonákját 
is láttatja és mutatja. — S ugyanakkor író társaihoz Pestre írt levelében lenézően nyilatkozik 
a lagymatag bécsi tüntetőkről, s arról vall, hogy „soviniszta magyarrá válik" ezeknek az 
eseményeknek a tüzében. — Ha 1904 végén Juhász Gyulához intézett levelében fölvázolja 
a Julián Apostata vázlattervét, a tanév végére túljut a pogány-keresztény dialektikán s vele 
részben az egész Nietzsche — Ibsen problematikán is — Stirner segítségével. — A bal lator 
és a lázadó évében vagyunk; a Benzmann-antológiájával szemben elfoglalt kritikai álláspont 
tovább segíti a Reviczky—Komjáthy —Byron, sőt a Heredia-gondolatvilágon; most a „láza
dás" szelleme átmenetileg kapcsolatba hozza A romlás virágai költőjével. — A bécsi út küszö
bén 1904 augusztusában (20-án) reagál Babits Mihály12 A bal lator-ra. — Az vele együtt 1904-ben 
az Új Időkhöz beküldött Egy őrülthöz rokona. Bár ez az utóbbi Komjáthyn túlhaladó, 
de mégis vele rokon hangú Kosztolányi-vers; Babitsot épp az ragadja meg benne, hogy árama, 
szervessége, intenzitása az individualizációból származik. Kosztolányi kihívó passzivitása, 
az ezoterikus világkép gőgje jelentkezik benne. Úgyhogy Babits szemben az Új Idők szerkesz
tői üzenetével (1904. okt. 30.) egyáltalán nem hajlandó pusztán gondolati-mik minősíteni 

1 0 BÖLÖNI GYÖEGY: AZ igazi Ady. 1947. 103. 
11 Brenner Jóskának Bécs, 1904. nov. 27. — Közli KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ: i. m. 

131 132, 
1 2 BELIA GY.: i. m. 29—32. 

317 



(1904. nov. 17.) — A vele egyidejű A bal lator Baudelaire — Kosztolányi által le is fordított 
— A lázadó-iának egyszerű utánköltése; folytatása a szonett utolsó szakaszának: 

S a büntető vad angyal átkokat szór, 
Tetszelegve rázza öklét, ámde akkor 
A bűnös égre bőgi: Nem akarom ! 

A Benzmann-antológiát követő s a bécsi utat megelőző Kosztolányi —Babits levél
váltás — a legsúlyosabb, legjelentősebb egész levelezésükben ! — középpontjában irodalmi 
problémák állanak: a dekadencia, klasszika, francia, angol modernek, vagy Arany. — Ki
szakadva az otthoni irodalmi légkörből, légüres térbe kerülve Bécsben, a morális problémák 
kerülnek előtérbe, az a morális válság hatalmasodik el benne, amelynek előhírnöke az Egy 
őrülthöz és A bal lator. A bal lator-tói egyenes út vezet a Julián Apostata tervéhez. Ez az út 
Nietzschen és Ibsenen, illetőleg az ezeket szintézisbe hozó „ibsenes Reich" előadásain keresz
tül vezet. Nem mintha itthon hiányzott volna erre az indítás. A három költő-jóbarát, Juhász, 
Babits, Kosztolányi egymás kezéből kapkodja ki Nietzsche könyveit, magában az irodalom
ban, az egyetemen s a filozófiában inkább Schopenauer kísért még mindig; az egyetemről 
induló új írónemzedék egyik legkapósabb olvasmánya Alexander Bernátnak A XIX. század 
pesszimizmusa. Schopenhauer és Hartmann (1884) c. munkája. — Nemcsak Reviczky és Vajda 
János de részben még Komjáthy gondolati költészetének is Schopenhauer a sugalmazója, 
amint Baudelaire lázadásának is az ő pesszimista filozófiája a világnézeti alapja. — Koszto
lányinak gimnazista-kori élménye. Ez ébreszti embersége öntudatára.13 Most a Nietzsche — 
Ibsen párbeszéd folyik a lelkében; néha ugyanabban a levélben is változik az értékelésük. 
Ibsené mintha állandóbb lenne: „A Nietzsche-féle „Jenseits von Gut und Böse" erkölcsiségét 
már jól láttam akkor is, mikor először hallottam róla . . . Az Ibsen-bálványozás meg végleg 
bevitt az erkölcsiség révébe" (Babitsnak Szabadkáról aug. 11.). — . . . „szeretem Schopen
hauert is, kit most mindennél nagyobbra tartok. Az akaratról szóló cikke remekmű" (aug. 
24.). — „Az én Schopenhauerem szemében a rejtelmes égbolt csodája tükröződött. Schopen
hauer lehetett képzelgő, macskapofájú és charlatán, de ügyesen csalt: nagy philosoph volt." 
— Majdnem ugyanakkor Juhásznak (aug. 3-án) „Ibsen és Nietzsche, ők a mai kor megváltói." 
A Bécsből Babitshoz intézett első levelében: „Emil Reich Ibsen-könyvét olvasom14 s közép
szerű előadásokat hallgatok (Emil Reich még nem kezdte meg előadásait!)". — Az „ibsenes 
Emil Reich"! — S mégis a következő levelében a bécsi környezet hatására: „Ibsen és Nietzsche, 
akikbe fanatikusan kapaszkodtam, öt óra alatt elvesztették előttem minden nimbuszukat, 
azon idő alatt, míg a vonat Budapestről Bécsbe ért." — Hát ha van született impresszionista, 
csupán impresszionista életfelfogásra, életfilozófiára képes egyéniség, akkor Kosztolányi az. 
— S mégis, vagy éppen ezér t : . . . "A kötöttség szükségét érzem s szeretnék egy religiót magam
nak. Mindig esküdtem valakire s most egyáltalán nem tudok kihez fordulni. . . Az egyetem 
siralmas, legalább eddig az, ha Emil Reich nem tanítana (Praktische Philosophie!!). "Ki 
ez a mentődeszka a hajótörésben? Nem Brandes és mégcsak nem is Alexander Bernát — bár 
az utóbbira emlékeztet józan eklekticizmusa, de sokkal józanabb és hasonlíthatatlanul szűkebb 
a skálája, egészében inkább irodalmár, mint filozófiai elme. Még leginkább Max Nordaura 
emlékeztet a józansága, annál is laposabb, mert Nordau ennek a józanságnak a nevében ta
gadni merte a Problematische Naturen (Nietzsche, Ibsen) létjogosultságát s kereken kimondta, 

13 Nietzsche hatását Kosztolányira és egyetemi évfolyamtársaira, valamint költő
barátaira bő anyaggal világítja meg: LENGYEL BÉLA: Nietzsche magyar utókora. 1938. — 
ZOLNAI BÉLA: Kosztolányi, Nietzsche, Juhász. It 1958. 3—4. sz. — Schopenhauerét, Ibsenét, 
Nietzschéét s velük kapcsolatban Schmitt Jenő Henrikét Kiss FERENC: A beérkezés küszöbén. 
Babits, Juhász, és Kosztolányi ifjúkori barátsága. 1962. 19—44. részletesen elemzi. 

14 EMIL REICH: Henrik Ibsens Dramen. 20 Vorlesungen. Dresden — Leipzig, 1903. 
— Schopenhauer als Philosoph der Tragödie. 1889. 
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ha egyik-másik ideggyógyintézetbe került, hogy a „megfelelő ember, a megfelelő helyen." 
— Reich azonban csodálatos módon értett hozzá, hogy magyarázataival polgárosítsa ezeket 
a lázadókat: az Ibsen-könyvébe összefoglalt előadásokat eredetileg a bécsi nőegylet hölgyei 
számára írta. — A német tudományos szövegek hallásgyakorlatára Bécsbe érkező s az „ebarcu 
lengyelek, önző oroszok, zsivány osztrákok" társaságában, akik közül ez utóbbiak „egy-egy 
társalgásért 20 fillér díjat számítanak fel", ha felülne nekik — magát meglopottnak, kiszipo-
lyozottnak érző Kosztolányi lelki sebei számára, aki „műfordítás-robottól csenevésző aggyal 
bakalászik Bécs utcáin az ázott fekete-sárga zászlók alatt" Emil Reich Praktische Philosophie-
ja balzsam lehet.15 — Leconte de Lisle Oresíeiá-\át fordítja, Byront, Aischylost, Shakespeare-t, 
Carlylet, Stendhalt olvas, ezek a fő élményei. És ugyanabban a levélben, amelyben azt közli, 
hogy Nietzsche elvesztette előtte minden nimbuszát, a befejező sorok: „ennek ellenére kérem 
a Nietzschéről szóló híres könyvet", mármint Henri Lichtenberg La Philosophie de Nietzsche-
ét. — Németgyűlölet s ugyanakkor német versekkel is kísérletezik, „melyek meglepően sikerül
nek." (nov. 30.) A húszéves Kosztolányi drámai korszaka, amikor nincs ugyan még „otthon 
a földön", de teljesen otthonos lakója a férfiúvá érés chaotikus kozmoszának. Unokatestvé
rének nov. 27-én írott levelében életgyónást végez. — Egy elveszett hosszú levélről beszél, 
amelynek emlékezetből közli a kivonatát: nyolc lap volt, nyolc életszakasz. Elejétől végig 
önirónia: a harmadik lapon a pubertás kor kezdetén: költői hajlam, nehéz lélegzés, filozófia, 
vallásos őrjöngés, rorátéra járás, első szerelem. — A hetediken dekadencia, üresség, műfor
dítás s az utolsón, a nyolcadikon: „kérdőjelek." Pillanatnyilag az eddigiekhez fölsorakozik 
Schiller, éspedig nem a költő, hanem a filozófus, valószínűleg az Esztétikai nevelésről írott 
leveleivel.16 

Körülbelül ez az a lelki állapot, amelyben a Nietzsche Tragédia születése dionysosi 
pogánysága, a Reich Ibsen-könyvében részletesen elemzett Caesar és Galilei s Leconte de 
Lisle Oresteiá-)a sugallja a Julián Apostata tragédia-tervet. — Talán a sugallók között kell 
említeni Heinét is, aki szerint, a világtörténelem a zsidók és görögök harca —, amint ez év au
gusztusában Babits egyik Kosztolányihoz írt levelében megemlíti. A Julián Apostata tervét 
a karácsonyi szünetben Juhász Gyulához írt dec. 29-i szabadkai levelében vázolja. — Bizonyos 
tekintetben ez is vallomás, a húsz éves Kosztolányi összegezi benne világnézetét: a saját meg
valósítandó Én-jét festi a főhősben. — Milyen legyen ez a véglegesnek szánt Kosztolányi: 
„Olvassa Platót s görög verseket is ír. A környezete résszemekkel figyel rája. Elsikkasztják 
könyveit, majdnem gyámság alá helyezik — (bizonyára, hogy letegye az alapvizsgát!) — 
megismeri az ariánus klérust, s utálattal fordul el kétszínű besúgóitól. — . . . Széttör minden 
kor lá tot . . . Mindég tartózkodó és bölcs. Sok ízlés van benne: ezért nem tör ki, bár lelke 
forrong a keserűségtől. Tetőtől talpig görög." Azért válik apostatává, mert a keresztény papok 
olvasóikkal véresre verik a pogány lányt, akit szeret. „A leány fehéren, véresen belép. Julián 
megcsókolja. Az átalakulás megtörtént. A császár apostatává vált." A küzdelem csak a bukás 
felé sodorhatja: „Költő és nem uralkodó. Ősi vadságát megrontotta a keresztény nevelés, 
se pogány, se ariánus." 

Ez a dráma nem készül el, vázlatban marad. De a költői önzés problémája, a korlátokat 
nem tűrő pogány életöröm, a Néró-regényben később újra felvetődik. Kosztolányi vallomása 
szerint akkor is csak utólag gyűjti a korrajzi anyagot Suetoniusból, Tacitusból. — Egyelőre 
azonban még februárban is kitart a decemberi drámaterv kidolgozása mellett — „Nagyon 
komolyan olvasok. Immár a harmadik könyvet bújtam át, melyben Julián leki útját láttam 
bemutatva" — írja Juhász Gyulának két hónappal a Juliánról introspekció alapján készült 
lélekrajz után. — Készül haza: „amint hazamegyek s hátam mögött hagyhatom e silány népet, 
belemerülök a mi klasszikusainkba." . . . " megutáltam a dekadenseket: ez újjászületésem első 

15 Babitsnak 1904. november 4. BELIA GY.: i. m. 50—51. A továbbiakra 51—70. 
16 KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ: i. m. 131—136. — A továbbiakra: BELIA GY.: i. m. 80. 

105., 110. 
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stádiuma; másodszor megszerettem a filozófiát, igazán: ez lényem alkotmányának kupolája." 
— „Lángeszű tanárom, Müllner, az akarat expanzivitásáról szóló előadása mellé gyönyörű 
irodalmi fejtegetéseket fűz." — Belia feltevése szerint a bécsi egyetemen szemita nyelvésze
tet és művelődéstörténetet előadó David Heinrich Müller- (és nem Müllner-)ről lenne szó? 
(Bécs, 1905. febr. 18.). 

Vajon az ő előadásai révén kerül Kosztolányi érdeklődésének középpontjába Síirner, 
akinek neve ugyan csak egy év múlva, 1906-ban, fordul elő Babitshoz írt levelében közölt 
olvasmánylajstromában: „Én Byront, Max Stirnert (Das einzige und sein Eigenthum), Kan
tot; Die Kritik der reinen Vernunft, Schopenhauert (Paralipomena), Ignotust olvastam (1906. 
febr. 19.)" — vajon melyiket végig? 

Stirner nevének majdnem félévi késéssel való megemlítése azután, hogy Kosztolányi 
a Bácskai Naplóban Arany világnézetének megvilágítására használja föl. A cikket azzal 
kezdve 1905 októberében: „Max Stirnert olvastam . . ."17 Közben két levelet is intézett Ba
bits Mihályhoz, amelyekben nem említi, Az egyikben (1905. nov. 2.) a pesti egyetemi ifjúságot 
nagyon újságíróknak, nagyon tudatlanoknak jellemzi, olyanoknak, akik anélkül írnak, hogy 
vergődnének; esztétikusok, „Hét"-frázisokkal telítetten költők. — „S a filozófusok? Uram
isten, ezek a legrosszabbak. Mindég Nietzsche, Nietzsche, mert pár aforizmáját — olvasták !" 

4. Stirner és „Arany vallása" — a „Julián Aposlata" és „A véres költő" 

Hogyan figyelt fel Kosztolányi Stirnerre, Stirnernek a század közepén 1844 novemberé
ben megjelent művére? Az ideális anarchista Smitt Jenő Henrik, akinek Tolsztoj, Nietzsche 
és Ibsen világnézetét szintetizáló idealista anarchizmusa meglehetősen áthatotta a század
forduló új utakat, új szintézist kereső értelmiségét, s akinek minden bizonnyal Komjáthy 
Jenő is sokat köszönhetett már, bevihette a köztudatba az ideális anarchizmus klasszikus 
képviselőjének, Stirnernek a nevét. — Stirnert egy ideális anarchista német költő, John 
Henry Mackay, 1898-ban megjelent életrajza állította a Nietzsche által ilyen hatás befoga
dására alkalmassá vált köztudat előterébe.18 — Mégis talán nem tévedünk, ha Kosztolányi 
Stirnerre irányuló érdeklődésének, sőt részben talán reá vonatkozó ismereteinek forrását 
Várnai Sándornak az 1905. év első felében az Athenaeum folyóirat I. számában (84 — 101.) meg
jelent tanulmányában gyanítjuk. S új ismereteit az állandóan érdeklődése középpontjában 
álló Arany rejtélyes, rejtett lelki képének a megvilágítására használja fel. — Babits és Koszto
lányi Aranyban látva a magyar költészet modern megújhodásának forrását, igyekeznek ennek 
fettételeként Arany új költői arcát megrajzolni. — Babits Arany arisztokratizmusát fejti ki 
a Nietzsche-Gobineau-szemlélet felhasználásával,19 Kosztolányi, minden bizonnyal Várnai 
Stirner-tanulmányának ezt a kérdést bőven kifejtő részletei alapján, a protestantizmus nyo
masztó légkörével magyarázza Arany lelkiismereti küzdelmeit, önmarcangoló tépelődéseit, 
általában Arany lelkivilágának nyomasztó voltát:" 

„Múltkor véletlenül betévedtem egy református templomba. Éppen gyászszertartást 
t a r to t t ak . . . egy pillanatra földre szegezett engemet is az áhítat, a Kálvin komor szelleme. 
S akkor megértettem Arany lelki világát." 

Kosztolányi Várnai tanulmányának elolvasása után minden bizonnyal sietve meg
szerezte Stirner művét, és nekikezdett ennek az értelem jeges fényével áthatott könyvnek az 
olvasásához, amely nemcsak mint világnézetért küzdő gondolkodót, hanem mint stílusművészt 

17 Arany vallása. Bácskai Hírlap 1905. okt. 22. név nélkül. 
18 Gróf BATTHYÁNY ERVIN—MIGRAY JÓZSEF—dr. SCHMITT JENŐ: Anarchizmus. 1904 

— JOHN HENRY MACKAY: Max Stirner. Sein Leben und sein Werk. Berlin, 1898. 
19 BABITS MIHÁLY: Arany az arisztokrata. OSzK. Analekta. Babits hagyaték. 
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is lebilincselhette. Legalábbis arra vall az a vallomás, amivel Arany vallása c. tanulmá
nyát kezdi: 

„Max Stirnert olvastam. Soha tartalmasabb könyv még nem volt a kezemben. Éles 
látásával, találó jellemzésével lebilincselte figyelmemet; a korszakok szellemét pár szóval 
rajzolta csak meg, de éreztem többet-jobbat nem lehet szólni róla. A református vallást a lel
kiismeret hitének nevezte. Különösen egy mondat ragadta meg a figyelmemet. Azt hiszem 
ebben a két szóban benne van mindaz, amit a református vallásról el lehet mondani. . . . Arany 
a vallása miatt volt annyira töprengő, gondolkodó, sikerei között is vergődő, örömében is 
búsuló költő." 

Várnai tanulmányának középpontjában Stirner minden vallásfelekezettel, mint az Én 
földi jogainak s így magának az Én-nek elnyomásával és elfojtásával szemben tanúsított 
elutasító magatartása áll. Stirner rendszerének rövid ismeretelméleti kritikája után azonnal 
áttér erkölcstanának ismertetésére, az egyes vallási világképeknek (mint a zsidó, katolikus, 
protestáns) fejlődési fokozatokként értelmezésére, s érinti Kosztolányi középponti problé
máját, a görög gondolatvilágot, a szofistákat és Szókratészt is moralizmusban marasztalva el; 
s a zsidók sem bírtak igazi szellemiségre emelkedni. A kereszténységnek már vannak szellemi 
érdekei, megengedi magának, hogy szellemi ember lehessen, de mint vallás — religio — kö
töttséget jelent. — A protestantizmus pedig maga a kötöttség: csak az méltó a figyelemre, 
amit a hit megszentel, mindenki pap. A katolikus különbséget tesz világi és egyházi között, 
elfogadja a profán világot, sőt gyönyörködik az élvezetében. Azt tartja, a világi dolgok meg
szentelhetek ugyan, de papi felszentelés nélkül nem szentek. — A protestáns következetes 
rigorizmusának közönyös, ami profán. „A valóságos egyházias protestánsok minden ártatlan 
öröm ellen kikeltek, mivel ártatlan csak az, ami szent, ami lelki ügy. Amiben a szentlelket 
ki nem mutathatták, azt a protestánsoknak el kellett vetniük: így a táncot, színházat, cicomát." 
Igyekeztünk hűen visszaadni Várnainak Kosztolányi Arany-tanulmányában feltehetően 
felhasznált gondolatait, kritikai ismertetése nem is fejti ki eléggé azt, ami Stirner éles lo
gikájában lenyűgöző; darabos előadásában elsikkadnak a belső összefüggések. — Stirner 
úgy fogalmazza meg mindezt, hogy a kereszténység lényege, hogy az élvezetre vágyó, termé
szeti ösztöneit követő testi ember fölött úrrá lesz a szellem, a gondolat. — Stirner a protes
tantizmusban a szellem énfölötti uralmának a kereszténység tanában meghirdetett parancsa 
még tökéletesebb megalapozását látja. Azáltal, hogy a protestantizmusban a hit bensőbbé 
vált, bensőbbé vált a szolgaság, az ember a szentségeket magába vette fel, „lelkiismereti 
dolgokká" tette, szent kötelességeket csinált magának belőlük. A protestantizmus tette csak 
igazán titkos rendőrállammá az embert. Lelkiismerete őrködik minden szellemi megmozdu
lásán, mindenki pap, mindenki szent kell hogy legyen a protestantizmusban, s az Én sohasem 
élhetett maga-magának, mert mindenkor a kereszténység által szentté avatott igazságnak 
kellett élnie. Az igazság pedig, hol az isten, hol az emberiség, hol az erkölcsiség volt, de az én, 
a véges, a testi én sohase lehetett igazság. A kereszténység a szeretet, az önfeláldozás princí
piuma, az egoizmus megölője. Kísértethit ez, amidőn én önmagam természetes vágyát, törek
véseit elnyomom és olyasmire vágyok, aminek nincs realitása, és valóságos érzéki énemet, 
ösztöneimet egy fantomnak rendelem alá. 

Stirner a Nietzsche-kultusz fénykorában támadt életre: ennek a jéghideg logikájú tan
nak szüksége volt olyan előkészítésre, mint a Zarathustra költő-prófétája. Mint az individua
lizmus hatalmas prófétáinak került egymás mellé a nevük. — Nincs adatunk, hogy Nietzsche 
ismerte volna Stirnert. Amiben egyeznek, az a vitaiizmus, a keresztény morál által korlátozott 
életigenlés gátlástalan érvényesítése. Tagadása mindannak, ami ezt zavarja, elfojtja. Főleg abban 
egyeznek, hogy a kereszténységet, a keresztény szellemet tartják az én, a személyiség, az élet, 
a szépség, a földi vágyak legnagyobb ellenségének, megrontójának. — Mindkettőjük munkás
sága a kereszténység elleni küzdelem jegyében folyik — igy egyrészt hosszú ideig szövetsé
gesüknek érezték őket azok a forradalmi materialista irányzatok, amelyek a kereszténységben, 
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az egyházakban az uralkodó történelmi osztályok engedelmességre nevelő segítőtársát, esz
közét látták csupán. 

De Nietzsche és Stirner keresztényellenességében különbség van: Nietzsche gyűlölete 
elárulja, hogy még mindig rabja annak, Stirner fölényesen lemosolyogja, mert már megsza
badult tőle. Nietzsche hitetlenségében is rajongó hívő lélek, Stirner a jegesen izzó ész embere. 
Jegyezzük meg mindjárt, hogy a németül író Stirnert a kritika az európai szellem francia 
vonalába sorolja, a Sade-féle racionalista lázadók vonalába. Az Én-je nagyon is pontszerű, 
gondolati fikció, nem személyiség, kioltja annak érzelmi hangulati mélységeit. Ez a merő 
elvontság, a tiszta Én, légüres térben áll, nem része, mint az élő személyiség, az emberiség 
szellemerkölcsi közösségének. 

Kosztolányi Julián Apostata-tervvázlatának keresztény-görög problematikája még 
Nietzsche és Heine mitikus történelemszemléletében gyökerezik, az ő vitaiizmusuk bélyegét 
viseli magán. — Mint a jeges fuvallat érhette ezt a mitikus életszemléletet, amelyben törté
nelmietlenül áll szemben a szabadnak vélt pogány görög Égo a keresztény szellemhit rigoriz-
musával — pedig ez a görög életfelfogás még Szókratész daimonion-tanában is csupa kötöttség. 
Más síkba tolódott át az egész problematika: a római állam ellen lázadó kozmikussá növelt 
költő-énben oldja majd fel Kosztolányi ezt az őt kora ifjúságától izgató problémát: lényegében 
a költői egoizmus s a korlátot nem ismerő Én problémáját együtt. 

Várnai Sándor Stirner-tanulmánya, a megalkuvás nélküli individualizmus problema
tikájában, érinti a „Néró"-problémát: Csak ha föl merészelte már mondani valaki az erkölcsi 
engedelmességet a zsarnoknak, merészeltek a jó rómaiak, akik engedelmes alattvalóként 
viselték el az akaratnélküliség minden szégyenét, tombolva tiltakozni a lázadó gonosz erkölcs
telen tette fölött. Szóval Néró nem volt rosszabb mint kora, amelyben az ember kettő közül 
csak egyik lehetett: jó vagy rossz. — Néró a „sok" jó szemében „gonosz". — A jók benne a 
gazembert látják s a pokolba küldik. De miért nem gátolta senki az önkényeskedésben. 

Ennek a két mozzanatnak — a protestantizmus vitalizmus-ellenes rigorizmusának és 
a „Néro"-problémának — exponálása Várnai értekezésében az indítóoka annak, hogy föl
tételezzük: az ő tanulmánya irányította 1905 első felében Kosztolányi figyelmét Stirnerre. 
Ha azután kezébe is kellett vennie az akkor John Henry Mackay Stirner-életrajza által szinte 
divatossá vált eredeti művet a Der Einzige und sein Eigentum-ot, ami méltán indította el
ragadtatásra a tartalomhoz illő kristályos tisztaságú nyelvével és logikájával. 

Döntő szerepe lehetett Stirner ideális anarchizmusának abban, hogy Kosztolányi 
egész problematikája más síkba tolódjon át: a vitalista-moralista dialektikus ellentétéből 
az esztéta-moralista problematikájába — lényegében művészi síkra. — Közreműködött abban, 
hogy „irodalmi íróvá" váljon. 

5. Az „irodalmi író" 

Bécsből való hazatérése után a groteszknek, a játékosnak, a cinizmusnak abban a 
hangulatában oldódik föl, amit az első novelláskötetei tükröznek. — A két költőbarát, Babits 
és Juhász, már vidéken tanárkodik, Baján és Mármarosszigeten. — Kosztolányi, aki egyelőre 
folytatja Pesten egyetemi tanulmányait, különcökkel veszi magát körül. Megjelenik jó szima
tával Szűcs Dezső, Ady Leója, Boromissza, a mezítlábas apostol; az „őrgróf" a maga démoni 
korlátlanságával; lenézi az irodalmat, de amikor először lép be Kosztolányi szobájába, meg
állítja a zsebóráját: — Engedje m e g . . . annak emlékéül, hogy most ismertem meg a nagy 
költőt. — Kosztolányi ez idő tájból való feljegyzéseiben a következő tanáccsal szolgál leendő 
biográfusainak: „szép idő — optimizmus —, rossz idő — pesszimizmus." — „A tekintély csak 
szükséges rossz, mely az ostobák ellen vértül szolgál; aki komolykodik a tekintéllyel az az 
ostobák királya." — „Nem láttam embereket, nem gondoltam senkire, csak a magam egyéni
ségének labirintusába s aprólékos problémák nádirtásában mélyedtem el." 
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A szélcsendnek ez a pihenője Ady Új Versek kötetének megjelenésével ér véget. A magyar 
költészet megújítására irodalmi, világirodalmi filozófiai tanulmányokkal készülődök elkéstek. 
Megelőzte őket az élet embere: egyszerűen talán azért, mert az „új nemzedék" legidősebb 
tagja volt, az ekkor hoszonegy éves Kosztolányinál nyolc évvel idősebb. Az itt-ott megjelenő 
új hangú versek, most kötetbe gyűjtve a sokk erejével hatottak, legalább is erre vall Koszto
lányi Babitshoz intézett 1906. febr. 9-i levele: 

„A modern irodalom trónusára egy kiállhatatlan és üres poseurt ültettek: Ady Endrét... 
Ady új — hülye — kötetét olvassa el s rögtön írja meg róla a véleményét.. . Be másról ál
modoztunk mi, kedves Mihály!" — De hamarosan azt írhatja neki: „Én, édesem, Pesten 
ragadtam Ady Endre helyére, ki Parisba m e n t . . . Szépirodalmi cikkeket, verseket, tárca
cikkeket írok a lapba . . . A versrovat vezetője vagyok." — Ekkor huszonegy éves. 185 cm 
magas, szürke angol szövet ruha, hímzett mellény, magas álló gallér, kisújjnyi vékonyságú 
aranysárga, lelógó nyakkendő, borzas haj . . . " Amikor fiatal voltam, mindenki mosolygott 
rám. Ahova léptem, lelkesült mosolygó arcokat láttam magam körött. A szerkesztők, kiadók, 
amikor beléptem, már azt kérdezték: Akar pénzt, Kosztolányi.. .? Mennyit akar?"20 A 
drámatervek egyelőre pihennek. A bizarr lelkek különös pillanatai kerülnek a figyelem közép
pontjába: a Boszorkányos esték, — Bolondok, — Beteg lelkek novellái a Négy fal között kötet —, 
amelynek alapján Ady a zseni clairvoyanceával megállapítja, hogy Kosztolányi „irodalmi 
író". Sietve hozzáteszi, hogy ez az ő szájából, aki csak muszájból ír, egyáltalán nem elismerés. 
Azt jelenti, hogy Kosztolányi akkor is írna, ha Vanderbilt-majoreszko, vagy Napóleon-tem
peramentum lenne. Míg ő, „ha erősebb volna testben s több pénze volna", bizony nem is írna. 
„Én a magam részéről tisztában vagyok vele például, hogy leghaszontalanabb életemben 
az írás." — Kosztolányi a modern irodalom Szász Károlya — műfordítás-jellegű, amit ir. 
„Fordít és teremt és Horatiustól Danten át Byronig s ha kell Nietzschéig-Ibsenig megcsinálja, 
ami a magyar lírából hiányzik." Olyan költő ő, „akire az irodalomnak van szüksége." 21 

Mestervívó halálos döfése, miközben a maga csupasz mellét gavallérosan védtelenül 
hagyja . . . Az Ady-Kosztolányi-párbaj első asszója. Hogy az utolsó, a megkésett vissza
vágással, csak ennek szükségképpi befejezése volt, s hogy el nem maradhatott, azon naivság 
lenne csodálkozni. Adyt lepte volna meg legkevésbé — ha megéri. De van ennek a harcot 
eleve elutasító fölényes elhatárolásnak egy olyan mozzanata, ami arra mutat, hogy Ady 
azzal is tisztában van, hogy nem csupán írói alkatok különbségéről van itt szó, hanem az euró
pai és magyar életben egymás mellett futó, egymással rejtett küzdelemben álló kulturális 
áramlatok rejlenek ennek az ellentétnek a mélyén. — Legalább is arra mutat, hogy nem mu
lasztja el megcáfolni, magával Kosztolányival szemben, azt, hogy annak költészete németes 
lenne: „ . . . egy hozzám írt tevelében németesnek vallja a líráját Kosztolányi Dezső. Tagadom s 
ártatlan negédeskedésnek, sőt öncsúfolásnak érzem ezt. Tanulni bizony ő is a románoktól tanult, a 
franciáktól, olaszoktól." — Majdnem egészen mentes tudott maradni az Ady-versek hatásától 
„pedig egyébként, ami művészietlen és csúnya van az egész egyéni versírásban, mindazt 
üdvözölhetjük egy sereg költő verseiben. Kosztolányi szűz tudott maradni e rontó mérgű 
versektől . . ." Mindmegannyi fejedelmi gesztus. Ady jobban megértette eleve a jövendő 
Kosztolányit is, mint amennyire képes volt valaha is szívébe fogadni Kosztolányi őt, az „Északi 
embert", „Akinek évek és napok szívének gyökeréig fájnak . . . " : „Ha én szólok, Észak beszél, 
Fagy és fátum fogja a számat: Ember beszél, kinek a sors, Az élet, évek és napok Szivének 
gyökeréig fájnak." (Monte Carlo 1909. márc.) Kosztolányi most felhasználhatta volna, amit 
Stirnertől tanult s Arany vallásáról írt, a kálvinista moralista északi ember típusáról. „Arany 
vallása miatt volt annyira töprengő, gondolkodó, sikerei között is vergődő, örömében búsuló 

20 KOSZTOLÁNYI DEZSŐKÉ: i. m. 145., 160. — Ugyancsak közli, már 1938-ban a Szabadka 
1906. február 19. keltezésű Ady Új Versek kötetéről Babitshoz írt levelet. I. m. 156—157., 
161. és 101. 

21 Ady Endre: „Négy fal között." Budapesti Napló. 1907. június 1. 
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költő. A kísérő esetleges körülményeket tehát nem szabad összetévesztenünk az alap okokkal. 
Ez az alap ok pedig feltétlenül a vallása volt. — Arany vallásos ember volt. Gyermekkorában 
egyetlen legkedvesebb olvasmánya a Károlyinak bibliája, melynek rozsdás régi nyelve, komor 
és rideg tana, különösen lelkéhez szólt. Aztán hogy apja megvakult, ő olvasta föl neki az írást 
s mindketten kéjelegve merültek el komor gondolataiban . . . Hamar elfelejtett mosolyogni 
és sírni — mint mondja — jól t u d o t t . . . Érezte a felelőség ólomsúlyát. A református bírája, 
papja is önmagának, minden vétek, mit elkövet, lelkiismeretére nehezedik, s a hit szolgája 
nem oldja fel alóluk, hanem sanyarú küzdelmek árán magának kell megszabadulni tőlük. 
A vétkezés, a megigazulás náluk magánügy . . . ők ketten intéznek el mindent. Ő és az Is
ten . . ."22 Mindez szinte jobban illik Adyra, mint Aranyra, jobban festi Ady színeit, hang
nemét, tusakodását az Úrral. . . így folytatja . . . „A katolikus vallásos költők nem voltak 
a vallás rabjai, hanem ők állították a szolgálatukba azt. Ábrándoztak ezüst szentségtartók
ról . . . " 

íme a Kosztolányi—Ady ellentét. Ady mindezt tudta. Kosztolányi tudat alatt kellett 
hogy sejtse, de érezte tudat alatt azt is, hogy ő a gyengébb fél. Abban az értelemben, amit 
a „költő" szó jelent. Nem szép versek íróját, hanem költői phaenomént, mint Liliencronban 
feltételezte s mint majd Rilkében megtalálja, Rilkében, akihez az átélt sokk és vereség után 
segítségért folyamodik. — Nemcsak a Tollban23 Ady halála után megjelentetett elemzés — 
amely végső soron alig mond többet, mint amit Ady eleve elismer —, de közben, korábban is, 
Benzmann-antológiájából ismert Dörmann-vers lefordítása és a fordító nevének jelölése nélkül, 
a Hét-ben24 való megjelentetése. (1910). A laikus számára Ady híres verse A Halál rokona 
gondolatmenetében, de szerkezeti fölépítésében is olyan megegyezéseket mutat ezzel, ami a 
plágium határán járó utánköltés: . . . szeretem azt, kit a vad bú — a sors s a harag letipor . . . 
Szeretem azt, aki sápadt, a bússzemű asszonyokat, — Szeretem . . . mindazt, ami furcsa, 
beteg — szinte szó szerinti egyezések Ady versével. — Kosztolányi szükségesnek tartotta 
lefordítani, s a Hét-ben megjelentetni. S hozzá később a Modern Költők Külföldi Antológiájá
ban Dörmann rövid, félsoros, de velős jellemzése: „Sokat ír a kabarék számára." — A látszó
lagos s talán nem véletlen egyezések ellenére milyen alapvető a különbség az Amit én szeretek 
és A Halál rokona között. A magyar költő kezében mivé válik ez a szenzualista, dekadens, 
morbid enyelgés: Dörmanné tünet, megkésett századvégi satanizmus. Adyé korreprezentatív: 
Szeretem azt, aki csalódott, Aki rokkant, aki megállott, Aki nem hisz, aki borús, A világot. . . 
Milyen súlyos, komor, magyar és protestáns a hangszerelése; Dörmann Baudelaire-, Wilde —, 
Richepin-epigon, Ady ebben a versében is a Kierkegaard, Hölderlin, Nietzsche, az északi 
vonal, a lét költőinek vonalához tartozik, nem a szép szavak költője. Alapvető különbség van 
Ady és Kosztolányi halál-költészete között. Nemegyszer esett szó Kosztolányinak, mint a 
halál, a semmi költőjének, egzisztencializmusáról. Pedig, mint minden misztika, a nihil misz
tikája is idegen Kosztolányitól. Míg Adynál a halál-nak metafizikai súlya van, nem egyszerűen 
olyasvalami, amitől fél: nála az élet szükségképpi tartozéka a halál; mint számtalanszor ki
fejezte — legszebben az Én kifelé megyek versében: az ő élete a halál perspektívájából élt élet. 
A Halál rokoná-ban is benne lappang ez az életérzés, amely legmélyebb kifejezést A békés 
eltávozás-ban kapott: Nem voltam másé, se magamé, Arám: a hideg Semmi, Nincs jogom, 
hogy emléket hagyjak És, jaj, nincs jogom emlékezni. — Feledt kérdésként, válaszfalán 
Bukjam csöndbe omoltan: Ha nem voltam, ne vágyjak lenni S maradjak titok, hogyha vol
tam. — A nihilnek ez a transzcendenciája tökéletesen idegen Kosztolányi világától: mint 
mondottuk, minden misztika idegen attól, a nihil misztikája is. A Semmi immanenciája, 

22 Arany vallása. Bácskai Hírlap 1905. okt. 22. 
23 „Az írástudatlanok árulása. (Különvélemény Ady Endréről)." A Toll 1929. júl. 14. 
24 A Hét. 1910. szept. 11. Félix Dörmann: Was ich Hebe versének Amit én szeretek c. 

fordítása. A fordító neve nélkül. Később a Modern Költők Külföldi Antológiája-ban. 1913. 
374—375. az idézett jellemzés és a versfordítás. 
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otthonossága az övé: annál mi van a semmi ősebb, még énnékem is ismerősebb"; rossz sem 
lehet, mivel erősebb és tartósabb is mint az élet, mely vérrel ázott és merő seb . . . gúnya ez, 
melyet a könny öntöz, beh otthonos lesz majd a régi, a végtelen, a bő, közömbös. — Távol
tartja, elutasítja magától, hogy ezután sztoikus nyugalommal nézhessen vele szembe: Hős 
kell nekem, ő, ki déli verőben nézi a r é m e t . . . 

Kosztolányi Dezső Ady bírálatára olyan köszönettel válaszolt,25 amelyben tudomására 
adja, hogy nemcsak megértette, milyen helyet, szerepet jelöl ki Ady az ő számára a magyar 
szellemi életben, de vállaja is azt: 

„Ne értsen félre. Nem a szeretetreméltó és kedves pofonokat akarom megköszönni, egy 
megvert gimnazista romantikus és komikus pose-ával. Megköszönöm önnek azt a nemes 
egyszerűséget, amellyel bemutatott a magyar fórumon. Igaza volt. 

Amit ön megírt a levelében, nem volt új előttem, s épen ezért lepett meg emberlátása. 
Nem képzeli, mennyire érzem magam is az élettől való teljes kiszakítottságomat, az útszélen 
vergődőnek folytonos ambiciórohamát, a páriának beteges gyönyörét a szépben, az újban, 
a nagyszerűben. Testtelen és vértelen az én poesisem, levegőcsillogás a gondolatvilágom, 
ködvár a házam. A színek, érzések világában az a végzetem, ami Berkeley püspöknek a filo
zófiában, hirdetem, ami nincs, bámulom a semmit, az ürességet, ami nekem mégis több, mint 
az egész buta világmindenség. Én a négy fal között látok délibábokat, a levegőbe rajzolok perzsa 
arabeszkeket. 

Ennyit írok magamról. Ebben a pillanatban nem akarok polemizálni, bizonyára nem 
is tudnék. Frázisokat rovok egymásután, mert gyönge vagyok az ön egész, ősi szeretetének 
viszonzására. Bocsássa meg nekem ezt is. Szeretem a frázisokat, mert sokszor többet fejeznek 
ki, mint az ötletek és az igazságok." 

6. A „Stundenbuch" költője és A szegény kisgyermek panaszai. — (A Freud-dal kiegészített 
Rilke.) 

Ebben a lelkiállapotban találkozik Rilkével. 1908 a találkozás éve? Mintha már a Négy 
fal között kötetben is fedeztünk volna fel Rilke hatásnyomokat, a Frühe Gedichte és a Buch 
der Bilder Rilkéjének parnassien tárgyiasságot oldó hangulati impresszionizmusából. Minden
esetre az igazi megismerkedés, a Stundenbuch Rilkéjével való megismerkedés, a kötet utáni 
időre kellett hogy essen. A szegény kisgyermek panaszainak más, egyszerűbb, bensőségesebb, 
nyugodtabb, elmélyültebb a hangneme, főleg pedig teljesen egységes az egész kötet olyan 
hangnemben, aminek nem találjuk meg a példáját a Négy fal közőtt-ben. 

Mindenesetre 1909. február 28-án írja Babitsnak, abban a levélben, amelyben válto
zatlanul szövetségest keres benne Adyval szemben: 

„Most Rainer Maria Rilkéről írok tanulmányt a Nyugat-nak. Ismered-e? Engem 
minden lirikus között legjobban érdekel. Neked is új szenzációkat hozna. Olvasd."26 

Swinburne után új szenzáció Babitsnak? Mintha a levél egy kissé figyelmeztetés is lenne. 
Űj távlatok nyíltak Kosztolányi előtt, megtalálta végre azt, amit keresett. Mire bukkan Kosz
tolányi a nagy modern franciák és angolok után Rilkében? Ha eddig mindkettőjükhöz a 
parnassienek imprassibilitéje, tárgyi szenzualizmusa állott legközelebb, a nyelvi plasztika 
új vereté — Aranyban is, a legfőbb példaképben, azt tisztelték, most Kosztolányi a levélben 

28 K. D. válasza Ady Endrének 1907. május. 31. A „Budapesti Napló" cégjelzésű levél
papírján. OSzK Levelestár. fol. 1. 1942/75. sz. Közli BELIA OYÖBGY: Ady Endre válogatott 
levelei. 1956. 162. 

26 BELIA GYÖRGY: Babits — Kosztolányi — Juhász levelezése. 189. 
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jelzett, s a Nyugat 1909. szeptember 16-i27 számában megjelent tanulmányában éppen ettől 
az iránytól, a parnassienek kötöttségével szemben, határolja el Rilkét: „aki Rilkét olvassa,' 
semmivel sem találkozik gyakrabban, mint a ;,Ding" szóval és nem szeretném, ha valaki a 
„parnassien"-ekkel tévesztené össze, a költészet e rideg pozitivistáival, akiktől ma már min
denki elfordul, de Rilke legelőször és leginkább. — A parnassienek tárgyköltészete egy ki
színezett adattár csupán. A sas, a róka, a hiúz, az elefánt, a krokodil már önmagában költői 
sujet. . . . Egytől egyig analitikusok, Rilke költészete azonban szintetikus . . . " Rilke a tár
gyak kölcsönviszonylatainak, kapcsolatainak új rejtelmes világába vezet, iktat bennünket. 
Egyik tárgy kezét nyújtja a másiknak, a táncra, a titokzatos körtáncra, arra a hatalmas 
világkörtáncra, amelyben búsan vagy vígan, könnytől vagy vértől részegen mi is táncolunk 
az abszolút térnek ebben az időtlen világában. „S a Stundenbuch, ez a hosszú tapogatódzás 
után megtalált új világkép, saját hang, korántsem valami dogmatikus keresztény istenhit 
humanizálása, A hitetlenség hite és a törvénytelenség törvénye. Hódolat az üres képkeret 
előtt. Tömjénfüst, amely a levegőbe párolog szét és a semmiben ér célhoz. Se nem pantheista, 
se nem római katolikus." ' 

A megoldást szomjazó magyar költő lelkéből történő Rilke-elemzés önkénytelenül 
is a Heidegger-iskola egyik legkiválóbb — talán egyetlen — esztétikusának, Fritz Kauf man
nák az értekezését juttatja eszünkbe, a Sprache als Schöpfung-ot. (Zur absoluten Kunst in 
Hinblick auf Rilke.) Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. 1934. I. 
Heft.28) — Kosztolányi kort kifejező huszadik századi formanyelvet keres. S amit nem talált 
meg a Benzmann-antológia XIX. századi franciákat utánzó németjeiben, azt megtalálta 
most ebben a szláv misztikával, részvéttel és nihilizmussal átitatott huszadik századi válságokat 
előre érző váteszi hangban, amelyben feloldódnak a körvonalak és a semmiből egy új európai, 
új emberi arc dereng. Olyan új világ ez, amelyben nemcsak az emberek, hanem a tárgyak is 
jogot formálnak saját létre: saját életre és saját halálra. A létezés új kozmosza érintette meg 
Kosztolányi impresszionista fogékonyságú lelkét. S ő, aki olyan kedvezőtlen benyomásokkal 
szinte boldogan menekülve hagyta el Bécset négy évvel azelőtt, most Rilke megismerése után 
úgy látja: 

„Ausztria és mindenekelőtt Bécs a világlírában ma már többet jelent, mint akár Paris, 
akár London, akár az egész Németország együttvéve ....." 

Itt különös differenciáltság jött létre a kultúrák egymásra hatásából. — A Stunden-
buch-ot megelőző Rilke-lírát belső sötétségből tapogatódzó kísérletezésnek tartja, ahonnét 
Rilke „nem a látó tétovázásával, inkább a vak ösztön erejével és utérzékével indul. Évek és 
éjszakák vannak a cél és ez idő között, fájdalmak, általunk nem is sejtett borzadásók, tépelő
dések és bizonyosan sok tétlen nap és sok üres papírlap, amely hiába esedezett a megváltó 
szó után s áthúzott sorok és költemények, melyek megszületésük után csak egy pillanatig 
éltek, s aztán visszasülyedtek a semmibe, melyből kinőttek." — De ilyen napok csak a leg
nagyobbakat látogatják meg. — S itt Kosztolányi többesszám első személybe csap át: —' 
„Ilyenkor egyszerre kisiklik a talaj a lábunk alól és elferdül az egész világ. Nincs semminek 
értelme. Minden megy a maga útján; A tárgyak gonosz grimace-szal vigyorognak arcunkba, 
s mi csak állunk abban ä fejtetejére állított zűrzavarban megroskadt vállal, mintha a világ 
terhét viselnénk magunkon, bitangul lógva, kétkedve, ég és föld között botorkálva, meg
fejtésre és megváltásra várva, annyit tudunk csak, hogy a világkoncert harmóniájában egy 
disszonáns hang vágyunk. A küzdő a diadal után maga mesél ezekről az érzésekről.. ." A 
testek között holttestként vakon, tehetetlenül vergődő test, tárgy a tárgyak között. Nem tud 

Í Í : Í Í . ^:K;;m^:Ri^ke.. Nyugat 1909uH.: 301^313. \ ^ . ; .'^l .v.r-: , •,/ -;:V: ,Í>.-S^.U-,I 
28 FRITZ KAUFMANN tanulmánya azóta kötetben is megjelent: Das Reich des"Schönen;! 

Stuttgart 1960. 12'SU s/kÖv,! /;i :.".:'.:i;'-, - ^fc.iöifc^/f - :iM;1", :*•*•:;;.* í:» , '-r: ' ; •* 
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kitörni a maga börtönéből, egyszerre, nem is tépelődések árán, de valami belső sugallat hatása 
alatt, a magára eszmélés pillanatában, eksztázisában megnyilatkozik az élet ezoterikus értelme 
s látja, hogy minden egy szabálynak enged és ő is benne van ebben a bűvös körben . . . 

Kosztolányi valamiként közelebb akarja hozni magához, asszimilálni szeretné Rilke 
meggyőző, de az ő lelki alkatától mégis mindenképpen idegen megoldásait. Rilke morva véré
nek hangsúlyozásával is magát bíztatja, erősen számon tartja a Kosztolányiak felvidéki 
származását, s a szolgáló alázat, a nőies lágyság közös vonásaiban keresi a nagyfokú lelki 
rezonancia magyarázatát. De ez nem elég: Rilke misztikus beleérzésének meg kell találni a 
kapcsolatot Kosztolányi igazi lelki tájával, a latinnal és a franciával — amint Rilke valóban 
maga is haláláig keresi s meg is találja végső fejlődési fokon Valéry-ék zenei racionalizmusával. 
A Stundenbuch idején Rilke Rodin-könyve kínálkozik arra, hogy az északi, bár szláv, misztika 
a formák mediterrán világában váljék otthonossá. Valóban a Rodin-könyv ha nem is előzi meg 
s nem is ihleti a Stundenbuch formanyelvét, világlátását, de szinte szervesen illeszkedik 
annak alkotásfolyamatába — 1901 — 1903 között — 1902-ben, a Studenbuch harmadik ré
szének keletkezésével egyidőben. Inkább a Neue Gedichte a Stundenbuchban megtalált hang 
érvényesítése, az mutat valóban közösséget a Rodin-plasztika világával. — Mindenesetre 
Kosztolányi igyekszik felhasználni hídnak a rejtelmes Rilke-formák megközelítésére s így 
lesz az impresszionista Rodin mozdulatlanul mozgó embere a rilkei ábrázolásmódnak a kulcsa, 
szemléltető példája. Rilke is „így látja magát, másokat és a tárgyakat: egy pillanatban és egy 
villanatban. Aztán kiemeli a változás világából, művészetté változtatja s beállítja az örökké
valóság időtlen palotájába." — Ezek után Kosztolányi tettenérhetően elérkezik elemzésében 
ahhoz, hogy a gyermeki lét világát avassa ennek a létezésmódnak alapformájává. Kifejti, hogy 
a Das Kind Rilke-versben a gyermeknek helyzeti energiája van: az ő gyermeke „már vállán 
az élettel, és kis ruhácskájában fáradtan ül a nagyok mellett, mintha váróteremben ülne és 
az élet folyik és a sorsok is búsan folynak és csörgedeznek sötét deltájuk felé." — „Persze 
izgató nézőpont. A tárgyak maguk is ily perspektívában tűnnek elénk. A múltat sugározzák." 
— íme A szegény kisgyermek panaszai-nak perspektívája: Mint aki a sinek közé e s e t t . . . 

S megjelenik a tanulmányban kiegészítő magyarázatul Sigmund Freud, a szimbólummá 
szerveződő gyermekkori sérelmek tudatalatti világának pszichológusa; „akinek vizsgálódásai 
óta tudjuk, hogy az egész életünket talán éppoly mértékben befolyásolja ez az öntudatlanná 
vált élményréteg, mint az öntudat fényében égő terület." — „Egy hihetetlenül elfinomult 
érzés-élet működik itten, mely motívumait arról a láthatatlan, de végtelen nagy és gazdag 
területről szedi." 

íme a bécsi költői iskola kiegészül a pszichológusával, s megszületett A szegény kis
gyermek panaszai-nak Kosztolányija, aki önéletrajzi vázlatában azt írja, hogy sokkal fontosabb 
számára, hogy mit érzett, ha az édesapja átküldte az ebédlőből a szomszéd sötét szobába 
valamiért, mint külföldi tanulmányútjain gyűjtött összes benyomásai.29 — Kétségtelen a 
freudi fölismerések, az elfojtás, az én-kiélés elfojtásából eredő eltorzulások alkotják regényei 
témáit, s határozzák meg azok egész struktúráját is. — Kosztolányi, a magyar próza egyik 
legnagyobb mestere, egyáltalán nem elbeszélő, nem epikus-típus. Az epika fő eleme, az idő, 
tökéletesen hiányzik regényeiből. A novella ezt nem is igényli, pusztán élményidővel, belső 
idővel dolgozik, vagy még helyesebben, pontszerű az időtere, az idő teljesen ki van kapcsolva 
belőle. A novella valójában légüres lombikban kísérletként hajtatja végre, az erre alkalmasnak 
vélt személyekkel a cselekményt. Ezért lehet Kosztolányi a novella egyik legnagyobb mestere 
irodalmunkban "— mert idegen tőle a folyamatos történeti idő világa. A regénynek azonban 
orgánuma, életeleme az idő. Tudta ezt Thomas Mann és tudták ezt a modern regény forradal
márai is: Proust és Joyce. Az időbeliség, a folyamat nagymestere a homéroszi nyugalmú 
Tolsztoj. Az időbeli közlés nagy lélekzetű, mesteri, vérbeli epikusai irodalmunkban Móricz 

29 Az Érdekes Újság Dekameronja II: 1914. K. D. önéletrajza. 207—209. 
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Zsigmond és Kodolányi János, az utóbbi szinte már-már a jótékony unalom határán. — 
Kosztolányi valamennyi regényéből tökéletesen hiányzik az időfolyamatosság; alakok konkrét 
lélekrajza a cselekménysorozat, jól választott pillanatképek sorozata, mintha filmkockák 
állnának össze a forgatásban. Valóban a pillanatfelvételek pergetése adja a mozgás illúzióját. 
— Nemcsak az Aranysárkány-ban és a Pacsirtá-ban, de ami legfeltűnőbb, a Suetonius- és 
Tacitus-anyagot, tehát történeti anyagot, ötvöző Véres költő-ben, a Néró-regényben sincs idő. 
— Ki érzi olvasás közben, hogy az egyes mozzanatok között órák, napok, évek teltek el? 
Általában, hozzávetőlegesen milyen időtartamot dolgoz fel, ölel fel? — Kosztolányi maga egy 
New York kávéházi élmény objektiválásaként magyarázza: a hozzátartozóik keservesen 
keresett filléreit kivasaló tragikus fél- és középtehetségek nérói önzése a regény tárgya, ez az 
élmény indította volna el az alkotásfolyamatot. Kosztolányi azt is közli, hogy utólag kereste 
hozzá Suetoniusból, Tacitusból a történelmi anyagot mint diszletkelléket, szükséges miliő
rajzot . . .30 Ki tudná megmondani, mennyi idő telik el Néró gyermekkora s Britannicus majd 
Octavia azután Seneca meggyilkolása között? Az idő nem folyik ebben a történeti regényben 
sem, egyáltalán nincs kontinuitása, hiányzik az időélmény, ami az epika lényegét teszi. 
Ezért hagyják ezek a regények hidegen az olvasót, bármilyen izgalmas, ragyogó írói alkotások. 
A szakértő gyönyörködhetik a lélektani elemzés félelmetes bravúrjaiban. 

Bár köztudomású volt, hogy szinte görcsösen ragaszkodik Kosztolányi magánemberként 
a freudizmus, a pszichoanalízis tudományos hitelességének, gyógyító segítő hatalmának az 
elismertetéséhez, s dührohamot kapott, ha valaki még csak meg is kísérelte ezt kétségbe
vonni, mégis pályája végén (1934. aug. 1.) a Literatura felkérésére írt cikkében a maga szellemi 
dialektikájával tiltakozik az ellen, hogy regényeit freudista illusztrációnak tekintsék.31 — 
Még azt is tagadja, hogy regényalakjai megértésében segítette volna Freud-tanítása: „Mi 
írók a puszta tudattalan vak erőkben bizakodhatunk", amelyeket Schopenhauerrel együtt — 
ő is többre becsül minden tudománynál! — A költő édeskevés hasznát láthatja a pszicho-
analitikai iskola eredményeinek „ennek a nagyszerű tudománynak, hiszen a költő munkája 
éppen az, hogy öntudatlan és a freudi tudós munkájának veleje éppen az, hogy öntudatos." 
Amennyiben a költő ihlete az alkotás egy pillanatában előtte is megvilágosodik s az értelmével 
is látja, hogy mi az ok, mely írásra kényszeríti, azonnal leteszi a tollat és kifejezőkedve meg
bénul. Miért? „Mert a költői teremtés éppen abból áll, hogy keresünk valamit, amit magunk 
sem tudunk, hogy választ várunk egy kérdésünkre, megoldást egy kétségünkre, melyet csak 
végül kapunk meg, miután munkánk már elkészült és befejezett egész (művészet) lett, hogy 
kergetünk a papiroson valamit, ami ismeretlen előttünk és épp azért izgat, mert ismeretlen. 
Minden költői alkotás: érzéki tett, önelemzés, melyet a költő maga hajt végre." — Ez az alkalmi 
megnyilatkozás legjobb, amit Kosztolányi valaha a művészi alkotómunkáról írt, egyben 
mintapéldája annak, milyen átváltással teszi magáévá azt, amit valami módon átvesz, egyben 
át is alakítja. — Ez a paradoxot kedvelő szellemi alkatával jár együtt. — Ennek az átváltás
nak és elfojtásnak példás teljesítménye az Aranysárkány, (1925) amelyben Kosztolányi 
gyermekkori élményei: többek között a féltve szeretett és a sok méltatlan —, de sok érthető 
inzultusnak is kitett fizikatanár-igazgató édesapa — s üresnek bizonyuló vidéki urilánykák — 
jelennek meg átváltásokkal. S minden bizonnyal, az általa fordított (1920) Heinrich Mann-
regényben, a Ronda tanár úr-ban, átélt tanár-kisváros-komplexum pszichológiai anyagának 
transzponált pozitívra változtatásával. 

30 K.D.: Hogyan születik a vers és a regény. 1931. márc. 8. és 15. Pesti Hírlap Vasárnapja 
31 K. D.: a freudizmusról Rónay Máriának írott levél melléklete. OSzK. Fond 31/45. 

— SCHÖPFLIN ALADÁB: A magyar irodalom története a XX. században. 1937.: „Márfiatal 
korában mielőtt még ismerhette volna Freudot, megsejtett valamit a pszichoanalízisből. 
Később megismerkedett Freud és tanítványai kutatásainak eredményeivel, barátságot kö
tött több ilyen kutatással foglalkozó orvossal, nemcsak mint a lélek titkaiba behatolni kívánó 
írót érdekelte ez a tudomány, hanem mint hyponchondert is, akit állandóan foglalkoztatott 
a betegség és egészség problémája, közvetlen szomszédja a halál-problémának." 195—196. 
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így vetítődik át Rilke imaginárius síkban mozgó világa, ateista miszticizmusa A 
szegény kisgyermek panaszai impresszionista szenzualista síkjára, amelyen az „isten" kisvárost 
karakterizáló szubjektív impresszió: „Az Istenük már várja őket — szagosán és aranyba 
fogva — öreg, naiv, vidéki Isten — úgy ül, mint egy pipereboltba." — A szegény kisgyermek 
panaszai épp úgy, mint A bús férfi panaszai Kosztolányi regiszterében ugyanazt a friss han
gulati zónát közvetítik, amit Rilkében elemez és dicsőít. Azt, amelyben közvetlenül lép a 
kép — egy sötét téren át — a másik ember lelkébe a hangulati impresszionizmus formanyelvi 
eszközeinek segítségével. Mint amilyenek: körvonalak elmosása, kapcsoló képasszociáció 
módján, a hangulat szemléleti képekbe transzporálása, s e képek, egymásbamosódó, megütött 
hangok egymásnak korrespondeálása, a végső hangolás lelkünkben hosszan visszhangzó 
zenéje érdekében. S mindezt korántsem valami szerkezeti csattanó, hanem éppen az „egész" 
részeinek egymás mellé rendeltsége biztosítja. S mindez éppúgy Nietzsche, mint Kosztolányi, 
éppúgy a Stundenbuch, mint A szegény kisgyermek panaszai közlésmódja. — Csupán Rilkénél 
az ateista nihilizmus — a nihil transzcendenciája felé tendál: 1. Ima: Éj, csendes éj, melyben 
egybeszövődnek — a fehér, a piros, a tarka tárgyak — a szétszórt színek és fölemelődnek — 
egyetlen csendjévé az egyetlen homálynak —, kapcsolj be engem, hadd legyek egész . . . 
S Kosztolányinál: Este, este árnyak ingnak és bezárjuk ajtainkat. Figyelünk kósza neszre, 
egy vonatfütty messze-messze. — A nihil immanenciája; idill. 

7. Az „Über allen Gipfeln" elemzése. — Konrad Lange illúzió — esztétikája 

Egy negatív példa szemléltetheti legmeggyőzőbben, milyen idegen Kosztolányi számára 
a költői, a hangulati mélység zónája: teljesen félreérti egy általa kezdeményezett műfordítás
vitában Goethe hangulati remekét, az Über allen Gipfeln-t —32 pusztán szép versként kíván 
bánni vele s a fordítón a jambust, trocheust, nőrímet, hímrímet kéri számon s egyáltalán 
nem mutat érzéket az iránt, hogy ez a panteista lírai sóhaj a hangszimbólika zenéjén épül s 
így, a lényeget szem elől tévesztve, mint azt Tóth Árpád a vitában kimutatta, — elemzésében 
botlás botlást követ. Pusztán irodalmat, „szép verset" lát ott, ahol pedig lényegesen több 
van. Rossz értelemben vett szövegexplikációt végez, s ebben a pantheista hangulati líra anyaga 
szétfoszlik — holt szépséggé változik, s elveszti eredeti jellegét, jelentését. 

Olyan verset mér iskolás prozódiai szabályokkal, melynek egyetlen stílusbeli sajátsága 
a szabadvers-szerű közvetlenség; rögtönzött dalszerű sóhaj, amely nemcsak szabadon változó 
szótagszámú sorokból áll, de belső forma-teremtette az önkényesnek ható ritmusszerkezete. 
Arról nem is szólva, hogy különböző szótagszámú sorok rímelnek benne egymással. Egészében 
Goethe panteista szabadvers-szerű dithyrambusaiban kiérlelt formaeredményeinek érett 
gyümölcse. Sóhaj szerű jelleget őriznek zenei rögtönzései, az érzékenyen színeződő hangzás, 
s még a rímekben sem a lejtés fontos, hanem a hangzás, a csengés: Gipfeln-Wipfeln; Ruh-du; 
Hauch-auch; Walde és balde, amit a Warte belső ríme szinte harangjátékká erősít. — Koszto
lányi a zenei tényezőnek döntő jellegéről tudomást sem véve, nemcsak a sorok, de a rímek 
jambikus, illetőleg trocheikus jellegén nyargal, ennek hű visszaadását kéri számon azokon 
akik megkísérelték magyar nyelven visszaadni ezt a hangzenét, amit természetesen más nyelven 
képtelenség visszaadni. Ezért utolérhetetlen mintaképe a verstesttel való közlésnek. — Köz
ben futólag ő is említi s elismeri, hogy igenis jogos, lehetséges ritmuscsere a fordítói tolmácso
lásban, ha az idegen nyelvnek más a lejtése, karaktere. — Mégis egy rögtönzött szabadvers
szerű lírai sóhaj visszaadásában, nem az egész jelentéshangulatát veszi irányadóul, mértékül, 
hanem a részletelemek átkopírozásától várja az eleven mű csodáját. —Figyelmen kívül hagyja 
a vers keletkezésének hangulatát, a tájat, amely nyugodt csendjével szuggerálja; s a szerző 

32 K. D.: Tanulmány egy versről. Nyűg. 1920. 447—448. 
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személyét, azt, hogy az a Werther költője, akinek panteista halálvágya az a mélység, aminek 
szelíd hulláma, alig lebbenve, vallomást tesz. — Nem érzi ki a versből a természet egybe
olvadásra csábító végtelen nyugalmát — a megejtő csendet. — Általában Kosztolányi szép 
költeményei mögül tökéletesen hiányzik a csend mélységtávlata. — A természetfestő sorokban 
(az l-ben és a 6-ban) szerinte „tobzódó és vidám anapestusok ugrándoznak — következetesen 
mindenütt, ahol természetről van szó" . . . „S amelyekben spondeusok és lefelé rokkanó 
trocheusok vánszorognak, a költő az emberről emlékezik meg, aki elmegy innen, míg az ormok 
és az erdők ittmaradnak"'. — Ennek megfelelően Kosztolányi a vers jelentését az utolsó sorok
ban parancsoló-fenyegető hangsúllyal akarja kicsendíteni: Várj, nemsokára Pihensz te is. 
És elhibázottnak tartja Szász Károly, s az utána igazodó Dóczi felfogását a pihenésre vágyó 
magabiztatásával: Várj, nemsokára már Te is megnyughatok — Tóth Árpád a vitában (Nyu
gat, 1920. 334—335. 1.) megjegyzi; véleménye szerint „Szásznak és Dóczinak volt igaza: 
nincs ebben a versben semmi ujjongás meg lázadás, könnyes szelídségű, szentimentalitásig 
lágyhangú pár sor ez, melynek végén, a nyugalom és béke és elhallgatás képeinek felsorakoz
tatása után, egy fáradt vándor a maga elpihenésének vigasztaló reményét sóhajtja az esti 
csöndbe." — Tóth Árpád szinte fölöslegesen azzal is érvel állítása mellett, hogy a költemény 
másik darabja ebben csendül ki: Ach, ich bin des Treibens m ü d e ! . . . Süse Friede, Komm, 
ach, komm in meine Brust. — Megállapítja, hogy a vers egész jelentésének félreértése azután 
milyen téves, önkényes ritmusértelmezésekre vezeti Kosztolányit: egyáltalán nem ugrán
doznak ujjongó anapestusok a jelzett sorokban; az 1. sor szembeszökően trocheus-lejtésű: 

Über allen Gipfeln, a 6. sorban pedig a német verselésben szokásos ütemelőzővel előállított 

daktilusok lejtenek szelíden: Die /Vögelein schweigen im Walde. — Ez a szelid lejtés hangolja 
át az egész sor hangzata által idézett madárcsicsergést a csendbe, hallgatássá. Tehát a ritmus
lejtés nyelvzenei hangzás szolgálatában áll, hogy az utolsó ütemmel a Walde-va\ harangszóba 
csapjon át, harangkondulást vezet be. Ez azután tovább kong a következő sorban, belső rím
mel erősítve: Warte nur balde: megszólal az elhallgatott madárcsicsergés helyett a nap lélek
harangja, az estharang. Ezt az isteni, egyszeri — Goethe költészetében is egyszeri — hangzenét 
idegen nyelven visszaadni teljes képtelenség: legalább a szerkezetet kísérli megóvni Szász 
Károly: Bokrában hallgat a madár, várj, nemsokára már. — Ha nem is harangcsengés, de 
mély hangok zenéje ez a két sor s az ő tolmácsolásában megőrzi az egymásra csendülés zenei 
karakterét. 

Kosztolányi meglepő értetlenséggel áll szemben azzal is, hogy Szász Károly a nyugati 
líra hangulati tolmácsolására, az érzés emelkedettségének jelzésére rendszerint használt, foko
zottabban zenei, az időmérték dallamzenéjét jobban érvényesítő jambussal él trocheus helyett, 
Vörösmartyn s főleg Petőfin és Aranyon nevelt ízlésétől vezettetve. A trocheus könnyen csap 

át kopogó, értelmi nyomatékú hangsúlyozásba (Árva gólya áll ma-gába) — ezt ennél a han
gulatú versnél el kellett kerülni. — Arról nem is szólva, hogy mint azt Kardos István a dal 
Schubert-zenéje segítségével kimutatja, maga Goethe bátran használt jambust, rímben is; 

ilyen például az ist Ruh; az ist hangsúlytalan s a Ruh hangsúlyos, így a láb u -*-, jambus. (Az 
„Über allen Gipfeln" német dalszöveg. Nyugat, 1920. 446—447) Kosztolányi, aki annyiféle 
vershangulatot tolmácsolt bravúrosan, ennek az egyszerű, de nem pusztán irodalmi femek
lésnek a többletével szemben értetlenül áll, csődöt mond: a literátor formaelemzéseivel él ott, 
ahol az égést sugallta hitelesség, a hangulati egész, határozza meg a részeket, s így természete
sen nem sikerülhetett neki formamozzanatokból az élőt összerakni. Egyáltalán nem érinti 
meg szívét a Warte nur balde csodálatos estharangszó-szerű zenei igézete. Literátorként 
nyúlt olyan költeményhez, amely eleven élet, s olyan a szívdobogása, a vérkeringésre, a meleg
sége, mint egy madártestnek, amit csupán kitapintani lehet. ő> aki a világfi Goethe Napló-
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jának franciás, okos frivolitásait, humanista bölcsességét olyan mesterien tolmácsolta, s oly 
mindentudó biztonsággal tette át nyelvünkre Valéry zenei racionalizmusának remekét,l 

a Tengerparti temető-t! — Ha német szóval akarnánk kifejezni, hogy mit árul el mindez, azt 
kellene mondanunk: wesensfremd, lényege szerint volt idegen számára, az ami ebben a Goethe
megnyilatkozásban rejlik. Az a valami, ami több mint szép vers. Leginkább még Rilkében 
érzi megközelíthetőnek. De szemében Rilke is megmarad a „bécsi iskola" képviselőjének, 
annak a kultúrának képviselője, amelyet Kosztolányi szerint az olasz ízlés, az olasz építészet 
és zene formált, ahol „leginkább kifinomult az érzések essentiája, a súlyos gondolatokat is 
táncra perdíti, s a szavakat is zenévé nemesíti." „Oly lírát teremtenek, mely csak titokzatos, 
de nem problematikus." Érzi valamennyire, hogy bajos lenne Rilke helyét meghatározni 
ebben a különös világban, de mégis George és Hofmannsthal mellett jelöl neki helyet, ha nem 
is azonosítja őt velük. 

Kosztolányi művészetmagyarázatában szívesen használja fel a freudi eredményeket, 
s amennyire idegen maradt tőle a német filozófiai művészetelmélet problematikája, annál 
szívesebben teszi magáévá Konrád Lángénak a Mach és Vaihinger-féle szenzualista filozófiai 
irányzatokkal rokon illúzióelméletét. — Ez a századforduló táján divatozó elmélet (a Die 
bewusste Selbststäuschung als Kern des ästhetischen Genusses 1896-ban, a Das Wesen der 
Kunst 1901-bén jelent meg), mely szerint a művészi gyönyör forrása a tudatos öncsalás lenne. 
Kosztolányi Dezső 1933-ban (Pesti Hírlap Vasárnapja júl. 23. Művészet és öncsalás) is kitart 
mellette: „minél többet töprengek a szépség mivoltáról, ennek a felfogásnak kell igazat adnom 
. . . Művészi élvezőképességünk úgy támad, hogy érzékenységünk pörbeszáll értelmi bíráló 
ösztönünkkel. Egy darabig közöttük mozgunk tétován, mint az inga. A valóság és a káprá
zat közt lengünk. Aztán a küzdelem a káprázat javára dől e l . . . „tudatos öncsalással" dol
gozunk." — A művészetbölcselet gyorsan napirendre tért a Lange-elmélet fölött, kimutatva, 
hogy két oly ellentétes képzetsor, mint látszat és valóság közötti ingadozás, a legnagyobb mér
tékben kellemetlen, nemhogy gyönyör forrása lehetne. 

Nem tarthatjuk véletlennek, hogy Kosztolányi a költői hitelesség kritériumait kereső 
értékesztétikai megfontolások figyelmen kívül hagyásával megreked a szép felszín, a látszat, 
a műélvezés esztétikájában, megreked, mondjuk ki — az 1900-as szenzualista-hedonista állás
ponton, a műértő, a literátor álláspontján, azon, amelyről a költő a költemény valóságot 
reveláló értékhitele helyett a szép versek játékos örömét vizsgálja, értelmezi. 

De hogyan tehet eleget az így értelmezett művészi alkotás annak a funkciónak, ami 
reá egy lényegében moralista költő világképében vár? Mert Kosztolányi nemcsak annak in
dult, nemcsak maga hangsúlyozta valamikor ifjúkori leveleiben, hogy elsősorban moralista, 
hanem erről a szándékáról vall valamennyi regénye és sok, sok lírai vallomása. S nekrológjá
ban mint moralista költőről tesz hitet legbizalmasabb barátja, Karinthy Frigyes. 

A moralista igénynek nem tud eleget tenni a szép felszín illuzionista művészetfelfogása. 
Kosztolányi úgy érzi, választania kell a homo morális és a homo aestheticus álláspontja között.33 

Ezt a kettősséget csupán olyan művészetfelfogás szüntethette volna meg, amelyben a művészet 
az emberi személyi lét hitelén nyugszik és annak alakítását vállalja. Nemcsak a modern né
met művészetbölcselet, de az ezzel jórészt telítődött valamennyi nemzet modern irodalma, 
a spanyol, a francia, az angol áttért a szép versről a művészi struktúra egészével emberi világot 
formáló irodalom-szemlélet álláspontjára. Ez jelentkezett Rilkében. Ez azután folytatódott 
Lorcában, Guillénben, Eliot-ban, Benn-ben. Kosztolányiban határozottan élt ennek az igénye, 
de az „irodalmi író," népi kultúrától függetlenített s egy fiktív humanista Európában alkotó, 
a betűnek, a szép szónak, a szép műnek élő költő, egyre idegenebbnek, átutazónak érezte ma-

• 33. K. D.: Önmagamról. Nyűg. 1933. jan. 1. vö. még Kosztolányi költői világának a han
gulati metafizikától való idegenségére: BARTA JÁNOS: Vázlat Kosztolányi arcképéhez. (Esz
tétikai Szemle 1940. 41—65.) találóan és mélyen elemzi ilyen szempontból Kosztolányi irodal
mi munkásságát. .*•/!».,«• ;•• 
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gát abban a korban, amelyet pedig még magáévá pecsételhetett volna az alkotásban. Egyre 
inkább úgy kellett hogy érezze, hogy ezt az életművet a halál nem egésszé teszi, betetőzi, hanem 
megszakítja. Amint megérezte Rilkében, milyen az a költészet, amely titokzatos, de nem 
problematikus, akként mardosta tudatát az, hogy az ő költészete nem titokzatos ugyan, de 
problematikus. A számvetésre mindenkor kész őszinte művész érezte az éles fordulatot, amikor 
az irodalmi íróság címét Adytól átvette. S amikor végleg kialakult stílusa, a Boldog szomorú 
dal-Ъап, a pálya delelőjén, versben is megvallotta: 

Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, 
a kincs, amiért porig égtem. 
Itthon vagyok itt e világban, 
s már nem vagyok otthon az égben. 

Л. Барански Йоб 

КОСТОЛАНИ И НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

В литературном миросозерцании Дежё Костоланьи любое литературное влияние 
отражается весьма сложно: поэт принимал влияния только в интересах развертывания 
своего собственного творчества, своей личности. Это в большой степени относиться к 
влиянию на его творчество немецкой литературы, несмотря на то, что с самого начала он 
симпатизировал и испытывал привязанность к таким немецким писателям, которые сами 
уже так или иначе поднимались над немецким горизонтом. Такие были Гейне, Ленау, 
Гете, Штирнер, Ницше, Гоффманнсталь, Рильке, Гейнрих Манн. Поскольку стиль его 
в целом имеет французский-латинский характер, для центральной проблемы всего его 
миросозерцания, для своеобразной поляризованное™ его морализма-эстетизма неиз
бежно и решительно характерна потребность в эмоционально-метафизической развязке 
конфликта. Эта проблематика, по существу, определила его внутреннее развитие, его 
диалектическое, полярное отношение к его современнику — венгерскому представителю 
эмоционально-виталистического стиля — Эндре Ади, которое они оба ясно осознали. В 
этой линии развития, в результате до сих пор совсем не изученного влияния на поэта 
Штирнера, которое последовало после раннего влияния Ницше, противоположность вита
листической-моралистической диалектики, отрзившаяся в проекте драмы о Юлиане 
Апостате, сдвинулась в направлении эстетизма, без, разрешения противоположност. 
Еще поучительнее изучение того, как непосредственность эмоциональной метафизической 
поэзии Рильке повлияла на открытие индивидуального тона своеобразно трезвой поэзии 
Костоланьи; подсознательные ассоциации «Stundenbuch» дополненные толкованием пси
хологии Фрейда: свободность, непосредственность, игра рифмами и формами в конце 
концов привели к лирическому стилю Костоланьи — к его рационалистической-сензуа-
листической лире. — В дальнейшем фрейдизм играл решающую роль в романах и расс
казах Костоланьи: согласно Костоланьи в своей творческой работе писатель по срав
нению с психоаналитком проводит обратную деятельность. Переведенный им на венгер
ский язык роман Гейнриха Манна «Professor Unrat» привел Костоланьи к анализу с обрат
ным признаком отношений между профессором и учеником в маленьком городке — вЦпо-
вести «Золотой змей». Эмоциональная поэзия поэта, помимо чувственности картин, час
тично до конца оставались в этом плане. Не случайно, что наиболее яркое освещение 
художественного переживания он видел в иллюзионистской эстетике Конрада Ланге. 
И не случайно и то, что у этого поэта, одного из самых выдающихся венгерских представи
телей эстетического вчуствования, который чувствовал к себе столь близким полное про
тиворечий, единство творчества Гете, творчество ученого поэта, при переводе одного из 
пантеистических жемчужин Гете «Über allen Gipfeln» в результате истолкования текста 
но французской манере стихотворение распадается, приобретает противоположное под
линному эмоциональное значение. Этим он доказал, что наиболее существенная черта 
немецкой поэзии — метафизическое эмоциональное настроение, в конце концов оставалась 
ему чужой. 
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