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A Kosztolányi-próza számos méltatója az Édes Annát tekinti az író 
legsikerültebb regényének. Erről íródott a legtöbb recenzió, kri t ika és 
tanulmány is. Az Édes Annáról szóló irodalom áttekintése alapján azon-
ban sajátos paradoxonként arra kellett rá jönnünk, hogy néhány tanul-
mány kivételével valamennyi írás az író etikai tar tásának dokumentu-
maként t a r t j a jelentősnek ezt a regényt. Pontosabban: arról van szó, 
hogy noha többnyire esztétikailag is magas színvonalú műnek tekintik 
—- jelentőségét nem, vagy nem elsősorban ennek alapján demonstrál-
ják, hanem mint mondtuk, az író világszemléletének elemzése-értel-
mezése alapján. Bizonyos, hogy ez lehet egyik oka annak, hogy a regény 
interpretációinak java része megmarad a mű elsődleges jelentéseinek 
elemzésénél. A másik, nyomósabb ok pedig abban rejlik, hogy az Édes 
Anna azon kevés magyar regények közül való, amelyek közvetlen for-
bában jelenítik meg a huszadik századi magyar történelem egyik leg-
bonyolultabb korszakát, a Tanácsköztársaság bukását követő időszakot. 

Az elsődleges jelentés értelmezéseinek köre 

Az Édes Annával foglalkozó irodalom egy része „szociális alkotás-
nak" t a r t j a ezt a regényt, amely „íróját örökre a magyar munkásokhoz 
és szegényparasztokhoz fűzi". (Bálint György: A toronyőr visszapillant, 
Bpest, Magvető, 1966.) Bóka László szerint „Az Édes Anna nem par -
nasszi tökéletességű ábrázolás volt, hanem tett, abba a sorba tartozik 
bele, amelyben a Rokonok, A falu álarca, a Puszták népe, az Elindult 
szeptemberben ragyog." (B. L. Válogatott tanulmányok, Bpest, Mag-
vető, 1966. 545. o.) 

A regényben feldolgozott szociális tematika kapcsán Heller Ágnes 
tanulmányában az írói szemléletben kimutatható szilárd erkölcsi nor-
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mák hiányára hívja fel a figyelmet.* „Édes Anna tettét — ír ja Heller 
Ágnes — Kosztolányi művészileg nem tudja megindokolni. Mert Anna 
alakja elvont, csak körvonalakban megrajzolt (.. .) Ezért a konfliktus 
döntő cselekménye pusztán ösztönös, hirtelen, s ezzel együtt véletlen 
és indokolatlan tett: egy action gratuite benyomását kelti. S nem vé-
letlen, hogy a lány reflexióit nem tudja megrajzolni, s ezzel alakját 
puszta szimbólumnak, tettét pedig indokoltalannak ábrázolja. Mert ezt 
csak egy »homo moralis« tudná megoldani, aki az osztályellentétek vég-
zetes kiegyenlíthetetlenségének, az életszerűség és gépszerűség merev 
ellentétének okáig akarna hatolni. Egy homo morális, aki a kizsákmá-
nyolt ember ösztönös cselekvésében is egy magasabb típusú erkölcs csí-
raformáját látná. Csak az találhatja meg ebben az elnyomott kis em-
berben nemcsupán az érző lényt, hanem az erkölcsi eszméket és elveket 
is, aki nemcsak emberek, az elvek összecsapásában is választani tud." 
(Heller Ágnes: Az erkölcsi normák felbomlása, Bpest, Kossuth kk. 1957. 
67. o.) 

Azokban az értékelésekben, amelyek tisztán szociális alkotásként 
értékelik az Édes Annát, pontosabban elsődlegesen irodalomszociológiai 
és irodalomfilozófiai szempontból, nem pedig esztétikailag — a regény-
nek két mozzanatát vélik problematikusnak. Az egyik a gyilkosság, a 
másik a cselédlányra kirótt büntetés mibenlétére vonatkozik. Németh 
Andor az Édes Annáról írt recenziójában az utóbbi problematikát a kö-
vetkezőképpen fejtegeti: „Az olvasó, aki a mai időkben a disszonáns 
megoldások helyett vagy-vagyot várna, elégedetlenkedik. Kosztolányi 
életfeletti plaszticitással elébe állított egy nem minden szándék nélkül 
mozgatott szcénát, melynek jelentésére csak céloz. Egész odaadással 
ábrázolja meg az ellenforradalom ideológiáját, s egy utolsó ajtón kime-
nekül belőle holmi artista humanizmusba. Ez a regény kompozíciójának 
a gyengéje, nem annyira művészi, mint karakterbeli fogyatékosság." 
(N. A.: A szélén behajtva. Válogatott írások, Bpest, Magvető, 1973. 
182. o.) 

Az utóbbi években látott napvilágot három olyan tanulmány e re-
gényről, amelyek egymástól részben eltérő módon, de végérvényesen 
tisztázták az Édes Annában ábrázolt szociális tematika helyét és jelen-
tését a regény egészén belül. A következő tanulmányokról van szó: Kiss 
Ferenc: Kosztolányi Édes Annája (In: Jelenkor, Pécs, 1969/7—8; 
745—752; 1969/9, 825—835); Bori Imre: Kosztolányi Dezső regényei (In: 
Fridolin és testvérei, Tanulmányok, Üjvidék, Forum, 1976; eredetileg: 
In: Tanulmányok, 3. füzet, 1971. Az TJjvidéki Bölcsészettudományi kar 
Magyar Tanszékének kiadványa, 71—95. o.) és Kőszegi Ferenc: A csend-

* Heller Ágnes tanulmánya, ahogyan a szerző hangsúlyozza is, Kosztolányi mun-
kásságát tisztán filozófiai szempontból vizsgálja. Megállapításait filozófiai síkon tőbbé-
'-evésbé el is fogadhatjuk, tévedése abban áll, hogy ezt a Kosztolányi regények eszté-
tikai fogyatékosságainak a kimutatására igyekszik felhasználni. Mivel esztétikai síkon 
nem minősülnek minden esetben fogyatékosságnak azok a szemléletbeli sajátságok, 
amelyek filozófiai síkon az erkölcsi normák felbomlását jelölik. Hogy a kettő nem 
azonos egymással, Kőszegi Ferenc fogalmazza meg igen f rappánsan: „A művészetben 
a süketek hallanak, a vakok látnak, a bénák járnak, minden fogyatékosság teremtő 
és magasabb rendű erővé válhat" — mondta egy inter júban Pilinszky János. így 
pattant ki az írói szemlélet fogyatékosságából — az Édes Anna csodája is." (i. m. 527. o.) 
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tői a kiáltásig Utószó (In: Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő — Édes 
Anna, Bratislava, Madách Kk. 1974. 511—545). Elemzésünkben e három 
döntő fontosságú megállapításokat tartalmazó tanulmányra fogunk tá-
maszkodni. Mindenek előtt azért, mert úgy véljük, számos végleges ér-
vényű megállapítást foglalnak magukban az Édes Anna ábrázolásmód-
jának és végső jelentésének vonatkozásában. 

Az eddigiek során azt igyekeztünk bizonyítani, hogy a Kosztolányi 
regények legteljesebb megragadásához az egzisztencializmus gondolat-
köre adja a legbiztosabb fogódzókat. E művek végső jelentése akkor 
tárulhat fel előttünk, ha Bori Imre megállapításához híven „az emberi 
élet, mint olyan" megjelenítése után kutatunk bennük, ha az emberi 
létnek az ábrázolás során létélménnyé kristályosodó tartalmait keressük, 
amelyeket „regényvilágok látványaként" fogalmazott meg az író. Elem-
zésünk végső célja ennek a tartalomnak a fölfedezése lesz. De először 
vizsgáljuk meg az Édes Anna regényvilágát az elsődleges jelentések 
szintjén. 

Kosztolányi regény-opusán belül az Édes Anna legszembeötlőbb 
vonása, hogy cselekménye a kortársi világban játszódik le. A Nero, a 
véres költő című regénnyel való összetartozására valamennyi tanulmány 
felhívja a figyelmet. „Nero, a véres költő és Édes Anna összetartoznak 
— írja Sőtér István —, mivel mindkettő a kortársi világról szól, tehát 
arról a világról, melyben Kosztolányi leginkább idegennek érzi magát. 
Az előbbi kulcsregény módján, áttételesen szól erről a világról, az utóbbi 
a közvetlen, realista ábrázolás módszerével." (Sőtér István: Tisztuló 
tükrök, Bpest, Gondolat, 1966, 143. o.) Ezt a megállapítást árnyalja to-
vább Bori Imre, amikor arra hívja fel a figyelmet, hogy az Édes Anná-
ban „valójában a Nero-téma csendül fel újra, de már abban a felfogás-
ban, amelyben a Paulina készült", (i. m. 358. o.). 

A regény egymásnak ellentmondó értelmezései mint mondtuk, abból 
adódnak, hogy egyesek valószínűtlennek, tehát tipikus action gratuite-
nek fogják fel Édes Anna gyilkosságát, mások viszont úgy vélik, a re-
gény mindenek felett épp e tettet indokolja. Mindenek előtt tehát a ma-
gunk számára is azt kell tisztáznunk, indokolt, avagy indokolatlan-e a 
gyilkosság. Ugyanis végső jelentését annak, amit e mű a kortársi világ-
ról közöl, a gyilkosság adekvát értelmezése alapján ragadhatjuk meg. 
Ezen túl pedig ez vezethet el bennünket a regény másodlagos jelenté-
seinek a kitapintásához is. 

Hogy indokolt tettnek hat-e a gyilkosság vagy sem, az attól függ, 
hogy Édes Annának a regényben megmutatkozó alakja hitelesíteni tud-
ja-e e tett szükségszerűségét. A gyilkosság egymástól eltérő értelmezé-
sei tehát minden esetben a cselédlány alakjával függnek össze. Édes 
Anna alakja ábrázolásmódja alapján Pacsirta rokona. Pacsirta, a csúnya 
vénlány, mint a regény címszereplője alig jelenik meg, hiányzása foly-
tán azonban még teljesebben megismerjük, mint ha valóban jelen lenne 
a műben. Édes Anna megjelenítése is a rágondolások formájában indul 
a regény első fejezeteiben, valóságos megjelenése azonban nem eredmé-
nyezi teljesebb megismerését, személyiségként ekkor is és mindvégig 
távol marad. De alapvetően fontos mozzanata a lány megjelenítésének, 
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hogy akárcsak Pacsirtáé, az 6 képrendszere sem teljes értékű önmagá-
ban, nem foglalja magában mindazt, amit a mű egészének szintjén meg-
tudunk róla. Kőszeg Ferenc találó megállapítását idézve arról van szó, 
hogy ebben a regényben Kosztolányi „már nemcsak a mellékcselek-
ményt zárja ki, de a figurák önnálló életét is megszünteti (.. .) Vizyék 
és Édes Anna kölcsönösen feltételezik egymást." (i. m. 517. o.) 

A regényben ábrázolt világot a Vizy házaspár és baráti köre teste-
síti meg. Ezt a világot Kosztolányi belülről ábrázolja, de Édes Anna 
képrendszere révén leplezi le. A cselédlány ebben a világban nem más, 
mint annak tárggyá degradált része, ra j ta keresztül e világ idegensége 
és elfogadhatatlansága válik mind erőteljessebbé. A regénynek azok a 
méltatói, akik a gyilkosságot indokolatlannak vélik, a mű konfliktusát 
az úr-cseléd viszony ábrázolásának körére szűkítik le. De mint arra Kiss 
Ferenc tanulmánya is figyelmeztet: „a cselédkérdésnél nagyobb tét fo-
rog itt a kockán (...) Ha (Édes Anna) céltudatosan vagy kirobbanó düh-
ből törne gazdáira — írja Kiss Ferenc — tettének érvénye óhatatlanul 
leszűkülne, egyetlen konkrét okra mutatna, egyetlen névvel nevezné 
a sokrétű és meg nem nevezhető szenvedést." (i. m. 751. o.) 

Tovább kell azonban árnyalnunk Kiss Ferencnek azt a megállapí-
tását, amely szerint „a kiszolgáltatott kis cseléd kínjai egy egész korszak 
gyötrelmeitől súlyosak", minthogy a hangsúly végülis nem az elnyomók 
és elnyomottak két összebékíthetettlen osztályának szükségszerű össze-
ütközésének ábrázolásán van, hanem az Édes Anna létformájában kife-
jeződő tartalmakon. Önellentmondásnak minősül viszont Kiss Ferenc-
nek az a megállapítása, hogy Édes Annát Jancsi úrfi csalárdsága haj-
szolja gyilkosságba, s hogy „mégis Vizyéket öli meg, ezzel a konfliktus 
sémaszerű rendje bonyolultabbá válik, ok és okozat között áttételek kép-
ződnek". Ha Annát valóban Jancsi úrfi „szokványos komiszsága" haj-
szolná gyilkosságba, ez azt jelentené, hogy Vizyné és Anna kapcsolata 
háttérbe szorulna, nem játszana döntő szerepet a mű konfliktusában, 
holott e kapcsolat ábrázolásából épül fel az egész regény. Közelebb ke-
rülünk a mű lényegéhez, ha Kőszeg Ferenc megállapítását fogadjuk el, 
amely szerint „Anna tiltakozása nem Vizyék magatartásának szól, nem 
a vele szemben elkövetett vétkeinek. Érzékei Vizyék idegensége ellen 
tiltakozik, egész világuk fundamentális idegensége ellen." (i. m. 525. o.) 

Az Édes Annáról szóló irodalom egyhangúlag megegyezik abban, 
hogy Anna alakja lényegében ismeretlen marad. Érzéseit, gondolatait 
valóbar. nem ismerjük meg, de részletesen megismerjük a Vizyék vilá-
gába belépő cselédlány fiziológiai reakcióit. Anna: élmény, érzés, érzet 
— összegezi Kőszeg Ferenc. Érzéki reakciói révén olyannyira jelen van, 
hogy joggal írhatta Kőszeg: 

„Az Édes Anna semmiképp sem pszichológiai regény, ha címkét 
keresüak hozzá, találóbb „fiziológiai" regénynek nevezni." (i. m. 527. o.) 

Édes Anna folyamatosan ismétlődő fiziológiai tiltakozásai a lány 
idegenségét jelenítik meg. Mert Vizyék világába csöppenő Anna totá-
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lisan idegen. Idegen és számkivetett ebben a világban, mert származása, 
osztályben hovatartozása eleve csak idegenné, számkivetetté teheti ebben 
a világban, de idegen azért is mert nemcsak cseléd, hanem tökéletes 
cseléd. Tökéletességének döntő befolyása van a regény konfliktusának 
a kirobbanásában, de alapvetően fontos a mű másodlagos jelentéseinek 
vonatkozásában is. 

A regényről szóló legfontosabb tanulmányokban sokrétű, gazdag 
értelmezéseit talál juk e tökéletesség szerepének és jelentésének. „Heller 
Ágnes — í r ja Kiss Ferenc — jó szemmel vette észre, hogy feleselés, lo-
pás, hazudozás, a cselédi sors ismerős »biztonsági szelepei« csak ár that-
tak volna az alak hitelének. Emberi kapcsolatot létesíthettek volna, ami-
kor Kosztolányit ennek képtelensége indította írásra. Részokokra szab-
dalta volna ezt, amit gyökerében akart megragadni." (i. m. 751. o.) Kő-
szeg Ferenc Édes Anna cselédlányi tökéletességét Britannicuséhoz ha-
sonlítja: „a tökéletes költő és a tökéletes cselédlány vér szerinti testvé-
rek — ír ja idézett tanulmányában. (A későbbiekben részletesen ki térünk 
majd arra, hogy a Nero regény alakjai közül Anna nem Britannicusszal 
áll lekczelebbi rokonságban.) Tovább idézve Kőszeg Édes Anna töké-
letességére vonatkozó megállapításait, abban mindenképp egyetértünk, 
Anna cselédlányi tökéletessége tökéletes azonosulást jelent funkciójával. 
Ebből következően pedig e tökéletesség nem minősülhet emberileg más-
nak, mint „csupa negatívumnak". 

E tökéletesség önmagán túlmutató jelentését Bori Imre fogalmazza 
meg tanulmányában. A cselédlány „kiszolgáltatottságának végtelenje ez 
a tökéletesség — ír ja — amely abból épült fel, hogy lemondott önérze-
téről Is. Ezért kellett neki a munka, ezért lehet példás cseléd, már -már 
fogalom a háziasszonyok szemében, (i. m. 360. o.) 

A regény jeles méltatói felismerték azt is, hogy a tökéletességnek 
kulcsfontosságú funkciója van a regény cselekménysíkján. El lentétpárja 
Vizyné cselédtartói monomániája. „Vizynének — ír ja Kőszeg Ferenc — 
cselédtartóként éppoly tökéletesnek kell lennie, mint Annának cseléd-
ként, hogy a »modell« működhessen, hogy Anna lényege szerint élhesse 
meg az úr—cseléd viszony szorítását. Ha Vizynét a cselédügyeken kívül 
más is érdekelné, Anna is szabadabb lehetne, látszólagos függetlenségük 
a történet szigorán ütne rést", (i. m. 531. o.) 

A regény másodlagos jelentései 

A regény másodlagos jelentéseinek szempontjából is sorsdöntő sze-
reps van Édes Anna cselédlányi tökéletességének, illetőleg annak a tény-
nek, hogy a lány objektíve, de szubjektíve is azonos a funkciójával. Vizs-
gáljuk most meg, melyek azok a tartalmak, amelyek a cselédlány alak-
jában és sorsában a mű elsődleges és másodlagos jelentéseinek síkján 
kifejeződnek. Először is tisztáznunk kell, hogy az érzéki reakcióiban 
megmutatkozó cselédlánynak nem lehet osztályöntudata. Gyilkolása te-
hát semmiképp sem minősülhet egy kizsákmányolt osztályt képviselő 
egyén kizsákmányolói elleni radikális lázadásának. Nyilvánvalóvá teszi 
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ezt az is, ahogyan Kosztolányi Vizyéket, baráti körüket és Jancsi úrfit, 
tehát az ún. kizsákmányoló osztály képviselőit ábrázolja. De kiviláglik 
abból is, ahogyan Ficsor alakját megjeleníti — aki éppúgy, mint Anna, 
a kizsákmányoltak közé tartozik. Erre figyelmeztet Sőtér István is: „Szo-
ciális tematikája miatt — írja — ez utóbbi (ti. az Édes Anna című re-
gény) könnyebben hívhatja fel magára a figyelmet, — de azt sem sza-
bad felednünk, hogy maga az ábrázolás, a bemutatott osztályok képe 
igen sok szkepszist rejt magában." (i. m. 143. o.) Noha kétségtelen, hogy 
Édes Anna életformáját alapvetően kizsákmányolt volta határozza meg, 
de Vizyék világába lépve, sőt már előzetesen is Vizyné hisztérikus cse-
lédkeresési akcióinak tükrében is az fejeződik ki, hogy nem tisztán a 
kizsákmányoló osztály elnyomásaként nyer kifejezést ez az életforma. 
Vizyi í alakjában nem a hatalom és elnyomás jellemzői kapnak elsőd-
leges hangsúlyt, hanem az asszony személyiségének a patologikus vo-
násai. Ha Vizyné csak osztályának tipikus képviselőjeként lépne fel 
Annával szemben, akkor megelégedne azzal, hogy mint munkást mind 
jobban „kizsákmányolja". Vizyné persze meg is teszi ezt, de ezen túl 
(s ezek a patologikus vonások) éberen őrzi Annát attól, hogy akárcsak 
a legapróbb személyes megnyilatkozás formájában is jelt találjon adni 
magáról Vizynének a lány jól elvégzett munkájánál is fontosabb, hogy 
személyiségként, emberként ne létezzen. Csöppet sem közönyös tehát 
Anna iránt, hanem szinte minden idegszálával, minden gesztusával arra 
törekszik hogy pszichikai síkon nyomja el. Az elnyomó osztálynak az 
elnyomottakkal szembeni tipikus magatartását Vizy Kornél jeleníti meg. 
Ő észre sem veszi a lányt, csak felesége kedvéért megy bele abba a já-
tékba, hogy olykor gúnyolódjon, sőt „ökrendezve hahotázzon" Anna 
cselédi tökéletességén. Ugyancsak Vizy Kornél alakja szolgál arra, hogy 
Anni alakja kötődjön a kortársi világ kizsákmányoló osztályához, a 
„tágabb történelmi valósághoz" (Kőszeg Ferenc). 

Vizsgáljuk most meg, hogyan nyer ábrázolást a regényben ez a tá-
gabb történelmi valóság. 

A Kún Béla elöpüléséről szóló legenda, amellyel a regény indul, a 
Vizyéit alakjában objektiválódó világ megjelenítésének első jelenete. 
A második fejezetben Vizy Kornél és Ficsor találkozásának végletekig 
ironikus, ábrázolása, „világtörténelmi udvariasságuk" foglalja magában 
a legteljesebben azt, ahogyan Kosztolányi e korszak történelmi valósá-
gát látja. Ez a jelenet egyszer és mindenkorra nyilvánvalóvá teszi, hogy 
Édei Anna története nem osztályának szükségszerű lázadását példázza, 
s noha nem független a lány osztályhelyzetétől, nem a cseléd, hanem 
a SZEMÉNYISÉGKÉNT TELJESEN ELFOJTOTT EMBER lázadását 
fejezi ki. Hogy az elnyomottak kollektív lázadásának gondolata mennyi-
re idegen Kosztolányitól, sőt egészen abszurd módon értelmetlen —• jól 
érzékelteti egy kép mindjárt a regény elején abból a fejezetből, amely 
a Tanácsköztársaság bukásának napját ír ja le: 

„A Gránit-lépcső táján kettes-hármas csoportok álldogáltak — a riadt 
embernyáj, mely hirtelen pásztor nélkül maradt — suttogtak, amint 
mostanában megtanulták, süketnéma jelekkel, a szájak mozgásáról ol-
vasva le a szavakat. 
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Mindössze ez jelezte a változást. 
Felhő sehol. Álmos levegő nehezedett mindenre, mint nyári ziva-

tarok kitörése előtt, mikor a szél visszatartja lélegzetét, és a természet 
egy óriási szobának, a fák játékszereknek, az emberek viaszbáboknak 
rémlenek. 

Ebben a bénulatban nem volt se mozgás, se hang, csak egy kép 
mozgott és üvöltött, az a plakát, mely ezt ordította: FEGYVERBE, 
FEGYVERBE! az a vad, őrült matróz, aki egy lobogót rázott hihetetlen 
lerdüiettel, egészen összeolvadva vele, s úgy kitátotta csontos száját, 
mintha el akarta volna nyelni a világot." 

(Kosztolányi Eezső: Édes Anna, Bpest, Szépirodalmi Kk. 1968. 9. o.) 

Az osztályellentétek reális felszámolását képtelenségnek tar t ja az 
író, de az egyes ember elnyomását jóvátehetetlen bűnnek. Ezt a tartal-
mat fejezik ki Moviszter doktor gondolatai, Édes Anna melletti kiállása. 
Ez az élet- és világszemlélet olvasható ki a regényből az ábrázolt tör-
ténelmi valóságra vonatkozóan. Minderre nem azért tértünk ki részle-
tesebben, hogy kimutassuk Kosztolányinak a műben kifejeződő világ-
szemléletének a marxizmus gondolatköréhez viszonyított hiányosságait, 
nem is azért, hogy védelmezzük vagy igazoljuk e világszemléletet, mint-
hogy írónk nem filozófiai gondolatrendszert teremtett, hanem irodalmi 
alkotást. Azért foglalkoztunk e kérdéssel, mert hozzásegít bennünket a 
mü végső jelentésének a megragadásához. 

Vizyné kivételével az elnyomó osztály képviselőit a Közöny jellemzi 
elnyomottakkal szembeni magatartásukban, méghozzá embertelen kö-
zöny. Valamennyien tárgynak tekintik Annát és társait, valamennyien 
emberségüktől elidegenedett figurák. Kivételt képez Patikárius Jancsi, 
aki azon túl, hogy tárgynak, „élvezeti cikknek" tar t ja Annát, olykor 
perverzül még élvezi is a ket tüjük közötti áthághatatlan osztálykülönb-
séget. Ez a vonása nyer ismételt kifejezést már drasztikus formában a 
farsangi mulatságokról szóló fejezet utolsó jelenetében. 

Az eddigiek során szó volt már arról, hogy az Édes Anna Koszto-
lányi regény-opusán belül a Nero, a véres költővel áll a legközelebbi 
rokonságban. A Nero regénynek is vannak olyan mozzanatai, amelyek 
áttételes formában a kortársi világról szólnak, de sokkal fontosabb az, 
hogy a műben kifejeződő életérzés, létélmény ihletője volt ugyanaz a 
világ, amely Édes Annában is elénk tárul. A döntő különbség a kettő 
között pedig az, amire Bori Imre tanulmánya hívja fel a figyelmet: az 
Édes Anna már a Paulina című novella szellemében íródott. De a két 
regény összetartozását és egyben a kettőjük közötti lényegbevágó kü-
lönbséget is a bennük kifejeződő létélményben megmutatkozó hasonló-
ság és különbözőség adja meg. A Nero regényben kifejeződő létélményt 
Nero képrendszere foglalja magában, az Édes Annában ugyanennek a 
tartalomnak Édes Anna sorsa a hordozója. Nérónak, a császárnak a lé-
tezését legmélyebb lényege szerint UGYANAZOK a vonások határozzák 
meg mint Édes Annát, a cselédlányét. Nem Britannicus, a tökéletes köl-
tő, és Édes Anna, a tökéletes cselédlány a vér szerinti testvér Koszto-
lányi regényalakjai között (ők egymás homlokegyenes ellentétei, hiszen 
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Britannicus számára a költészet személyiségének a meghaladását, pon-
tosabban egy magasabb szintű reprodukálását jelenti, míg Annának a 
cseléd-lét a teljes személyi nemlétet) — hanem Nero, a császár és Édes 
Anna, a cseléd tekinthető vérszerinti testvérnek. Mert az emberi létezés 
inautentikusságának nagy témája szólal meg új ra az Édes Anna regény-
ben a Nero regény esetlegességeit, artisztikus megoldásait kiküszöbölt, 
letisztult, szigorú és adekvát formában. Ez a tartalom bontakozik ki a 
regény másodlagos jelentéseinek a szintjén. Ezért az Édes Anna sajáto-
san egzisztencialista regény, de ugyanakkor túl is nő e gondolatrendszer 
határain. 

A továbbiakban azt fogjuk megvizsgálni, melyek az Édes Anna sa-
játosan egzisztencialista vonatkozásai, és melyek azok a tartalmak, ame-
lyek már meghaladják azt. 

Édes Anna, akárcsak Nero, inautentikus létre van kárhoztatva. Né-
rót császár volta akadályozza meg abban, hogy autentikus életet éljen. 
Édes Anna számára eleve csak ez a lehetőség adatik meg. Cseléd-léte, 
mely osztályhelyzetéből következik, tökéletesen inautentikus lét, mert 
nem emberhez méltó lét, mert egyáltalán nem tartalmaz olyan lehető-
ségeket, melyeket az ember emberként, személyiségként megélhetne. 
E lét lényegének felismerése elől el lehetne menekülni, akadnának a 
Néróéinál silányabb varázslatok, de a lényege soha semmilyen körül-
mények között sem változhatna meg. Neró negatívban kiteljesedő sze-
mélyisége számára a legfőbb értéket az képezi, ami nincs. Édes Anna 
egész létezése már erre az abszolút negatív értékszintre épül: Édes Anna 
az, aki nincs. A cselédlány létezésének inautentikus volta nem életérzés 
dolga, létezésének konkrét valóságából egyenesen következik. De nem 
okvetlenül azért, mert a lánynak, mint a kizsákmányolt osztály képvi-
selőjének nem adatik meg az autentikus lét lehetősége, hanem mert 
Anna a maga szituációját legmélyebb lényege szerint éli meg: tökéle-
tes cseléd. Cselédi tökéletessége az a vonása, mely alkalmassá teszi az 
inautentikus lét tartalmainak a megjelenítésére. A maga szituációjának 
a következetes vállalása és megélése révén tekinthető a másodlagos je-
lentések szintjén Anna létezése sajátosan egzisztencialista létnek. És 
ebben a vonatkozásban van az első lényeges különbség a császár és a 
cseléd szituációja között. Noha részben Nérót is az objektív körülmé-
nyek sodorják önnön negatívjába, de döntő módon mégis szubjektív élet-
érzése, a semmi, az unalom fenyegető elviselhetetlensége hajszolja ön-
maga ellentétébe. Anna sorsa viszont objektíve is csak ezt az egyetlen-
egy szitációt kínálja. Ezért jelentheti Kosztolányinak ez a regény egy-
ben az egzisztencializmus meghaladását is. Anna vergődése nem egy ki-
ismerhetetlen, idegen, abszurd világ díszletei közt megy végbe, az Annát 
körülfogó világ idegenségének természetrajza pontosan kiismerhetővé 
válik. 

Hogy Anna sorsa sajátosan egzisztencialista sorshelyzetté tud válni 
— abban döntő szerepe van a lány öntudatlanságának is. Elsősorban 
abban a vonatkozásban, hogy noha pontosan érzékeli emberi méltósá-
gának folyamatos megcsorbítását, helyzetét mégsem kapcsolja osztály-
helyzetéből következő körülményekhez, egyszóval nincs osztályöntuda-
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ta. S ez nemcsak tudatlanságából következik, a regényben ábrázolt szi-
tuációja ugyanis objektíve sem az úr—szolga képlet alapján kialakult 
tipikus helyzetet jeleníti meg. Ezzel már részletesen foglalkoztunk. Még 
csak annyit fűzünk hozzá, hogy Vizyné cselédtartói monomániája a má-
sodlagos jelentések szintjén olyan hatalmat képvisel, amely az embert 
emberségében, személyiségében nyomorítja meg, mely inautentikus létre 
kárhoztatja. S itt már nem az osztálybeli alárendeltségen van a hang-
súly, hanem a nem-létbe visszaszorított emberi személyiségen. 

Fontos momentum az is, hogy nem Vizyék világa idegen a regény-
ben, e világ csak élettelen, mert az embertelen közöny az alapvonása. 
Anna az, aki e világot idegenként éli meg. Anna totálisan idegen. Ide-
gensége közvetlen kapcsolatban áll származásával és funkciójával, de 
túl is emelkedik rajta. Camus Közöny című regényének főhőse is ide-
gen a világban, de az ő idegensége a világgal és önmagával szembeni 
„gyöngéd közönyként" nyilvánul meg. Anna idegensége az elsődleges 
jelentés szintjén osztályhelyzetéből ered, de önmagán túlmutató értel-
mében ez az idegenség, mert érzékszerveivel éli meg — magányának 
dimenzióit növeli meg. Helyének megszokhatatlanságát regisztráló ér-
zékszervei létének elviselhetetlenségére figyelmeztetik. Idegenségérzete 
Vizyék világában egyben adott létformájának a tarthatatlanságát is 
jelzi. Anna idegensége totális, mert mint tökéletes cselédlány, aki azo-
nosult a funkciójával önmaga számára is tökéletesen idegen, hiszen mint 
eleven ember, mint személyiség nem létezik. Anna tehát az idegenség-
érzetet is legmélyebb lényege szerint éli meg. Később már helyét úgy-
ahogy meg is szokja, hiányának totalitása, személyi nem-léte lesz az, 
ami végülis tarthatatlanná válik számára. Totális idegenségélményének 
a szorításában Anna végül csak ÖNMAGA IRÁNYÁBA MENEKÜL-
HET. A másodlagos jelentések szintjén gyilkossága ezt az önmaga irá-
nyába való menekülést fejezi ki. Ez a másik olyan mozzanat, amelyben 
a cselédlány létezése lényegileg eltér a császár lététől. Részletesen ele-
mertük, hogy Nérónak, mint császárnak nem adatik meg a lázadás le-
hetősége, ezért válik hitelessé, hogy a császár negatívban valósítja meg 
önmagát. Anna esetében nem beszélhetünk lényének negatívban megva-
lósuló folyamatáról, az ő szituációja már a negatív-lét tiszta formája, 
ezért lényegileg nem is folyamat, hanem állapot, a személyi nem-lét 
állapota. Ezért lehet Édes Anna gyilkossága, konstans állapotából való 
kilendülése a nem-létbe szorítottság elleni elementáris tiltakozás tette. 

Fölmerülhet a kérdés, hogyan tekinthető a gyilkosság Édes Anna 
önmaga felé menekülése gesztusának, hiszen nem lehetünk tanúi annak, 
hogy tette úgy tudatosodna benne, mint az elnyomottsága elleni tilta-
kozás tette. Anna öntudatlanságának ilyen értelemben is fontos funk-
ciója van. Általa tágulhat e lázadás az osztályellentéteken túlnövő el-
nyomás elleni tiltakozás tettévé, öntudatlansága nem teremt hiányér-
zetet, nem csökkenti a lázadás erejét. Nem tudatállapotán (mint például 
Raszkolnyikov esetében), hanem tettén van a hangsúly. Mert Anna nem-
csak fiziológiai reakcióban nyilatkozik meg, hanem mindenek előtt a 
tetteiben. Hiszen a cselédmunka tökéletes elvégzése napról napra a tet-
teivel való teljes azonosulását jelenti. Hogy tettének jelentése, irányult-
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sága gyökeresen megváltozik: a teljes kiszolgálásból a pusztításba vált 
át — ez jelenti az önmaga felé lépést. 

Van Anna létezésének mégegy olyan mozzanata, amely megboly-
gatja e lét teljes inautentikusságának nyugalmi állapotát. Ez Jancsi úr-
fival való kapcsolata. Anna cselédlányi tökéletességét, ahogyan Bori 
Imre ír ja: „Jancsi úrfi megjelenése zavarja meg, aki a nemi aktusban 
éppen azt a határt lépi át, amelyet Vizyné oly gondosan épített ki Anná-
hoz való viszonyában, hiszen Anna itt nem fiziológiai, hanem érzelmi 
síkon reagál, s az ébred fel benne, amit addig sikerült elfojtania." (i. m. 
360. o.) E kapcsolatnak azonban Kiss Ferenc megállapításával ellentét-
ben Anna számára nem a megőrzése a fontos. Noha Anna valóban várja 
Jancsi úrfi további közeledéseit, nem tudni, hogy öntudatlanságból vagy 
épp bölcsességből eredően, a lány egy pillanatra sem hiszi partnerének 
magái ebben a szerelemben. Jancsi úrfi tényleges szerepe Anna életé-
ben annyi, hogy általa konkrét hiányként éli meg társtalanságát, totá-
lis magányát. Ezt példázza az a jelenet, amikor Jancsi úrfi sült geszte-
nyét ad a lánynak, s ő annyi megélt szenvedés után, melyet Jancsi oko-
zott neki, ebből arra következtet, hogy „az úrfi nem is haragszik rá". 
Nem mond ellent ennek az, hogy Anna gyilkolásában valóban fontos 
szerepet játszik Jancsi úrfi, s hogy annak a jelenetnek, amikor Jancsi 
úrfi megcsókolja Moviszternét, s amelyet Anna véletlenül meglát — 
elhatároló jelentősége lesz abban, hogy Anna épp azon az éjszakán gyil-
kolja meg gazdáit. Ez a jelenet adja a konkrét impulzusokat, de az okok 
nem benne rejlenek. Idézzük most ezt a részletet: 

„Már táncoltak. Etel meg Stefi félrehúzta az asztalokat. A párok 
nem fértek el, sokan az előszobába szorultak. Jancsi is kilebegett Mo-
viszternével. Csupa tréfából áttáncolt a hálón át a lakásba, körbe-körbe. 

Egyszer, mikor a fürdőszobába értek, az úrfi magához szorította 
párját, belecsókolt a nyakába. A szép doktorné fölkacagott búgva. 

Anna, aki az előszobában ácsorgott a tűzhely lángjától piros füllel, 
meghallotta ezt. Odatekintett. Vissza akart futni a konyhába, de neki-
ment a falnak. A lámpák valami kancsal fénnyel föllobogtak." (166. o.) 

Jancsi úrfihoz fűződő érzelmeiből nyilvánvaló, hogy Anna ezt a je-
lenete; érzelmi síkon éli át, de mivel öntudatlansága (vagy ösztönös 
bölcsessége) folytán nem partnerként éli meg ezt a szerelmet, nem fél-
tékenysége, nem az úrfi nyilvánvaló „hűtlensége" az, ami Annára oly 
elementáris hatást gyakorol — az egész vendégség, s végül Jancsi és 
Moviszterné kettőse a cselédlányban érzelmeinek, sőt egész idegműkö-
désének síkján tudatosítja a saját végtelen nem-létét, kirekesztettségét 
a világból. Kirekesztettsége, amely ezen a ponton már tarthatatlanná 
lesz számára — nyilvánvalóan szoros összefüggésben áll osztályhelyzeté-
vel, cseléd voltával, de lázadásában a nem-létbe szorított személyiség 
lázadása lesz végülis hangsúlyos. Mint mondtuk, ez a vonás teszi végső 
jelentésében egzisztencialista regénnyé az Édes Annát. Ami pedig túl-
mutat benne e gondolatkörön, az az, hogy az a szituáció, amelyben Édes 
Anna élete ábrázolást nyer — az őt körülvevő alakok művészi tökéllyel 
egyénített rajzának alapján közvetlenül kötődik egy kor történelmi-tár-
sadalmi valóságához. Jól érzékelteti az elmondottakat egy összevetés. 
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Camus Közöny című regényének főhőse más vonatkozásban mint a 
Kosztolányi regény hőse, de épp annyira öntudatlan. Meurseault gyil-
kossága tipikus action gratuite, Édes Annáé épp ellenkezőleg: teljesen 
indokolt. De nem azért, mert Anna megnyilatkozásai önmagukban in-
dokolttá, pontosabban: elkerülhetelten szükséggé teszik. Tisztán a lány 
képrendszere, mint már elmondtuk, nem érleli valószínűvé, várhatóvá 
ezt a tettet. A különbség, s e jelenti az egzisztencializmus meghaladá-
sát Kosztolányi művében, a két regényvilág egészében mutatkozik meg. 
Édes Anna életének egy korszak valósága adja meg tényleges dimen-
zióit, míg Camus regényéből ez a dimenzió hiányzik, itt a főhős sze-
mélyisége önmagában hangsúlyos. Az Édes Annában „a gyilkosság össze-
tevőit — ahogyan Kőszeg Ferenc írja — nem lehet összerakni a regény 
motívumaiból. A szükségszerűség evidenciáját a regényen belül Vizyék 
ábrázolása teremti meg, Anna áthatolhatatlan marad." 

Anna áthatolhatatlanságának mibenlétét árnyaltuk tovább azzal, 
hogy megállapítottuk, nem más, mint totálisan inautentikus lét, ponto-
sabban a személyi nem-lét megjelenítésének képrendszere. 

Nem az osztályelnyomás, hanem az ember, mint személyiség ellen 
elkövetett erőszak radikális elítélése csendül ki Moviszter doktornak a 
tárgyaláson elmondott szavaiból is: 

„Az az érzésem — ismételte makacsul —, az az érzésem, hogy nem 
bántak vele emberien. Nem úgy bántak vele, mint egy emberrel, hanem 
mint egy géppel. Gépet csináltak belőle — és itt kitört, majdnem kiabált 
— Embertelenül bántak vele. Cudarul bántak vele." (197. o.) 

Az egyes ember ember voltának elismeréséért, autentikus emberi 
megvalósításának jogáért szállt síkra ugyancsak Moviszter egy előbbi 
beszélgetés folyamán is, mégegy síkon megerősítve azt, hogy Koszto-
lányi az Édes Annában az ember elnyomását nem függetleníti ugyan 
osztályadottságoktól, de nem is korlátozza azokra. Hogy Édes Anna 
nem-létbe visszaszorított személyisége a hangsúlyos a regényben, nem 
pedig pusztán cselédi kiszolgáltatottsága az abból az ironikus színezetű 
jelenetből is pontosan kitűnik, amikor a gyilkosság hírére Katica, Vizyék 
volt cseléde megjelenik és jajveszékelve siratja egykori gazdáit: „azt 
az áldott méltóságos asszonyt, és a méltóságos urat, akinél nem volt jobb 
ember a földön." 

Ezekkel a jelenetekkel rímel a regény zárófejezete is, amelyben 
maga Kosztolányi jelenik meg. Drumának és két kortesének a szemén 
keresztül láttatva. Nem véletlen, hogy épp ennek a regénynek a záró-
részében kerít sort az író arra, hogy az őt ért jobb és baloldalról jövő 
vádakat végigsorolja. Mert Édes Anna Kosztolányinak valóban a tett 
erejével ható műve. Bizonysága mély szociális érzékenységének, de min-
denek felett az egyes ember emberi joganak, méltóságának az elismer-
tetéséért való erőteljes kiállásnak. Olyan igény ez az író szerint, amely 
az embert nem korlátozhatja semmilyen párttagságra sem. Moviszterről, 
aki állásfoglalásának a közvetítője a regényben, ezt í r ja: „Nem tarto-
zott se hozzájuk, se másokhoz, mert nem volt se burzsoá se kommunista, 
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egy párt tagja sem, de tagja annak az emberi közösségnek, mely magá-
ban foglalja az egész világot, minden lelket, aki él és élt valaha, eleve-
neket és holtakat." (198. o.) 

Ezt a fa j ta kiállást objektivizálja a mű egésze. Ezért érezhette jo-
gosnak az író kutyaugatásba fojtani az őt vádlók és gyanúsítok szavát. 

Elmondtuk már, hogy a regény méltatói, bírálói közül többen fel-
rótták, hogy a cselédlányt mennyire hiányosan ábrázolja az író. Ahogy 
Németh László ír ja: „Szabad volt-e ennyire sötétben hagyni azt a lelki 
réteget, amelyben a regény voltaképp történik, elhallgatni az összeadást, 
s egyszrere az összeggel robbanni ki. A lány lelkének csak a baromi, 
sima homlokzatát mutat ja s csak egy pillanatra merül föl a homlokzat 
mögül a gyilkossá vált tudattalan." (Németh László: Kosztolányi Dezső 
In. Két nemzedék, Tanulmányok, Bpest, Magvető és Szépirodalmi Kk. 
1970. 115. o.) 

Az ilyen jellegű hiányolások ellenében kell elmondanunk azt is, 
hogy egy-egy alak „elhallgatása" Kosztolányi alakformálásának egyik 
legsajátosabb módszere. A regény elemzésekor részletesen foglalkoz-
tunk vele, hogy Pacsirta is hiányzása révén jut igazán főszerephez, de, 
a hiányok határozzák meg Nóvák Antal bukásának történetét is, hiszen, 
magának a cselekménynek a síkján lebonyolódó konfliktus nem magya-
rázza — indokolja a tanár öngyilkosságát. A hiányzása révén való meg-
mutatkozás a Kosztolányi regények alakjai közül az Édes Annát jel-
lemzi a legszélsőségesebb formában. Ő többszörösen is hiányzik, elmond-
tuk, nemcsak mások szemében cseléd, önmaga számára is csak az. Léte-
zésének, tehát önmaga számára sem alakulnak ki személyi jegyeket rej-
tegető dimenziói. Kosztolányi valamennyi „elhallgatott" alakjának kép-
rendszere épp ennek az ábrázolási módnak köszönhetően tud önmagán 
tulmutató jelentésűvé nőni. 

Az „elhallgatott" alakokban kifejeződő másodlagos jelentések Édes 
Annában a legteljesebbek. Ez az ábrázolásmód ugyanis világosan mu-
tatja, Kosztolányit nem az egyes ember sorsának a bemutatása foglal-
koztatta, amikor regényt írt, hanem egy-egy olyan szitáció, amelyben 
az ember létezésének sajátságai próza formában elmondhatókká válnak. 
Mind a négy regény közös jellemzője, hogy nem az ún. „betű szerinti 
szinten funkcionáló cselekmény" adja meg a művek végső jelentését, 
hanem a „metaforikus szinten kibontakozó kapcsolatok összessége". 
Ebből következően a metaforikus szerkezetek tekinthetők e regények 
rendezőelvének. (Az idézőjelbe tett fogalmi meghatározásokat bővebben 
lásd: Szegedy—Maszák Mihály: Metaforikus szerkezet a Kosztolányi — 
és a Krúdy — novellában, In: A novella elemzés módszerei Bpest, Aka-
démiai kiadó, 1971. 65. o.) 

A betű szerinti szinten funkcionáló cselekmény az Édes Annában 
látszik a legteljesebbnek. A címszereplő alakjának a megformálása mu-
tat ja meg, hogy itt is a „metaforikus szinten kibontakozó kapcsolatok 
összessége" alapján ragadhatjuk meg a mű teljes jelentését. Anna sorsa 
metaforikus szinten, mint már elmondtuk, a nem-létbe szorított sze-
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mélyiség szituációja, a létezésnek, mint a „kiszolgáltatottság végtelen-
jének a szituációja, amely a mű egészének foglalatában olyan dimen-
ziókkal telítődik fel — melyek e létállapot tar thatat lanságát fedik fel. 

Az Édes Anna katarzisnélkülisége 

Az Édes Annából éppúgy, mint Kosztolányi többi regényéből is, 
hiányzik az oldás mozzanata, nincs katarzisa. A regény katarzisnélküli-
sége egyrészt abból következik, ahogyan maga Anna a gyilkosságot meg-
éli, másrészt pedig abból, ahogyan a regény többi szereplői viszonyul-
nak hozzá. 

Anna létezése, mint a nem-lét állapota a gyilkosság révén nem vál-
hat autentikus létté: a gyilkosság a lány személyi nemléte elleni tilta-
kozás tette, de nem minősítheti át e létet. Anna lényét mindvégig érzéki 
élményei töltik ki — tehát mindvégig öntudatlan. Gyilkossága után sem 
eszmél önmagára. Ha Annát gyilkossága el jut tatná addig a pontig, hogy 
tudatosodna benne az életét meghatározó lét- és világhiány — akkor 
az, élete hátralevő részének, még a börtön falai között is adna egy mi-
nőségi többletet. A regény katarzisnélkülisége tehát egyfelől abból ered, 
hogy Anna megtette ugyan az első lépést önmaga irányába, mégsem jut 
el saját magáig. S így tette szubjektíve lényegében hiábavaló, hatásta-
lan marad, mert létezésének alapvonása változatlanul UGYANAZ 
marad. 

A gyilkossághoz való külső viszonyulások köréből egyedül Movisz-
ter doktor magatartása révén teremtődhetne katarzis a regényben. Az 
öntudatlan Annának Moviszter lesz az öntudata, ő az egyetlen, aki meg-
sejti a lány indítékait. Moviszter Édes Anna melletti kiállása azonban 
éppoly hatástalan marad, mint maga a gyilkosság Anna végtelenül és 
végérvényesen inautentikus életében. E hatástalanság azonban nem a 
világ értetlenségéből, embertelenségéből és korlátoltságából eredeztet-
hető a maga végső jelentésében. Moviszter magatartása révén a mű vég-
ső jelentését, mint elmondtuk, úgy összegezhetjük, hogy a regény egésze 
tiltakozás az ember, mint személyiség megnyomorítása ellen. Mindez 
azonban azért nem teremthet katarzist, mert Moviszter KlVÜL áll a 
regényben ábrázolt szituáción. Moviszter tudása nem pótolhatja Annáét, 
akinek a létezésén a gyilkosság lényegileg mit sem változtat, aki válto-
zatlanul megmarad a maga eleve inautentikus sorsának börtönében. Ha 
Anna tudatosan is vállalni tudná önmagát, ha önmagára eszméltetné a 
gyilkosság, börtönbe jutása a világból való számkivetettségét konkre-
tizálni tudná, a lány életét meghatározó lét- és világhiány autentikus 
formájává válhatna. Anna életét azonban a mária-nosztrai női fegyin-
tézetben változatlanul ugyanazok a vonások határozzák meg, mint 
Vizyék világában. Életkörülményeinek a megváltozása nem jelenti léte-
zésének a lényegi megváltozását is. Ezért feloldhatatlan Édes Anna sor-
sa, és ezért hiányzik a katarzis mozzanata a regényből. 
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