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Kosztolányi Dezső 
 

Önéletrajz-töredékek 
 
I 
 

Életrajzot kérnek tőlem? Két fontos adatot közlök. Az egyik: 1885 virág-
vasárnapja. Ekkor születtem. A másik: 1909 szeptembere. Ekkor írtam meg 
legkedvesebb könyvemet, amit ma is a legjobban szeretek: A szegény kisgyermek 
panaszai-t. Minden, ami fontos nekem, e két dátum közé esik, s nem tagadom, 
hogy minden örömöm és szenvedésem benne van ebben a kis füzetben, mert 
az élményeim ma is gyermekélmények, és a szenzációim gyermekszenzációk. 
Ha életrajzot írnék magamról, csak a gyermek életrajzát írnám meg. Megírnám 
az én tiszta, mély és különös gyermekorom történetét, melyben minden oly 
regényes és rejtelmes, a vidéki gyermek riadozását, tájékozatlanságát, gőgjét, aki 
egyedül van boros és buta emberek között, s készül a jövőre. De csak pár szót 
jegyezhetek le most. Nyolcéves koromtól tizenötig úgyszólván folytonosan 
ágyban feküdtem betegen. Erről az ágyról úgy kellene írnom, mint egy nagy-
nagy birodalomról. Beszélhetnék az apámról, aki számottevő matematikai 
dolgokat írt, az anyámról, aki nem írt semmit, de ritka mély érzéssel élte át az 
életét. Legerősebb impresszióm azonban a nagyapám. Egy daliás, ősz magyar, 
48-ban honvéd százados, azután emigráns, két évig Törökországban, ahol a 
szultán udvarában énekes, majd New Yorkban él tizenkét évig, szenet hord, 
selyemre fest, végül üzletet nyit. Ezek az alakok roppant dekorációként veszik 
körül a gyermekkoromat. Nagyon félénk és ideges voltam. Félénkségem ma is 
megmaradt. Sokszor úgy látom, sohase cselekedtem, mindig csak történt valami 
velem. Ezért nem tudok nyugodtan beszámolni a mostani életemről. Ami ma 
történik velem, az valami nagyon zavarosnak és igaztalannak tetszik előttem. 
 
 
Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja, 1911 
 



 2

II 
 

Az életrajzomat megírtam már versekben. Abban a kis könyvemben, 
amelyet legjobban szeretek, és legjobban becsülök, A szegény kisgyermek panaszai-
ban, megírtam összes emlékeimet. Más nem történt velem. Azóta sokat utaz-
tam külföldön. A bécsi diákéveim, a párizsi útjaim, az olasz kalandozásaim 
azonban nem hagytak bennem olyan mély nyomot, mint az, hogy egyszer este 
az apám a sötét zongoraszobába küldött szivarért. Úgy érzem, hogy mindennél 
érdekesebb a magyar vidék, és mindennél izgatóbb a magyar polgári osztály, 
amelynek fia és írója vagyok. Őseim hatod-hetedíziglen szegény, könyvet bújó, 
intelligens emberek voltak, akik vidéken éltek-haltak, kis szobák ódon asztalain, 
horgolt arabeszkes terítőin hagyták az életük és a kezük nyomát. A vidék a cso-
dák földje. Aki itt nő fel, annak tágabb a szeme, mint azoknak, akik egy 
nyugodt, bölcsen berendezett fővárosban kapják az élettől a keresztséget. 
Engem a magyar kisvárosban rejlő titokzatosság, a vidéki emberben rejlő misz-
tikum zaklatott írásra, és csak annyiban érzem magam írónak, amennyiben a 
vidékben munkáló erőtől kaptam erőt. Ott, ahol nincs semmi esemény, csak 
bor, kártya és mély-mély szomorúság, a lélek élete meghatványozódik, nem 
tágul, csak mélyül, sűrű, intenzív, különös lesz. Minden vidéki élet csak lelki 
élet. Tizenhat éves koromig az ágyban feküdtem, betegen. A szobák atmoszfé-
rája, a családi élet idegessége reszketett bennem, és ma is a neuraszténia színes 
üvegén látom szépülni és torzulni az életet, ez kínoz, hogy papírra rögzítsem 
azt, ami oly hamar elmúlik. Talán innen van, hogy mindenre emlékszem, a 
múltamat világosabban látom, mint ami előttem van. Az anyám mélyszívű és 
egyszerű asszony. Apám fiatal korában tudományos ambícióval foglalkozott a 
matematikával és a kémiával. Nagyapám nevelt, aki hosszú élete eseményeit 
mesélgette nekem, úgy beszélt angolul, mint magyarul, átküzdötte a forradal-
mat, két évig élt a törökök közt, énekelt a szultán udvarában, később New 
Yorkban és Philadelphiában szenet hordott, napszámba járt, selymet festett, 
nyolc évig. Még ma is ők az én hőseim. Még ma is bámulom a „nagy”-ok 
gyakorlati életét, amelyet nem tudok megérteni, pedig már huszonnyolc éves 
vagyok. Még ma is a gyermekemlékeimet írom, a vidéket és a mindenütt lakozó 
misztikumot, amit csak a szabad és bátor gyermek ismer igazán. A verseim és 
az elbeszéléseim határát nem tudom megkülönböztetni. Egybeolvad a szemem 
előtt minden, mint a múlt és a jelen, a valóság és a fantázia s az életem állandó 
intenzív érzése. 

 
 

Érdekes Újság, 1913. december 28.    
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III 
 
1 
 
A köszönet legszebb formája: az őszinteség. Ezzel akarok élni. Vallok 

arról, ami vagyok. Olyan őszinteségre törekszem, amilyen egy embertől telik. 
Ezt a közvetlen őszinteséget csak ritkán engedhetem meg magamnak, mert az a 
másik őszinteség, a közvetett, a művészi, mely – hiába burkolt és álarcos – 
mégis az igazabb őszinteség, többnyire teljesen kielégített. Így alig is volt szük-
ségem erre. 

 
2 
 
Most azért van erre szükségem, hogy megtiszteljem azokat, akik engem 

megtiszteltek. Nem riadok vissza attól, hogy őszinteségemmel esetleg kiábrán-
dítom őket, ennélfogva ártok magamnak. Ha egy olvasó azt képzeli a költőről, 
hogy álmatlanságban szenved, s a költő értésére adja olvasójának, hogy mihelyt 
lehajtja fejét, már úgy alszik, mint a bunda, akkor az olvasó megsértődik. Ta-
pasztalatom szerint az olvasó sohase bocsátja meg a költőnek, hogy tönkretette 
benne azt a regényesen hamis képet, melyet az olvasó fáradságosan festegetett 
róla, s előbb-utóbb bosszút áll rajta. Sajnos, nekem is csupa olyan dolgot kell 
vallanom, mely ellenkezik a divattal, az úgynevezett korszellemmel, s jobbára 
népszerűtlen. 

 
3 
 
Először bevallom, hogy boldog vagyok. Boldog vagyok, hogy írok és ír-

hatok. Mindig ebben kerestem és leltem meg a boldogságot, nyilván azért, mert 
sehol másutt a földön nem találtam meg. Elégedett is vagyok. Nem munkássá-
gommal, hanem azzal, hogy az a munkásságom, ami. Még ma se fásultam el a 
kifejezés rejtelmes gyönyörűsége iránt. Sokak szemében talán szerénységnek 
tetszik ez a vallomásom. De nem az. Bizonyos, hogy a műkedvelők is éppígy 
rajonganak mesterségükért. Én azonban ebben inkább vagyok ővelük, mint 
azokkal a mesterekkel, akik titkolják, hogy nekik is ez az egyedül fontos, s kifelé 
egy másik szerepet hazudnak, hogy ezzel eszményi mázat adjanak tintás becsvá-
gyuknak, s hogy ne legyenek kénytelenek föltárni azt az egyetlen, igazán fájó 
helyet, melyen meg lehet őket sebezni. Aki ily nyíltan föltárja gyönge pontját, 
mint én, talán nem is egészen gyönge.     
 
 
Nyugat, 1933. január 1.   



 4

IV 
 

 
1885. március 29-én születtem Szabadkán. Ez kétségtelenül életem és 

életrajzom legjelentősebb eseménye. Mi is történhetik valakivel több, mint hogy 
megpillantja a napot és a csillagokat, az eget és a napfényt, s rejtélyesen egy 
bolygóra kerül, melyet eddig nem ismert, és azután sem ismerhet meg soha? 
Erről egy egész életen át vallhat anélkül, hogy bármi mást tapasztalt volna. Én 
is ezt tettem akkor, amikor írtam. 

Életrajzomat szeretném máris befejezni. De egyéb adatok is kellenek. 
Édesatyám művelt, kitűnő ember volt, a berlini egyetemen még Helmholzot 
hallgatta, európai szellemet terjesztett maga körött a vidéken, rám is edzően 
hatott, mindig bátorította irodalmi szándékaimat, ellentétben az „irodalomtör-
téneti apákkal”. Mély hatást gyakorolt rám nagyapám is. Személyesen ismerte 
Kossuthot, Petőfit. Amint Veress Ignác emlékirataiban olvasható, a szabadság-
harc egyik utolsó röppentyűjétől ő a fegyverletétel előtt sebesült meg. 1848-tól 
1858-ig török és amerikai számkivetésben élt. Engem nagyon szeretett. Ő 
beszélt nekem először a tengerről, az angol nyelvről s a háborúról. 

Tizenhét esztendős voltam, amikor első versem megjelent Vészi József 
Budapesti Naplójában. Budapestre jövet megismerkedtem Babits Mihállyal, 
Somlyó Zoltánnal, Juhász Gyulával, Karinthy Frigyessel. Ezeket  a barátságokat 
ma is a sors legendás ajándékának tekintem. Csáth Géza az unokaöcsém volt. 
Már kiskorában írónak készült, festegetett, zenét szerzett. 

Mit mondhatok még? Huszonnyolc éves koromban találkoztam először a 
fiatal Thomas Mann-nal, akit akkor még csak a kiválasztottak ismertek, azóta 
levelezek vele, s évtizedeken át követhettem a világhír felé ívelő tündöklő 
pályáját. 1919-ben egy olasz újság megírta, hogy kivégeztek a Vérmezőn.  

Az írótól voltaképp lehetetlen nyers élményt követelni. Olyan az ő élete, 
mint egy koldustanya. Minden kincsét fölhasználta, kirabolta, elorozta az iroda-
lom számára. Érzem, hogy életrajzom se teljes. Egyik barátom a múltkor a 
kilencéves fiának beszélt rólam, s megemlítette, hogy költő vagyok. A kisfiú 
megkérdezte, mikor születtem, aztán megkérdezte, mikor haltam meg. Vélemé-
nyem szerint a költő pályája csak akkor kerek és egész, ha már meghalt. Talán 
igaza is van neki.  

 
 

Színházi élet, 1935. október 20. 
 
 
 


