
 1

Málnási Ferenc 
 

„Hová repül az ifjúság?” 
(125 éve született Kosztolányi Dezső) 

 
A Nyugat folyóirat első nemzedékének kiemelkedő alakja: író, költő, mű-

fordító, publicista, esszéíró, nyelvvédő, a humanizmus szószólója. Nyilatkozata 
szerint az ő nemzedéke vívta meg „a művészet szabadságharcát” az elavult, régi 
kultúrával szemben. Művészete a kaotikus világban a szépség felkutatására, fel-
mutatására összpontosul. Rácsodálkozott a természet jelenségeire, az emberi 
lélek rezdülését a keletkezés pillanatában ragadta meg. Kifejezésmódjának alap-
jait a XX. században kibontakozott impresszionizmus adja meg, amely a pilla-
natnyi hangulatot, élményt ragadta meg. „Az író, aki igazán teremt, elénk tárja a 
dolgokat, s eltűnik mögöttük. Semmit sem magyaráz. Azzal hat, hogy amit 
művel, az érzékletes. Hasonlít az alkotó természethez. Az sem okoskodik és 
fecseg. Csak van. A patakhoz nem járul széljegyzet. Az erdőnek nincs díszítő 
jelzője. Aki igazi elbeszélő, a felületeket mutatja, s alatta az élet mélységét. 
Mindent tud, de erről hallgat” (Káté az írásról). 

Üllői-úti fák című versével, elemző felidézésével emlékezzünk a részvét, a 
megértés, a szeretet költőjére! 

Az alkotás mindhárom szakasza öt hosszabb és három rövidebb sorból 
áll. Nyolc-nyolc sor, kilenc szövegmondat. 

A szövegösszetartó erőt már a cím sugallja, s ez a jelzős szerkezet még 
hatszor ismétlődik – refrénként. Egyúttal a szövegben az integráló erejű 
hatásával magába sűríti a vers tartalmi, hangulati, stiláris lényegét is. 

A kilenc szövegmondat tartalmi-logikai-mellérendelő viszonyban kapcso-
lódik egymáshoz. Egyes szám és többes szám harmadik személyű igei személy-
ragos szavak: legyen, borítsa, nyugszik, jár, repül, … – adtatok, voltatok, nyíljatok, 
lássák, feleljetek … fogalmazzák a mondanivalót. 

Jelentéstani elem a szövegben a szóismétlés: Üllői-úti fák. 
Az érzelmi, értelmi nyomatékosítás kedvéért a bőséget, az ártatlanságot, a 

gazdagságot kifejező szavak – szagos, virágos, ezer, fehér, édes, illat, balzsamos – 
mellé velük ellentétes szavak – bú, ciprus, altató, est, sárgult határ – sorakoznak. 

Körülírással tavaszi és őszi képet rajzol meg a költő: ég, fák, lomb, virágos 
fergeteg, édes illat, balzsamos, ciprus, sárgult határ, szél, csíra, bús lombú … Valójában 
nem természeti képet fest a költő, hanem az élet-halál, a fiatalság-öregség, a 
vágy-valóság ellentéte: ez a mű tartalmi mondanivalója. 

A mondanivaló sokoldalú megvilágítását felsorolással éri el a lírai én: lombos 
fej, ezer fehér virág, kedv, tusa, édes illat, balzsamos, ciprus … 
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A szöveg a költő monológja, bár megszólítással, búcsúszóval fordul a 
fákhoz, azok nem válaszolnak. A búcsú felfokozza az érzelmeket, talán ezért is 
zúdul a sorokból olyan elemi erővel a tavasz (az ifjúság) ereje. 

Valóságos és elképzelt világképet rajzol meg a költeményben a költő, aki 
fiatal bölcsészhallgatóként, Pesten, az Üllői út végén lakott a XX. század elején. 
Amikor később kivágták az Üllői út fasorát, a hírlapok tiltakozásul, búcsúzóul 
Kosztolányi versét közölték. A költő emlékezete újra jelenlévővé, élővé idézi a 
régi tavaszokat, s addig melengette őket a lelkében, míg egy „boldog-szomorú” 
pillanatban odakínálta-ajándékozta mindenkinek. Az olvasó pedig (talán saját 
élményeit is társítva) kialakíthat magának egy képet a költeményben megrajzolt 
világról. Eszünkbe juthat Berzsenyi Dániel hasonló hangulatú sorai: „Míg 
szólunk, az idő hirtelen elrepül, / Mint a nyíl s zuhogó patak” (Oh, a szárnyas idő 
hirtelen elrepül), vagy Csokonai Vitéz Mihályé: „Oh, idő, futós idő! / Esztendeink 
sasszárnyadon repülnek.” (Hova repül az ifjúság?) 

Kosztolányi verse kapcsolatteremtő, érzelemkifejező szépirodalmi alko-
tás. Stílusa is szépirodalmi. Jó hangzású szavak: ég, fejetek, virágos fergeteg, fehér 
virág, édes illat, balzsamos, ifjúság …. mellett a rossz hangzású haldoklik, nyugszik, 
bús, megöl … ellentéte segít a költeményben megfogalmazott gondolat, a 
fiatalság-öregség, élet-halál ellentét képszerű kifejezésére. 

A sorok jambikus lejtésűek:  
Az ég legyen tivéletek 
U – / U – / U –/U– / 
Üllői-úti fák 
U /U–/U –/ 
Rímei: a b a a b c c b. 
A költemény szavainak stílushatása az elsődleges (szótári) jelentésre rá-

épülő, a szövegösszefüggésből adódó érzelmi-hangulati többletjelentésből adó-
dik. A virágzó Üllői úti fák a fiatalság, a bús lombú fák az öregség, a halál 
jelképei. Így érthető, hogy a természeti képet felidéző szavak, főleg a „Hová 
repül az ifjúság?” sor hatására az idő múlására, visszafordíthatatlanságára utalnak, 
s az olvasó is értetlenül áll az elmúlással szemben. A fiatal s az idősebb olvasót 
is az idő múlásának érzékelésére készteti. 

Stílusértékűek a szavak a szófaji hovatartozásukkal is: a természet körébe 
sorolható szavak főnevek és melléknevek: ég, lombos fejetek, szagos, virágos fergeteg, 
fehér virág, ifjúság, édes illat, balzsamos, est, bú, ciprus, sárgult határ, szél, csira … A 
költeményben az igék szervező erejűek: a 14 ige közül 7 kijelentő és 7 felszólító 
módban áll: legyen, borítsa (felszólító), adtatok, voltatok (kijelentő), nyíljatok, szívják, 
ne lássák, higgyék (felszólító), haldoklik, nyugszik, jár, megöl, repül (kijelentő) s végül 
feleljetek (felszólító) igével zárul a vers. A repül igének két jelentése is van a 
versben: 1. telik, múlik (az idő), 2. lehullt (a virág a fáról). 
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A költemény egészét átszövi a megszemélyesítés: a fák adták a kedvet, a 
tusát, voltak, jelentették a költőnek az ifjúságot, másoknak is nyíljatok, kéri őket 
a lírai én, haldoklik a határ, a szél búsan dúdolva jár, repül az ifjúság … A meg-
személyesítések, metaforák – a tavaszi és az őszi képek, a fiatalság és az öregség 
jelképének megfelelően ellentétesek: 

lombos fejetek – bús lombú fák, bú ciprusa 
szagos virágos fergeteg – haldoklik a sárgult határ 
ezer fehér virág – megöl minden csirát 
édes illat – búsan jár(ó) szél 
adtatok kedvet, tusát – nyugszik a kedvem napja 

A „Hova repül az ifjúság?” költői kérdés egyben a vers kohéziójának alapja 
is, magába sűríti a vers tartalmát, hangulatteremtő. A mondat tartalma: az 
ifjúság hamar elrepül, múlik az idő, s a költőben és az olvasóban is felmerül a 
kérdés: Miért repül? S a kérdés ott lappang a költemény minden sorában. 

A költemény első felében a felszólító, a másodikban a kijelentő monda-
tok vannak túlsúlyban. A rövidebb sorok közül az első és utolsó „Üllői-úti fák” 
megszólítás, így illik bele a párbeszédbe, a lírai én az Üllő úti fákkal beszélget, 
kérdez, választ vár tőlük. Az első és második szakasz két utolsó sora összetett 
kapcsolatos mondat, a harmadik szakaszt egy kérdő mondat s egy felszólító 
mondat zárja. A mondatok ténymegállapításai lassítják a ritmust, segítenek a 
fájdalmas hangulat megteremtésében. 

Az igei állítmányok verbális stílusú szöveget formáznak, mely a lírai én 
egyenes beszéde. 
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