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Az Édes Anna keletkezése idején Kosztolányi a Pesti Hírlap számára beszélge-
téseket készített a társadalom különbözô rétegeinek tagjaival. „Egy itt, a Kriszti-
navárosban szolgált cselédlány adta az elsô impulzust regényemhez. De ez nem
az a lány volt, aki tényleg megölte a kommün bukása után a gazdáit. Csak most,
amikor már befejeztem a regényemet, tudtam meg, hogy csakugyan megtörtént
ez az eset.” – írta Kosztolányi. 

„Gyilkosság történt. Méghozzá, mindjárt kettôs gyilkosság. A tettes szemé-
lye, ismert: Édes Anna, vízivárosi cseléd, egy éjszaka több késszúrással meggyil-
kolta Vízyéket, a gazdáit. Tettét beismeri, annak okára azonban nem tud magya-
rázatot adni. Majdnem mindent tudunk, tehát. A krimi mûfajának szabályai szerint
viszont a legfontosabb és legizgalmasabb kérdésre még válaszolnunk kell: ami
történt, miért történt? Hogyan válhat egy ártalmatlannak látszó, törékeny, fiatal
lányból gyilkos? Hogyan lehet a mintaházaspárból áldozat? Milyen apró, lényeg-
telennek tûnô mozzanatok, történések vezettek el a sorsszerû gyilkossághoz?
Ezt firtatja a vizsgálóbíró, mert az elôadás, formáját tekintve bírósági kihallgatás,
az események rekonstruálása, melyek a bíró kérdései és Anna válaszai révén

elevenednek meg. 
A regény megjelenése óta a legkülönbözôbb magyará-
zatok láttak napvilágot a gyilkosság indítékait illetôen:
volt, amely az elnyomó úri osztály és a proletariátus
örök konfliktusának megjelenését látta benne; más a
freudi »elfojtás« tragikus következményét, és volt olyan

is, amelyik a szerelmi csalódás miatti bosszúban látta a
magyarázatot. Melyik hát a sok közül? Egyik sem? Mind-

egyik együtt? Minden lepereg elôttünk a tragikus végig, még-
sem kapunk egyértelmû válaszokat, miként maga Kosztolányi

Dezsô sem adott regényében ilyeneket. Nyilván szándéko-
san. Az író világ- és emberképének legfontosabb jellem-

zôje ugyanis, hogy az élet megfejthetetlenül titokzatos
sokszínûségét, az egyén megismételhetetlen egyedisé-
gét vallja. Kosztolányi (s vele mi is) minden olyan esz-
mét elvet, amelyik leegyszerûsítô magyarázatra törek-
szik. Édes Anna tettét sem lehet magyarázni egyetlen
vagy akár több okkal sem, mert minden tette, így a gyil-
kosság mögött is ott áll az ember a maga teljes életével.
Az elôadás feltett szándéka, hogy az értelmezés és a vá-

lasz felelôssége alól a nézôk se vonhassák ki magukat.”
Soós Péter
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