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ADY ÉS A HÉT 

Ady Endre és Kiss József kapcsolatának történetét Révész Béla fogalmazta meg elő
ször, Ady c. könyvében. Onnan került a köztudatba, hogy »az elöregedett költő, féltékeny is,, 
invitálta lapjához Adyt és azután olyan tipográfiai külsőségekkel közölte Ady kéziratait,, 
hogy úgy látszott, a »jelentkező« Ady Endre verseit csak éppen »elfogadta« Kiss József és 
Ady is odahúzódott a »kotlós« szárnyai alá. . . Adyt felbőszítette Kiss Józsefnek ez a gesztusa, 
és megírta róla Az öreg szakállas c. kegyetlen izenetű versét, de Kiss József sem maradt adós 
és innentől sokszor bántotta lapjában Ady Endre működését«.1 

Ennek a közlésnek majdnem minden mondata téves. Sokkal hűbb a tényekhez Ady 
Lajos, aki szerint bátyja 1907 őszén, mikor lapjánál, a Budapesti Naplónál bizonytalanná 
válik helyzete s új fórumot kénytelen keresni, »Többek között' gondol A Hét-re is, hol néhány 
versét kitüntető külsőségek mellett jelentette meg Kis József. Miért, miért nem, ez a próbál
kozás is sikertelen volt. Az okot közelebbről nem tudom, Kiss Józsefnek egy 1907. nov. 8-án 
kelt rövid levele azonban sejtetni engedi az okokat. A levél így szól: »Kedves fiam, Ady Endre l 
Az, hogy a leveled goromba, nem bánt; de hogy szamár, az bosszant. Én mindig nagyon 
okos embernek tartottalak és mindig nagyon szerettelek bogaraiddal együtt. Én írtam rólad 
az első kedves sorokat az irodalomban és én dicsértem legjobban, ha szépet produkáltál. 
Nyilván apró, röfögő állatok mindenfélét súgtak be rólam neked. Ugyanazt cselekedték nálam, 
de engem bajos beugratni. Ha jössz, szívesen látlak ; ha nem jössz, egyen meg a fene. Mindig 
szerető öregapád Kiss József«.2 Ez a közlés értékes adatokat és felvilágosításokat tartalmaz, 
de részben hiányos, részben helyreigazításokat kíván. 

Ady és A Hét kapcsolatának történetét helyesen úgy rekonstruálhatjuk, hogy az új 
fórumot kereső Ady jelentkezését Kiss József szívesen fogadta, de a közölt levélből követ
keztetve, Ady valamiért vissza akar lépni, Kiss József idézett levelére azonban megengesz
telődve a következő névjeggyel válaszolt: »Kedves Józsi bátyám, itt küldöm a cikket, a címet 
tessék fölcserélni, ha egy jobb ötlenek. A jegy, a Barla név, talán jó lesz, de ez is kész másnak 
helyet adni. Kezét csókolja igaz híve: Ady«. 

A keletnélküli névjegy, mely eddig csak a Kiss József-emlékkiállitás katalógusában 
jelenvén meg,3 elkerülte a kutatók ügyeimét. 1907. nov. 10. körül íródhatott, mert egy 
héttel később, nov. 17-én Ady végre bevonul mk Hét-be, úgyis mint költő, úgy is mint 
álneves cikkíró. Az Ady Lajos-emlitette félreértés tehát nem akadályozta meg ezt, a költő 
épp az általa idézett levél után lett a lap munkatársa. 1907. nov. 17-én Csolnak a Holt-
tengeren c. verse jelenik meg ott először,4 mégpedig éppenséggel nem a Révész-leirta módon, 
hanem az első oldalon, a vezércikk előtt, ahogy ez Kiss József verseivel is ritkán történt 
meg. S ettől kezdve Ady hétről hétre Glosszák cimen egy jó oldalnyi cikket is ir a lapnak, 
összesen ötször, dec. 15-ig bezárólag, amikor abbahagyja ottani munkásságát. Az első cikk 
alatt Kiss József a Bárla álnevet, Adynak ezt az eddig ismeretlen álnevét Csáthra cserélte 
fel, de az éwégi tartalomjegyzékben már ezt a cikket is a Barla álnevesek között sorolja fel. 

1 Népszerű kiadás, 1923, 99. 1. aAdy Lajos: Ady Endre, 1923, 119-20. 1. 3 Országos Magyar Zsidó Múzeum kiadása. 4 Nem említem Félhomályban c. versét, melyet már 1899. szept. 19-én közölt A Hét. Ez időben Ady 
már olvasója lehet A Hétnek. Meg kellene vizsgálni, hogy ez mennyiben járul hozzá költői felszabadulá
sához. 
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A Glosszák, Ady Endre ez eddig ismeretlen cikkei : széljegyzetek a hét politikai ese
ményeihez. Mindegyik cikk öt-hat glosszát tartalmaz, s ezek mindegyike tíz-húsz. sornyi 
terjedelmű. Nov. 17-én a magyar gazdagok szerencsétlen jótékonykodásáról ír; védelmébe 
veszi a francia nemi erkölcsöket a némettel szemben ; Magyarország szegénységének bizonyí
tékaként mutat rá, hogy a szép lányok idegenbe mennek szerencsét próbálni; á kolozsvári 
Bartha Miklós utca fejlesztésében annak jelét látja, hogy mi a halott nagyjainkat is rosszul 
választjuk meg ; Nasi olasz exminiszter áproposjából azt fejtegeti, hogy minden gazdaságilag 
túlegyenlőtlen országban megterem a korrupció. — Nov. 24-én azt ajánlja, hogy a monarchia 
«délszlávjai közt elsővé kell tenni a magyar kultúrát, mert enélkül az erőszak védelmére szorul
nánk ; szégyenletesnek tartja, hogy a demokrácia legkülönb fiai is csak olyanok, mint Fal-
Héres, Franciaország elnöke"; megemlékezik Kóburg Fülöp elvált öreg féleségének üzleti 
spekulációiról, s egy öreg párizsi nőről, aki abból él, hogy dajka volt Mussetéknél. — December 
elsején arra hoz fel pédákat, hogy nálunk a paraszt csak nemtiszta magyarságú vidéken 
lázad ; sóvárogva szól Bécsről, ahol az egyetemi tanárok mind készek megvédeni a tudomány 
szabadságát; felismeri, hogy a francia paraszt nem az ipar következtében pusztul, hanem 
éppen ott, ahol nincs ipar a közelben ; a baranyai egykéről azt a magyarázatot fogadja el, 
hogy »nagyon szerencsétlen ország lehet ám az, ahol nem engedik az utódjainkat megszületni« ; 
rámutat, hogy a kivándorlást Jászai Mari szavalatai nem képesek feltartóztatni; megemlíti 
Vajda Vojvoda Sándor visszakerülését a magyar parlamentbe. — Dec. 8-án arról ír, hogy a 
hatvanas évek magyarjai nagyszerű európai levegőt hoztak magukkal, s Ő folytatójuknak érzi 
magát; megütközéssel arról, hogy Pesten a zsidókat esküdtbíráknak sem akarják elfogadni; 
hogy inasgyerekeket látott, akik két táborra oszlottak, a szocializmus és a hazafiság nevében ; 
véleménye szerint »a magyar mágnásoknak valamikor, egy valószínűtlen, de lehető leszá
molásnál nagy enyhítő körülményük lesz, hogy külföldre jártak. Ez valamelyes megkívánását 
a különb kultúrának fogja bizonyítani«; hogy Lukács-Lucaciu László a magyar félkultúrából 
egy szomorú fertálykultúrába bukott. — Dec. 15-én azt fejtegeti, hogy Magyarországnak 
itt ma kultúrszerepe van, »noha régen és egyre késünk ezt a szerepet betölteni«; hogy Gérault 
francia komminista-anarchista tizennyolcad-huszadmagával megpróbálta megvalósítani 
álmát, de hívei otthagyták. »Emberek, főképpen magyarok, — fűzi hozzá, — óvakodjatok 
attól, hogy megvalósítsátok, amit beszédekben ígértek«, űúnyös keserű sorokat ír az OMGE 
»kívül angol-beiül tung .z« urairól, akik szűz telekkönyvek boldog urai«. »Az intellektuel hordán, 
bocsánat a szándékosan durva szóért«, ma »religiös düh észlelhető«; Magyarország bezzeg 
nem hűtlen Istenhez, mert el sem hagyta : »Mi, keveseken kívül, nem estünk át semmi intellek
tuális válságon századok óta«. Kiss József-ünneplés előtt álmélkodva kérdi, honnan hozta a 
költő az ő csodás fiatalságát. Végül rámutat a magyar társadalom végtelen türelmére a kor
rupcióval szemben. Mind e témákat nem fejti ki, csak megpendíti, mégpedig, talán A Hét-hez 
alkalmazkodva, keserűen gúnyos, fölényeskedő modorban. 

De csak az év végéig marad a lap munkatársa. Dec. 15-én a Budapesti Naplóban 
még hozzájárul egy cikkel Kiss József költői munkássága negyvenedik évfordulójának meg
ünnepléséhez, ezt írva : »Egy kapocs volt a lelke negyven évig, a mi dacos ázsiai szívünk és 
Európa között«. A dec. 21-i jubileumi szám még közli Az én rosszaságom c. versét, s dec. 29-én 
Kosztolányi Dezső magasztaló cikkét a Vér és aranyról. Ezzel azonban megszakad kapcsolata 
A Héttel, s 1908. jan. elején már Rákosi Jenő lapjának ajánlkozik fel.5 Hogy mi volt a szakítás 
oka, egyelőre nem tudjuk ; okunk van remélni, hogy lappangó dokumentumok talán még 
fényt fognak erre is deríteni. Az azonban kétségtelen a mondottak után, hogy Révész közlése 
téves: nem igaz, hogy Ady azért hagyta abba közreműködését, mert A Hét sértő módon 
közölte verseit, hiszen épp verse közlésekor csap fel állandó munkatársául. 

1908-ban A Hét Ady ellen fordul. Része lehet ebben, hogy Kiss József környezete 
ezidőtájt megváltozik: már nincs mellette Ignotus, helyette a szocializmus-faló Cholnoky 
Viktor A Hét vezérpublicistája, nagyobb szerepet kap a nacionalista Márkus László s dolgozni 
kezd számára a hatalmat mindig kiszolgáló Sebestyén Károly. Marco (= Márkus László) 
E föld a lelkek temetője címen burkoltan már Adyt támadja : »Nem igaz, hogy ez a magyar 
ugar a lelkek temetője, csupán az impotensek temetője ez a föld, az alkotó ember azonban 
munkába fogja az ugart és beleveti a maga kultúrájának gazdag vetését«. Nov. 22-én a Toll 
és tőr rovat A megrugdalt kórus címen gúnyos glosszát ír Adyról a duk-duk-affér alkal
mából. * 

Viszonyuk olyan mértékben romlik, ahogy a Nyugat mozgalma és tábora izmosodik 
s Ady népszerűsége árnyékba borítja Kiss József tekintélyét. Az utóbbinak ingerültsége külö
nösen kiélesedik 1910 tavaszán, mikor a Nyugatnál gazdag mecénás jelentkezik Hatvány 
Lajos személyében, aki a Neue Rundschaunak az új magyar irodalomról írt esszéjében, meg 
sem említi Kiss József nevét, csak Adyt méltatja. A Hét 1910 ,márciusától kezdve csupa 

c Ady Lajos: Id. mű 120. I. 
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fulánk Hatvány, a Nyugat és Ady felé. Hétről-hétre támadja őket. (Sn) (= Sebestyén Károly) 
gyilkosnak szánt gúnyos támadást intéz hatvány ellen Ich und die Bächer c. könyve alkal
mából, egyben mellesleg újból feltálalja az unt, "ostoba vádat Ady versei értelmetlenségéről. 
Márc. 13. és 20-án a Toll és tőr-rovat ellenséges glosszát közöl Hatvány és a Nyugat ellen, 
majd 20-án megint Sebestyén támadja Hatványt, aki szerinte tehetség nélkül, pusztán a pénze 
révén akar az irodalom vezére lenni, s egyben a mai költőt, aki a szabad szegénység kősziklái
nál jobban szereti a luxust, elhelyezkedik hát »a függés bársonypamlagán. És harsonaszóval 
köszönti a tőkét, amely a véletlen egy mulatságos szeszélye folytán szóbaáll vele«. Hatvány 
figyelmeztette Adyt e cikkekre. 1910. márc. közepén kelt levelében olvassuk : »Láttad A'Hét 
és az Alkotmány kirohanásait? Különben itt küldöm«. Betetőzi a csipkelődéseket magának 
Kiss Józsefnek durva nyilatkozata a Budapesti Napló 1910. márc. 27-i ankétjén a legújabb 
magyar irodalomról. A költőt ezúttal teljesen elhagyta nemcsak az a jóindulat, amelyet addig 
a fiatal írók iránt tanúsított, de a józan ítélőképessége is. A napilap kérdésére, hogy kell-e 
erkölcs az irodalomban, azt feleli, hogy az új írók szerint »a szerelem a tehén és a bika eszme
cseréje«, arra a kérdésre pedig, hogy hosszabb életet jósol-e az újabb áramlatoknak, az a válasza, 
hogy »három kávéházi törzsasztal«-ról nem érdemes próféciát mondani. Holott nyilvánvalóan 
épp az lobbantotta lángra haragját, hogy itt már nem három kávéházi törzsasztal ügyéről 
volt szó. Kiss József soha életében nem tett ily szerencsétlen nyilatkozatot. 

Ady jogos haragjában a Nyugat 1910. ápr. 16-i számában Az öreg szakállas c. verssel 
válaszol. Kegyetlen gúnnyal pellengérezi ki Kiss József önhittségét és élelmességét, bár most is. 
igaz mérlegre igyekszik állítani őt, írván : 

Vén költőm, régi ideálom, 
Engem bánthatsz, mégis szeretlek. 

, Ha nem voltál tán új, egész, nagy, 
Hittél magadban. 

A Nyugat ugyanezen számában Fenyő Miksa is szóváteszi a Budapesti Napló ankétjét 
Egy körkérdésről c. cikkében, s a válaszok közül, mint a leggonoszabbat, épp Kiss Józsefet 
emeli ki. Nem alap nélkül mutat rá, hogy Kiss József hivatva volt a kiválóbb új magyar 
tehetségek érvényesülésének segítésére. Ehhez »csak éppen az kellett volna, hogy irigység 
nélkül, talán egy kis szeretettel nézze az új idők új dalainak lantosait, hogy az irodalmi szem
pontokat legalábbis annyira becsülje, mint a gazdaságiakat. Elmulasztotta. S az irodalmi 
fejlődés szépen félreállította Kiss Józsefet«. Kiss József valóban megbűnhődött irigységéért. 
Ady versének sújtó hatását az irodalmi közvéleményben még Adynak Kiss Józsefet méltá
nyoló — de kevésbé ismert — cikkéi sem tudták többé ellensúlyozni. 

A Hét tovább is folytatja á nyelvöltögetést. Cholnbky Viktor például május 1-én 
Egy tehetséges magyar költő felfedeztetése címen gúnyos cikket ír Ady Petőfi-esszéjéről. Még a 
Heti postá-ban is a Nyugatot csipkedik. Április 10-én pl. azt üzenik valakinek: »Verseit nem 
tudjuk megérteni. A kéziratot átveheti s ajánljuk, forduljon a versekkel a szomszédba, ott 
hivatásszerűen foglalkoznak költők felfedezésével s elveszettnek tartják a napot, amelyen 
legalább három költőt fel nem fedeztek«. A diadalmas Nyugat azonban már nem is hederít 
az ilyenekre. 

,De bármennyi epe volt is e cikkecskékben, mindez csak csipkelődés volt, nem életre
halálra szóló háború, aminőt Rákosi Jenő vagy Tisza István folytatott Ady ellen. így történ
hetett, hogy Adynak rtem Az öreg szakállas az utolsó szava Kiss Józsefhez. Csakhamar túl
emelkedik jogos sérelmén, s mikor három év múlva, 1913-ban Kiss Józsefet születése hetve
nedik évfordulóján ünneplik, megragadja az alkalmat, hogy a Nyugatban egy újabb cikkel 
jóvátegye a versével okozott bántást. Oly igazságszeretettel, mely nem tartozik emlegetett 
tulajdonságai közé, méltatja a Knyáz Potyemkin költőjét, akit a Kiss Józseftől eddig elzárkózó 
reakció épp most kezd keblére ölelni. Ady kimondja, hogy mostani lármás ünneplőinél Ő 
»régi és régibb szerelmese« az Öreg poétának, ki »maga egy kietlen, sötét irodalmi korszaknak 
majdnem egyetlen hűséges lámpahordozója volt, hírnök-lélek, versfaragó, de a legmüvészebbek 
közül való, aki már költő, sőt nagy költő«. 

• Hatvány L.: Ady a kortársak közt, 143. 1. 
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