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akinek pedig nem tetszik, szidja össze – Amanchich Metellt. Mert ha a dolog mulat-
ságos: én írtam meg; ha ellenben unalmas: Metellel történt.”7 Igaz, itt a hitelesség-
feltétel elsősorban a szórakoztatás kritériumába olvad be.

Az Esti Kornél első fejezetében olvasható megállapodás szerint Esti Kornélban (és 
írásaktusaiban) egyúttal a „javíthatatlan romantika” is inkarnálódik, és itt fontos 
hangsúllyal bír a javíthatatlanság. Ezek szerint az írópartner által alkalmazott szte-
nografi kus és erősen kalkulatív („felezős”) lejegyzőrendszernek, amely a „kevés dísz, 
kevés szó” ismérvét követve legalább ennyire az adattömörítés ökonómiájának is 
adózik, részben érintetlenül kell hagynia Esti kalandjait. Végtére is, Esti Kornél 
nemcsak „úti élményeket”, hanem „regényfejezeteket” szállít partnerének, amelyeknek 
csak egy szorgos, a fejezeteket összefűző, ezek kohézióját biztosító munkatársra 
van szüksége, hogy könyv álljon össze belőlük. Az Esti Kornél esetében a szerzőség 
klasszikus felfogása helyett egy olyan összetett szerzői funkció körvonalai rajzolódnak 
ki, amely ugyanakkor a bevont személyiségek redukálhatatlan egymásrautaltságához 
vezet: az a vélemény, hogy Sligorák Anasztáznak vagy Esti Kornélnak „igaza van” 
csakis a (már) illuzórikus szerzői névhez kötődő írásjelenetek függvényében cáfol-
ható, vagy erősíthető meg.

7 Cholnoky Viktor, A sapkaszél, Budapest 1905/283., 2. Maga Trivulzió is tekinthető „kétszívűnek”, 
már amennyire neve az olasz-szláv „kvarneró-kreolságot” egyesíti. Vö. Cholnoky Viktor, Trivulzió 
szeme = U., Tammúz, Franklin, Budapest, 1910, 82.

ARANY ZSUZSANNA

„A meztelen király”
Kosztolányi Dezső irodalompolitikája

Köztudott, hogy Kosztolányi Dezső 1929-ben A Toll című folyóirat Ady-ankétján 
olyan vitairatot közölt, amellyel lavinát indított el az akkori irodalmi életben. Az 
Ady-vita ügye napjainkban már irodalomtörténeti közhelynek számít, mégis érdemes 
beszélnünk róla: ez az eset vezet el ugyanis a kései Kosztolányi irodalompolitikai 
megnyilvánulásainak föltérképezéséhez. Életrajzi kutatásaim alapján állítom, hogy 
Kosztolányi az Ady-vitát követő hónapokban több olyan szépirodalmi szöveget írt, 
amelyeket (irodalom)politikai allegóriaként is értelmezhetünk. Mindezek ismereté-
ben pedig azon klisévé merevedett tézis újragondolását szorgalmazom, mely szerint 
Kosztolányi az „apolitikus” írói magatartás képviselője volt.

Kosztolányi Dezsőtől nem állt távol a(z irodalom)politika, amint azt a Pardon-
korszakkal foglalkozó eddigi munkákból is láthattuk. Az utóbbi években megjelent 
tanulmányok1 a rovat egészével, illetve a szerzőség kérdésével foglalkoznak ugyan, 
ám nem elemzik részletesen az egyes glosszákat: nem tárják föl teljes egészében, hogy 
pontosan milyen kérdéskörök kerülnek napirendre bennük. Még a tipizálás sem tör-
ténik meg, a Pardonok ugyanis jól körülírható (tematikai) csoportokba sorolhatók. 
Annál pedig lényegesen több társadalmi (és történelmi) problémát érintenek, mint 
amiről a szakmai közönség tud. Ezenfelül külön kérdéskört képeznek az Új Nem-
zedékben publikált további (főként névtelen) szövegek, köztük számos vezércikk.2 
Föltevésem szerint azonban nemcsak az Új Nemzedéknek írt a Tanácsköztársaság 
bukását követő időszakban Kosztolányi, hanem a Szőts Pál3 szerkesztette Reggeli 
Híreknek is, mely először 1919. augusztus 18-án jelent meg. Az 1929-es „ügy” vizs-
gálatakor nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül sem a Pardon-korszakot, sem a Reggeli 
Hírekben való esetleges szereplést, sőt még a korábbi, világháborús időszakot sem.

Az Ady-vita mint (irodalom)politikai kérdés

Miután az Ady-vita egyes állomásai és a résztvevő szereplők megszólalásai ismertek 
– legutóbb és legalaposabban Veres András foglalkozott vele4 –, így ezek részletes 
1 Az egyes folyóiratokbeli tanulmányok többek között az alábbi kötetekben olvashatók: Bíró-Balogh 

Tamás, Mint aki a sínek közé esett. Kosztolányi Dezső életrajzához, Equinter, Budapest, 2014.; Lengyel 
András, A mindennapok szemüvegkészítői. Sajtótörténeti tanulmányok, Nap, Budapest, 2013.; Szegedy-
Maszák Mihály, Kosztolányi Dezső, Kalligram, Pozsony, 2010.; Arany Zsuzsanna, Isten bálján. 
Kosztolányi-tanulmányok, Művészetek Háza, Veszprém, 2011.

2 A kérdéskörrel eddig főként Bíró-Balogh Tamás és Lengyel András foglalkozott, illetve a Kosztolányi 
kritikai kiadás számára magam is végeztem gyűjtéseket.

3 Volt országgyűlési képviselő, a Nemzet és a Fővárosi Lapok egykori munkatársa.
4 Veres András, Kosztolányi Ady-komplexuma. Filológiai regény, Balassi, Budapest, 2012.
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bemutatásától eltekintek, és csak a gondolatmenet szempontjából releváns hozzászó-
lásokat idézem. Fő kérdésem e ponton, hogy mennyiben volt (irodalom)politikai – és 
nem irodalmi/esztétikai – jellegű a vita. 1929. július 14-én közli a Zsolt Béla szerkesz-
tette A Toll folyóirat Az írástudatlanok árulása című pamfl etet,5 melyre nemcsak az 
irodalmi élet képviselői válaszoltak, hanem a politikai napilapok cikkírói is. Az „ügy” 
nem maradt meg tehát a halott Ady Endre ügyének, hanem az élő Kosztolányi, sőt 
„a kosztolányik” politikai ügye lett belőle.

Kosztolányi Pardon-korszaka idején az egyik legnagyobb ellenfélnek a Népszava 
szerkesztőségének munkatársai bizonyultak. Tudható, hogy a lap mögött álló szo-
ciáldemokraták, valamint az Új Nemzedék társtulajdonosa, Bangha Béla – és rajta 
keresztül a nemzeti radikálisok – köre állt szemben egymással; a két érdekcsoport 
küzdelmeinek egyik színtere pedig a sajtó volt. Talán a legemblematikusabb eset, 
mely ben a „pardonozó” Kosztolányi és a Népszava közötti ellentét megmutatkozott, 
a Somogyi–Bacsó-gyilkosság ügye volt. A lap akkori szerkesztőjét, Somogyi Bélát 
és egy fi atal újságírót, Bacsó Bélát a fehérterror idején gyilkolták meg. Az esetre 
rea gálva A nemzeti gyászhoz címmel megjelent egy Pardon-glossza, mely – erős poli-
tikai éllel – élcelődik a tragédián.6 Lengyel András feltételezése alapján a cikk szerzője 
maga Kosztolányi. A véres költő című regényben ugyanis találunk olyan részleteket, 
me  lyek a Somogyi–Bacsó-ügy leírásának retorikájával állíthatók párhuzamba.7 
Ugyanez a Népszava tíz évvel később több cikket is közölt az Ady-vitáról, nem feled-
kezve meg Kosztolányi 1919–21-es szerepléséről.

A sort Révész Béla szövege nyitja, 1929. július 28-án. Révész még igyekszik meg-
maradni az „irodalmi mederben”, ám már nála is olvashatunk (akkori) aktuálpolitikai 
utalásokat, sőt a politika „előhozásával” fenyegetőző kitételt: „Kosztolányi Dezső föl-
fölbukkanó politikai hajlandósága, felelőtlen ösztönössége akarná igy elra gadni a prog-
resszió táborától Ady politikai verseit, amelyek valóban nem politizálnak, de a magyar faj 
tragikumát érzékeltetik, a Dózsák, a Tiborczok, az Esze Tamások indulatával. Ám, 
itt, most, nem »politizálni« akarunk, bár erre is sor kerülhet, ha majd muszáj…”8

Brichta Cézár Megint Ady? című cikke augusztus elején látott napvilágot, ugyan csak 
a Népszavában. Brichta írásából az derül ki, hogy Ady említésekor már nem annyira 
magáról a költőről és munkásságáról van szó, mint inkább forradalmi jelképről: az 
akkori baloldali irányzatok képviselőinek – „a forradalmároknak”9 – ikonjáról. Moz-

5 Kosztolányi Dezső, Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről, A Toll 1929. július 14., 
7–21. A szöveg műfaji meghatározásával kapcsolatban lásd Veres, I. m., 13–14.

6 [Szerző nélkül,] Pardon… A nemzeti gyászhoz, Új Nemzedék 1920. február 21., 3.
7 Lengyel András, Egy Pardon-cikk s utóélete. A publicista Kosztolányi portréjához, Magyar Média 

2001/2., 5–15.
8 Révész Béla, A hajrá Ady körül, Népszava 1929. július 28., 9–10.
9 A forradalmárok megjelölés mind az őszirózsás forradalom, mind a Tanácsköztársaság híveit takarja. 

A mérsékeltebb baloldaliak jelentős része azonban – főként a vörös terrornak köszönhetően – a Tanács-
köztársasággal már kevésbé rokonszenvezett. A Gellért Oszkár szerkesztette A diadalmas forradalom 
könyve című kiadványban például még a legkülönbözőbb „forradalmi” véleményeket olvashatjuk, közös 
platformon megjelenve. Vö. A diadalmas forradalom könyve. A népkormány tag jainak, a forradalom 
szereplőinek és 75 magyar irónak önvallomása. A forradalmi napok hiteles krónikája, szerk. Gellért 
Oszkár, Légrády Testvérek, Budapest, 1918.

galmuknak nemcsak szellemi-alkotói „vezére” volt Ady, hanem identitást adó és iden-
titást erősítő szimbólummá vált. Erős érzelmi töltettel bírnak azok a vallomások, 
melyekben arról olvashatunk: mit jelentett a főként baloldali értékrendet követő 
(„progresszív”) szerzők számára Ady. Brichtánál például a következőket találjuk: 
„Nem is az volt a fontos akkor, hogy Ady volt-e a legnagyobb. Ady volt a név, a szug-
geszció, a lobogó, a láng, amely tüzesitette a kétkedőket, hevitette a lankadókat, 
amely szembe fordult az akkori maradisággal. Ha nem is mindig az a hős, az az ér-
demes, akit vállára emel a tömeg, akkor is övé az érdem, mert ő az eleven szobor, 
a gondolat inkarnációja, a tüz, a tükör, amely megmutatja: ime vagy igy és ilyen! 
Ő akkor lámpás volt, amely világitott, amellyel világitottak, lehet, hogy érdemtelenül, 
nem fontos. A szeretet igéit Krisztus előtt már hirdették kóbor prédikátorok, már 
jóval előtte jártak szegény tanitói a népnek, akik simogatták a megbocsátást és nyese-
gették a Jehova-szigort, de Krisztus volt a nép felé forditott Istenember, a tükrözése, 
mindenki mondanivalójának a hirdetője, a megértője a szavaknak. A valaki, aki kel-
lett, mert az idő szomjazott reá.”10

Az eredetileg irodalmi-esztétikai problémafölvetésből tehát érzelmi kérdés válik, 
amit a politikai (jó esetben csak) szópárbajok (és nem fegyveres föllépések) szintje 
követ. Veres András arra is utal, hogy régóta lappangó politikai (és ezzel együtt hatal-
mi) (érdek)ellentéteket sikerült Kosztolányinak felszínre hoznia: „Már az első újság-
cikkek nyilvánvalóvá tették, hogy az Ady-kérdés megbolygatása 1929-ben változatla-
nul casus bellinek számít.”11 A Népszava Figyelő névtelen újságírója rövid kronológiát is 
készít az irodalmi kérdéskör politikává válásának folyamatáról. Leírja, hogy a 20. 
század első évtizedeiben hogyan változott Ady megítélése, azaz: a hatalom mikor és 
hogyan viszonyult alakjához és költészetéhez. A fölvázolt „fázisok” közül a keresz-
tény kurzus két időszakának bemutatása a következő: „A kurzus első korszakában, a 
»kilengések« idején: Destruktiv zsidóbérenc. Rothadt keresztény. A magyar faj árulója, 
a »patkányforradalom« szellemi előkészitője. Politikai verseit nem szabad nyilvánosság 
előtt elszavalni. […] A kurzus második korszakában, a »konszolidáció« napjai ban: Ady 
nem is annyira destruktiv. Nem bünös, hanem bünös fölforgatók áldozata, akik vissza-
éltek tehetségével, de akiket szive mélyén maga is gyülölt. Ady nem szerette a zsidókat, 
sőt utálta őket.”12 Az idézett cikkből is kiderül: nem pusztán a baloldali nak nevezhető 
csoportosulások foglalkoztak Adyval, tűzték őt zászlajukra, és így végeredményben 
„használták föl” költészetét, hanem a Horthy-vezette kurzus is, akár pro, akár kont-
ra. Ugyanezt támasztják alá az Előörs című fajvédő lap13 cikkei is. Féja Géza írja pél-
dául 1929. július 27-én: „a színmagyarság lelkében egy nagy átértékelés ment végbe; 
Ady Endre átmentődött a magyarsághoz és a magyarságnak Ady Endre megszűnt 
egy kis irodalmi klikk, egy kis irodalmi professzionizmus költője lenni, Ady Endre az 
10 Brichta Cézár, Megint Ady?, Népszava 1929. augusztus 4., 10.
11 Veres, I. m., 183.
12 [Szerző nélkül,] Az Ady-per, Népszava Figyelő 1929. augusztus 4., 2.
13 A hetilap (1928 és 1932 között) a Fajvédő Párt megalapításában részt vevő Bajcsy-Zsilinszky Endre 

orgánuma volt. Miután eltávolodott Gömbös Gyulától és politikájától, Szabadság címen jelent meg 
lapja, és szemléletileg is irányt váltottak. Veres András szintén hivatkozik az Előörsre, „Bajcsy-Zsilinszky 
Endre fajvédő lapja”-ként aposztrofálva azt. Vö. Veres, I. m., 185.
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egész magyarság kincse lett.”14 Az egyes szerzői életművek politikai kisajátítása tehát 
nem volt idegen gyakorlat a 20. század első évtizedeinek Magyarországától sem, füg-
getlenül attól, hogy maga az adott szerző részt vett-e korának politikai közéletében.15

Miként válik Kosztolányi és „a kosztolányiak” ügyévé tehát az Ady-ankét apro-
pója? Kérdésünkre a legegzaktabb feleletet A megkontrázott Ady című publicisztika 
írója – Haraszti Sándor16 –, valamint Nyigri Imre adja meg. Haraszti egyenesen ki-
mondja: „ez a vita nem irodalmi házi pörpatvar. Több: politika.”17 Véleményem szerint 
azonban éppen attól válik politikaivá a vita, ahogyan a politikai napilapok cikkírói és 
az irodalmi élet egyes szereplői reagálnak rá. Nem Kosztolányi az, aki politikát akar 
„csinálni” az Ady-kérdésből, hanem bírálói. A Népszava-cikkek egyértelmű politikai 
élét Veres András sem tagadja: „A megkontrázott Ady című publicisztika (az augusz-
tus 7-i számban) már kifejezetten politikát lát Kosztolányi fellépésében.”18 Haraszti 
logikája és retorikája könnyen érthető, egyértelmű megfeleltetésekkel operáló, minek 
köszönhetően aztán erős csúsztatásokba torkollik. Célja nem az irodalmi és esztéti-
kai kérdések megvitatása, hanem lapjának (és a mögötte álló csoportoknak) politikai 
érdekképviselete. A relációk az alábbi idézetből is világosan kiderülnek: „porondra 
pattant Kosztolányi Dezső és kimondta, ami már régen furta az oldalát, kimondta 
bátran: Ady nem kell, Ady nem lehet vezér. Egyszóval: revizió, Ady-revizió! Ez ma-
gyarul azt jelenti, hogy aki Adyt nagynak látja, aki szereti, az a forradalmat szereti. 
A forradalmat és nem az ellenforradalmat. Azt, amit Kosztolányi szeret. […] Koszto-
lányik és Babitsok kötelessége védeni, ami ma van – az ellenforradalmat, az elefánt-
csonttornyot, a l’art pour l’artot. Nemcsak a saját érdekükben, hanem a kurzus ér-
dekében, Bethlen érdekében. […] Kosztolányi és a Kosztolányik érzik, tudják, hogy 
vagy a forradalmár Ady számol le velük, vagy ők számolnak le a forradalmár Adyval. 
Egyéb megoldás nincs, nem lehet.”19 Haraszti cikke az ún. hamis dilemma iskolapél-
dáját adja („aki nincs velünk, ellenünk van” stb.), és az irodalmat nemcsak két táborra 
osztja, hanem az egyes szereplőket politikai erőkhöz is rendeli. Ady és Kosztolányi 
neve egyaránt cégérré válik – a kifejezést maga a cikkíró is használja –, az eredetileg 
irodalmi/esztétikai kérdéskört tárgyalni kívánó fórumok pedig már nem is irodalom-
politikai, hanem egyenesen (párt)politikai csatatérré lesznek.

Nyigri Imre szövege nemcsak „rákontráz” A megkontrázott Ady című cikkre, ha-
nem azt is megmagyarázza, Kosztolányi miért válhatott az „ellenforradalom cégéré-
vé”: „miért engedték a más programu »Toll«-ban, hogy julius 14-én kikáromkodja és 
kipardonozza magát […] az »Uj Nemzedék«-nek a hirhedt pardonirója: Kosztolányi 
Dezső, aki, igenis, gyilkos rovatával segitett olyan atmoszférát teremteni, amely gyilkossá-
14 Csaba [Féja Géza], Ady és Kosztolányi, Előörs 1929. július 27., 9–10.
15 Ady esete ez utóbbi szempontból szintén külön tanulmányt érdemelne.
16 A cikk alatt olvasható (H – i.) névjegy szerzőjeként az Sz. Debreczeni-féle álnév lexikon – kérdőjelesen, 

de – Hidvégi Sándort valószínűsíti. Vö. Sz. Debreczeni Kornélia, Magyar írói álnév lexikon, PIM, 
Budapest, 1992, 201. Veres András azonban Haraszti Sándort tartja a cikk szerzőjének. Mivel állítását 
éppen Haraszti visszaemlékezéseivel támasztja alá, így az ő verzióját fogadjuk el: Veres, I. m., 184. 
Vö. Haraszti Sándor, Befejezetlen számvetés, Magvető, Budapest, 1986, 146–147.

17 (H – i.) [Haraszti Sándor], A megkontrázott Ady, Népszava 1929. augusztus 7., 5.
18 Veres, I. m., 184.
19 [Haraszti], A megkontrázott Ady.

gokban robbant ki.”20 Kosztolányi válaszol a támadásra: nem az Ady-cikket érő kritikára 
– melynek egyébiránt nem sok nyomát találjuk a Népszavában olvasható szövegben –, 
hanem politikai meghurcolására. Nyilatkozata a Pardon-korszak tárgyalásához is 
adalékot ad: „Nem igaz, hogy az »Uj Nemzedék« – Pardon-rovata az én rovatom 
volt. Igaz, hogy mint a lap munkatársa, akár a többi rovatba is, ebbe is irtam, de 
mindig oly szellemben és hangon, hogy az izgatás vádja nem érhet hozzám. Éppen 
ezért fölháborodással utasitom vissza azt a következtetést, amelyet a Népszava va-
sárnapi cikkirója munkásságom szándékához és hatásához füz. Itéljék meg vélemé-
nyeimet tetszés szerint, de emberiességemet és jóhiszemüségemet ne vonja senki 
kétségbe.”21 Nyigri Imre elfogadta Kosztolányi reakcióját, és a következőket közölte: 
„Kosztolányi Dezső nyilatkozatát szivesen tudomásul veszem, mert egy »közhit« 
megcáfolását jelenti. Tévedésemhez füzött következtetéseimet visszavonom.”22 A tör-
ténethez hozzátartozik, hogy Kosztolányinak segítettek barátai a vádaskodók el-
hallgattatásában. Gellért Oszkár írja le, miként történt az eset: „Kosztolányit, évek 
múlva, a Népszava keményen megtámadta, mint a Pardon-rovat egyik íróját. Egészen 
lesújtva jött el a Nyugat szerkesztőségébe és a segítségünket kérte. Hiszen mi ketten 
– Osvát és én – jól ismerjük a stílusát; könnyen megállapíthatjuk, hogy melyik Par-
don-cikk volt véresszájú, melyik nem. Az uszító cikkeket nem ő írta. És letett az 
asztalra egy csomó Uj Nemzedéket. […] Osvát azt ajánlotta, menjünk el a szociálde-
mokrata lap szerkesztőségébe s próbáljunk segíteni Kosztolányin. Viszolyogva enged-
tem a kérésének. A Népszava egyik szerkesztőjét Osvát megkérte, hogy ne bántsák 
Kosztolányit […]. Másnap Kosztolányi elégtételt kapott a Népszavától”.23

A Népszava támadásain kívül érdemes további lapokat is megnéznünk, hogy érzé-
keltessük: nem Ady és Kosztolányi irodalmi munkássága volt a tét, hanem az érzelmi 
indíttatású – legalábbis azt hangsúlyozó – politikai érdekérvényesítés. A Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt elméleti folyóiratának, a Szocializmusnak hasábjain 
Szélpál Árpád szólt hozzá a vitához. Míg a Népszava – napilapként – sokszor érintőle-
gesen tudott csak foglalkozni a kultúra ügyeivel, addig a Szocializmus átfogó, terjedel-
mes írások megjelentetésére is vállalkozott.24 Szélpál értelmezésében – illetve cso-
portérdekét szolgáló retorikájában – Ady a „munkásság lelkében” élő „termékenyítő 
erő” lesz, Kosztolányi pedig ellenséggé, azaz „ellenforradalmi mentalitású költővé” válik. 
A tisztán irodalmi/esztétikai kritika kívánalma – melyet Kosztolányi Dezső szorgalma-
zott – a politikamentesség álarcává silányul: azé a látszólagos állásfoglalás-mentesség-
gé, mely az „uralkodó osztályokat” (itt: a munkásság ellenségeit) jellemzi.25 Cikkének 
20 Nyigri Imre, A megcsufolt Ady. Káromkodások és pardonok, Népszava 1929. augusztus 11., 4.
21 [Kosztolányi Dezső és Nyigri Imre nyilatkozatai,] Népszava 1929. augusztus 14., 8.
22 Uo.
23 Gellért Oszkár, Kosztolányi Dezső = U., Kortársaim, Művelt Nép, Budapest, 1954, 262.
24 Vö. Erényi Tibor – Szabó Ágnes – Pintér István – Standeisky Éva, A kultúra kérdései a Szocia-

lizmus című folyóiratban, Világszabadság 34. sz., online: vilagszabadsag.hu/index.php?f=421 
25 „»Tiszta irodalom«: tanult és müvelt emberek gyönyörüsége, kiválasztottak mágiája, mentes minden 

kapcsolattól, amely az irodalmi élettel vonatkozásba hozhatná, – mondjuk ki: mentes állásfoglalástól, ha 
ugy tetszik politikától, hogy igy, állásfoglalás- és politikamentesen, olyan célt szolgáljon, amely a másik 
oldal kezében a szellem fölszabadulása ellen vivott harcban jól elmaszkirozott tüzérségi támaszpont 
legyen.” Szélpál Árpád, „Ady-revizió”, Szocializmus 1929. szeptember, 282.
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zárlatában egyenesen harcra buzdít: „az Ady-vita jó volt arra, hogy a harc nyiltabb 
legyen. [… A] »tiszta irodalom« jelszava alatt kibontotta zászlaját az irodalmi ellenfor-
radalom és fölvonuló előhada Ady ledöntésén keresztül próbál előretörni. Jól tudjuk: 
az átértékelő folyamat nem folyhat le harc nélkül. Álljuk a harcot.”26

Hasonlóan erős érzelmi töltettel bírnak Az Ember cikkei is. A szerkesztőről, 
Göndör Ferencről, valamint lapjáról szükséges elmondanunk, hogy – a Népszavához 
hasonlóan – ugyancsak „a pardonozó” Kosztolányi és a nemzeti radikális Új Nem-
zedék komoly politikai ellenfele volt. A lapot 1918-ban alapította Göndör, aki szere-
pet vállalt mind az őszirózsás forradalomban, mind a magyarországi kommünben. 
A Tanácsköztársaság bukását követően Az Ember a bécsi emigráns sajtó egyik vezető 
orgánuma lett, később pedig New Yorkban működött. 1929-ben az amerikai magyar 
sajtó egyik fórumaként föllépve vesz részt az Ady-vitában: nemcsak maga Göndör 
közli vezércikkét a kérdésről,27 hanem újabb ankétot is kiír.28 A fölhívásra mindössze 
pár reagálás érkezik, melyek inkább Kosztolányit mint embert próbálják lejáratni. 
Ifj . Hombár Mihály egyenesen egy „apocolokynthozis” nevű pszichopatológiai jelen-
ség áldozatának tartja Kosztolányit, kinek „védőügyvédjeként” mutatkozik be cinikus 
hangvételű írásában.29 Ady Endre költészetének – és Kosztolányi vitairatának – 
ügye túlmutat tehát az esztétikai kérdéseken: érzelmileg motivált személyes ügyek 
halmazává és politikai jellegű konfl iktusok terepévé válik.

Válaszolt-e Kosztolányi Dezső a támadásokra, és ha igen, milyen formában tette 
azt? A kérdést azért is fontos tisztáznunk, mert ha nem válaszolt volna, hallgatását 
beleegyezésként is értelmezhetnénk, illetve bizonyítást nyerne: Kosztolányi mégiscsak 
azokkal az irodalmi (és irodalompolitikai) szekértáborokkal értett egyet, amelyek 
Adynak a (politikai és esztétikai értelemben egyaránt fölfogható) vátesz szerepét 
osztották le; vagy: Kosztolányi nem volt elég bátor a kiálláshoz, és – látván a tekinté-
lyes ellentábort – inkább hallgatásba burkolózott.

Kosztolányi válaszaként az irodalomtörténet idáig mindössze azokat a kézirat-
ban maradt vázlatokat fogadta el, amelyek egy lehetséges tanulmányhoz – esetleg 
könyvhöz – készültek, ám szerzőjük végül nem jelentette meg őket. A Diktatúra és 
irodalom összefoglaló címet viselő szövegegyüttest elsőként Illyés Gyula publikálta,30 
majd Réz Pál közölte újra.31 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kéz-
irattárában – Aczél György hagyatékában – föllelhető belőle egyetlen kéziratlap, 
ám ez nem segíti a további tájékozódást.32

26 Uo., 284.
27 Göndör Ferenc, Ady Endre és akik detronizálni szeretnék, Az Ember 1929. augusztus 17., 1–6.
28 „Az amerikai magyarság soraiban is sok ezernyi rajongó hivője van Ady költészetének és ezért elhatá-

roztuk, hogy Az Ember hasábjait megnyitjuk egy Ady anket számára.” [Göndör Ferenc,] Az Ember Ady 
anketje, Az Ember 1929. augusztus 17., 10.

29 Ifj . Hombár Mihály, Apocolokynthozis. Avagy szót kérek a nagy Kosztolányi védelmében, Az Ember 
1929. szeptember 21., 6.

30 Kosztolányi Dezső, Diktatúra és irodalom. Válasz, vallomás = U., Hátrahagyott művei, III., Kortár-
sak, I., s. a. r. Illyés Gyula, Nyugat, Budapest, é. n. [1940], 288–300.

31 Kosztolányi Dezső, Diktatúra és irodalom. Válasz, vallomás = U., Egy ég alatt, Szépirodalmi, 
Budapest, 1977, 612–626.

32 Kosztolányi Dezső kézirattöredéke. Az Ady-vitára szánt felelet fogalmazványai, MTAK Kt, Ms 

Azt, hogy Kosztolányi tervezett válaszolni az őt ért támadásokra, nemcsak a jegy-
zetekből tudjuk, hanem egy Nyugatban megjelent közleményből is: „Levél a Nyugat-
hoz. Az Ady-kérdés megvitatására a Nyugat-ot nem tartom a megfelelő helynek. Éppen 
ezért Fenyő Miksának a múlt számban megjelent cikkére se kívánok itt felelni. Ezzel, 
valamint a többi hozzászólással annak idején, a vita teljes lezárása után másutt foglal-
kozom.”33 Kosztolányi pamfl etjének megjelenése és az idézett bejelentés közlésének 
dátuma között mindössze egy hónap telik el. Ez alatt az időszak alatt számos cikk 
látott napvilágot, melyek jelentős része támadta Kosztolányit.34 A Magyar Hírlap 
1929. augusztus 4-i számában azonban olyan tudósítás jelent meg, mely szerint 
Kosztolányi egy Ady-könyv megírására készült: „Ugyancsak35 Kosztolányi Dezső ír 
könyvet Adyról: részletesen kifejti véleményét, azt a különvéleményt, amit már egyszer 
publikált A Toll hasábjain. Kosztolányi kikel az ellen, hogy szerinte túlzásba viszik az 
Ady-kultuszt és összefoglalja, részletezi összes szempontjait, melyek arra ösztönöz-
ték, hogy revizió alá vegye a nagy költő értékelését.”36 A nyilatkozat közlésének idején 
még javában zajlott a vita. Kosztolányi azonban már vitairatában is – tehát még a 
támadások előtt – arról adott hírt: egy egész kötetet szán a témának. A vállalkozás 
„veszélyes” voltára ugyancsak kitért: „Fölkerestem egy könyvkiadót. Közöltem vele, 
hogy írok egy tízíves könyvet Adyról, szembeszállok az őt körülfelhőző divathó-
borttal […], igyekszem majd megkeresni helyét irodalmunkban »tárgyilagosan«, 
amennyire egy embertől kitelik […]. A kiadó ajánlatomat örömmel fogadta. Azonnal 
szerződést kínált. Meg volt győződve, hogy az üzlet jó, a könyvet kapkodni fogják. 
Amint azonban elváltunk, hosszan szorongatta kezemet, meghatottan, majdnem 
könnyekkel szemében fi gyelmeztetett, hogy gondoljam meg a dolgot, végre nekem 
családom és gyermekem van.”37

A vitairat „kifejtetlenségét” – és ezzel együtt egy hosszabb, komolyabb kritikai 
munka elkészítésének ötletét – Füst Milán is fölvetette Kosztolányinak: „Fáradtan ha-
nyagúl volt az első [A Tollban megjelent cikk] megcsinálva, tudom, szándékosan, de ily 
nagy ügyben mégsem szabad így, – ez a meggyőződésem. Muszáj kimerítőbbnek lenni.”38 
Azt, hogy maga Kosztolányi is felületesnek ítélte vitairatát, többek között egy, Komlós 
Aladárnak adott interjújából tudhatjuk: „Vitairatomnak – maradjunk ennél a szó-
nál, mert tanulmányt én is másképpen irok – van egy pozitiv és egy ne gativ része.”39 
Az Ady-kérdést taglaló könyv végül nem készült el, és a Diktatúra és irodalom címmel 

6181/38. A fönnmaradt oldal szövegét tartalmazza az Illyés- és a Réz-féle közlés is. Ezúton köszönöm 
meg a hagyatékot gondozó kuratóriumnak, hogy kutatásaimat engedélyezték.

33 Kosztolányi Dezső, Levél a Nyugat-hoz, Nyugat 1929. augusztus 16., első borító belső oldala.
34 Az eddigi legteljesebb listát lásd Veres, I. m., 354–367.
35 A rövid hír első felében a Mostoha című regény elkészültéről tudósítanak. Ez esetben sem igazolódott 

be a lap „jóslata”: a Mostoha töredékben maradt. Lásd még Bíró-Balogh Tamás, „Új regényen dolgozik 
Kosztolányi Dezső”. Az el nem készült Mostoha keletkezéstörténete, Holmi 2004/11., 1401–1415.

36 [Szerző nélkül,] Mi készül?, Magyar Hírlap 1929. augusztus 4., 23.
37 Kosztolányi, Az írástudatlanok árulása, 8.
38 Füst Milán Kosztolányi Dezsőnek, h. n. [Steindorf], 1929. július 23. = Füst Milán összegyűjtött levelei, 

összegyűjt., s. a. r., jegyz. Szilágyi Judit, Fekete Sas, Budapest, 2002, 201. A továbbiakban: FMÖL.
39 Komlós Aladár, Kosztolányi mérleget csinál az Ady-revizióról, Képes Hét 1929. december 22., 1236.
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ellátott jegyzetek sem láttak napvilágot Kosztolányi életében. Sorra születtek azon-
ban (irodalom)politikai allegóriák, valamint olyan tanulmányok, ame lyek az Ady-vita 
tapasztalatának Kosztolányi „irodalompolitikai ars poeticájában” való megjelenésé-
ről árulkodnak.

Kosztolányi válaszai
Az (irodalom)politikai allegóriák
Az irodalmi szerkesztők közül föltehetően többen is fölajánlották Kosztolányi számá-
ra, hogy válaszát az általuk vezetett lapban tegye közzé: tehát újabb vitairat, esetleg 
tanulmány közlésével gondolták kivitelezhetőnek a történet lezárását. Így vélekedett 
Zolnai Béla is. Már Réz Pál említi a Zolnai–Kosztolányi-féle levélváltást,40 melyben 
Zolnai ugyancsak arra kéri Kosztolányit: válaszoljon a támadásokra az általa szer-
kesztett, Széphalom című szegedi folyóiratban. Az 1927-ben indult, magát „irodalmi 
és tudományos havi folyóiratként” aposztrofáló lapnak, mely „ars poeticájában” a mo-
dern szellemiséget kívánta ötvözni a hagyománykereséssel, illetve a „tiszta és önma-
gáért való művészet” eszményét vallotta, Kosztolányi is munkatársa volt. Levelezése 
alapján arra következtetünk: elkérte a szerkesztőtől a Széphalom azon számát, mely-
be maga Zolnai41 írta meg az Ady-vitában állást foglaló cikkét.42 Zolnai ezt követően 
ajánlja föl a válaszadás lehetőségét – nem saját cikkére (mely rövidebb terjedelmű volt), 
hanem magára a támadássorozatra.43 Kosztolányi a következőképpen reagál: „Köszö-
nöm, hogy fölajánlod folyóiratod a válaszom számára. Több helyről érkezett hozzám 
hasonló ajánlat. De én úgy döntöttem, hogy egyáltalán nem felelek senkinek. Olyan 
irodalomban, ahol az ellentétes vélemény ekkora ingerültséget kelt, és a személyeske-
dés, vallásos fölháborodás ilyen orkánját kavarja föl, lehetetlen vitatkozni. Leghelye-
sebbnek tartom, ha minden »a régiben marad«.”44

Több mint egy hónappal a Zolnainak írt levél előtt Kosztolányi Kardos László-
nak is már csak föltételes módban beszélt arról, hogy felel a támadásokra: „Annak 
idején, ha sor kerül arra, hogy a vitát lezárjam, szóvá teszem majd az ön cikkét is.”45 
Ugyanazon a napon Füst Milánnak is írt levelet, ám ebben határozottan azon a véle-
ményen van, válaszolni kell a támadásokra: „Hónapok múltán válaszolok, miután 
minden szennyvíz lefolyt a csatornán. Nem érzem magam rosszul, ismétlem. A ma-
gányom még nagyobb lesz, s jobban tudok majd dolgozni. A balkanizmus ellen fogok 

40 Lásd Réz Pál jegyzeteit: Kosztolányi, Egy ég alatt, 611–612.
41 Garázda Péter [Zolnai Béla], Kosztolányi árulása, Széphalom 1929. július–augusztus, 286–287.
42 Kosztolányi Dezső Zolnai Bélának, h. n. [Budapest], 1929. augusztus 16. = U., Levelek–Naplók, 

szerk. Réz Pál, Osiris, Budapest, 1996, 583. A továbbiakban: KDLev.
43 „Egyébként készséggel fölajánlom a Széphalom összes tereit, ha megtisztelnél bennünket azzal, hogy 

újság vagy hetilap helyett nálunk válaszolj összegzőleg az elhangzottakra. Ha a Széphalommal pole-
mizálsz, azt is leközölném, sőt nem is válaszolnék rá, csak esetleg a köv[etkező]. számban.” Zolnai 
Béla Kosztolányi Dezsőnek, Párizs, 1929. szeptember 3., közli Dér Zoltán, Kosztolányi hívei az Ady-
pörben. Újabb ismeretlen levelek, Üzenet 1985. június, 434. A levelek közlésére Veres András kötetének 
vonatkozó jegyzete hívta föl a fi gyelmem, lásd Veres, I. m., 189.

44 Kosztolányi Dezső Zolnai Bélának, Budapest, 1929. szeptember 4. = KDLev, 583.
45 Kosztolányi Dezső Kardos Lászlónak, Budapest, 1929. július 24. = KDLev, 580.

küzdeni, ameddig élek.”46 Az ellentmondás mögött nem kell feltétlen „ingadozást” 
sejtenünk: arról lehet inkább szó, hogy Füst Milánnak, a közeli barátnak őszintébben 
vallott terveiről Kosztolányi; valamint az adott időpontban (1929. július 24.) való-
ban készülhetett egy hosszabb és kimerítőbb tanulmány megírására.

Állításom szerint könyvet és újabb vitairatot ugyan nem írt Kosztolányi, de (iroda-
lom)politikai allegóriaként olvasható szövegeket igen. Ide sorolom az olyan írásokat, 
melyek a keletkezés időpontjában aktuális (irodalom)politikai kérdést vázolnak (azzal 
szembesítenek); s teszik mindezt olyan elbeszélés formájában, amely él az allegória 
alakzatával. Kosztolányi mindezen túl többek között meseparafrázist is ír, valamint 
olyan ókori történetet ugyancsak elbeszél, melyet az Ady-vita kontextusában értelmez-
hetünk. Azt, hogy korábban sem volt idegen tőle az eljárás, bizonyítja például A véres 
költő című regénye: a kötet egy az egyben fölfogható az első világháborút követő idő-
szak politikai allegóriájaként is.47 Az „eljárásra” Kosztolányit – saját bevallása szerint 
is – a háborús cenzúra gyakorlata szoktatta rá. 1918 őszén – közvetlenül az őszirózsás 
forradalom előtti napokban –, Allegória című cikkében az alábbiakat írja: „kifejlődött 
ennek a háborunak a világnyelve, mely néha tolvajnyelv volt, az allegória költészete. 
Mai költőink és iróink nem irtak ugyan verseket a gólyához, a madár fi aihoz, a gyer-
mekről és a szivárványról, de találtak rá módot, hogy egy-egy cikkbe belecsempésszék 
a gondolatukat, melyet pont azáltal mondtak el, hogy tüntetően elburkolták és épp 
az ellenkező gondolatot hajtották végletekig […]. Ha azt irtuk, hogy »esik az eső«, 
mindenki mélységet érzett belé, a távolságok páthoszát.”48

A továbbiakban azokat a publicisztikai szövegeket vizsgálom meg, melyek szer-
zősége bizonytalan. Hipotézisem szerint az a tény, hogy Kosztolányi írt politikai 
allegóriákat, a névtelen cikkek azonosítását is segíti. Ha már szó esett a Pardonok 
írásának hónapjairól, érdemes e glosszákkal kezdeni a sort: ezek között ugyanis szin-
tén találunk allegorikus szövegeket. Ezúttal az 1920. május 9-én napvilágot látott, 
Hát nézzük a pókot című glosszát emelem ki, melynek szerzője egy Népszava-cikket 
emel be szövegébe, magyarázó keretet rendelve hozzá. A keretszöveg átértelmezteti 
a Népszava-cikket, és politikai allegóriaként olvastatja azt. A szociáldemokrata lap 
újságírója föltehetően ugyancsak élt az allegória alakzatával, ám más kontextusban, 

46 Kosztolányi Dezső Füst Milánnak, Budapest, 1929. július 24. = KDLev, 581.
47 A regény kritikai kiadásában elsősorban a latin fi lológiával kapcsolatos tudásanyaggal találkozunk 

– alaposan és kimerítően –, ám Kosztolányi korának aktuálpolitikai kérdéseiről (melyekről a könyv 
lényegében szól) mindössze néhány bekezdést találunk. A regény keletkezésének életrajzi háttere című 
rövid fejezetben a szerkesztők elsősorban a kommün bukása utáni időszakot emelik ki, valamint arra 
utalnak, hogy a mű befogadástörténetének egyik vonulata Szabó Dezsőt azonosította Nero alakjával. 
Meggyőződésem szerint a képlet sokkal összetettebb: Kosztolányi a könyvben nemcsak a Tanácsköz-
társaságot követő időszakról szól példázatos módon, hanem a korábbi hónapokról –sőt, évekről is. 
Ennek megfelelően pedig több történelmi személy neve is fölmerülhet, ha Nero alakjának megfele-
lőjét keressük. A témakör külön tanulmányt érdemel, e helyütt csak a továbbgondolási lehetőségekre 
hívom föl a fi gyelmet. A hivatkozott kiadás (és fejezet) adatai: Kosztolányi Dezső, Nero, a véres 
költő, s. a. r. Takács László, Kalligram, Pozsony, 2011, 939–940.

48 K. D. [Kosztolányi Dezső], Őszintén szólva. Allegória, Pesti Napló, 1918. szeptember 22., 9. Hasonló 
önleleplező írás a Kedves cenzor is: Kosztolányi Dezső, Őszintén szólva. Kedves cenzor, Pesti Napló 
1918. október 29., 12.
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mint amelyet sorai végül az Új Nemzedékben kaptak. A Pardon-glossza a zsidókér-
dés ügyét a pókhálószövéshez hasonlítja, s így a szöveg antiszemita felhangot kap. 
A zárlatban a Tanácsköztársaság képviselőire ugyancsak történik célzás: a „vörös ököl”-
nek felrója a cikkíró, hogy feltűnően kíméli a „pókot”, ellentétben azokkal, akik „nem-
csak nézik, hanem le is csapnak rá”.49 Akár Kosztolányi írta a nevezett Pardont, akár 
nem, egyet biztosan kijelenthetünk: a rovat íróitól – köztük Kosztolányitól – nem állt 
távol a politikai allegória alakzatának használata. Ugyanakkor arról sem árt megfe-
ledkeznünk: nemcsak a világháború és a vörös terror, hanem a fehérterror időszaká-
ban is erős cenzúra működött.

Göndör Ferenc állítása szerint50 Kosztolányi Dezső nemcsak az Új Nemzedék-
nek volt munkatársa a kommün bukását követően, hanem a Reggeli Híreknek is. 
Göndör említi az Új Nemzedékbeli szerepvállalást is, valamint Kosztolányinak azt 
a kommün idején írt szövegét, melyben a „bolseviki színházat” ünnepli.51 Mivel a két 
előbbi tétel helytálló, így a Reggeli Híreknél való munkavállalással kapcsolatos meg-
jegyzésnek is lehet valós alapja. Egyelőre azonban nem tudunk olyan életrajzi adatról, 
mely alapján Göndörnek adhatnánk igazat. Érdemes tehát áttekinteni Szőts Pál lapját, 
mely a sajtótermékek betiltását is magával hozó Tanácsköztársaság leverését köve-
tően a legelső újság volt. A lap ugyan mentesült már a vörös terror cenzúrája alól, 
ám a – Vix-jegyzék átadását követően Magyarországra jövő – megszálló román csa-
patok vezetői ellenőrzésük alatt tartották. Mindössze egyetlen olyan írás található 
benne, melynek szerzője – stílusa és motívumai alapján – akár Kosztolányi is lehetne. 
Az eset azért érdemel külön fi gyelmet, mert ez a szöveg is politikai allegória. Budapest 
őszi képét festi elénk, aktuálpolitikai utalásokkal tarkítva. Céloz a levert kommünre, 
megjegyezvén, hogy „a szép női láb tulél minden bolsevizmust, ma sincs belőle kevesebb 
Budapesten, mint volt hajdan”, valamint „az időjárás törvényeit nem a meteorológiai 
intézetből irányitják, hanem forditva”. (A szöveget teljes terjedelmében lásd a Függe-
lék ben.) Kosztolányi szerzősége mellett szólhat, hogy nem állt tőle távol az idő járás-
sal való foglalkozás sem, mint arra a háborús cenzúra kijátszását leleplező cikkeiben 
is utal. A Pardonok között szintén találunk az időjárási kérdéseket allegóriaként 
használó szöveget,52 valamint az őszirózsás forradalommal kapcsolatban is a „vi-
lágtörténelmi pillanat” fölvázolása és az időjárás banálisabb kérdéseinek ütközteté-
sével éri el, hogy szövege fi noman ironikus – és egyszersmind burkoltan politikus 
– legyen.53

49 A Pardon-glosszát teljes terjedelemében lásd a Függelékben.
50 Vö. Göndör, Ady Endre.
51 Kosztolányi Dezső, Az uj szinház, Színházi Élet 1919. március 30. – április 5., 2–3.
52 [Szerző nélkül,] Pardon… Kilenc fok hideg, Új Nemzedék 1920. október 31., 3.
53 „Népszónokokat hallgatok. Károlyi Mihály áll a hideg esőben. […] arra gondolok, ebben a 

világtörténelmi percben is, hogy óvni, védeni kellene a forradalom vezéreit, orvosoknak kellene 
vigyázni rájuk, hogy meg ne hüljenek. […] lázas fővel, kalap nélkül lépnek ki a szakadó esőbe és rekedt 
torokkal, már alig müködő hangszálakkal kiabálják a szivünk forradalmas szavát. […] A forradalmi 
város olyan, mint a lázas beteg. Reggel nyugodt, a hőmérő alig mutat pár tizedet, de este – a sötétség 
beálltával – vadul emelkedik a higganyoszlop a 39 és 40 felé, s a beteg félrebeszél.” K. D. [Kosztolányi 
Dezső], Őszintén szólva. Forradalmi napló, Pesti Napló 1918. november 3., 7–8.

Az Ady-ankétot érintő – és már egyértelműen Kosztolányinak tulajdonítható – 
politikai allegóriákat keresve, elsősorban azon írásokat célszerű áttekintenünk, me-
lyek a vitairat megjelenését követő hetekben születtek. A kör tovább szűkíthető, ha 
Kosztolányi levelezéséhez fordulunk. Kiindulási pontom ismét Füst Milán 1929. 
július 23-án kelt levele, melyben – a korábban idézetteken túl – a következőket talál-
juk: „Olvastam Andersent, kitűnő, meggyőző. Különösen, hogy oly kevés bosszúállást 
tartalmazott, – szelíd volt és türelmes, szinte személytelen. Annál jobban hatott há-
rom passzusa: 1) a kamarásoké, akik az aranyakban részesedtek – 2) senki se mert 
szólni, mert ha előbb azok voltak ostobák, akik nem látták a köpenyt, most azok 
lesznek ostobák, akik eddig látták, – 3) nem lehetek gyáva, mert egyedül vagyok. 
[…] Első cikked most már az Andersennel együtt meggyőzőbben hat.”54 A szöveg-
összefüggésből kiderül: az „Andersen” válasz az első támadásokra, és Kosztolányi 
második megszólalása az Ady-ügyben.

Melyik Kosztolányi-szövegre céloz Füst Milán a dán meseíró nevének említésé-
vel? A Füst-leveleket tartalmazó kötet jegyzetanyaga alapján nem jutunk közelebb 
a megoldáshoz: itt ugyanis egy, Dutka Ákos cikkére vonatkozó utalást találunk.55 
Dutka írásának címe valóban utal az egyik Andersen-mesére, A császár új ruhája cí-
műre. Ám a szöveg már válasz Kosztolányi egy újabb cikkére. Dutka mindössze 
a címmel (A „meztelen király” apró szentjei), illetve néhány megjegyzéssel céloz rá, 
hogy a Pesti Hírlapban 1929. július 21-én megjelent, A meztelen király. Megfejelt 
Andersen mese című cikkre56 reagál.57 Kosztolányi (irodalom)politikai allegóriája az 
Andersen-mesét úgy írja fölül, hogy a hiú uralkodó Ady alakjával válik megfeleltet-
hetővé, a kamarások pedig az irodalmi élet képviselőivel. Utóbbiak közül vannak, 
akik ostobák, és nem látják, hogy a királyon nincs ruha; ám sokan akadnak olyanok 
is, akik látják, hogy a király ugyan meztelen, de egyikőjük sem meri ezt kimondani. 
Egy nap „messze országból érkezett idegen” jön a városba, akinek az ünnepi körme-
neten azonnal feltűnik a turpisság, és ezt ki is mondja. A tömeg rájön, hogy „a királya 
csakugyan meztelen”, ám hirtelen gondolkozni kezd, és a következő megállapításra 
jut: „Ha valaha azokat tartották ostobáknak, akik nem látták ezt a palástot, akkor 
most nyilván azok lesznek az ostobák, akik évekig bámulták azt, ami nincsen.”58 Min-
denki az idegen ellen fordul, és hazugnak nevezi. Ezt követően még egyértelműbb 
utalást találunk az Ady-vitára, illetve Kosztolányi pamfl etjének azon eljárására, mi-
szerint Ady metaforáit vizsgálta:

54 Füst Milán Kosztolányi Dezsőnek, h. n. [Steindorf], 1929. július 23. = FMÖL, 201.
55 Dutka Ákos, A „Meztelen király” apró szentjei. Hozzászólás az Ady-revizióhoz, A Toll 1929. augusztus 

4., 17–19.
56 Kosztolányi Dezső, A meztelen király. Megfejelt Andersen-mese, Pesti Hírlap 1929. július 21., 6. 

A szöveget teljes terjedelmében a Függelékben közöljük.
57 „Nem féltek, hogyha azzal a tárgyilagos igazságkereséssel és elfogulatlansággal, amellyel ti mérlegre 

tettétek Ady Endrét és elfátyoloztátok minden erejét és gyönyörűségét, mérlegre tesznek titeket is egyen-
kint, kiderülhet, hogy ti meztelenebbek vagytok, mint a Kosztolányi vasárnapi »Meztelen királya«.” 
Dutka, I. m., 18.

58 Kosztolányi, A meztelen király.
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– Hát nem látod a királyon ezt a megfoghatatlan szépségü kelmét?
– Csak azt látom, hogy megfoghatatlan.
– A virágokat se látod rajta?
– Csak a szóvirágokat.59

A szövegben ezután arra történik utalás, hogy Kosztolányit sokan „gyávának” minő-
sítették, kirohanásnak titulált Ady-kritikája miatt. Erre a vádra is megadja a választ 
meseparafrázisában: „Nem lehetek gyáva – jegyezte meg az idegen szerényen. – 
Hiszen egyedül vagyok ti ellenetek.”60 A történet végén a tömeg kivégzi az idegent. 
A Füst Milánnal való levélváltás fi lológiai hátterének megfejtésére hivatkozva állítom, 
hogy Kosztolányi A meztelen király című írásában olyan „idegenként” identifi kálja 
magát, aki nem tartozik semmilyen irodalompolitikai csoportosuláshoz, illetve aki 
egyedül képviseli az „Igazságot”. Ám mi az „Igazság” fogalma ebben az esetben? Az 
inkább fi lozófi ai kérdés bővebb megválaszolását a következőképpen lehet röviden 
összefoglalni: az Igazság itt abszolút kategória, erős morális alap, mely egyúttal 
anyagi és politikai érdekektől mentes ítélet is kíván lenni.

Szintén az igazságfogalom jelenik meg egy másik, ez idő tájt írt szövegben, mely-
nek ugyancsak létezhet (irodalom)politikai allegóriaként való olvasata. A Paulina 
a Latin arcélek ciklusának tagja, ám először önállóan jelent meg, 1929. augusztus 4-én 
a Pesti Hírlapban.61 Buda Attila szintén fölfi gyelt rá, hogy a szépirodalmi mű össze-
függésbe hozható az Ady-vitával, sőt szerinte még a következő Latin arcélek ciklus-
darabbal, a Silusszal is vonhatunk párhuzamot: „A Paulina és Silus című novellákat 
tematikájuk és kidolgozásuk alapján joggal lehet önkommentárnak tekinteni, leg-
alább részben, Az írástudatlanok árulása című vitairat válaszait értelmező, feloldó 
szándéknak. A Paulina magyarázat, tekintve befejezését és reakció, amennyiben 
Kosztolányi is úgy érezhette, tolvajt kiáltanak rá a céhbeliek, vagyis kétségbe vonják 
igazságát és jóhiszeműségét, mivel nem titkolta tovább azt, aminek megnevezését 
szükségesnek érezte. A Silus pedig afölötti csodálkozásának jele, hogy még írói vagy 
publicisztikai súly nélküli szerzők is, szinte kötelességszerűen nyilvánították ellen-
kező- vagy különvéleményük kifejezését.”62 Paulina úgy kiabálja ki az „Igazságot”, 
ahogyan Kosztolányi tette – saját értelmezésében – az Ady-vita idején. Akárcsak 
A meztelen királyban az idegen, a lány itt is leleplezi a „zsoldosokat” és Caesart: „Mind-
nyájan gazemberek. Minden zsoldos gazember. Az uratok, Caesar, is gazember.”63 
A Silus című novella – mely valamivel később, októberben jelent meg az Új Idők ha-
sábjain – esetében a narrátor azon megjegyzéseit tudjuk összefüggésbe hozni az 
Ady-vita tapasztalataival, amelyre részben Buda Attila is céloz, valamint amelyek a 
barátokban való csalódás és a magára maradottság érzését adják vissza: „Most a tömeg 
gyáva, homályos ösztönével kiszimatolták azt is, hogy belül bizonyára valami nagy-

59 Uo.
60 Uo.
61 Kosztolányi Dezső, Paulina. Novella, Pesti Hírlap 1929. augusztus 4., 7.
62 Buda Attila, A véres költő gyermekei. Paulina, Aurelius, Caligula, Prae 2010. április, 37.
63 Kosztolányi, Paulina.

nagy bánata is lehet, hogy titokban szenved, s összefogtak ellene. […] Barátai nem 
voltak. Nem tudott kihez fordulni. […] Eddig még sohasem harapta meg kutya. […] 
De miért támadt rám ez az oktalan állat?”64

Mit érthetünk tehát „irodalompolitika” alatt Kosztolányi esetében? A „politika” 
kifejezésnek több jelentést is tulajdonítunk, melyek közül kettőt emelnék ki: 1) a napi- 
és aktuálpolitizálást, egyes pártok és érdekcsoportok elveinek hirdetését, illetve az 
azoknak való megfelelést, és az ő megrendelésükre való ténykedést, céljaik elérésének 
segítését; 2) a mindenkori hatalmi játszmák elemzését, általánosabb szinten való be-
mutatását, megfelelő távolságból szemlélve, érdekmentesen, tehát egyik félhez sem 
elköteleződve. Kosztolányi „irodalompolitikája” az utóbbihoz áll közel.

Meglátásom szerint az Ady-vita vádjaira nemcsak a példaként sorolt irodalom-
politikai allegóriákkal válaszol Kosztolányi, hanem egyik komolyabb tanulmányában 
is nyomára akadunk a leszűrt tapasztalatoknak. Tudjuk, hogy az 1929-es vita ide-
jén Babitscsal is támadt nézeteltérése, sőt mint barátban is csalódott benne. Gellért 
Oszkár írja le, Kosztolányi milyen izgatott volt, amikor megírta Lenni vagy nem lenni 
című jelentős tanulmányát. Fölhívatta Babitsot Budapestre, majd fölolvasta írását neki 
és Gellértnek.65 A két pályatárs nem értette, miért volt olyan fontos Kosztolányi szá-
mára, hogy Babits is jelen legyen az eseményen. Ha újraolvassuk a Lenni vagy nem 
lenni sorait, könnyen megtaláljuk azt a passzust, mely összefüggésbe hozható az Ady-
vita tapasztalataival. Föltehetően emiatt volt lényeges Kosztolányi számára, hogy 
Babits is meghallgassa a szöveget. Nem sokkal később nyilvánosan is fölolvasta a Ma-
gyar Írók Egyesületének közgyűlésén, 1930. február 2-án.

Akárcsak Az írástudatlanok árulása című pamfl etben, Kosztolányi ismét fölem-
legeti a valódi kritika hiányát, illetve a létező kritika voltaképpeni korruptságát. 
Ahogy A meztelen királyban megjelent az „idegen” mint karakter, itt is föllép az a sze-
replő, aki kimondja az „Igazságot”. Ezúttal ő lesz a „lázadó”, aki „talán igazságtalanul 
is” lekaszabolja áldozatát, mivel a „rabok csak lázadni tudnak, nem harcolni”. Az 
Ady-vita tanulságai birtokában lévő Kosztolányi szavai irodalompolitikai hitvallás-
ként is olvashatók: „Kritikánk nincsen. Néha napvilágot lát egy-egy magasztaló könyv-
ismertetés. Ezt mosolyogva lapozza tovább a beavatott és be-nem-avatott, mert elkép-
zeli azt az épületes jelenetet, amint az író térdenállva kikunyorálta. Az a szomorú, 
hogy ez többnyire igaz is. Néha napvilágot lát valami ledorongoló förmedvény. Ezt 
szintén mosolyogva lapozza tovább mindenki, mert sejti, milyen indítóokokból szü-
letett. Többnyire ekkor is fején találja a szöget. Ennek a kritikátlanságnak tudható 
be, hogy az önálló véleményt eleve gyanakvással fogadják s felhördülnek rá. Nem 
szokták meg a szabad szót, nem bírják megérteni, hogy valaki politikai érdek, konc 
nélkül más véleményen lehet egy irodalmi kérdésben, mint jómaguk. Egy-egy lázadó 
is akad. Időnként kiönti epéjét, lekaszabol valakit, talán igazságtalanul is. Ez, ha 
nem is menthető, de érthető. A rabok csak lázadni tudnak, nem harcolni. Nincse-
nek is irodalmi rohamcsapataink, csak irodalmi terrorfi úink, akik szellemi ínségükre 
való tekintettel legszívesebben a szellem kapitalistáit, a lélek királyait szúrják le. […] 
64 Kosztolányi Dezső, Silus. Elbeszélés, Új Idők 1929. október 6., 426–427.
65 Gellért, I. m.
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Vérengző pártok rémuralmában élünk. A gondolatszabadság ebek harmincadjára 
jutott. Senkise mer nyikkanni. Ez a közös egyetértéssel gyakorolt pártcenzúra, mely 
műveletlenségével, ingerlékenységével, kölcsönös büntetőexpedícióival egymást támo-
gatja és táplálja, egymás erejét növeli, rettenetesebb minden hivatalos, nyílt cenzúrá-
nál. Ennek esik áldozatul az irodalom közös ügye.”66

Függelék

Őszi eső, Reggeli Hírek, 1919. szeptember 23., 7.
Ma reggelre kelve, amikor a pesti polgár kidörzsölte szeméből az álmot, a verő-
fény helyett, amelyre eddig nem panaszkodhatott, nedves és szürke világ fogad-
ta. A városra szürke fátyol borult, a budai hegyek mintha füstben usztak volna, 
fölöttük ólmos felhők torlódtak s bocsátották alá hol enyhébben, hol hevesen 
és sürü sugarakban ömlő tartalmukat. Eső verte az ablakokat, a lovak csupasz 
hátát, a kocsik és kalapok tetejét, előkerültek a köpenyek és kalocsnik s a na-
gyobb utvonalakon tovasiető hölgyek illusztrálták, hogy a szép női láb tulél 
minden bolsevizmust, ma sincs belőle kevesebb Budapesten, mint volt hajdan.

Ez már az első őszi nap volt, amely minden évben pontosan megérkezik és 
meg fog érkezni mindaddig, amig a természet viselkedését, az időjárás törvé-
nyeit nem a meteorológiai intézetből irányitják, hanem forditva. Az eső őszi 
eső volt, amely már nem rövid ideig tartó szeszélyes tüneménye a páratelt leve-
gőnek, hanem ha egyszer rákezd, nincs kedve egyhamar abbamaradni, bajosan 
lehet kivárni valamely kapumélyedésből. Csatornái egész délig makacsul kitar-
tottak emellett, hogy ujabb vizrohamokkal tegyék átázottá nem éppen vado-
natuj cipőnket s mossák végig a pesti gyalogjárót, amely őszintén szólva, erre 
a nagymosásra rászorult. Délben azonban enyhülni kezdett az ég barátságtalan 
arca s a felhők falanxán áttört a nap, mosolyogva táncolt a falakon jelezve hogy 
az egész dolgot nem kell tulságos komolyan venni s akik reggel aggódva és komo-
lyan gondoltak arra, hogy ez most már mindig igy lesz, vége a szép napoknak, 
azok nem ismerik a magyar őszt. Nem ismerik, mert ez az ősz, ha sárga leveleket 
hullat is alá a fákról, derült és szelid, mint a borozgató magyar ember humora s 
még sokáig csillogtatja élénk és tarka szineit, mielőtt a természet halálát jelen-
tő vad és csipős novemberi szél száguldana végig a letarolt rónán. A legszebb 
évszak nálunk az ősz. Magyar különlegesség, amelyet szerencsére a rossz verselő 
urak ilyenkor ugyancsak megszólaló kara se tud kompromittálni.

Pardon… Hát nézzük a pókot, Új Nemzedék, 1920. május 9., 2.
Sűrűen vádoltuk a Népszavát azzal, hogy a zsidókérdést tévesen fogja föl. Nos, 
ma megmutatja, hogy döbbenetes pontossággal ismeri és egészen helyesen ér-
telmezi. Csak egy kicsit költői formába burkolja, mint a mi költőink tették azt 
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az osztrák abszolutizmus idején a honfi búval. Igaza van: neki nem is szabad 
nyíltabban. A vallomás különben így hangzik:

„Nézem a pókot a falon, amint avatott munkával berendezkedik a nyárra. 
Szövi, fonja a hálót s azon belül aztán lélek az ajtón se be, se ki. Szépen, körül-
ményes gonddal halad a munka. A pók még ösztövér, de bizony mondom, ő is 
meg fog pocakosodni, csak akarnia kell. Jönnek majd a vékonypénzű, sovány, 
városi legyecskék döngicsélve, és ha egy kicsit elfeledkeznek az életről, a gond-
ról, nekiröpülnek egy-egy csillogó pókhálószálnak és akkor már oda is vesztek. 
Jön a pók… és nekifekszik a vékony, városi legyecskének és az hiába kapálózik, 
szívja, szipolyozza, körülfonja, amíg csak belé nem döglik a meddő küzdelembe. 
Nézem a pókot: fonja, szövi a hálót, készül a szipolyozásra. Jön a nyár. Új legyecs-
kék, új pókok, új pókhálók sereglenek a botorkáló emberek köré… Már lépni 
se tudunk, már lélekzeni se tudunk, és nem kell hozzá más, csak szipolyozó 
pókok poros, szürke pókhálói, amiket vastagon belep a piszkos por.”

Pardon, a leírás tökéletes, mi csak gratulálni tudunk hozzá. Hiszen mi is 
fi gyelmesen nézzük a pókot. Pardon, mi nemcsak nézzük, hanem le is csapunk 
rá. A vörös ököl feltűnően kíméli. Ennyi a különbség.

Kosztolányi Dezső: A meztelen király. Megfejelt Andersen-mese, Pesti Hírlap, 
1929. július 21., 6.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király.

Ez a király legnagyobb kedvét az öltözködésben lelte. Szerette a csillogó 
köntösöket, a himmel varrt, drágakővel ékes zekéket.

Egy napon beköszöntött hozzá két agyafurt takács, aki ösmerve a király 
hiuságát, értésére adta, hogy olyan palástot sző majd neki, amilyent a világ 
egyetlen királya se viselt még.

Ennek a palástnak azonban van egy csodálatos tulajdonsága. Olyan könnyü 
és áttetsző, mint a levegő, s csak az láthatja, aki okos ember. Az ostobák egyál-
talán nem látják.

A két agyafurt takács sokáig ült a szövőszéknél. Üres ráma előtt szőtte, 
szövögette a semmit. Aztán levetkeztette a királyt s ráadta ezt a semmit.

Sok-sok pénzt kaptak érte. Ebből éltek ők meg a kamarások, akik osztoz-
kodtak velük az aranyakon.

A kamarások a meztelen király láttára rajongva kiáltottak föl:
– Jaj, be gyönyörü palást! Az udvaroncok, akiknek mesterségük a hizel ke-

dés volt, visszhangozták:
– Jaj, be gyönyörü palást!
A nép pedig, a szegény, tudatlan nép, a gyerkőcök és szajkók, attól való fél-

tükben, hogy ostobáknak tartják őket, szintén áradoztak:
– Jaj, be gyönyörü palást! Igy sétált a király évekig hivei körében, a nyilt utca 

során, meztelenül. Egyszer azonban, mikor a főemberek körmenetre vezették 
királyukat, a tömegben történetesen ott volt egy messze országból érkezett 
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idegen is. Ez nem tudta a babonát. Ennélfogva ezt mondta egyszerüen, de ugy, 
hogy mindenki meghallhassa:

– Nini, a királyotok meztelen.
A tömeg megdöbbent. Egyszerre rájött, hogy a királya csakugyan meztelen. 

Arra is rájött, hogy termete nem minden tekintetben kifogástalan. Már-már az 
idegen mellé pártolt. De ekkor hirtelen gondolkozni kezdett. Ha valaha azokat 
tartották ostobáknak, akik nem látták ezt a palástot, akkor most nyilván azok 
lesznek az ostobák, akik évekig bámulták azt, ami nincsen.

Mindenki az idegen ellen támadt.
– Hazudsz, nyomorult.
– Nem hazudok, – felelte az idegen emelt hangon. – Az igazságot mondom.
– Hát nem látod a királyon ezt a megfoghatatlan szépségü kelmét?
– Csak azt látom, hogy megfoghatatlan.
– A virágokat se látod rajta?
– Csak a szóvirágokat – mondta az idegen halkan. Most egy kamarás eléje 

ugrott és ráripakodott:
– Felségsértő! A nép zugott. Öklök emelkedtek feléje. Száz meg száz torok 

orditotta:
– Gyáva!
– Nem lehetek gyáva – jegyezte meg az idegen szerényen. – Hiszen egyedül 

vagyok ti ellenetek. Többet azonban már nem beszélhetett, mert a tömeg bele-
csimpaszkodott, a földre tiporta s egy udvaronc a kardjával lesujtotta.

A körmenet, mely megállt, tovább haladt. A kamarások, az udvaroncok 
vitték, vitték a meztelen király uszályát.

KRITIKÁK

SELYEM ZSUZSA

Csehy Zoltán: Szodoma és környéke. 
Homoszocialitás, barátságretorika 
és queer irányulások a magyar 
költészetben

Csehy Zoltán fordítóként-átköltőként az utóbbi tizenöt évben a klasszikus költészet 
olyan darabjait tette a magyar, élő nyelv részévé, amelyek – meglátásom szerint – 
előfutárai lehettek ennek a hatalmas monográfi ának, melynek tárgya a magyar köl-
tészet LMBTQ felőli története Janus Pannoniustól napjainkig. A legválasztékosabb 
műformák, kifejezési módok, a mindennapi társalgásra már nem használt nyelvek, 
valamint az érzéki örömök kötik össze Csehy fordításait (Hárman az ágyban. Görög 
és latin erotikus versek; Antonio Beccadelli: Hermaphroditus; Sztratón: Kölyökmúzsa 
avagy A fi úszerelem művészete; Marcius Valerius Martialis: Költők, ringyók, pojácák; 
Petrarca: Orpheusz lantja; Dávid hárfája; Poggio Bracciolini: Elméncségek). Aligha 
lehet ennél nagyobb szolgálatot tenni a magyarul beszélő-író-élő embereknek egy 
olyan korban, amikor elkerülhetetlenül, végtelenül lebutított formában áramlik az 
érzékiség, mert mindent azzal akarnak eladni. Csehy munkássága anélkül, hogy 
közvetlenül vitázna ezzel az elszegényített és frusztráló kínálattal, pazarul szólal-
tatja meg magyarul a holt nyelveken írt életteli történeteket, vicces helyzeteket. Nem 
fogok a továbbiakban mindennek a magyar közgondolkodásra tett jótékony hatásá-
val foglalkozni, recenzióm ezúttal azt vizsgálja, hogy irodalomelméleti és -történeti 
perspektívából mit tudhatunk meg Csehy Zoltán monográfi ájából.

A kötet első fejezete bemutatja az általa használt módszereket és fogalmakat. 
Az általános, társadalmi vonatkoztatási rendszereket egészen szűkszavúan tárgyalja, 
éppen csak annyira, hogy világossá váljék, miért volt kizárva a homoszexualitás kér-
dése az irodalmi vizsgálódásokból, illetve hogy miért lehetett/kellett oly hosszú időn 
át a versekben megformált különféle érzéki viszonyrendszereket egy heteronormatív 
elvárásnak való megfelelésre leegyszerűsíteni. Azt gondolhatnánk, hogy Csehy Zol-
tánt a kultúratudományok felől jövő kontextusra fi gyelés, az előadóművészetekben az 
utóbbi évtizedben újra felerősödő performativizmus vagy a metamodern felszabadu-
lás a posztmodern szövegorintáltsága alól vezette arra, hogy a költészetben a homosze-
xualitás kérdését vizsgálja. De szó nincsen erről: olyan módszerekről és fogalmakról 


