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DERSI TAMÁS: SZÁZADVÉGI ÜZENET 

Sajtótörténeti tanulmányok. Bp. 1973. Szépirodalmi K- 526 1. 

A Bölöni György szavával „szellemi csoda-
kor"-nak nevezett magyar századforduló a 
sajtó történetében is a megfrissülés, az újra 
készülődés időszaka. Üj témákat, új szemléle
tet, új módszereket, új stílust próbálgat a fia
tal író-publicisták egy népes csoportja, s egyre 
több sajtóorgánumban gyúlnak fel egy új kor 
jelzőtüzei, egyre több hetilap és folyóirat 
„vállalkozik" arra, hogy a Nyugat előőrse le
gyen. Kivált a Kiss József szerkesztette újság, 
A Hét töltötte be hosszú ideig és sikerrel a 
szálláscsináló szerepét, s lett — bár követke
zetlenül, sok kompromisszummal — a magyar 
fin de siécle felemás polgárosodásának, nyug
talanul tájékozódó s furcsán összekuszálódó 
világának tükrözője. Az ifjú újságírók falanxa 
a XX. század első évtizedében megbomlik: jó 
páran a maradiság, a levitézlő régi szolgálatá
ba szegődnek közülök. Ám a századforduló 
táján még vajmi kevés jelzi e polarizálódást; 
a majdani konzervatívokat és a következete
sen újat keresőket még egy szekértábor gyűjti 
össze. S miközben a társadalmi és művészeti 
haladással — egy életre vagy csak átmeneti
leg — „elmátkázódtak itt lelkek" (Ady), bal
jós ideológiák is csírázni kezdtek a publicisz
tikában. Az egyházpolitikai reformokat bő
szülten támadó katolikus sajtóban olyan esz
mék is sarjadtak, amelyek majdan, az ellen
forradalmi rendszerben szöknek szárba, s fej
tik ki igazi erővel mérgező hatásukat. 

Mindezt — a korábbi kutatások jóvoltá
ból — nagyjából eddig is tudtuk, s mégis meg
lepetéseket tartogat számunkra Dersi Tamás 
könyve. A századvégi magyar újságírás jeles 
szakértője fontos és nehéz munkát vállalt ma
gára legújabb, gyűjteményes kötetében. Fá
radságot nem kímélve, példás alaposságú filo
lógusként átvizsgálta a kiegyezés és a század
forduló időkeretében megjelent — kormány
párti és ellenzéki — élclapok porladó évfo
lyamait, a kilencvenes évek hetilapjait és iro
dalmi folyóiratait (megkülönböztetett figye
lemmel időzve A Hét „hőskoránál" !), és szem
ügyre vette a katolikus sajtó hangadó orgánu
maiban felcsapó „kultúrharcos" indulatokat 
és eszméket. S nem kisebb céllal cselekedte 
ezt, mint hogy a félig-meddig vagy egészen 

ismeretlen forrásanyag segélyével pontosabb
ra rajzolja az irodalomtörténet adta képet a 
századvég magyar újságírásáról, kitapintsa a 
fejlődés erővonalait, megkeresse a lehetőségek 
és a valóság, az eszmények és az érdekek konf
liktusait, rávilágítson a jövőt előlegező és a 
retrográd tendenciákra, következetesen szem
besítse a polgári-urbánus és a konzervatív
romantikus ihletésű publicisztikát. Dersi gon
dolatmenetének centruma A Hét. Tények, idé
zetek dandárjait mozgósítva továbbgondolja, 
újraértelmezi mindazt, amit Kiss József heti
lapjának szerepéről, jelentőségéről, A Hét és a 
Nyugat összefüggéseiről elmondtak eddig, le
gendákat távoztat, korábbi sejtéseket és hipo
téziseket cáfol vagy erősít, s a túl sommás 
vagy szimplifikáló véleményeket elutasítva, 
pert újít a fiatal publicista Ignotus és a hagyo
mány viszonyának „ügyében". S mivel aligha 
vitatható Dersi tézisének igazsága — „A sajtó 
forrásanyagának feltárása az irodalomtörté
net számára is nélkülözhetetlen. Amilyen 
mértékben közeledik a kutató századunkhoz, 
olyan mértékben válik számára elsőrendű fon
tosságú lelőhellyé a napi és hetisajtó" (436-
437.) —»tanulmánygyűjteményét kétszeresen 
is becsülnünk, értékelnünk kell. Részint izgal
mas-ígéretes előleg, „mutatvány" A magyar 
sajtó története címmel készülő tudományos 
kézikönyvből (természetesen nem a végleges 
megfogalmazás igényével, hanem a műhely
tanulmányok specifikus jegyeivel!), részint 
meggondolkodtató — elfogadásra és ellent
mondásra serkentő — kiegészítés, adalék a 
századforduló bonyolult (s mindmáig fehér 
foltokat rejtegető) irodalmi világának értel
mezéséhez. S noha vaskos elfogultság diktál 
Rónai Mihály Andrásnak, amikor úgy véli, 
hogy a Kiss József lapjával foglalkozó fejeze
tek „A Hét monográfiájával érnek fel" (̂ 4 szá
zadvég sajtója. Népszabadság 1973. június 17.), 
a korszak kutatói csakugyan nem kerülhetik 
ki ezentúl Dersi kötetét. Legfőként az iroda
lomtörténészek nem, jóllehet a Századvégi üze
net sokkalta többet nyújt részleteiben, mint 
ha egészében szemléljük. 

Nincs kétség: a javarészt ismeretlen forrás
anyag feltárása és analízise, a bámulatos 
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— olykor már a legrigorózusabb pedantéria 
határát súroló — alaposság, a prekoncepció
kat és makacs előítéleteket mellőző tárgyila
gosság és a folyvást éber korrekciós szándék a 
szerző legnagyobb érdeme. Üttörő munkát 
végzett könyvének sok fejezetében Dersi Ta
más. Irdatlan, — és sokszor bizony csüggesz-
tően alacsony színvonalú! — újságtömegen 
vágta át magát, hogy levonhassa néhol tán 
szerénynek tűnő, ám mindig tömérdek adat 
hátországára támaszkodó konzekvenciáit. 
Nem átallotta megszámlálni például, kik 
A Hét hőskorának leggyakrabban szereplő 
lírikusai, illetve novella- és tárcaírói, és a sta
tisztika kommentárok nélkül is ítéletet sugal
maz. Aligha lehet a Nyugattal párhuzamba 
állítani s valamiféle harciasan modern lírai 
forradalom feldajkálójának látni azt az orgá
numot, amely — legigényesebb, legmozgéko
nyabb periódusában ! — Makai Emilt és Sza-
lay Fruzinát, Heltai Jenőt és Telekes Bélát 
vallja-vállalja háziköltőként.. De ugyanígy 
segíti Dersit a statisztika az Új Idők okosan 
mértéktartó rehabilitálásakor is. A szerzők 
névsora valóban „cáfolja a közhiedelmet. Jel
zi, hogy az Űj Idők kezdő korszaka a kor leg
jobb íróinak szerepeltetésével vívott ki meg
érdemelt elismerést." (131.) így már könnyű 
elfogadnunk a minősítést: Herczeg Ferenc 
hetilapja „A Hét versenytársa volt. Ez az orgá
num tudta színvonalban leginkább megköze
líteni Kiss József lapját..." (125.) 

A tények, a dokumentumok tiszteletéből 
következik Dersi másik nagy erénye: a hig
gadt mérlegelés, az objektivitás. Számára nem 
vörös posztó Rákosi Jenő és Viktor, Herczeg 
Ferenc és Prohászka Ottokár neve, nem min
denáron silány szellemi portéka pl. az Új 
Idők. Hasztalan parancsolnák több évtizedes 
sémák és beidegzések, nem hajlandó sommás 
és hamis ítélkezésre. Bár jól ismeri Rákosi 
Jenő vagy Prohászka gyászos irodalom- és 
eszmetörténeti szerepét is, nem láttatja őket 
valami ördögi „fabricator doli"-nak. Megke
resi és felmutatja tevékenységük értékeit, 
méltatja viszonylagos érdemeiket, s óvakodva 
a szélsőségektől, az árnyalatokra is ügyelő 
képet ad róluk. (Akadt is mindjárt, aki meg
rótta a szerzőt a Prohászka-portré terjedel
méért és tárgyilagos hangvételéért, s kimond-
va-kimondatlanul számon kérte valamely 
ingerült elfogultság, fitymáló vagdalkozás hi
ányát. Rónai Mihály András már idézett re
cenziója a történelmi jelentőségek „aránya
idnak és a vizsgált korszak „objektív kép"-
ének megbontására hivatkozva, „tartalom és 
módszer dolgában súlyos tévedés"-ként lob
bantja a szerző szemére ezt a fejezetet. Szerin
te „... a századforduló műhelyében... Prohász-
kának csak marginális, csak a maga körére 
szorítkozó, abban is labilis és e körön túl, egé
szen 1919-ig, komolyan nem ható s komo
lyan nem vett szerepe volt." Rónaival szem

ben — és Dersi igazolására — nem kisebb 
publicista-gondolkodót citálhatunk, mint Ady 
Endrét, ő már 1903-ban „a jövendő kleri-
kalizmusának előhírnöké"-t ismerte fel a 
székesfehérvári püspökben, s nem bagatellizál
ta a személyében és ideológiájában lappangó 
veszélyeket. — Más kérdés, hogy a Prohász
ka-portré nem szervül szükségszerűen az előző 
fejezetekhez, s a Zichy Nándor-pályaképpel 
egyetemben kikezdi a Századvégi üzenet kompo
zícióját.) 

A szorgos forráskutatás, a példaszerű ala
posság és a szigorú objektivitás conditio sine 
qua non-ja Dersi legfőbb törekvésének: végig
gondolni s elutasítani, vagy megerősíteni (ese
tenként helyesbíteni, illetve pontosabbá ten
ni) azt, amit a századforduló újságírásáról, 
élclapjairól és irodalmi orgánumairól — első
sorban A Hétről — korábban mondottak. 
A vizsgálódás és az újraértelmezés eredmé
nyei a könyv sok részletében vitathatatlanok. 
A következetesen érvényesített alapelv — 
minden tárgyalt lapban a városias-polgáro-
sult szemlélet meglétét vagy hiányát, a jövőt 
invokáló új kezdeményeket, az igényességet 
és a fogékonyságot kell regisztrálni — kitűnő, 
karakterisztikus jellemzéseket teremt. Akár a 
legnagyobb hatósugarú élclapoknak, akár a 
kilencvenes évek irodalmi újságjainak profil
ját rajzolja elénk Dersi, mindig a lényegre irá
nyítja a figyelmet. Nem hallgatja el az azo
nosságokat, ám inkább a markáns megkülön
böztető jegyek érdeklik. A differenciált elem
zések éles, pontos minősítések szolgálatába 
szegődnek. így derül ki a Borsszem Jankóról, 
hogy szemléletében és módszereiben egyaránt 
„jellegzetesen századvégi orgánum. A közve
títő jelleg, az átmenetiség figyelhető meg ben
ne" (33.), az Üstökösről, hogy „nacionalizmus
sal, egyház- és demagógiaellenességgel ötvö
zött antikapitalizmusa egyedül állt a humo
ros sajtóban". (55.) Az irodalmi karikatúra 
ősére is a Borsszem Jankóban bukkan rá a 
szerző, a XX. század nagyvárosi humorának 
— olykor már Karinthyra emlékeztető — elő
futárát pedig Sipuluszban ismeri fel. Hason
lóan karakteres minősítéseket olvashatunk a 
századforduló előtti évtized hetilapjairól és 
irodalmi folyóiratairól is. Bennük A Hét óva
tos merészségének kiegészítőit vagy ellenlá
basait mutatja meg Dersi. A századvégi újság
írás jellemzőit tapogatva óv a kritikátlan ma
gasztalás és a hiperkritikus elmarasztalás szél
sőségeitől. Bármennyire összefonódott is a 
magyar sajtóban a modernség hajszolása és a 
patriarkális vidékiesség, bármennyire meg
nyesték is a hatásvadász érdekek a tehetséges 
írók-publicisták szárnyait, a fővárosi újság
írás nagy szerepet vállalt Budapest nyelvének 
magyarrá tételében, a közízlést nemesítve-
durvítva a kultúrát terjesztette, és — bár 
ellentmondásosan, szegényítve és gazdagít
va — befolyásolta a magyar próza fejlődését. 

112 



A kötet legnagyobbat markoló fejezete 
Kiss József irodalmi újságjával foglalkozik. 
Dersi elemzésében A Hét mint „a művészi és 
szellemi élet változást kívánó fordulópontján 
született" (174.) orgánum tűnik fel, „szerkesz
tői végletesen városi emberek" (183.), kiket a 
budapesti lokálpatriotizmuson kívül az euró
paiság igénye is fűt, céljuk pedig a liberaliz
mus szolgálata. Kiss Józseféknek nagy gond
juk van a polgár lelki és ízlésbeli csinosítására, 
a nőolvasók megnyerésére. A pletyka hangján 
bár, de felhívják a figyelmet az ország és a 
világ jeles személyiségeire, eseményeire, vál
tozásaira, s — új műfajt teremtve a magyar 
külpolitikai újságírásban — rányitják a sze
met a hazánkat is determináló nemzetközi 
kapcsolatokra és erőviszonyokra. A főszer
kesztő okos taktikus. Nem a kiélezés, hanem a 
legömbölyítés szándéka vezérli, kompromisz-
szumokat, egyensúlyt keres. A lap így min
denre visszhangzó, bonyolultan sokszínű kép
ződmény. Hajlik a frivol hangvételre, az eset
legességre, szemlélete ellentmondásos és kö
vetkezetlen, ezért nem adhatja a századvégi 
magyar valóság szintézisét. Egyébként sem 
kötődik eléggé a hazai talajhoz, s értetlenül-
érdektelenül áll szemben a népi világgal. Ez az 
értékelés főleg három ponton tér el a korábbi
aktól. Dersi erőteljesebben hangsúlyozza 
A Hét — bár ellentmondásos — politikai sze
repét, teljes joggal jelenti ki, hogy Kiss József 
lapja eklektikus (Bodnár György a Nyugatot 
minősítette így — vö. A magyar irodalom tör
ténete 1905-1919-ig. Bp. 1965. 32.), s meggyő
zően bizonyítja, hogy az orgánum „újításai
nak igazi terepe nem a társadalom, hanem a 
stílus". (235.) A Hét és a Nyugat máig vitatott 
rokonságáról ezt mondja: „Kiss József lapját 
nem jellege, nem is költői iránya, novelláinak 
témaválasztása, szelekciója és hangulata, ha
nem stílustörekvése, művésziségre minden sor
ban igényt tartó választékossága rokonit ja a 
Nyugattal." (239.) Véleményét igaznak érez
zük. 

A századvég kutatója haszonnal forgathat
ja A Hét portréja az irodalomtörténetben c. 
fejezetet (Dersi ügyesen ütközteti a gyakran 
végletekbe tévedő véleményeket!), s örömmel 
regisztrálja a perújítást a fiatal Ignotus és a 
hagyomány dolgában. A feltűnően erős poli
tikai affinitású (és eltökélten 67-es) publicista 
— noha gyakran a napi érdekekhez igazod
va — fogékony volt irodalmi múltunk értékei
re. Vörösmartyt, Aranyt és Gyulait méltató 
cikkei a folytonosság és a hagyományőrzés 
(s korántsem a gyökértelen modernkedés) szó
szólójaként jellemzik. A Szabolcskáról, Pékár 
Gyuláról és Herczegről írott Ignotus-kritikák 
pedig pregnánsan bizonyítják, hogy a kilenc
venes években még fegyverbarátság fűzi egy
be a későbbi ellenfeleket. 

Miért, hogy a mostanáig sorolt érdemek 
dacára sem dicsérhetjük fenntartások nélkül 

Dersi könyvét? Miért nyújt többet ez a kötet 
részleteiben, mint egészében? Kifogásainkat 
részben tartalmi, részben formai fogyatékos
ságok, apróbb-nagyobb következetlenségek 
indukálják. Nem foglalkozunk itt a Politikai 
küzdelmek a századvégi katolikus sajtó tük
rében c. fejezettel (ennek minősítése inkább a 
történelem és az eszmetörténet kutatóit illeti 
meg), és a Sajtó és történelem c. áttekintésről 
is csak annyit mondhatunk, hogy az eredmé
nyeket és a hiányosságokat okosan összegező 
tanulmány. Nem egészen értjük azonban, mi
ért kapott helyet a kötetben a MUOSZ Újság
író Iskolájának Dersi írta tankönyve. (Mi az 
újság ?) Ez — bármily tanulságos olvasmány 
is! — már semmivel sem ízül az előzmények
hez, s aligha századvégi üzenet... Fölösleges 
önismétlésekre, átfedésekre viszont alkalmas 
(vö. 84-485., 86-485., 212-492. stb.), s egy 
kellemetlen memóriazavart is napvilágra 
hoz. A 468. oldalon már Bíró Lajos szájába 
adja Dersi azt a gondolatmenetet, amit a 94— 
95-en még Pulszky Ferencnek tulajdonított... 

Paradoxul hangzik, de csakugyan jobb lett 
volna, ha a szerző az utószót előszóként illesz
ti be könyvébe. Akkor azonnal megtudjuk, 
hogy A Hét hőskorának feldolgozása, újraér
telmezése a legfőbb cél, viszont az előzetes ori
entálás híján csak a 117. oldalra érve kezdjük 
sejteni ezt. így alaposan meglep bennünket 
az in medias res kezdés („Az élclapok virágzá
sának kora az ötvenes és a hatvanas évek for
dulója." 5.), s feltűnő, hogy Dersi másutt is 
ezt a megoldást választja (307.). Egy apró 
következetlenség épp azért szúr szemet, mert 
a szerző rendkívüli precizitására másutt min
dig számíthatunk. Némely éle- és irodalmi lap 
vizsgálatakor közli a megjelenés időkeretét 
(pl. a Borsszem Jankó és a Jelenkor esetében), 
máskor csak az indulás évét árulja el (Kakas 
Márton, Vasárnapi Újság), egyszer-egyszer 
pedig minden évszámról megfeledkezik (Ké
pes Családi Lapok). Azt is csak közvetve tud
juk meg, hogy az orgánumokat — ha ugyan 
léteztek addig — körülbelül 1903-ig kíséri fi
gyelemmel Dersi, bár (az Új Idők és A Hét rá 
a példa) korántsem kezeli mereven azt a sza
kaszhatárt. 

A tartalmat és a formát egyaránt érintő 
fogyatékosság, hogy a Századvégi üzenet kom
pozíciója túl laza, s csak rövidebb-hosszabb 
részleteiben van igazán egységes, összefogott 
gondolatmenet. (Részben menti-magyarázza 
ezt a gyengét, hogy a könyv több, egyenként 
is önelvű fejezetből van összeróva. Ám a feje
zeteken belül sem mindig feszes a gondolati 
ív!) Néhol csak önismétlés a következménye 
ennek: a szerző kétszer is bemutatja az Élet és 
a Magyar Kritika c. lapot. (151 —154., illetve 
247-252.) Nagyobb baj, hogy a fiatal Ignotus 
arcképe két — egymással semmiféle kapcso
latban nem lévő részletben — készül el (220— 
228., 273-304.). Nem lehetett volna összeépí-
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teni a kettőt? Dersinek általában nem erőssé
ge a szerkesztés. Kivált a második és a negye
dik fejezetben nehéz tájékozódni-eligazodni, 
s ezért a lényeg kihüvelyezése sem könnyű. 
Mozaikszerűen komponál, túl sok hivalkodó 
alcímmel parcellázza szét a gondolatmenetet. 
Nemegyszer érezzük, hogy elegendő ok nélkül 
nyit új fejezetet (115., 137.). Ez a tördelő el
járás nagy fékezője a lendületnek. A felépítés 
más szempontból is esetlegesnek tetszik. 
Egyáltalán nem szükségszerű, hogy A Hét 
általános tudnivalóit a lappal foglalkozó ta
nulmány kellős közepén (207—210.) közölje a 
szerző, s kár volt a Fővárosi Lapok analízisé
vel zárni a Sajtó és irodalom a századvégen c. 
fejezetet. Jobban illett volna ez az orgánum 
— még napilapként is ! — a következő részbe. 
Ágai Adolf, Sipulusz és Kiss József életrajza is 
sután hat a nem neki való helyen. S feltétlenül 
szükséges e teljességre nem törő biográfiák 
minden részlete, pl. a Sipuluszról szóló családi 

KARDOS PÁL: BABITS MIHÁLY 

(A bibliográfiát összeállította: dr. Gottesmann 

Több, mint harminc évvel egyik legna
gyobb nemzeti klasszikusunk, Babits Mihály 
halála után, nem kevés várakozással tekint
hetett a szaktudomány művelője és a költőt 
szerető nagyközönség, megannyi részletpub
likáció, valamint Keresztury Dezső, Szauder 
József és Pók Lajos úttörő kezdeményezései 
után Kardos Pál vállalkozása, az első monog
rafikus igényű feldolgozás elébe. A szép kiállí
tású könyvtől — borítóján Rippl-Rónai is
mert Babits-portréjának színes reprodukció
jával, — méltán várhatta az olvasó irodalom
tudományunk súlyos adósságának törlesztését. 

1. A várakozást olykor lebilincselően izgal
mas olvasmányélmény követi, hatalmas tu
dásanyag, szívós kutatómunka megvesztegető 
eleganciával való átadása. Ez elsősorban azo
kat a fejezeteket jellemzi, amelyek a Babits 
munkássága mögött rejlő irodalmi és életrajzi 
háttérről szólnak. Tágabb értelemben ehhez 
kapcsolódik a költő gyermek- és ifjúkora, csa
ládja, neveltetése, a félárvaságra jutó és mind
inkább a humaniórák vonzásába kerülő pécsi 
gimnazista, és ami ma már közelebbről hatá
rozza meg a költőt, az egyetemi évek adatgaz
dag, színes leírása. Megismerjük Négyesy 
szemináriumát és három jeles poétajelöltje, 
elsősorban persze Babits eszményeit. Olvasha
tunk Aranyról szóló dolgozatáról, arról a köl
tőről, akiben teljes joggal fedezte föl, talán 
a dekadenset is, de bizonnyal !a modernet, és 
vázolta alakjával azt az ideáit, a fátyolozott 
lelkű költőt, akit majd önmagában kíván meg
valósítani. — Sajnáljuk azonban, hogy e leg
érdekesebb fejezetek olvastán is, akár a versek-
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legenda? Anekdoták, pletykák, jóízű törté
netkék gyakran szerepelnek Dersi könyvében. 
Nélkülözni tudtuk volna őket, épp a jobb 
kompozíció s a tudományos hitel érdekében. 

A szerző igényes és jó stiliszta. Módszerei 
azonban itt-ott egymást kizáró pólusok. Majd 
astatisztikát mozgósítja (155—57.), majd meg 
szépírói megjelenítéssel próbálkozik (167-68.). 
Stílustörést, disszonanciát érzünk ilyenkor. 

S végül a legnagyobb mulasztás: Dersi tel
jesen mellőzi A Hétben megizmosodó magyar 
szecesszió vizsgálatát. Kijelenti ugyan, hogy 
Kiss József lapja „Tudatosan vallja magát a 
szecesszió hívének" (189.), ám be is éri ezzel a 
nagyon ötletszerű megállapítással. Sem az új
ság külalakja, sem a munkatársak stílusa 
(folytathatnók!) nem ihleti elemzésre. Feltű
nő hiány ez, hisz a kutatás régtől egyetért 
abban, hogy a magyar szecesszió egyik leg
mozgékonyabb szalláscsinálója éppen A Hét 
volt. 

Lörinczy Huba 

Dóra) Bp. 1972. Gondolat K. 668 1. 

nél, ritkán kapunk előre- és visszautaló össze
függéseket! mint ahogy itt, a fátyolozott lelkü
letű költőnél sem, amely attitűdöt a Petőfi és 
Aranyról író Kardos oly szépen mutatja be, 
s amely egyik alapkérdése mindvégig a babitsi 
életműnek. 

A fiatal költő-tanár útját követve, egyre 
érdekesebbé válik az irodalmi háttér ábrázo
lása. Nagyon igaz Kardos megjegyzése, hogy 
a költő, bár sérelmezi Fogarasra helyezését, 
„Tomi"-t, de mikor az esetet egy ellenzéki lap 
kihasználná, helyreigazító cikket ad közre, 
nehogy őt pártcélokra használják fel. Ez — ol
vassuk — a későbbi Babitsra is jellemző lesz. 
Még izgalmasabb az az út, amelyet a pálya
kezdő költő a Nyugat felé megtett. Érdekes a 
szerző megvilágításában Babitsnak a folyó
irat iránti ambivalens érzése, a „vonzódás és 
viszolygás". £42—43.). Pedig a Nyugat vezetői 
intézték el Újpestre helyezését, miután füg
getlenségét megőrzendő, a katolikus tábor hí
vó szavának — mint később is — ellenállt. 
— Még több meglepetést tartogat Kardos a 
költő háborús évekbeli viszontagságainak fel
tárására. A Játszottam a kezével c. vers közre
adása utáni sajtóhadjárattal kapcsolatban 
megismerjük Dunántúli-Rákosi támadását: 
Babitsnak és a véle hasonszőrűeknek, (nyuga
tosoknak és szociáldemokratáknak) „A hátuk 
mögött egy nem kicsi tényező lappang: a sza
badkőművesség... e nyugatosok, a kiknek a 
szeretőjük kiskörme drágább száz királynál 
és lobogónál... a mi szabadkőműveseink által 
fentartott [sic !] lapnak elszánt védelme alatt 
állnak" (158.). És Dunántúli nem is adja an-


