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A PUBLICISTA KODOLÁNYI 

Kodolányi János: SZÍV ÉS POHÁR 

„ . . . nem vagyok sem publicista, sem politikus, hanem csak egy-
szerű, gyermeteg, magányos remete, gyakran belebonyolódom mél-
tatlan harcokba, kicsiny dolgok fölött támadt vitákba s ítéletekbe.. . 
Ezért az én cikkeimet úgy kell olvasni, ahogyan egy egyszerű, magá-
nyos, minden polgári életformából kimaradt, minden pálya, pozíció, 
dm, rang és vagyon iránt tökéletesen érzéketlen, Isten kegyelméből élő 
íróember esti csevegéseit hallgatjuk." Kodolányi - 194l-es Esti beszél-
getés c. kötetének előszavában — e gondolatokkal próbál védekezni a 
vádak ellen, melyekkel a kor szinte valamennyi politikai, írói irányzata 
illette publicisztikai tevékenysége miatt. Kodolányi védekezésmódja 
olyan kérdést vet fel, amely az irodalomkritika és -történet - s úgy 
látszik, a könyvkiadás - gyakorlatában nem eléggé tisztázott. Azt 
ugyanis, hogy egy író publicisztikai és szépirodalmi tevékenységét 
milyen mértékben lehet különválasztva értékelni. 

A „hivatásos" politikai újságírás rendszerint tudomásul veszi azokat 
a kényszerítő összefüggéseket, melyek gazdaságilag, stratégiailag meg-
határozzák a politika gyakorlatát, s ezért tartósan alkalmazkodik ahhoz 
az irányzathoz, melynek szolgálatába szegődött. A Kodolányihoz 
hasonló „íróember" politikai publicisztikáját azonban nagyrészt szubjek-
tuma vezérli. Helyzeténél fogva lehetősége van arra, hogy idő előtt 
visszavonuljon: csalódva egy mozgalomban vagy irányzatban mintegy 
szakítson a politikával. Csakhogy amit személyes elkeseredésében maga 
mögött hagy, az már tárgyiasult politikum. 

Irodalmi műalkotások létezhetnek több alakban is, s a különböző 
szövegváltozatok fontos tanulságokkal szolgálhatnak a kutatás számára. 
Újságcikkek, folyóirat-tanulmányok azonban - különösen, ha társa-
dalmi, politikai témájúak — csak abban az alakjukban érvényesek, 
amelyben a maguk idején megjelentek. Kodolányi publicisztikai kötete 
sokszorosan megszegte ezt a szabályt: a benne közölt 56 írás közül 12 
szerepel szövegközi kihagyásokkal, de csak három tanulmány esetében 
jelzi a Közölt írások lelőhelye c. fejezet (nem a tartalomjegyzék!), hogy 
„részletekről" van szó. A szöveg belsejében ugyanakkor diszkrét szög-
letes zárójel mutatja, hogy onnan hiányzik valami. E dokumentum-
értékű írásoknak sokszor épp a lényegét semmisíti meg így a kiadás 
szerkesztésmódja. Ezért a Szív és pohár kapcsán Kodolányi publiciszti-
kája két fokozatban jellemezhető: az első azoknak az elvi, világnézeti 
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ellentmondásoknak a számbavétele, amelyeket a kötetben közölt anyag 
tartalmaz, a második pedig azoknak a szövegrészeknek a — legalább 
részbeni — jelzése, amelyek kimaradtak az 1977-es kiadásból. 

A Szív és pohár kötet — melynek még Kodolányi adott címet majd 
egy évtizede, a kiadás tervezésekor - egy irodalmi és egy társadalmi, 
politikai témájú fejezetből álL Mindkét fejezet - külön-külön — idő-
rendben közli az írásokat, a húszas évektől a harmincas évek végéig 
terjedő korszakbóL A szerkesztésmód miatt azonban csak rejtetten 
mutatkozik meg az a valójában óriási szemléleti változás, mely ez alatt 
az idő alatt Kodolányi publicisztikájában végbement. A kötet azt 
mutatja, hogy a szemléleti változás két végpontján egyfelől a húszas 
évek marxista szemléletű, eszmeileg a munkásmozgalmat támogató 
cikkei és tanulmányai állnak, másfelől pedig a harmincas évek végén 
keletkezett, harmadik utas koncepciót tükröző írások. A változás valódi 
mértékének rejtve maradását részben a kötet fülszövege magyarázza: az 
író élete utolsó évtizedében, azaz a hatvanas években „önmaga számolt 
le súlyos tévedéseivel, s mint egész életművéhez méltatlanokat írásban is 
megtagadta őket". Ezzel Kodolányi eredeti cikkeinek jelentős hányada 
gazdátlanná vált. 

Az írók, költők c. első fejezet tanulmányaiból kitűnik, hogy 
Kodolányi irodalomkritikusi szemléletében Móricz Zsigmond művészete 
áll magasan az első helyen. Az ő regényei jelentik Kodolányi számára a 
viszonyítási alapot, ha prózai műről alkot véleményt. Ennek meg-
felelően az irodalmi tanulmányok csaknem egyharmada Móriczról szól. 
A publicista ellentmondásossága egyetlen íráson belül mutatkozik meg a 
Móriczról szóló portrétanulmány esetében. Az első részben ugyanis 
Kodolányi korszerű történeti áttekintést ad, rávilágítva a szabadság-
harcos hagyományok és a haladó irodalom kapcsolatára; ugyanakkor 
viszont a Móricz magyarságát vizsgáló részben az író és a nép azonos-
ságának alapját a „pogányság"-ban jelöli meg. (A „pogányság" fogalma 
Kodolányinál misztikus, történelem fölötti faji egységet jelent.) E két 
szempont keveredéséhez sokszor egy harmadik is társul: a freudizmus 
tanainak közvetlen felhasználása az irodalomelemzésben. Emellett 
Kodolányi - a Szív és pohárban nem közölt — néhány írásában a 
fajelmélet hatása is kimutatható. Móricz Betyárjáról írva pedig felismeri 
ugyan, hogy a főhős figurájában „romantikus hősiessége és a paraszt 
elnyomottsága olyan szerves kapcsolatban van, amilyenben csak az 
egyazon test és lélek két felének vérkeringése és indulathullámzása 
lehet", a regény történelmi hitelével kapcsolatban azonban megállapítja, 
hogy csak az tudja igazán felmérni a mű nagyságát, aki „maga is részese 
ennek a történelmi tragédiának, s aki legalább egy szemernyit hordoz 
magában a magyarság titokzatos küldetéséből". Ugyanez a küldetés-
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gondolat sajátos módon jelentkezik1 az Úri muriról írott tanulmányban. 
Kodolányi szerint a regény a „magyar pusztára kiszórt sűrűvérű, pogány 
urak ellehetetlenülésének komédiája és a tehetetlenségükből tornyosuló 
gazdasági és erkölcsi szemétdomb tragédiája" Az elemzés értelmében ez 
az úri osztály tulajdonképpen arra lenne hivatott, hogy az ország ügyeit 
intézze, kormányozza, s ebben csak az akadályozza meg, hogy hatalmas 
ösztöneit elfojtani kényszerül. Kodolányi végül így általánosítja a jelen-
séget: „Itt élünk néhány, milliónyian, lefojtva, hadakozástól elütve, egy 
nyugat-európai erkölcsi és gazdasági rendbe belepréselve, s nem dolgoz-
hatunk, nem mulathatunk és nem szerethetünk. Rabszolgák a saját 
otthonunkban. . . " A többes szám első személy azt sugallja, hogy 
Kodolányi mélyen együttérez a „lefojtva, hadakozástól elütve" 
tengődőkkel. Befejezésül pedig a politikai tett magaslatára emeli a 
Móricz-regényt: „Kevésbé tehetetlen társadalomban alapja lehetne egy 
új politikai, gazdasági és erkölcsi megújhodásnak." S a szöveg-
összefüggésből az is világosan kiderül, kiket állított volna Kodolányi e 
megújhodás élére. 

A Kodolányi-publicisztika jellemzésének első fokozatához, vagyis a 
Szív és pohár köteten belül felbukkanó ellentmondások bemutatásához 
példaként szolgál az a tanulmány is, amely mindössze egy évvel jelent 
meg az Úri muri-elemzés után. Az 1929-es Fiatal magyar költők sereg-
szemléje c. írásában Kodolányi - ismét többes szám első személyben -
a proletariátus elkötelezettjeivel azonosul, s Illyés Gyula költészetében 
a felszabadulni akaró elnyomottak vágyait érzi kifejeződni. S szintén a 
munkástömegek erejében látja és láttatja a jövő reményét egyik Nagy 
Lajos-tanulmányában: a Lecke megjelenése kapcsán kifejti, hogy az 
alkotót igazolta szemléletének igazi „kozmopolitizmusa", mert kötetét 
egy szervezett szocialista csoport adta ki, eljuttatva azt a munkás-
olvasókhoz. Ezután annak a reményének ad kifejezést, hogy a szociális 
megújhodás a nemzetközi munkásmozgalom harcain keresztül fog 
megvalósulni. Szabó Pálról szóló méltatásában viszont Kodolányi a jövő 
társadalomformáló osztályát kizárólag a parasztságban látja (Az új 
paraszt, 1931.). I;tt a munkáserényeket a nemzeti karakter alapján állítja 
szembe a paraszterényekkel: eszerint természetes, hogy Németország-
ban munkások tollából jelennek meg magas színvonalú alkotások, 
Magyarországon pedig a „zsellér, kubikos, a levélhordó, a kisparaszt" 
nyújt bámulatra méltó művészi teljesítményeket. Másik ekkori tanul-
mányában pedig kimutatja, melyek általában a proletariátus alapvető 
szemléleti, „alkati" fogyatékosságai. (Fontos kérdések egy új magyar 
könyv kapcsán - Nagy Lajos: Bérház.) 
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Ebben az írásában Kodolányi azt vizsgálja, miért bírálták a marxista 
körök oly élesen Nagy Lajos könyvét. Arra az eredményre jut, hogy 
általában „a proletárság romantikus". Ezt a tulajdonságot aztán rávetíti 
a proletariátussal együttműködő értelmiségre is, s a proletariátus és az 
irodalom kapcsolatát így jellemzi: „Mi sem kézenfekvőbb, hogy a leg-
primitívebb formában akarja látni legprimitívebb indulatainak azonnal 
érthető s felhasználható kifejezéseit." Majd hozzáteszi: „. . . a tömeg-
ember mindig romantikus, és az is marad." A már idézett Szabó 
Pál-cikkben viszont ezekkel a szavakkal jellemzi a paraszti osztályt: 
„őszinte, bátor, egyszerű, biztos és céltudatos. Tudja, mi az élete, mi a 
helyzete, s mit kell akarnia." 

A harmincas évek elején a publicista Kodolányit a tökéletes eszmei 
bizonytalanság jellemzi. Egyformán tűnnek fel írásaiban a marxizmus 
hatásának maradványai s a népi mozgalom gyakran ellentmondásos, 
ködös elképzelései. Ugyanígy meglehetősen váltakozó, olykor nehezen 
követhető Kodolányi kormánypolitikához fűződő viszonya is ezekben 
az években. A harmincas évek végén keletkezett tanulmányok azonban 
már szöges ellentétben állnak a korai írások társadalmi radikalizmusával, 
osztályharcos szemléletével. Abban az 1936-os tanulmányban például, 
melyet Kodolányi a Puszták népétől írt, már egyáltalán nem a feszülő 
osztályellentéteket emeli ki, hanem mindössze azt tartja károsnak, hogy 
az „államalkotó" osztály nem ismeri tulajdon szolgáinak életét, s sze-
rinte ez a „magyar ellentmondások között egyike a legsúlyosabbaknak, 
legvégzetesebbeknek". Kifejti továbbá, hogy a magyar írónak az a 
feladata, hogy „megdolgozza" azokat, akik uralmon vannak. Végül az 
ország jövőjét illetően ezt írja: „Sok energia fog még reménytelenül 
elsorvadni a pusztákon, mire a magyar földnek csaknem felét kezében 
tartó ezernégyszáz-egynéhány földesúr egytől egyig „más belátásra jut", 
és önként lemond a maga „nemzetfenntartó" hatalmáról, jogairól, er-
kölcsi igazolásáról." Kiss Lajos könyvéről, A szegény ember életéről 
(1939) írva pedig olyan képet fest a nyomorban élők világáról, mintha 
érdekes rezervátumba invitálná az olvasót. Ismét első személyben buzdít 
a könyv olvasására: „Ha kocsink átrobog egy alföldi faluvároson, futtá-
ban látjuk őket. . . Egyik olyan szegény ember, mint a másik, egyik 
olyan naplopó, mint a másik. De forgassuk csak Kiss Lajos könyvét. . . 
olyan gyönyörűséges látványban lesz részünk, mintha Bali szigetére 
utaztunk volna." S jellemző az is, hogy míg a húszas évek cikkei a 
parasztságot s a magyarságot , .racionalizmusa", „nyugodtsága" miatt 
dicsérték, a Veres Péter Gyepsorától szóló 1940-es kritika már megrója 
a szerzőt, amiért nem kapcsolódik bele ,,a világ transzcendentális erői-
nek áramlásába", s ridegparaszti szemléletében nagyobb a „logika, a 
józan ész szerepe, mint az érzelemé, a szívé." 
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A Közös dolgaink с. második fejezetben is megfigyelhető az a -
nem éppen egyenes vonalú - változás, ami Kodolányi publicisztikáját a 
húszas évektől a harmincas évek végéig jellemezte. A magyar ifjúság 
tükre (1929) még leleplezi azokat a veszélyes ábrándokat, melyek a 
Bartha Miklós Társaság ifjú entellektüeljeinek röpiratában jelentkeztek, 
s élesen rávilágít a „magyar messianizmus" szólamának gondolati „sán-
taságára" s a faji szemlélet tarthatatlanságára. (Vö. a magyarság titok-
zatos küldetéséről írottak a Betyár-tanulmányban!). Baloldaliság - a 
marxista kritika gyermekbetegsége c. írásában pedig már azokkal a 
„balos" kritikusokkal vitázik, akik azt követelték az elkötelezett írótól, 
hogy kizárólag baloldali orgánumnak dolgozzon. Kifejti, mennyire alap-
talan a marxista kritika részéről árulónak bélyegezni azt az írót, aki 
polgári körökkel is kapcsolatba lépett: „Le kell mondanunk arról, hogy 
az abszolút teljességet megvalósítsuk, s mindenkor arra kell töreked-
nünk, hogy az adott helyzetben elérhető legteljesebbet műveljük." 
Kodolányi azonban éppen az „abszolút teljesség" és a .relatív teljesség" 
viszonyának értékelésében vétette el az arányt - néhány évvel e tanul-
mány megjelenése után. 

A szintén a második fejezetben található Népi és völkisch című írás 
jelenti a2t a pontot, ahol érdemes áttérnünk a Kodolányi-publicisztika 
jellemzésének második fokozatára: a kihagyott szövegrészek rövid tár-
gyalására. A Népi és völkisch külön életet él egyrészt a Magyar Nemzet 
1938. november 6-i számában, ahol eredetileg megjelent, másrészt az 
Esti beszélgetés (1941; 1944) c. tanulmánykötetben, harmadrészt pedig 
a Szív és pohárban. Eredeti, vagyis egyedül érvényes környezete az az 
1938-as Magyar Nemzet, amely hírül adta a Felvidék visszafoglalását s 
Horthy szózatát a felvidéki magyarsághoz. Kodolányi (kötetbelinél 
jóval terjedelmesebb) cikkében először elemzi a német „völkisch" és a 
magyar népi mozgalom viszonyát. A következőkben próbál — igen 
átlátszó módon - különbséget tenni a két mozgalom között: „A német 
imperializmus nemcsak bizton támaszkodhatik a »völkisch« moz-
galomra, de egyenesen szüksége van rá, hogy a birodalom határait egyre 
jobban kitágítsa, a német uralom zászlóit újabb és újabb területekre 
kitűzze. Nagyszerűen érvényesíthető a német nagytőke fegyvereként, 
amikor újabb nyersanyagforrások meghódítását tűzi ki céljául. A ma-
gyar birodalom viszont csak történelmi jogon, a legkülönbözőbb népek 
életérdekeinek összehangolása és egyensúlyban való tartása jogán nyúj-
tózkodhatik népiségünk keretein túl, s tarthat igényt a Kárpátok meden-
céjére. így legvadabb lázálmainkban sem gondolhatunk imperializmus-
ra." A Szív és pohárban nyoma sincs ennek a „különbségtételnek", ami 
pedig több szempontból is az eredeti írás (és a korszak) lényegét adja. 
Arról pedig szintén említés sem történik, hogy a Magyar Nemzetnek ezt 
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a számát teljes egészében a rendkívüli történelmi eseménynek szentel-
ték. 

Az előbbiekhez hasonlóan a dokumentatív értéket semmisíti meg a 
Baloldaliság — a marxista kritika gyermekbetegsége c. tanulmányon 
végrehajtott kétszeres „módosítás" is. A Korunk 1931. májusi számá-
ban ugyanis szerkesztői bevezetőt találunk Kodolányi írása előtt, amely 
a Baloldaliság. . . tartalmával vitázva (!) kijelenti, hogy az adott törté-
nelmi helyzetben indokoltnak tartja a marxista kritikusok erőteljes 
bírálatát, mivel a marxisták csak tollal, a fasiszták azonban fegyverrel is 
harcolnak, s ez az aránytalanság azért veszélyes, mert a magyar irodalmi 
életben a jobboldal túlerőben van. S ha azt is figyelembe vesszük, hogy 
a kötetben közölt szövegből kihagyott rész pedig zavaros párhuzamot 
von marxista ideológia és fasiszta kritikai gyakorlat között, akkor a 
Baloldaliság. . . már nem tűnik olyan korszerű, előrelátó eszmefuttatás-
nak, amilyenre a kötetszerkesztés retusálta. 

Pusztán jelzésül érdemes még szemügyre venni egy kihagyást az 
irodalmi tanulmányokból is. Ez a Móricz-méltatás (Tündérkert - Pillan-
gó) mindössze két mondattal lett rövidebb az eredetinél. Az 1925. aug. 
1-i Nyugatban a következő mondatok is szerepelnek: „Tragédiák 
magyarul, magyar földön és magyar lélekkel csak Erdélyben teremhet-
nek. Ez a végletek földje." A jó szemmértékkel kihagyott rész nagyban 
befolyásolja az egész tanulmány tartalmát, megváltoztatja hangsúlyait, 
és sokat mond (vagy elhallgat) Kodolányi 1925-ös (és 1969-es) közírói 
magatartásáról is. E néhány példa is mutatja, hogy a kötetben kihagyás-
sal közölt írások és eredeti változatuk között sokszor jelentős minőségi 
különbség van — még ha csak egy-két mondatban térnek is el egymástól. 
S mindez azért fontos, mert az irodalmi tanulmányok középpontjában 
többnyire társadalmi-politikai kérdések állnak, tehát a szögletes záró-
jelek nem pusztán esztétikai ítéletmódosulásokat jeleznek. 

Talán a kor egyetlen publicistájánál sem mutatható ki oly mértékű 
meggyőződés nélküliség, mint Kodolányinál. A húszas évek táján cikkei-
vel igen élesen fordult a magántulajdon, a társadalmi igazságtalanságok 
ellen, aztán egy ingadozó, ellentmondásokkal teli korszak következett, 
a harmincas évek végére pedig határozottan, szervezetileg is - bár nem 
végleg - a szélsőjobb mellé szegődött (Turul Bajtársi Szövetség!). Meg 
kell azonban jegyezni, hogy a publicista Kodolányi egyik korszakában 
sem volt igazán hű önmagához: úgy tűnik, az eszmei elkötelezettségre 
végképp alkalmatlan volt. Alkalmazkodni akart a változó helyzethez, 
amely azonban akkorát sosem változott, mint az ő cikkírói magatartása. 
Ebben az alkalmazkodni akarásban gondolatai fokozatosan hitelüket 
vesztették, s utóbb már lcsak meggyőző, lehengerlő (mert művészi) 
stílusára támaszkodhatott. A felszabadulás után megtagadott írásai 
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közül hosszan lehetne idézni azokat, melyekkel Gömbös politikáját 
támogatta, vagy az Imrédy-kormány zsidóellenes kultúrintézkedéseit 
dicsőítette (A Belvárosi Színház vége; A szellem válsága stb.), de így egy 
új, hitelesebb Szív és pohár-kiadás tartalomjegyzékéig jutnánk. 

Kodolányi valódi publicisztikája minden mellékvágányával együtt 
jellegzetes terméke korának. A két háború közti időszak reális isme-
retére nagy szükségünk van. A Szív és pohár azonban egészen torz képet 
rajzol a publicista Kodolányi útjáról, s ezzel a húszas-harmincas évek 
valóságáról is. A kötet alapján ugyanis az a látszat alakul ki, mintha 
Kodolányi eszmevilágában egy lassú, fokozatos, töretlen irányú változás 
ment volna végbe, holott nagyjából azonos időben egészen eltérő esz-
meiségű cikkek tömegét írta - egészen eltérő pártállású lapok számára. 
Pedig abban a kritikus korszakban minden pártállás különös felelős-
séget, s minden átállás különös felelőtlenséget jelentett. Kodolányi 
publicisztikája ezért a demagógia fogalmával jellemezhető; ebből a kor-
történetileg is fontos vonásából azonban a Szív és pohár szinte semmit 
nem mutat fel. A publicista Kodolányi alakjának elrajzolása különös 
forrásból ered: az írások válogatásmódjával s a szövegek kihagyásos 
közlésével ugyanis a kötetszerkesztés tulajdonképpen elfogadta az 
„Isten kegyelméből élő íróember" önvédelmi álláspontját, mely szerint 
a hatásos újságcikkek pusztán egy művészember önfeledt „esti cseve-
gései" voltak. így a Szív és pohár kötet végül is az irodalomtörténet 
(kritikatörténet) számára nem használható forrásanyagként, s legfeljebb 
a napjaink kritikatörténetét majdan megírok forgathatják haszonnal az 
1977-es Kodolányi-kiadást, amelyben sajnálatosan a szöveg „gondozójá-
nak" nevét sehol sem tüntették fel. (Magvető, 1977.) 
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