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– hátha ad Littleton, aki bizonyára más irodalmárokat is támogatott, valami pénzt ennek a messzi 

földről ideszakadt, de Londont versben megtisztelő alkalmi költőnek. A frissen kinyomtatott első 

példányokat minden valószínűség szerint a londoni ügyvédek, bírók, illetve joghallgatók között 

terjesztette, illetve osztogatta „W. F.”, annál is inkább, mert az akkori Londonban – Bethlen Mik-

lós és mások tanúsága szerint – nagyon kevesen értettek jól latinul, tehát az olvasók többsége csak 

a fordító ügyességének köszönhetően méltányolhatta Johannes Adami hexametereit, illetve zeng-

zetes latinitását. 

Bár a Londinum… perlustratum-ból minden valószínűség szerint Isaac Basire-nak is jutott pél-

dány, az nem szerepelt a durhami kanonok 1710-ben, jóval halála után elárverezett könyvtárának 

katalógusában.6 Ám mivel Basire ajánlotta Adamit Oxfordban, ahol az Thomas Barlow és mások 

segítségével hosszabb időt töltött,7 feltételezhetjük, hogy elégtétellel töltötte el hajdani gyulafe-

hérvári tanítványának latin retorikája, ami egy londoni jogászt rávett, hogy 1670-ben angolra for-

dítsa a London városát körbesétáló erdélyi peregrinus naprakész bédekkernek szánt költeményét. 

GÖMÖRI GYÖRGY 

Egy „idegen” kéztől származó „Pardon…” cikk kéziratáról. Három nappal Kosztolányi halála 

után érdekes cikk jelent meg a Társadalmunk című bulvár hetilapban. A „Pardon! Kosztolányi 

sohasem uszított!” című közlemény tárgyának igazolására fakszimilében közölte egy idegen kéztől 

– azaz nem Kosztolányitól – származó, a hírhedt rovatban végül is meg nem jelent „Pardon…” 

kéziratát, azzal a megjegyzéssel, hogy Kosztolányi mint rovatvezető a cikk közlését – annak uszító 

hangja miatt – letiltotta.1 Azonnal föltűnhet, hogy egy sajtóbeli csúsztatással állunk szemben. A cikk 

erősen retorizált címe – és egész érvelése – szándékoltan félrevezető, hiszen abból, hogy Koszto-

lányi egy bizonyos kéziratot nem közölt le, semmiféle logikai művelettel nem következik, hogy 

sohasem uszított. Ez tudatos félreértelmezés akkor is, ha a költő közeli halála miatt finomítottak 

az igazságon. 

A Társadalmunk cikke – s így az „idegen” kézirat – sokáig feledésbe merült; újrafelfedezésé- 

nek érdeme Arany Zsuzsannáé, aki saját tanulmányának illusztrációjaként fotómásolatban közli 

a teljes cikket, így tehát másodlagosan magát a kéziratot is.2 

A Kosztolányit mentegető érvelés mellett a Társadalmunk cikkének névtelenségbe rejtőző szer-

zője riportszerű beszámolót is adott arról, miképpen jutott birtokába a kézirat, és miképp lehetséges 

közlése: „E sorok írója egy esős délután őszinte pillanatában találta a nagy költőt. Mindenféléről 

elbeszélgetve, a politikára is rákerült a sor.” Kosztolányi ebben a beszélgetésben azt állította, 

hogy bár a „Pardon…” rovatot valóban ő vezette, az uszító cikkeket nem ő írta, csak „betyárbe- 

 

 

 

 

 
6 Magyar Könyvszemle 1979. 1. sz. 62–65. 
7 Oxfordtól búcsúzó verse minden bizonnyal 1671 első hónapjaiban született. Vö.: GÖMÖRI 

György: Erdélyi merítések. Kolozsvár, 2004. 92. Ezt különben jelzi a Pótlások… 3. füzetének 
6609 tétele, jóllehet a kiadás helyéül Londont jelöli meg, bár az valószínűleg inkább Oxford. 

1 Pardon! Kosztolányi sohasem uszított! = Társadalmunk 1936. nov. 6. 5. 
2 ARANY Zsuzsanna: „Pardon, Kosztolányi”. Dokumentumok és kérdések egy rovat közül. = 

Kalligram 2009. nov., 57–64. 
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csületből” közölte őket; de a leguszítóbbakat még akkor se, ha sokat kellett miattuk veszekednie. 

Állításait alá is akarta támasztani: 

„– Íme – s ezzel gondosan elrendezett iratszekrényéből egy kéziratot vett ki –, itt 
van például ez a »Pardon«-rovatba szánt uszító cikk. Ezt se én írtam, hanem – s egy 
még ma is aktív szerepet játszó közéleti férfiút nevezett meg a cikk szerzőjéül. – 
A kéziratban foglaltak azonban egyáltalán nem az én ízlésem és felfogásom szerint 
íródtak, így tehát nem engedtem közzétenni.” 

Ezt követően Kosztolányi azt mondta: 

„A kéziratot pedig ezennel átadom bizonyítékként és megőrzés végett. Ha megha-
lok, leközölhetik, vagy ha életemben erre külön felhatalmazást adok. Mindenesetre 
sajátkezűleg írt záradékkal látom el, hogy a hiteleséghez és a bizonyító erőhöz két-
ség ne férjen!” 

És „Kosztolányi ekkor elővette ceruzáját és az itt eredetiben közölt záradékot ráírva, adta át 

a kéziratot e sorok írójának”.3 

Ezután, a közlést követően az eredeti kéziratot valamikor megkapta Hitel Dénes, Kosztolányi 

rajongó bibliográfusa, majd az ő gyűjteményének részeként került a Kosztolányi-hagyaték mellé; 

leírását – meglehet: hiányosan – tartalmazza a vonatkozó kézirat-katalógus is.4 Mivel azonban 

a Társadalmunk által fakszimilében közölt másolat is csak részleges – egy utólagosan írt, majd rög-

tön törölt betoldást lehagytak –, célszerű az MTA Könyvtára Kézirattárában, az újrakatalogizálás 

után Ms 384/192 jelzetet kapott egész kéziratot betűhíven közölni:5 

Pardon 

A hazafias sajtó 

A budapesti tudományegyetem tanácsa │:kötelességszerűen:│ megbélyegezte azo-
kat a tanárokat, akik a zsidólázadás idején megfeledkeztek magukról. <Csak> │:Ne-
künk magyaroknak egészen:│ természetes, hogy Pázmány Péter egyetemén a tudo-
mány mellett <a nevelői> │:még bizonyos más:│ szempontok is: │:az:│ erkölcs és 
hazafiság is számot tesznek. <│:És lehet valaki igen nagy tudós (Marczali nem az), 
ha egyszer hazája sem szent előtte, büntetést érdemel. Ez:│> És époly természetes, 
hogy ez <az egész> │:a szempont nem fontos a:│ budapesti zsidó sajtó│:nak, amely 
egyöntetűen:│ heves<en> védelmére kel a <természetesen részben fajtestvér> │:bol-
sevizmusban kompromittáltaknak.:│ A Lloyd, amely jól tudja, hogy hamis vádasko-
dásával a külföld előtt │:is sikeresen:│rágalmazhatja <meg> Magyarországot, any-
nyira megy, hogy még Alexander Bernátot is védelmébe veszi s azt a szemérmetlen 
hazugságot is megriszkirozza, hogy a szóbanforgó tanárok egyike sem vett részt │:so-
ha:│destruktív │:irányú:│politikában. Pardon: hogyan van az, hogy ez a sajtó mind-
untalan élénken tiltakozik a │:titkos:│bolsevizmus és hazafiatlanság vádja ellen, viszont a 
bolsevizmusnak <minden> <és forradalomnak> és a felforgatásnak minden aktív 
támogatóját állandóan védelmébe veszi és pártolja? A Lloydnak talán az fáj oly na- 

 
3 Kiemelés a cikkben. 
4 SÁRFÁN Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagya-

téka. Hitel Dénes gyűjteménye. (Ms 4612 – Ms 4649). Bp. 1978. 164. 
5 Jelölések: a kihúzott részek < > között, a betoldott részek │: :│ között. 
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gyon, hogy │:egyik:│kedvenc vezércikkírója, Szász Zoltán, hazaárulás címén az 
ügyészség fogházába került? 

A Társadalmunk közli a kézirat olvasatát is (szintén kisebb pontatlanságokkal), de utána Kosz-

tolányi záradékának reprodukálása – ami pedig a cikk lényegét adta volna – akadályokba ütközött. 

Bár előzetesen bejelentik, hogy „a záradék, amit facsimilében közlünk, így szól”, a kép helyén 

mégis egy vastagított betűvel szedett, nyomtatott sor áll: „Egy pardon, melyet …… írt és én ve-

szekedés árán nem adtam le.” A képaláírás – „Kosztolányi sajátkezű záradéka” – így kissé komikusan 

hat. Ezért is, hogy a képaláírás alatt egy hevenyészetten megfogalmazott szerkesztőségi megjegyzés 

is áll: „(Kosztolányi sajátkezű záradéka, amely ceruzaírás miatt nem jött ki a klisén.)”. 

A „idegen” kézirat szerzőjének nevét – tehát akinek írását Kosztolányi nem engedte megjelen-

ni – az olvasók így nem ismerhették meg, és azóta is rejtve maradt. Még a „hivatalból” elég sok 

kézírást ismerő Lengyel András sem tudta beazonosítani a szerzőt: annyi azonban meglátása sze-

rint bizonyos, hogy „A hazafias sajtó” autográfja nem „a kor neves íróié. A valószínű szerző tehát 

nyilván náluk irodalmilag jóval súlytalanabb, következésképpen »ismeretlenebb« figura volt: egyike 

az Új Nemzedékbe dolgozó újságíróknak.”6 

Az eredeti kéziraton természetesen jól olvashatók Kosztolányi ceruzaírású sorai, a Társadal-

munk közlésében kihagyott névvel együtt. A „Pardon…”-cikk kézirata alatt Kosztolányi autográf 

írásával ez áll: 

„Egy pardon, melyet Bangha irt és én veszekedés árán sem adtam le.” 

A „Pardon…” rovatot vezető Kosztolányi tehát utólag Bangha Bélát azonosította be a rovatba 

szánt egyik, de végül meg nem jelent írás szerzőjeként. Ez közvetlenül annyit jelent, hogy Kosz-

tolányi saját kezű záradéka szerint Bangha írt egy „Pardon…”-t, amelyet Kosztolányi nem közölt. 

Egy bizonyos esetről, egy konkrét kéziratról van szó, így az 1919–1921 közti időszak más, a „Par-

don…” rovatban megjelent írásaira nézve semmiféle közvetlen bizonyító ereje nincs. (Nem bizo-

nyítja tehát, hogy Bangha rendszeresen írt cikket a rovatban, nem bizonyítja, hogy mások is írtak 

„Pardon…”-okat, és nem bizonyítja, hogy Kosztolányi többször is megtagadta volna a rovatba 

szánt kéziratok közlését. Mindazonáltal föntiek lehetősége adott.) 

A Társadalmunk Kosztolányi „védelmében” felhozható bizonyítékként közli a kéziratot. Mind- 

amellett, hogy az autográf kuszasága jól mutatja, hogy igaz lehet Kosztolányiné éppen ekkoriban 

tett állítása, mely szerint „Dezső azt mondja, hogy Bangha nagyon okos ember, de mint újságíró 

teljesen leromlott, és csupa közhelyeket ír”, cikkei pedig „csapnivalóan rosszak és tehetségtelenek”,7 

a „Pardon”-glossza szerzőjeként Banghát azonosító, eddig rejtőzködő kézirat ennél jóval többről 

tanúskodik. Indirekt közlése lényegibb információ, mint az egyszeri visszautasítás „bizonyítása”: 

arról szól, hogy Kosztolányinak az Új Nemzedék rovatvezető munkatársaként volt akkora hatal- 

ma a lapnál, hogy még Bangha cikkének közlését is – „veszekedés árán” – meg tudta akadályozni. 

Bangha pedig, aki ugyan sohasem volt a lap főszerkesztője (ahogy azt pl. Kiss Ferenc írta)8, jóval 

több volt annál: az 1919-től működő, az Új Nemzedék mellett más lapokat is magába tömörítő 

Központi Sajtóvállalat vezetőjeként a magyar sajtó jelentős részét irányította. Így bár név szerint 

semmiféle pozíciót nem töltött be a szerkesztőségben, igaz lehet Kosztolányiné – nyilvánvalóan 

 

 
6 LENGYEL András: Egy s más az Új Nemzedék Pardon rovatáról. = Kalligram 2010. jún., 89–99. 
7 GÖNDÖR Ferenc cikkét (Pardon! Kosztolányi Dezsőné kalandjai és viszontagságai a destruktív 

Bécs városában. = Ember 1921. máj. 1.) idézi KISS Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp. 1979. 107. 
8 KISS Ferenc: i. m. (7. jegyzet) 101. 
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a férjétől hallottak alapján tett – állítása: „Az Új Nemzedéknél különben […] mindent Bangha páter 

csinál. Ő tejhatalmú úr a lapnál.” Kosztolányinak pedig joga volt ezzel a „tejhatalmú úr”-ral akár 

még „veszekedni” is. Másrészt épp az, hogy Kosztolányi még Bangha cikkének közlését is letilt-

hatta, egyértelműen arra utal, hogy nyilvánvalóan bármely más glosszával is megtehette, illetve 

megtehette volna ezt. Ez pedig azt jelenti, hogy az általa vezetett rovatban csakis az jelenhetett 

meg, amit ő akart ott közölni, másképp megfogalmazva: minden, ami ott megjelent (még a legvé-

resebb írások is), az ő jóváhagyásával látott napvilágot. 

A cikk letiltásának azonban következménye is lett. Férjéről írott könyvében Kosztolányiné 

– bizonyosan éppen erre az epizódra utalva – írja, hogy „a rovat szerkesztőjének [ti. Kosztolányinak] 

hamarosan befelé is kell hadakoznia. Szerkesztői hatáskörében megtagadja egy cikk nyomdába 

küldését, s ettől fogva kezdik őt ferde szemmel nézni”.9 Ugyanakkor elmondható az is, Lengyel 

Andrásnak éppen az „idegen” kéziratra alapozott véleménye szerint, hogy bár Kosztolányi az 

1920. májusi nagy botrány után „lelepleződvén és megbélyegzetten […] már nem nagyon ambici-

onálta a Pardonok írását”, és feltehetően már „csak muszájból, jobb híján, a szükséges pénzért 

maradt a helyén, s ha tehette, átengedte a terepet azoknak, akik a szereplés e nemét még ambicio- 

nálták.” A szóban forgó kézirat pedig – mint azt tanulmányában Lengyel András tisztázta – 1921. 

július 8., Szász Zoltán letartóztatása után keletkezett, azaz Kosztolányinak az Új Nemzedéknél töl-

tött időszakának utolsó periódusában, amikor „ő, lelkiekben legalábbis, már csupán a tanulságok föl-

dolgozására, a Néró-regényre koncentrált”.10 Kosztolányi az Új Nemzedéktől való 1921. augusztusi 

kilépése tehát a lapnál felgyülemlett feszültségek és egy írói belső igény együttes következménye 

volt. 

Mindazonáltal a kéziratnak és történetének van még egy árulkodó vonatkozása. Maga az a tény, 

hogy Kosztolányi egyáltalán megőrizte, azt jelzi, hogy már a történések idején, 1921 júniusában 

elkezdett berendezkedni egy későbbi védekező pozícióba. A Banghát kompromittáló cikket mint-

egy zálogként tehette el, számolva annak lehetőségével, hogy ha majd egyszer Bangháék – azaz 

keresztény sajtó oldaláról – megtámadják, védekezésül nyilvánosságra hozhatja. Nyilvánvalóan 

erre utal a Társadalmunk cikkének szövege is: Kosztolányi a kéziratot úgy bocsátotta rendelkezé-

sükre, hogy az életében csakis külön felhatalmazásra közölhető. (Sajnos, a cikkből nem derült ki, 

hogy Kosztolányi mikor adta a kéziratot, azaz mikor érezte még úgy, hogy számolnia kell egy 

esetleges támadással.) És ez nem csupán alkalmi védekező taktika volt nála, hiszen hasonló fogást 

alkalmazott 1929-ben is, amikor az Ady-pamflet után kirobbant vitában az őt támadó Babits ellen 

megpróbálta kijátszani Babits egy régi, hozzá írott levelét, amelyben az akkor még egyetemista 

költőtárs igencsak keresetlen szavakkal illette Adyt.11 

Erre a lehetőségként számon tartott támadásra végül is nem került sor, ezért a kézirat csak 

Kosztolányi halála után látott napvilágot. És nem rajta múlt, hogy nem került nyilvánosságra az 

„uszító” cikk szerzőjének neve, hiszen azt – mivel egy „még ma is aktív szerepet játszó közéleti 

férfiú”-ról volt szó – csak a lap törölte. Kosztolányi szándéka szerint, halála után leleplezte volna 

Bangha Bélát. 

BÍRÓ-BALOGH TAMÁS 

 

 

 

 

 
09 KOSZTOLÁNYI Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp. 1938. 235. 
10 LENGYEL András: i. h. (6. jegyzet) 
11 Erről bővebben: [BÍRÓ]-BALOGH Tamás: Kosztolányi Dezső Ady-könyve. = Napút 2007. 

ápr.–máj., 120–125. 




