
V A L L O M Á S 

GYERGYAI A L B E R T 

Gyergyai Albertet, — akinek 
őszinte szigorúsága, ismeretbősége, 
értéket őrző engedékenysége, 
hajthatatlan embersége nemzedé-
kek számára vált mércévé, meg-
közelíteni is alig merészelt ma-
gaslattá, — őszinte tisztelettel és sze-
retettel köszöntjük mi is: az Iro-
dalomtörténet szerkesztőbizottsága. 

A nyolcvanéves Gyergyai Albert a mi szemünkben Gombocz 
Zoltán, Kodály Zoltán és Horváth János Eötvös Kollégiumát, 
— és Babits Mihály Nyugatját képviseli. A kétféle örökség 
egybeolvad Gyergyai munkásságában, — hiszen lehet is, kell 
is egybeolvadniok. Gyergyai Albert a kritikus és a tanulmány-
író, a tudományt az irodalom, — az irodalmat pedig a tudo-
mány javára tudta használni. A kollégium és a folyóirat olyan 
két sziget volt, melyek közt könnyű volt a közlekedés. Az 
egyik is, a másik is olyan szellemnek adott hajlékot, mely 
idegen volt a két világháború közti Magyarországon. Az iga-
zibb Magyarország szelleme csak szigeteken maradhatott fenn. 

A valódi kritikusoknál az élet kritikája megelőzi az irodalo-
mét. Gyergyai, az irodalomkritikus éppúgy erkölcsi igényekből 
indul ki, mint mindazok, akik a művészetben az ember nevelé-
sének, felemelésének, — megmentésének egyik lehetőségét 
látják. Az erkölcs: ítélet is, — az ítélet pedig erkölcsi cseleke-
det. Az irodalmi ítélet is az. A valódit a hamistól megkülönböz-
tetni, a jót a tévestől elválasztani, a helyes törekvést támogatni, 
a rossznak pedig útját állni: a jó nevelők, a jó kritikusok, — és 
az erkölcsösen élő emberek tulajdonképp ugyanarra a fel-
adatra vállalkoznak. 
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Gyergyai Albertben az ítélőerő töretlen épségét figyelhetjük 
n.eg, első irodalomkritikáitól kezdve, nagy világirodalmi és 
magyar tárgyú esszéin át, utóbbi, irodalomtörténeti kritikáiig. 
Ez az ítélőerő azonban nála is, akárcsak az érzékeny és fogé-
kony kritikusok többségénél, a mérlegelés, a felelősségérzet, 
a tapintat és az együttérzés közbejöttével munkálkodik. Mind-
ebből fenntartások származnak, az elismerésben éppúgy, mint 
a hibáztatásban. A Gyergyai-kritikák nagy részében megtalál-
juk a szándékok bonyolult irányváltozásait, a szigor és a meg-
értés egyiittességét, a teljesítménynek örvendés, és a vitatkozó 
ellenvetés párhuzamait. Példa erre Babits európai irodalom-
történetéről írt kritikája, melynek egyetértései és kételyei épp 
az íróval együtt gondolkodás folyományai. Gyergyai írás-
módjának eleganciája, színessége és zeneisége olyan hiedelmet 
kelthet, mintha a felfedezés, a csodálkozás eufóriájában szívesen 
lemondana magáról a kritikáról, s helyette inkább a kongeniá-
lis elemzést, a szó szoros értelme szerinti műélvezést vállalná. 
Bizonyos, hogy igazi elemében akkor van, amikor elsősorban 
örülnie lehet a műnek, amelyről ír: legszebb kritikáinak egyi-
két ezért írhatja Illés Endre novelláiról. De éppen, mivel alap-
természetéhez a szigor is hozzátartozik, az öröm ilyen alkal-
mait ritkán találja meg, nem egykönnyen fogadja el, s a kor-
társi műveknek köre, melyekről kritikát ír, nem túlságosan 
széles. Mégis, mivel szükségét érzi, hogy tárgyával elteljék, 
vele azonosuljon, benne megfürödhessen : a jelen és a múlt 
világirodalmához, magyar irodalmához fordul, igényéhez 
illő, szigorához méltó, vágyát kielégítő témákért. Gyergyai 
Albertet kritikusi alkata avatja a világirodalom nagy alkotá-
saival foglalkozó tanulmányíróvá. 

A polémia egyáltalán nem idegen tőle, sőt, nagyonis hajlama 
szerinti, úgyannyira, hogy ritkán él vele, nehogy visszaéljen. 
A Nyugat vitarovatában félelmetes támadónak ismerhetnék 
meg azok, akik Gyergyait talán túlságosan gyengéd bíráló-
nak vélnék. A Kosztolányi költészetének védelmében írott 
1955-ös tanulmány érvelése és elemzése, minden mértéktar-
tás és méltányosság mellett is, erről az oldaláról mutatja meg. 

9 Irodalomtörténet 
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Kevesen követik a példát, melyet ő mutatott arra, hogy a po-
lémia ereje az érvelésben, ne pedig a frazeológiában és a retori-
kában mutatkozzék. 

Gyergyai a kritikát, a tanulmányt műalkotásként hozza létre. 
Az ő kifejtetlen esztétikai törvénye a kritikustól mintegy a tár-
gyául választott mű erőfeszítésének és ihletének viszont-telje-
sítményét követeli. Gyergyai felhangolja a kritikáját, amikor 
jelentős műről ír; az a hevenyészett, lompos és henye kritikusi 
modor, mely napjainkban annyira eluralkodott, tőle és nem-
csak tőle, hanem minden valódi kritikustól, mindig idegen 
volt. 

Gyergyai gyakorlatában a kritika és a tanulmány műfajá-
nak is megvannak a maga sajátos, művészi eszközei. Az ő 
gyakorlata eszünkbe juttatja, hogy ez a műfaj valamikor a poé-
tika keretén belül foglalt helyet, s törvényei nem voltak lazáb-
bak a költészet vagy a dráma törvényeinél. Korunk prózájá-
nak sok-sok romlandó termékét fogja túlélni a Gyergyai-próza 
választékossága, evokatív képhasználata, harmóniája, formai 
szépsége. Gyergyai kritikáiban és tanulmányaiban költemé-
nyek, regények, drámák pendant-világa épül föl, — irodalmi 
művekre ő kritika-művekkel, esszé-művekkel válaszol. 

Az író emberalakokat formál, — a kritikus pedig bizonyos 
értelemben az írók alakjának megformálója. A kritikai tevé-
kenység magasabb fokán a kritikus választja ki magának az ő 
íróhőseit, s benépesíti velük világát, együtt él művükkel, vissza-
tükrözi egyéniségüket. Ambrus és Kassák éppúgy beletartoz-
nak Gyergyai kritikai világába, mint Babits és Kosztolányi. 
Ambrus Zoltán életművét Gyergyai szemrehányón fedezte 
fel újra, s a kép, melyet róla kialakított, ezentúl már irodalom-
történeti érvénnyel is bír. Kassák költészetéről pedig már 1935-
ben leírta azokat a felismeréseket, melyeknél kevés találóbbal 
gazdagodott azóta Kassák-képünk. Ambrus Zoltán és Kassák 
Lajos: mennyire idegenek egymástól, és mennyire egymáshoz 
illenek abban a válogató érdeklődésben, mellyel Gyergyai 
fordul az irodalom felé. A maga helyén és idejében mind-
kettő különös és valódi, — azonkívül különálló is. Mintha 
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mindhárom sajátságban olyasvalamire vált volna érzékeny-
nyé Gyergyai Albert, amire tulajdon magában is érzékeny 
lehetett. 

Ha áll az, hogy a kritikai munka öröméért lett a világiroda-
lom nagy alkotásainak tanulmányírójává, úgy műfordítói mun-
kássága ennek a megtalált és elmélyíteni kívánt örömnek ter-
méke. Nagy költőink műfordítói munkássága mély, benső 
kapcsolatot tart egész életművükkel. Gyergyai műfordításai, 
elsősorban a Flaubert- és Proust-fordítások is sajátos logikával 
kapcsolódnak kritikusi, tanulmányírói, tevékenységéhez. Aki 
úgy kritikus és tanulmányíró, mint Gyergyai, annak szük-
ségképp kell műfordítóvá is válnia. Kritikusként, esszé-
íróként a tárgyával való bensőséges azonosulás jellemzi — 
ez az azonosulás csak úgy fokozható, ha műfordítóként az 
alkotói műhely beavatottjává, szinte az alkotói munka szem-
tanújává válik. Valamennyi tanulmánya közül kiemelkedik az 
Érzelmek iskolájának elemzése, mely a megértés, az áttekintés, 
a behatolás mesteri teljesítményeként, a kritikai vágy betel-
jesülésének, az igazi témával való találkozás mély örömének 
vallomásává is válik. A Proust-fordítás félbenmaradása, és az 
1961-es Proust-tanulmány tapintatos fenntartásai mögöt t pedig 
talán mélyebb okot szabad keresnünk. Gyergyai szigorú hatá-
rokat állít maga elé, s talán épp ezért érzi közelébb magához 
Flaubert gyötrődő önfegyelmét, mint Proust elfogulatlan fel-
szabadultságát. Azonosulás és szigor : ez a két képesség és saját-
ság jellemzi Gyergyai életművét, — és ezek az erők néha egy-
más ellenében hatnak, ami azt is jelenti, hogy hol felfokozzák 
egymást, hol pedig az egyik visszafogja a másikat. 

Gyergyai Albert életművének benső logikája egymagában 
még nem teremhet igazi szintézist. Mégis, a nagy összefogla-
lalás, az egymástól látszólag elkülönülő tevékenységek egybe-
fogása megvalósult az ő életében. Nevelői munkája fogta össze 
minden képességét, minden alkotását és vállalkozását, olyan 
nevelői munka, melynek teljesítményeit nem nyomtatott 
szövegek, hanem emberi tudatok őrzik. Sokunk tudata, fe-
lejthetetlen emlékként, egész életünkre kiható érvénnyel, íz-

9* 
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lésünket, ítéleteinket, hivatásunkat meghatározó eredményes-
séggel. Korszakot jelképez számunkra az ő alakja, fiatalságunk 
korszakát, s mindazt, ami a szellem ékítményeivel tetézi meg 
az elénk táruló múltbeli táj látványát, tavaszi tájét, aminőt csak 
a Gellérthegy lejtői nyújtottak, kóristákkal, jázminbokraikkal, 
az Eötvös Kollégium környékén. 

SŐTÉR ISTVÁN 

U Z S O N N A BABITSÉKNÁL 

Jelen voltak: Babits Mihály és felesége, Ilonka, írói nevén 
Török Sophie és uzsonnavendégeik: Gyergyai Albert, Illyés 
Gyula, Sárközi György, Szerb Antal, Tóth Aladár, Túróczi-
Trostler József és én. Történt, úgy rémlik, valahol a József-
városban (csak valamivel később költöztek Babitsék Budára), 
egynéhány hónappal a Halálfiai megjelenése után, tehát 1927-
ben, legkésőbb 28-ban. 

Többé-kevésbé rendszeres találkozások voltak ezek, ha vál-
tozó névsorral és jelleggel is. Változatlan volt a házigazdák stí-
lusa, változatlan még akkor is, amikor a Baumgarten-előtti, 
sejthető szűkösségből átlendültek a díjosztó kurátor bővelkedő 
és kínos, pontifexi méltóságába. Némely évadban hetenként 
találkoztunk — csütörtökönként vagy vasárnaponként, ha 
nem tévedek — s leszámítva a későbbi, esztergomi kirándulá-
sokat, a menetrend többnyire ez vol t : öt óra tájt haboskávé 
vajaspogácsával, kuglóffal; s ahogy a beszélgetés belenyúlt az 
estébe, szardíniás és sonkás szendvicsek kerültek a tálcára, bor-
ral, néha bóléval. („A költészetemet tettem bele", mondta a 
bóléról Ilonka; de, mi tagadás, ama ritka háziasszonyok közül 
való volt, akiknek költészetét jobban élveztem nyomtatásban, 
mint szeszesitalban.) 
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Ahogy uzsonnakávéról átváltottunk szeszre, többnyire 
társalgásunk menete is átszíneződött kissé. „Játsszunk tartalom-
elmondást" — javasolta a házigazda. Rajongva csüngött a 
fejtörő társasjátékokon, azon a fajtán, amelynek akkoriban 
Karinthy volt országos bajnoka, némelykor világbajnoka és 
kitalálója is. A „tartalom-elmondás" abból állt, hogy valamely 
klasszikus mű cselekményét egy vagy két mondatban, napi 
hírbe illően kellett összefoglalni, s aztán hadd lássuk, ki ismer 
rá! Például: „Egy éltes úr teherbeejt egy fiatal hajadont, de a 
kínos következmények elől sikerül megugrania": íme, a Faust 
I. És így tovább. Babits, mint pajtás, igazán mentes volt pedan-
tériától vagy nagyképűségtől, de az esze úgy járt, hogy bár-
mennyire ingujjra vetkőzött lélekben, a klasszicitás ott lebe-
gett kedélye fölött. 

Azon az egy estébe nyúlt uzsonnán azonban, amelynek emlé-
két itt fölelevenítendő vagyok, nem került sor társasjátékra. 
Babits, amint összegyültünk, patetikus keserűséggel közölte 
szándékát: hogy otthagyja a Nyugatot! Régóta viaskodik efféle 
tervekkel, mondta ; régóta hibáztatja, hogy úgyszólván semmi 
beleszólása a lapba, melyet pedig mint szerkesztő jegyez.1 

Osvát autokratikus ítéletével szemben tehetetlen. Mégis, mind-
mostanáig elfojtotta elégedetlenségét. Most azonban olyasmi 
esett meg rajta, amit nem nyelhet le. 

— Micsoda? 
Elmondta. Kassák írt egy lerántó, értetlen, bántó bírálatot a 

Halálfiairól. Mintegy különvéleményt a Nyugatban már annak-
előtte megjelent méltatásokkal szemben;2 de mégiscsak a 
Nyugatnak szánta, Babits lapjának; s benyújtotta Osvátéknak. 
Osvát pedig (vagy ő maga, vagy a jóváhagyásával Gellért) 

' E v e k e n át ez állt akkor a Nyugat c ímlapján: „Főszerkesztő: 
Ignotus — Szerkesztők: Babits Mihály, Gellért Oszkár, Osvát E r n ő . " 
S nyomukban a „Főmunkatá rsak" hosszú sora. 

2 ír t a folyóiratba a Halálfiaixó\ Ignotus (Hugó) is, Tó th Aladár is, 
sőt, ők ketten vitába is elegyedtek egymással a regény problematikájá-
ról; de hogy polémiájuk az itt fölelevenített délutánt megelőzte-e, 
vagy követte, arra nem emlékszem. 
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megküldte Babitsnak azzal, hogy,,Én nem közölném, de tudni 
szeretném, Te mit szólsz hozzá?" Ez volt, amit Babits megbo-
csáthatatlanul sérelmesnek érzett. 

— De Mihály — szabadkoztam. — Te magad mondod, 
hogy Osvát nem javasolta közlésre. Hát akkor . . . 

Babits dúltan vágott közbe, olyan hevesen, amilyennek ritkán 
láttam : — De hogy még föltehetőnek is tartotta a közlését. . . 

Ijesztőnek hat rám, ahogy leírom. Még ijesztőbbnek, mint 
akkor. Ez a szabadság-hivő, nagy ember ennyire képtelen volt 
elviselni a bírálatot? Bizony, képtelen vol t : elfogta a rémület, 
hogy vége az életének, mi több, az élete értelmének, a költé-
szete sugallatának és a mondanivalója hitelének, ha a porondon 
marad, aki a művét bántotta. Pánikot éreztem rajta ilyenkor; 
a személyi érintkezésben is, meg a munkáinak védelmében írt, 
polemikus cikkeiben is. A beteges hiúság, mely ilyenkor ki-
fröccsent belőle, éles ellentétben állt modorának szívbeli sze-
rénységével, közvetlenségével. Vagy inkább : látszólagos ellen-
tétben. Mert ízig-vérig költő volt ő, s a köl tő túlérzékenysége 
lüktetett dőre hiúságában is, meg abban a bensőséges, pózta-
lan udvariasságban is, amely a személyi érintkezésben jellemez-
te. Ha olykor volt benne feszesség, az csak a zavaré és öregdiá-
kos félszegségé volt, semmiképpen sem a parnasszusi pöffesz-
kedésé. Velünk, „fiatalokkal" — hozzá képest többé-kevésbé 
azok voltunk, s főképp kevésbé befutottak — nem lehetett 
szívesebben viselkedni; még csak a bátyai és mesteri pártfogás 
hanglejtésével sem éreztette felsőbbségét. S ha, ami megesett, 
felolvasta valamely nyomtatásra váró írását, figyelemmel 
meghallgatta bírálatunkat, ellenvetéseinket; ahogy meghall-
gatta megjelent munkáiról is. De volt egy határ, amelyen túl 
kikelt magából: amikor a halhatatlanságát érezte veszélyeztetve. 
Ha megneszelte, hogy nem olvassák, vagy nem azok, akikre szá-
mítana, illetve nem azt, amit nekik szánna. Vagy ha az utókor 
nevében látszott jelentkezni egy fiatalabb társa, fiatalabb akár 
korra, akár forradalmi igényre, akinek diadala mintegy a 
Babits-féle életszemléletet és életérzést marasztalja hervatagság-
ban. Most Kassák ez volt neki, a hosszúhajú és feketeinges 
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Kassák,3 az utókor mumusa. Úgy érezte, ellene és környezete 
ellen kell élete döntő csatáját megvívnia. S akik ama Kassák-
cikk közlését csak mérlegelték is, a környezetéhez számítanak. 

Meghallgattuk a kifakadást és nyomban két pártra szakad-
tunk. Négyen Osvát ellen, négyen mellette. Ellene, vagyis 
a Nyugat elhagyását helyeselve: Sárközi, Szerb Antal, Túróczi-
Trostler, és akit azért említek utolsónak, mert három társánál 
habozóbbnak, tépettebbnek látszott: Babitsné, Ilonka. Velük 
szemben pedig : Gyergyai, Illyés, Tóth Aladár és én. 

Azt hiszem, a mai olvasónak, ha egyikünk-másikunk világ-
nézeti és mesterségbeli pályafutásáról tud valamit, nehéz el-
képzelnie, hogy ez a csoportosulás miféle irányelvek szerint 
alakult ki. De talán épp azért érdemes föleleveníteni, hogy 
például szolgáljon arra, milyen szempontok és elképzelések 
mozgattak bennünket — mennyire mások, mint amit a mai 
irodalomtörténész a maga mégolyan jóhiszemű skatulyázó 
kedvtelésében ránk vetít. Hadd kezdem a negatívumon: 
,,Kassák-párti" ebben a vonatkozásban egy sem volt köztünk. 
Látatlanul meg voltunk győződve, hogy Kassák ledoron-
goló cikke csak vandál és otromba írás lehetett. Miért? Hiszen 
tudtuk — legalábbis többségünkben —, hogy Kassák ki tűnő 
író s nem mindennapi áramerejű egyéniség. De, éreztük, né-
mely dolog iránt süket; s a Halálfiai varázsa ezek közé tarto-
zik. Babits a regényében a megyei felső-középosztály pusztu-
lását siratja el, egy kései Meredith súlyos, filológikus hímzésé-
vel barokkosítva gyászlobogóját; hogy' is érezhetné át ennek 
szépségét és emberiességét az a Kassák, aki látnivalóan valahol 
Gorkij és Tristan Tzara útmutatásainak határvonalán keresi 
az ú j művészet feladatát és semmi jelét nem adja (mert akkor 
még nem adta) a hajlandóságnak, hogy másféle stílusok, más-
féle érdeklődési körök fontosságát is fölismerje? Ebben egyet-

3 Félreértések elkerülésére : amikor Kassák а maga orosz szabású, 
nyakkendőtlen ingében megjelent az i rodalmi élet sorompójánál , 
sem feketeinges, sem egyéb fasizmus nem volt még a v i l ágon ; az 
ő fekete inge az orosz forradalmárok viseletét idézte. 
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értettünk. De más kérdés, hogy helyes-e Babitsnak elvágnia 
kötelékét a Nyugatial? 

S itt kibuggyant egy másik, s szintén valamennyire politikai 
színezetű ellentét. Babitséknak nem volt ínyére, hogy valami 
szagra—színre ó-liberális intézménnyel azonosítsák őket. Ezt 
nem így mondták — Babits soha nem szólt egy szót szabad-
elvűség ellen, s felesége pedig általában nem politizált, ha el-
kerülhette. Ha Babits valahogy politikailag akarta meghatá-
rozni, hogy mi nem tetszik neki a Nyugatnál, akkor inkább 
ó-szabadelvű humanista formulákhoz folyamodott , semmint 
szabadelvű-ellenesekhez. „Nekem az ember a mértékem, nem 
az osztály" — hajtogatta. S mivel a Kassák-sérelem szolgált 
kiindulópontjául, nem volt vitás, hogy a munkásosztály volt 
az, aminek mértékszabó elsőbbségét kifogásolta. 

— Ugyan, Mihály — vetettem közbe —, csak nem akarod 
azt mondani, hogy a Nyugat, a Gyosz ügyvezető igazgatójával 
a hátterében, osztályharcos marxista lap? 

— De mégis, amit ott Kassák művel . . . 
Illyés Gyula is szembeszállt vele: 
— Őszintén, Mihály, én vagyok annyira baloldali vagy osz-

tályharcos, mint Kassák; hidd el, nem erről van szó. Ő tehet-
séges ember, de erőszakos; sokáig követtem, de képtelen vol-
tam kitartani mellette, vállalni a dogmáit; emiatt hagytam ott, 
és fájna, ha elpártolnál valami jobboldali jellegű csoportosulás-
hoz és Kassáknak hagynád az egész teret. . 

(Nem kezeskedem róla, hogy szó szerint idézem Illyést, de 
remélem, értelem szerint híven, s ha nem: helyreigazíthatja.) 

Mert erről volt szó : csatlakozásról egy másik csoportosulás-
hoz. Legyen-e a Napkelet, megliberalizálva? Vagy egy új folyó-
irat? Mert hogy egy Babits nem lehet meg folyóirat nélkül, ez 
magától értetődött. Az is, hogy Babits valahol (ideológiailag 
szólva) a Nyugattól jobboldalt lelne új szellemi hajlékot. „Ne-
kem rettenetes a gondolat, hogy Babitsot elnyelje a kurzus. 
Akkor aztán igazán Kassák marad az erkölcsi győztes." Úgy 
vélek visszaemlékezni szavaimra, amelyek miatt kikaptam a 
háziasszonytól. Kurzus, antikurzus, ez nem irodalmi szempont ; 
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hogy ki milyen pártállású, őket nem érdekli. Hagyjam a poli-
tikát. De később megemlítették Babitsék, hogy nemrég „két 
pacifista cikk jelent meg a Napkeletben', ez is befolyásolta őket. 
Amire lecsaptam rájuk: „Hát mégis fontos a politika? De csak 
ha egy kurzuslap kegyeskedik közzétenni valamit, amivel 
egyetértenek?" Ilonka, váratlan ajándékul, rám hagyta. Ilyes-
miben igazam lehet. De nem abban, hogy embereket eszerint 
akarok osztályozni. A Rédeyéket nem hagyja . . . 4 

De most néhány szót azokról, akik Babitsot a jobbfelé-for-
dulásra rábeszélték. Nehéz elképzelni őket ebben a szerepben, 
kivált a kettőt, aki nem egészen két évtized múlva, mint a náci 
emberirtás — tehát egy „jobboldal" — halottja végezte. Szerb 
Antalra és Sárközire utalok. Nem hiszem, hogy akár akkor is 
— bár a szavak annyit változtak jelentésben ! — a „ j o b b o l d a l -
hoz tartozóknak vallották volna magukat. De úgy érezték 
— s ha nem feszélyeződtek, így is mondták —, hogy a Nyugat 
„túlságosan zsidó". Babits, ebben egyetértettünk, katolikus 
úri hagyományokat őriz egyéniségében, költészetében, nem 
kár-e hagyni, hogy mégis elszigetelődjék attól a világszerte 
konzervatív közönségtől, amely a Nyugatot — okkal vagy 
sem — az egykori galileisták, zsidó radikálisok irodalmi le-
rakatának tekinti? Ebből a ,,gettó"-ból kívánták Szerb, Sárközi 
Babitsot és híveit kiszabadítva látni. Ennyire opportunisták 
voltak? A dolog nem ilyen egyszerű. Mivel szemben álltam 

4 „ R é d e y é k " : Rédey Tivadar, a Napkelet állandó irodalmi kr i t i -
kusa; felesége, R . H o f f m a n n Mária irodalomtörténész; és sógornője , 
H o f f m a n n Edit művészettörténész, aki együt t lakott és sülve-főve 
együtt vol t velük — Babitséknak régtől fogva jóbarátai, I lonka 
kivált Editet bálványozta, egyik regényét később neki is ajánlotta. 
Én előlegezett bizalmatlansággal néztem rá juk , mint a Babits-kör 
jobboldali nyúlványára. Szánom-bánom: az ő elbírálásukban, ha 
női impulzusból is, Ilonka ítélt helyesen. Az elkövetkezett nehéz évek 
tanúsága szerint nemcsak igaz barátok és kellemes, művelt társaság 
voltak, aminek mindig t ud tuk őket, hanem minden ízükben h u m a -
nisták: maga Rédey virtuálisan baloldali elme, ha egy csínytevő 
párka egy kurzus-folyóirat törzsgárdájába csöppentette is. 
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velük, jogot érzek megvédésükre. Kinek-kinek megvolt köz-
tünk a maga eszménye, elve ; s amit én lenyelhetetlen megalku-
vásnak minősítettem, az másnak úgy tetszett, hogy a „lényeg-
telen" szempontok feláldozása a lényegesekért. Szerb Antal 
irodalmi értékekben gondolkozott. „Tudod" , mondta egy-
szer, „a legmúlandóbb érték az igazság". „Mégsem írt mara-
dandót, aki nem azt kereste" — feleltem. Az „igazság" dolgát 
„neo-frivol" fölénnyel lesajnálta Szerb, de volt , amiben nem 
ismert tréfát. Napkelet-munkatárs létére is kitartott Ady, 
Babits, Szomory mellett; rajongott értük, szembeszegülve 
még Horváth János esztétikájával is. Sárközi pedig akkoriban 
„keresztény kommunistá"-nak vallotta magát — amin érthe-
tett sokfélét, de semmi esetre sem törleszkedést a pénzügyi vagy 
fegyveres hatalmakhoz. Idealisták voltak. A „korszellem" hul-
lámán kívánták választott vezérüket, Babitsot az elismert prae-
ceptor Hungáriáé rangjába emelkedve látni; márpedig a kor-
szellemet — leszámítva egy-két konok baloldali kuckót — 
mindenfelé a „keresztény-nemzeti" fuvalomban érezték. 

Illyés meg én, ki-ki a maga módján, a baloldallal voltunk el-
jegyezve. De mért állt Túróczi-Trostler, zsidógimnáziumi 
tanár létére, a Szerb—Sárközi-párton? Mi tagadás, személyi 
okokból. N e m szívesen í rom ide, mert érdemes embernek tar-
tottam — de hát az író, ha ad magára, ad arra is, hogy kik ér-
tékelik, márpedig Osvát valahogy képtelen volt Túróczi-
Trostler kissé bölcseleti bombasztba dagadó stílusát íróinak 
elfogadni. Egyike volt ez Osvát egyoldalúságainak — hiba, 
de nem akkora, hogy a Nyugatnak fel kellett volna robbania 
érte . . . 

Tóth Aladár, Gyergyai, úgy emlékszem, hasonlóan politika-
mentes szempontokból kívánták a Nyugat-egység fenntartását. 
Tóth Aladár a lángelmék frontjában hitt, s n e m tudta elkép-
zelni, hogy (nála elsősorban mindig róluk volt szó) Bartók 
és Kodály közelebb jussanak Babitshoz, ha a Nyugat felborul; 
Gyergyai pedig, a magas rendű irodalom eszményével szívé-
ben, elborultan kesergett azon, hogy milyen veszteség lesz 
szétforgácsolva látni a szellemi előkelőség erő i t . . . Tóth Ala-
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dár főképp elképedésének adta kifejezését, Gyergyai pedig 
bánatának, mialatt Illyés meg én vitatkoztunk. 

Volt egy pillanat, amikor vitázó hevem olyan tapintatlanság-
ba ragadott, amellyel, kis híja, hogy mindent el nem rontot -
tam. Olyasmit mondtam, hogy ha Babits a maga meghatáro-
zott szerkesztői jogkörének nem tudott érvényt szerezni, 
bizonnyal őbelőle hiányzik az erre való képesség. „Ez lehet", 
mondta elfehéredve Babits. És éreztem, hogy elfehéredem én is. 
Valahogy kievickéltem saját szavaimból. Arra beszéltem rá 
Babitsot, hogy igenis vegyen tevékenyebb részt a Nyugat szer-
kesztőségében. Aztán majd meglátjuk . . . 

Mindmostanáig úgy emlékeztem, hogy Babits egy k o m p -
romisszum mellett döntött : megszűnik „szerkesztő" lenni, de 
megmarad „főmunkatárs"-nak. Ahogy azonban a British 
Múzeum könyvtárában a régi Nyilai-köteteket átlapozom, 
úgy látom, „szerkesztő"-nek is megmaradt, mindvégig. Lehet, 
Fenyő Miksa rábeszélése térítette el szándékától. 

Sok emlékem van Babits Mihályékról, s magam sem tudom, 
miért épp ez kívánkozik először tollamra. Talán, mert iroda-
lompolitikai vetületében annyira valószínűtlen ma már. De 
szeretnék addig élni, hogy följegyezzek róluk még egyet-mást. 
S legnagyobb adósságomat azzal törleszteném le, ha megpróbál-
nám kifejteni, miért voltam megbabonázott szerelmese a köl-
tészetének. S az vagyok kissé még ma is. 

IGNOTUS PÁL 


