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kérdésekről (Mire jó az alma? — Érthető-e a mai költői nyelv?), és 
megírt néhány nagyszabású tanulmányt, pályaképet Rónayról, Jékely-
ről, másokról. A Verseskönyvről verseskönyvre „céduláiból" hasonló 
pályakép kerekedik ki Weöresről, Illyésről, Kálnokyról, Vasról. 
Vagyis lehetetlen észre nem venni, hogy Lengyel Balázs tolla alól las-
san egy húszadik századi magyar líratörténet születik. Úgy vélem, 
egyelőre résztanulmányokban, „cédulákon". Egy nagyívű, megtöret-
tetése ellenében is kibontakozott kritikusi pálya betetőzése előtt állunk. 
(Magvető, 1986.) 

FERENCZ G Y Ő Z Ő 

KÉT KÖNYV OSVÁT ERNŐRŐL 

A magyar irodalomnak is van néhány legendája. Ilyen a levelezés-
sel irodalmat szervező, szerepét túlélő Kazinczy sorsa, a Berzsenyit 
a literatúrába majdnem akarata ellenére besegítő Kis Jánosé, az 
Aranyt „mint más" élni alig hagyó Szilágyi Istváné. Leginkább élő 
legenda azonban az Osvát Ernőé. Egyrészt, egyre halványulón 
ugyan, de hagyományozódik a Nyugat szerkesztőjének képe : a Bristol, 
majd a New York kávéházban megjelenő, sovány, fekete kabátos, 
korán ősz hajú, papos Osvát Ernőről, aki (a Hét krajcárt átnyújtó 
Móricz emlékező szavait forgatva) minden művet „karvaly horgas 
ujjakkal, egy morfinista szenvedélyével vett" át, görcsös feszültségben 
olvasott el, aki állandóan tehetségek után kutatott, akinek (Schöp-
flint idézve) „ízlése és ítélete volt a Nyugat lelke" ; de él egy másik kép 
is: a kétségek között, egyre növő bizonytalansággal alkotó szerzőről, 
aki végül önmagát túlszerkesztve ölte meg magában a kritikust. Az 
Osvát-legendát azonban hovatovább már alig lehetett „ellenőrizni". 
Tanulmányaiból 1945 óta nem jelent meg válogatás, róla, „a rendkí-
vüli irodalmi műveltségű, éles látású és ítéletű, az írót gyöngéden 
szerető, finom lelkű, szuggesztív ember"-ről, ahogy Fenyő Miksa 
nevezte, 1981-ig jószerivel önálló írás is alig volt olvasható. 1981-ben 
aztán a közönség elé jutott Laczkó Miklós munkája, a Szerep és mű, 
1985-ben kiadták az Osvát Ernő a kortársak között című dokumentu-
gyűjteményt, 1987-ben pedig megjelent Fráter Zoltán könyve, az 
Osvát Ernő élete és halála. 

* 

Valószínűleg nem volt könnyű dolga az Osvát Ernő a kortársak 
között szerkesztőinek, Kőszeg Ferencnek és Márványi Juditnak, 
amikor dönteniük kellett Osvát megidézésének mikéntjéről. Mai 
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szemmel végigolvasva az 1945-ben megjelent Összes írásai című gyűj-
teményt, még inkább nyilvánvaló, hogy Osvát íróként, kritikusként 
és teoretikusként nem érte el a maga által eszményinek tekintett szin-
vonalat. íróként, bár az Összes írásait összeállító fivére, Osvát Kál-
mán az írói jelentőségének elismertetését is kívánta, a hírlapi tárca-
szerzők középmezőnyébe sorolható. Gyakorló, aktív kritikusként 
sem tűnik lényegesen másnak. N e m azért, mert pályája elején, nyil-
vánvalóan penzumot teljesítve, nem lényeges művekről írt, hiszen ezt 
Ady is megtette, hanem azért, mert ezekben a cikkekben nagyon 
gyakran nem képviselt más értékrendet, mint a korszak átlag kriti-
kusa. A költészetben, Kiss Józsefről és Endrődi Sándorról szólva 
például a „magyarság"-ot, a „magyar érzés" kifejezését tekintette 
fontosnak; Herczeg Ferencet — mert „szeme kegyetlenül emberis-
merő" volt — rendkívül sokra értékelte; Rákosi Viktor tehetségét 
kevesekéhez mérhetőnek minősítette; A szegény Dávidkánéi pedig 
„mindenkinek" olvasásra ajánlotta. D e teoretikusként sem tűnik ma 
már fontosnak. Határozott szerkesztői elveit mindig is következete-
sen képviselte, ezért forrósodik föl a hangja a Hatvany Lajossal való 
vitában és a maga jubileumán elmondott köszöntőiben, de az originali-
tás igazában sem ezekben az írásokban, sem más cikkekben nem bizo-
nyul alapvető megkülönböztető vonásának. 

Kőszeg Ferenc és Márvány Judit nagyon pontosan értékelték ezt, 
és éppen ezért nem az író, a kritikus vagy a teoretikus Osvátot mutat-
ták föl döntő mértékben kötetükben, hanem a maga írói-kritikusi 
szintje felett dolgozó szerkesztőt, a „szerkesztők szerkesztőjé"-t, ahogy 
Tersánszky Józsi Jenő nevezte a modern magyar irodalom meghatá-
rozóan fontos szervezőjét. Ezt úgy tették meg, hogy — a Márványi 
Judit írta eligazító előszó után — Osvát legfontosabb írásait, leveleit, 
cikkeit, a róla szóló emlékezések, emlékbeszédek, naplórészletek, 
tanulmányok kíséretében közölték. Ez utóbbiakban pedig nemcsak 
az alkotó Osvát megidézése volt a cél. Sokkal inkább az Osvát-
jelenséget akarták érzékelhető közelbe hozni. Ezért Osvát, Ady, 
Hatvany, Babits, Szini Gyula, Lukács György és mások egymáshoz 
szóló leveleiből közöltek bő válogatást, melyekből a Nyugat történe-
tének fontos mozzanatai kerekednek ki. Részletek olvashatók Mó-
ricz, Tersánszky, Kassák emlékezéséből, Osvát, Fenyő Miksa és 
Babits levélváltásából, egy Lukács Györggyel, Fenyő Miksával készí-
tett interjúból például, amelyekből az érdekeltek pályájáról, gondol-
kodásának alakulásáról vonhatók le következtetések. És nem kevésbé 
fontosak az Osvát személyiségére vonatkozó írások. Füst Milán nap-
lója például, melyben Osvát vívódásai is megjelennek, s melyben a 
folyóirat belső köreit jellemző véleményeltérések is hangot kapnak, 
meg Reichard Piroska feljegyzései, többek között Osvát véleményéről 
a kezdő Illyésről, Elek Artúrról, és a Gyulai Mártával való levelezése, 
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az öngyilkosság előtti legutolsó kártyával, melyben a meghívott halál 
pillanatában tegezőre váltva a megszólítást tesz hitet Osvát a cím-
zett mellett, aki néki „legjobban tetszett" e földi világban. 

Az Osvát Ernő a kortársak között című kötet így lett több és fon-
tosabb, mint akár egy nagyobb válogatás az eredeti művekből, vagy 
az összes fellelhető műveknek akár egy bővített kiadása is. 

* 

Az Osvát-legenda teljesebb megértéséhez azonban (a műfaj termé-
szeténél fogva) közelebb visz Fráter Zoltán alkotása, a Nyugat-
Európában egyre jelentősebb teret foglaló, nálunk érdemtelenül hát-
térbe szorult műfajban, biografikus monográfia-formában megjelent 
könyv, az Osvát Ernő élete és halála. 

Mindenekelőtt anyag- és adatgazdagsága okán. Fráter Zoltán 
ugyanis nemcsak az Osvát Kálmán által összeállított 1945-ös gyűj-
teményre támaszkodott, hanem a folyóiratokból: a Magyar Kritiká-
ból, A Hétből, az Országos Hírlapból, a Fővárosi Lapokból fölkuta-
tott még lappangó műveket — számszerint 12 bírálatot, tanulmányt 
és több aforizmát —, s ezzel jelentősen megnövelte a különben téte-
leiben nem nagy, megidézésre kerülő életművet. Az általa megtalált 
írások segítségével a kritikus Osvát munkamódszerének egy eddig 
ismeretlen oldalát tudta dokumentálni. 

Osvát, aki az alkotást mindennek fölött tisztelte, tisztában volt 
azzal, hogy kimerítő, végleges bírálatot egy műről nem lehet mon-
dani. A mű, mely — Gadamerrel szólva — „azel időzés és az értelme-
zés kimeríthetetlen tárgyát nyújtja az élvezetnek és a szemlélésnek", 
egyszerre, egy időben Osvátnak is több arcát mutatta. Éppen ezért az 
induló kritikus kedvelt módszere lett, hogy ugyanarról pár nap elté-
réssel, két különböző kritikát is írt. A „kritikapárosok" megléte, a 
lényegben egyezésük és megközelítésben különbözésük azonban az 
is jelzi, milyen kétségek közepette születtek az írások már a pálya 
kezdetén is. Ez a Fráter Zoltán által fölfedett tény adja a később 
cédulahalmokat gyártó, de tanulmányt nem író, egy-egy bírálatot 
évekig ígérő, de soha el nem készítő Osvát magatartásának a szemé-
lyiségben rejlő magyarázatát. D e fontos jellemzője a könyvnek az 
anyaggazdagság másként is. Fráter Zoltán minden elképzelhető gyűj-
teményben, visszaemlékezésben, levelezésben fölkutatta a választott 
hősre vonatkozó tényeket. S mivel a Nyugatot és annak elődeit szer-
kesztő Ostvát majd mindenütt és mindenkivel kapcsolatban volt, aki 
a század első negyedében az irodalomhoz kötődött vagy csapódott, 
ezért ez óriási anyag mozgósítását jelentette. Nemcsak az Osváthoz 
közel álló Ambrus Zoltán, Füst Milán, Tóth Árpád életművének 
aprólékos számbavételét, de a vele nem egyforma hőfokú személyes 
kapcsolatban volt Ady, Babits, Karinthy hagyatékának vagy éppen-
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seggel majdnem állandóan vitapartner Hatvany Lajos írásainak az 
áttekintését is. Az így birtokba vett tényeket Fráter Zoltán természe-
tesen megrostálta. Gellért Oszkár visszaemlékezéseiből például csak 
a szük adatokat hasznosította. Más esetben két forrást is egymás 
mellé tett, egy-egy adatot több helyen is ellenőrzött. Gesztus értékű, 
de mindenképpen sokat mondó, hogy a jeltelen sírban nyugodni akaró 
Osvát nevének a temető helyrajzi könyvében való elírását is rögzíti 
és közli. 

A könyv másik jellemzője a mértéktartás. Fráter Zoltán nem rö-
píti valótlan szellemi magasságokba hősét. Egyrészt demonstrálja 
Osvát nem eléggé teljes világirodalmi tájékozottságát, egyes kortárs 
szerzők — köztük Ady — megítélésében való bizonytalanságát, 
aránytévesztéseit. Másrészt, elfogadva Németh László és Lukács 
György megállapítását, pontosan jelzi, miként maradt állandó egész 
pályáján Osvát értékrendszere. Harmadrészt pedig dokumentálja: az 
új irodalom egyik legfőbb organizátora elméletileg nem volt különö-
sen érzékeny, képzett irodalmár. A századvég kínálta irodalmi-gon-
dolkodói lehetőségek között Osvát ugyanis nem túlságosan sikeresen 
választott. Ösztönösen Péterfy személyéhez vonzódott. Pályakezdő-
ként megvásárolta összegyűjtött munkáit; Elek Artúrral, aki Péterfy 
tanítványa volt, rengeteget meséltetett magának az egykori mesterről; 
öngyilkossága előtt sokszor gondolt rá; benne is, magában is a „lélek 
szakadéká"-t érezte döntőnek. De nem követte Péterfy tájékozódását, 
nem érdeklődött elméleti igénnyel a kortárs német és francia filozó-
fiák iránt, nem törekedett „európai együteműség"-re, amint azt 
(Németh G. Béla szerint) Péterfy megtette. A kínálkozó lehetőségek 
közül látványosan Gyulai Pál és Riedl Frigyes gondolatrendjéhez 
igazodott. Az esztétikai elveit 1867 előtt kialakító Gyulaihoz hason-
lóan ő is el akarta választani az irodalmat a politikától; az egyéniséget 
— Riedl Frigyes módján — mindennél többre értékelte, az alkotásban 
az egyéniség meglétét és megnyilvánulását tekintette döntőnek. így 
lett Osvát esztétikai vezéreszméje a hagyományőrző műveltség, a cél-
ját önmagában (vagy ahogy gyakorta nevezte: a „megcsináltság"-
ban) tekintő irodalom-felfogás, a harmóniára törekvés és az egyén 
tisztelete. 

A felsorolt elvek és az önmagához való ragaszkodás a kritikus 
Osvát Ernőt némiképpen elzárták a modern világirodalom befogadá-
sától, a szellemtörténeti és a prestrukturalista irányzatoktól, a böl-
cseleti igényű kritikától. D e fokozatosan megnehezítették majd lehe-
tetlenítették számára a szerepéhez mért részvételt a kibontakozó új 
irodalmat kísérő vitákban is. Ahogy halad előre az időben a Magyar 
Géniusztól a Nyugat felé és tovább, úgy válik nyilvánvalóvá, hogy 
irodalom értelmezése és a kvalitás tisztelete az elvi irányító szerep 
vállalásához már semmiképpen nem elégséges. Fráter Zoltán, aki 
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„egy korszak és egy magatartás összefonódó történeté"-t akarta meg-
írni, Osvát pályájának belső logikáját és a valóságot tisztelve arra 
kényszerült, hogy az idő múltával egyre inkább a magányosságban 
jellemezze hősét. Nem hamisította meg a történetet. Pontosan érzé-
keli, hogy mikrofilológiai akribiával esetleg sorjáztatni lehetne a szer-
kesztő közszerepléséről adatokat például a Tanácsköztársaság ide-
jéből, ez azonban csupa-csupa esetlegesség. A Nyugat szempontjából 
fontos 1911 — 1912-es Hatvany—Osvát polémiát, és kisebb mértékben 
az 1927-es írástudók-vitát leszámítva Osvát kívül rekedt a nagy elméleti 
csatákon. Az ő életében „a" műalkotás a Nyugat szerkesztése lett. 

A tárgyi hűségre, mértéktartásra törekvő Fráter Zoltán éppen ezért 
a folyóirat szerkesztésének módját állítja könyve középpontjába. 
Ezt a szövegformálás eltérő voltával is jelöli. Míg a pálya kezdetéről, 
a kritikusi évekről szólva az összefoglalás és a leírás módszerét vá-
lasztja, az anyagrész lényegéből következően időrendben sorolja a 
tényeket, addig a folyóirat-szervező munkáját az időrend mellőzésé-
vel, az elemzés és értelmezés eljárásával foglalja szavakba. Két jel-
lemző formulát általánosít: a „műterem-beszélgetés"-t és az íróneve-
lést célzó „kertész szerep"-et. A „műterem-beszélgetés"-ben a szer-
kesztés apró munkája realizálódott. Osvát kemény következetesség-
gel, a kortársaktól emlegetett etikai könyörtelenséggel szerkesztette 
a lapot. Az elképzelése szerinti mértéken alulira sikerült műveket 
nem engedte be a hasábokra. Számtalanszor elutasította például a 
kiadó, Hatvany Lajos írásait. Egy alkalommal elhárította egy kevéssé 
sikerült Móricz-regény közlését. Másszor a művekbe nem illő rész-
leteket távolítatta el. De a megformálás módját is befolyásolta. 
Mondatokat törölt a kéziratokból, egy-egy mellékmondatot a kötő-
szóra zsugorította, jelzőket cserélt vagy hagyatott el. A „műterem-
beszélgetés"-ekben néha konzervatívnak tekinthető ízlése is megnyi-
latkozott. Érdekes tény — és valószínűleg ebben rejlik a beszélgető 
vitathatatlan jelentősége —, hogy a más értékrendben alkotók majd 
minden esetben komolyan számoltak szavaival. Erről tanúskodik ta-
lálkozásukra emlékezve Kassák Lajos maga is az Egy ember életében. 

A közfigyelem már a saját korában is leginkább az irodalom ker-
tészének tekintette Osvátot. Az 1923-as ünnepen, a szerkesztő irodal-
mi működésének huszonötödik évfordulóján, a visszaemlékezők is 
leginkább a rügyeket figyelő, palántákat ápoló, óvó, a nemesítő ker-
tész motívumrendszerével ünnepelték őt. Fráter Zoltán nagy appará-
tussal dokumentálja, milyen eltervelt stációi voltak a szerep elképze-
lésének és megvalósításának. Ez ugyanis semmiképpen nem merült 
ki a vidéki lapok olvasásában, a tehetségesnek gondolt szerzők fölku-
tatásában, gyors közlésében és további munkára bíztatásában. Osvát 
rendkívüli érzékkel mindig a korszakhoz igazította szerep-felfogását. 
1908-ban és közvetlenül utána, amikor a Nyugat megerősítése volt a 
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cél, a folyóirat első nemzedékének alkotói köré védőbástyát vont. 
Az 1920-as években, amikor a lap fönnmaradása az egyetemes ma-
gyar irodalom érdekeit jelentette, szintén az írók védelme, érzékeny-
ségük intézményes óvása lett számára a legfőbb feladat. A stabilizáló-
dás és az újra konszolidálódás után azonban a „kertész-szerep" módo-
sult. A tehetségek konfrontációja, az író tábor kiszélesítése vált fon-
tossá. Osvát ennek megfelelően változtatta magatartását. Az első 
közlések okozta eufóriát az írások elfektetésével, a szerzők szellemi 
tréningjével, feladatok megfogalmazásával és számonkérésével vál-
totta föl. Az írókat „nevelte", hogy a publikumot befolyásolhassa. 

Fráter Zoltán a „kertész-szerep" és a szerkesztői lét lehetőségeit, 
határait, diadalait és kudarcait rendkívül árnyaltan mutatta be. Osvát 
halálba vezető útját is sokoldalúan indokolja. Határozottan fölmu-
tatja az 1925 után induló fiatalok fokozatosan erősödő fanyalgását 
a Nyugattal szemben. Részletesen tárgyalja Osvát személyes életének 
tragédiáját: lánya betegségét, vele párhuzamosan az apa halálra 
készülődését. Inkább csak jelzésekben, de úgy igen, utal arra is, hogy 
az elveit a korhoz igazítani kevéssé kívánó, az avantgárddal szem-
ben például elutasító magatartást tanúsító Osvát maga személyesen 
is vesztett vonzerejéből. Emberi sorsa a lap időszakos erőtlenedése, a 
nagyobb formátumú és a lap szerkesztésében egyre inkább részt venni 
kívánó Babitscsal szemben a szerkesztői presztízs viszonylagos csö-
kenése együttesen vezetett el ahhoz, hogy (Kassák verséből véve a 
szavakat) „szörnyű bánatokkal és egy darabka ólommal a szívében" 
Osvát Ernő eltávozzék a földi világból. 

* 

Az Osvát Ernő a kortársak között és az Osvát Ernő élete és halála 
— folytatva a Lackó Miklós tanulmányányával kezdett sort — bizo-
nyára újból ráirányítja a figyelmet a Nyugat szerkesztőjére, de az őt 
körülvevő világra, s egyáltalán arra a szellemi környezetre is, mely-
ben rajban röppentek föl a tehetségek, ahogy egyik írásában Babits 
jellemezte ezt a kort. 

SIPOS LAJOS 

RÓNAY LÁSZLÓ: 
„KI VOLT EZ A VARÁZSLÓ?" 

Rónay László „montázs-könyve" — alcíme és tartalma szerint: 
Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében — azon 
túl, hogy a nagyközönségnek szóló értékes kalauz, a Kosztolányival 
„főhivatásúan" nem foglalkozó irodalmár „céh-tagok" számára is 


