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ÉVFORDULÓ

Manapság, amikor a száz évvel ezelő"  születe"  fo-
lyóiratra és munkatársaira emlékezünk, hajlamosak 
vagyunk téves hitekbe ringatni magunkat. Ady és 
József A" ila szavait kölcsönözve: a megszépítő mesz-
szeség és a mindent békévé oldó emlékezés termé-
szete tesz bennünket erre hajlamossá. (Lám csak! 
Máris két Nyugatosra hivatkozunk…)

A legnagyobb tévedésünk alighanem abból adó-
dik, hogy – végig tekintve a folyóirat halhatatlan 
szerzőinek során – azt gondoljuk: könnyű volt nekik. 
Ilyen istenáldo" a pillanat – még ha évtizedekben 
mérték is –, ennyi kirobbanó tehetség egyszerre való 
jelenléte a magyar irodalomban, olyan szerencse, 
ami szinte megismételhetetlen. A Nyugatot azt te" e 
naggyá, hogy az „irodalmi Aranycsapa" al” együ"  
születe"  meg, s élni tudo"  a kivételes lehetőséggel.

Teremtõ erõ!

Ahogy végigtekintünk a XX. század legjelentősebb 
irodalmi műhelyének tagjain, valóban ez a látszat. 
Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Ka!  a Mar-
git, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, 
Krúdy Gyula, Ambrus Zoltán, Nagy Lajos, Tersánszky 
J. Jenő, Schöpfl in Aladár, Lukács György, Balázs Béla, 
Szomory Dezső, Füst Milán, Ignotus, Csáth Géza, Kas-
sák Lajos, Hatvany Lajos, Gellért Oszkár, Bölöni György, 
Somlyó Zoltán, Szép Ernő – csak kapkodjuk a fejün-
ket. A Nyugat úgyneveze"  második nemzedéke, a 
20-as években jelentkező írók, költők, kritikusok sem 
voltak kisebb gigászok: Németh László, Illyés Gyula, 
Márai Sándor, Szabó Lőrinc, József A" ila, Remenyik 
Zsigmond, Török Sándor, Komlós Aladár, Gelléri An-
dor Endre, Gyergyai Albert, Illés Endre, Szerb Antal, 
Tamási Áron, Zelk Zoltán és Déry Tibor írásait is kö-
zölte akkoriban a Nyugat. 1933-tól már a harmadik 
nemzedék – Radnóti Miklós, Vas István, Weöres Sán-
dor, Rónay György, Takáts Gyula, O# lik Géza, Bóka 
László, Szentkuthy Miklós, Thurzó Gábor, Jékely Zol-
tán, Somlyó György, Devecseri Gábor, Keresztury Dezső 
– kapo"  bebocsátást szépirodalmunk s a szerkesztő-
ség ajtaján. (Ha a róluk szóló oldalakat kitépnénk a 
középiskolás tankönyvekből, a huszadik század iro-
dalma mindössze párlapos irka maradna.)

Nem szabadna elfeledni – így helyesbíthető a fen-
ti tételt –, hogy a Nyugat nemcsak megkereste, felfe-
dezte, hanem a rangot adó és hitelesítő alkotótársak 
közé veze" e be, az olvasók körében népszerűsítet-
te, s értő kritikákkal segíte" e – azaz teremte" e is! 
– az egyre újabb irodalmi közszereplőket. Ma úgy 
mondanánk, a mindenkori szerkesztők kiemelkedő 

tehetségkutató és tehetséggondozó szerepkört vál-
laltak magukra. „Mikor… Ignotus, Osvát Ernő és Fe-
nyő Miksa megalapíto# ák a Nyugatot, ezzel a te# el igen 
szükséges és aktuális szervet teremte# ek meg. Az akkori 
fi atal generációnak adtak, íróknak és olvasóknak, levegőt 
és irodalmi létalapot – írta Móricz Zsigmond a saját in-
dulását is egyengető lap jelentőségét hangsúlyozva.

A gyõztes új

Amennyiben a Nyugat közvetlen szellemi előzmé-
nyeit keressük, Ady Új versek (1906) kötetének, s az 
azt bevezető költeménynek mindenképpen látókö-
rünkbe kell kerülnie. A Verecke híres útját (keletet) 
a Dévénynél (nyugatról) megérkező Dunával állítja 
szembe. „Fülembe még ősmagyar dal rivall. / Szabad-e 
Dévénynél betörnöm / Új időknek új dalaival?” – teszi 
fel a költői kérdést, hozzátéve ezekről azt is, hogy 
„…száll új szárnyakon a dal / S ha elátkozza százszor 
Pusztaszer, / Mégis győztes, mégis új és magyar”.  

100 éves a Nyugat

Babits Mihály és Ady Endre
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Osvát Ernő és köre hamvába holt kísérlete volt – nem 
sokkal a Nyugat elő"  – egy Új Figyelő elnevezésű 
folyóirat létrehozása. A terveze"  lap előfi zetői felhí-
vását jegyző Osvát már i"  pontosan megfogalmazza 
azt az alapvetést, ami Ignotusszal és Fenyő Miksával 
a Nyugat élén is mozgatni fogja őket. „Sehol több te-
hetség el nem pusztul, mint Magyarországon… Az iro-
dalomtörténet az ő csoportemléküket választhatná a maga 
há# eréül. Mert a mi irodalmunkban olyan sokan vannak, 
akik csak voltak. Száz kezdetet látunk és száz közül egy 
egész pályát… És milyen tehetségek a mi kezdőink! Mi-
lyen középszerűek – általában – a mi íróink! Milyen kevés-
sé érvényesülnek éppen a legtehetségesebbek!” – írta. „A 
Nyugat megindulásáig sehol sem volt o# honunk. A Nyu-
gat azért jö#  létre, mert az elő# ünk járó generáció tudni 
sem akart rólunk.” – összegezte az alapítók szándékát 
évtizedekkel később Babits Mihály (a folyóirat utol-
só főszerkesztője). 

Cáfolhatatlan tény, hogy nemcsak a szerkesztők, 
a már befuto"  írók, költők is fi gyelemmel kísérték 
a fi atalok sorsát. Leveleztek, találkozga" ak velük, 
bizta" ák őket, egyenge" ék az útjukat. Nemcsak a 
folyóiraton belül, annak keretein túl is igyekezték 
segíteni művészi kiteljesedésüket.

Persze az is jókora tévedés, 
hogy csalhatatlanul csak tehet-
ségekre leltek. Aki belelapoz-
gat az 1908-1941 közö" i évfo-
lyamokba, jócskán talál olyan 
neveket is, akik be nem válto"  
ígéretnek bizonyultak. Igaz, 
ez is a lapszerkesztők nyito" -
ságát dicséri. Akár egyetlen 
jó írás, vers is utat nyithato"  a 
megjelenéshez, de ha a követ-
kezőkben nem csillantak fel 
hasonló erények, akár örökre 
lezárták a sorompót a szer-
zőjük elő" . Sokszor még báró 
Hatvany Lajos – aki jó ideig 
komoly magántőkét pumpált 
a veszteséges vállalkozásba 
–, a külföldön, német nyelven 
már befuto"  író, a lap kezdeti 
eltartója sem tudja elhelyezni 

műveit. (Joga volt tehát a tá-
mogatásra, de nem volt joga az 
elvárt nívót el nem érő írás be-
követelésére. Akkor se – vagy 
főleg –, ha az a sajátja.)

Fenyő Miksa lá" atja úgy egy 
írásában a főszerkesztő Igno-
tust, mint ki Lutherhez hason-
lóan pontokba szedi, s a Nyu-
gat kapujára szegzi az elkövet-
ni szánt irodalmi reformáció 
üdvtanát. Listáján azonban 
végül csak egyetlen tétel szere-
pel: Nincsenek követendő pon-
tok, nincsenek dogmák, csak a 

tehetség számít! Fontos iránymondat ez! A történetet 
viszont, még ha nem is igaz, tükrözik a Nyugat – sze-
rencsés könyvtárakban egymás mellet sorakozó ere-
deti (vagy újranyomo" ) – évfolyamai, s számai.

Viták tüzében

Nem hinném, hogy legendafosztás, hisz irodalmi 
körökben jól ismert: a Nyugat sohasem volt az az 
egységes, barátságos, vitamentes szellemi műhely, 
amelynek ma látszik, amelynek néha egyesek ször-
nyen ostobán lá" atni szeretnék. Ádáz belső viták 
kísérték útját szinte az első pillana" ól. Heves, de 
alkotó viták. Hevességükre jellemző Hatvany ösz-
szetűzése Osvá" al, amely végül odáig fajult, hogy 
még szabályos, első vérig tartó kardpárbajt is vívtak 
egymás ellen. Babits és Osvát közö"  – még közös 
szerkesztőségük idején is – néha rendkívül feszült 
volt a viszony. Móricz és Babits elhúzódó társszer-
kesztői tusakodásáról is sokat írtak már. Érdemes 
Ignotus Babitscsal kapcsolatos vitairatát is elolvasni, 
valamint a Kassák-Babits vitát nyomon követni. Azt 
a felparázslást is, amit Ady védelmében éppen Kosz-
tolányival szemben vívo"  meg a szerkesztőség. 

Osvát Ernõ; Beck Ö. 
Fülöp alko-

tása

Karinthy 
Frigyes; 

Ács József alkotása

Szép Ernõ szobra Hajdúszoboszlón; 
Cseri Lajos alkotása

Kosztolányi Dezsõ szobra Budapesten; 
Borbás Tibor alkotása



Ez egyébként alighanem a második csoda, ami 
mai lapkészítőink fi gyelmére is joggal tarthatna szá-
mot. Késhegyig (kardhegyig) menő elvszerű viták, 
fogcsikorgató félreállások, meggyőzések, de egymás 
(pontosabban egymás művészetének) tiszteletben 
tartása. Méltatlan támadások esetén – érkezzenek 
bár kívülről vagy belülről – összezárás és kiállás a 
másikért. S ha baj volt, mindig nagyon összezártak! 

A magyar sajtó- és szellemtörténet egyik legszebb 
fejezetét írták az I. világháború idején. Bizonyára 
mindannyian emlékszünk az egykori hírképészek 
felvételeire a történelemkönyvekből. Éljen a háború! 
– feliratú táblák ala"  vonultak az ünneplő tömegek, 
mit sem sejtve a jövő borzalmairól. Éveken át lelke-
sítő cikkek százai jelentek meg más lapokban, de a 
Nyugat szerzői – elsősorban Ady, Babits, Ignotus, 
de mások is – a humanizmus, a háborúellenesség 
zászlaját lenge" ék. A cenzúra fehér felületei is be-
szédesek. Fenyő Miksa 1917-es leleplező „A monar-
chia háborús céljai” című cikkét teljes terjedelmében 
törölte" ék a cenzorok. Egy évvel később Boross Lász-
ló és Ignotus politikai elemzéseibe, Gellért Oszkár, 
Révész Mihály írásaiba rondíto" ak bele többször is. 
Még a szépirodalmat sem kímélték! Kádár Endre re-
gényközlésében (az orosz tárgyú Balalajka volt az 
áldozat) leltek olyan emberi mondatokra, amelye-
ket alkalmasnak ítéltek a még ellenségnek számító 
Oroszország, vagy az orosz nép iránti tisztelet fel-
keltésére. (Hadititkok kiszivárogtatásával aligha 
volt indokolható az elfehérítés.) Babits háborúelle-
nes Fortissimo-ja mia"  1917-ben elkobozták a lapot, 
1919-ben fél éven át meg sem jelenhete" . 

Kenyeres Zoltán irodalomtörténész ezt a hábo-
rús időszakot tekinti a folyóirat igazi születésének, 
valami akkortól ugyanis megmásíthatatlan több-
letet ado"  a Nyugatnak. A szerzői gárda ugyanis 
– megint Ady szavait kölcsönözve – ember maradt 
az embertelenségben, felelős írástudónak bizonyult. 

„Ady melle#  csak kevesen voltak, akik első perctől kezd-
ve megérte# ék a kibontakozó tragédiában a sors intését, és 
megsejte# ék a nemzeti végzetet… 1915 őszére elpárolgo#  
minden bódulat és illúzió, s feltárult a kopár igazság: az 
értelmetlen jelen és a kilátástalan jövő. A sokféle törekvést 
egybefoglaló laza írói csoportosulás ekkor kezde#  egysége-
sülni, ekkor kezde#  igazán táborrá szerveződni. Hangjuk 

egyéniségét továbbra is megőrizték, gondolkodásuk eltérő 
mozzanatairól sem mondtak le, de elkezdődö#  bennük kris-
tályosodni valami, ami más és más színárnyalatban jelent 
meg, más és más formát öltö#  mindenkinél, mégis közös 
sajátosságuk volt. Ez az, amit a literátus közönség jól ismer 
és pontosan érez, amikor a Nyugat íróinak műveit, a verse-
ket, novellákat, regényeket, esszéket olvassa. És ez az, amit 
az irodalomtörténet mégis nehezen képes megragadni fo-
galmi nyelven… Egy kulturális humanizmus-felfogás, egy 
művelődéstörténetbe ágyazo#  ember-kép tarto# a össze az 
egyébként minden irodalmi égtáj felé kiáramló szerzőgár-
dáját. Ezektől az esztendőktől kezdve nincs olyan valamire 
való cikk, tanulmány, esszé, amelyben egy-egy mozzanata 
föl ne tűnne, egy-egy részlete meg ne mutatkoznék.”

Magyarság és Európaiság

A Nyugat ezer szállal kötődö"  az európaisághoz – a 
háború és Trianon mia"  pellengérre állíto"  nyugati 
kultúrához, az országot alkotó egykori és az új hatá-
rok megvonása után is velünk maradt nemzetiségek-
hez. Így aztán mentes is maradt minden ellenük, s az 
új szomszédok ellen való acsarkodástól. Elkerülte a 
húszas évek elején diva" á le"  újsütetű antiszemitiz-
mus is, amire egyébként a múltja is kötelezte a lapot. 
Mindezért, s egyes szerzőik – különösen Ignotus, 
Babits és Móricz – Tanácsköztársaság idején viselt 
szerepéért a hatalom tartós ellenszenvét s a kurzus-
irodalom jeleseitől érkező folyamatos támadásokat 
kelle"  elviselniük. A kezdeti megriadást követően 
hamar újra hangjukra találtak. „A cenzúra intézmé-
nyét eltörölték; erkölcstelenség volna el nem mondani véle-
ményünket a közállapotokról és mindenről, ami a köznek a 
dolga” – fogalmazta meg Fenyő Miksa 1920-ban. 1921-
ben harcosan kritizálták, szembe mentek a Szabó De-
zső által (Elsodort falu) megfogalmazo"  kirekesztő 
nemzetfelfogással, s később is felemelték a szavukat.

Tisztességgel te" ék a dolgukat. Volt, hogy évekre 
megszürkültek, de átveze" ék, átmente" ék a lapot 
azokra az évekre is, amikor ismét küldetésük le" . 
Amikor a II. világháború vészfelhői gyülekeztek, 
amikor Európa-szerte sokan, még vezető értelmisé-
giek is kifordultak az emberségből, s „az ember úgy 
elaljasult”, akkor ismét a magyarság élő lelkiismere-
teként szóltak. 

Ignotus Fenyõ MiksaTersánszky J. Jenõ Füst Milán
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Ignotus
főszerkesztő , 1908-1929

● Minden új művész, és ami ezzel egyet jelent, minden új művészet egy-egy Krisztus, akinek nem kell 
szablya, nem kellenek fegyverek és fustélyok – elég, ha némán támadói elé áll, s vár, míg megismerik.
● Tiszteljük az álmodozókat, mert minden jó tőlük való!
● A művészet szuverén, mindent meg szabad csinálni, amit az író meg tud csinálni.
● A szabadság o"  kezdődik, ahol kellemetlen.
● Mi a legnagyobb kegyetlenség? Megmondani az igazat annak, aki úgyis tudja.

Iránytûk
A Nyugat szerkesztõi mondták

A jó szerkesztő egy folyóirat élén olyan, mint egy óceánjáró kapitánya. A parancsnoki híd gazdá-
ja mondhatja ki a végső szót az alkalmazo"  matrózokról, az első tisztekről, s határozhat akár az 
utasokról, a rakományról. Az útirányt és a sebességet – a navigálást – illetően is az övé a végső szó. 
Erényeik is azonosak: széleskörű tájékozo" ság, határozo" ság, következetesség, céltudatosság, kel-
lően megalapozo"  szakmai rutin, környezet- és emberismeret, felfedezői hajlam… Egy jól szerkesz-
te"  folyóirat – komoly belső konfl iktusok és áldozatok árán – képes tartósan tükrözni a szerkesztői 
szándékot. Így is csak egészen kivételes lapoknak adatik meg, hogy időről időre újrateremtse azt a 
csodát, hogy oldalain az eltérő indí" atású és stílusú szerzők külön-külön is értékes művei – egymást 
felerősítve – együ"  magasabb s maradandóbb művészi-erkölcsi minőséggé válnak. A Nyugat mind-
végig képes volt erre, s ebben kiváló szerkesztőinek döntő szerepük volt. A következő – a folyóirat 
élén állt egykori kiválóságok gondolataiból összeállíto"  – szellemiségüket megidéző gondolatok jól 
jelzik, hogy milyen iránytűkkel veze" ék a Nyugatot, s te" ék a magyar irodalom és a magyar sajtó 
utolérhetetlen legendájává.

Az utolsó években már az is harcos állásfoglalás-
nak tetsze" , hogy két zsidótörvény után is helyet 
kaptak a lapban olyan szerzők, mint Radnóti és Szép 
Ernő. Bálint György – a MÚOSZ újságíró iskolájának 
névadója – az antifasiszta publicisztika legnagyobb 
alakja is rendszeresen jelen volt a lapban, a folyóirat 
kritikai rovatának meghatározó személyisége. (A 
kritikusok árulása című írása ma is különösen idő-
szerű tananyag lehetne a gombamód szaporodó új-
ságíró-iskoláinkban.) 

1938 júniusában jelenik meg a folyóiratban Babits, 
lelki gyötrődések szülte Jónás könyve. Benne a „Vét-
kesek közt cinkos, aki néma” összegzést tartalma-
zó örök fi gyelmeztetéssel, erkölcsi paranccsal. Ezt 
egyébként úgy tűnik, a lap munkatársai – s a rajta 
elhatalmasodó betegsége idején helye" e szerkesztő 
kollegái – szintén magukénak vallo" ák… 

Az egyre árvább lapot a humanizmus, a szó ne-
mes értelmében ve" , visszafogo" , de következetes 
polgári tiltakozás, némi antifasizmus jellemezte. 
1940-1941-ben már akár egy egyszerű – aforizma-
ként kiemelt – illyési mondat is tartást adhato" : 
„Emlékszem egy megdöbbenésemre. Micsoda gazember 
– villant fejembe, miközben szembenéztem valakivel –, pe-
dig olvasta a János Vitézt, az Apostolt!”

Van abban valami végzetszerű, hogy miként az 
emberiség reményei fogyatkoztak, úgy hunytak ki 
a Nyugat csillagai. Kosztolányi 1936, Somlyó Zol-
tán, Juhász Gyula, József A" ila 1937., Karinthy 1938., 
Babits 1941… Abban is, hogy a Nyugat épp az év-
ben ér végérvényes véget, amelyben Magyarország 
– Jugoszlávia lerohanásában való részvételével – be-
lesodródik az újabb világháborúba, hadat üzen a 
Szovjetuniónak, az Egyesült Államoknak, s katonái 
elindulnak a Don-kanyar felé. 

A Nyugat utolsó száma 1941 augusztusában jelent 
meg. Babits halála után – mivel a lap a nevére volt 
bejegyezve – a hatóságok nem engedélyezték a to-
vábbi megjelenését… Sokan úgy vélik, Babits halá-
la után csak a folyóirat címe változo"  meg, Magyar 
Csillag néven Illyés Gyula szerkeszte" e tovább 1944 
márciusáig. A Magyar Csillag a német megszállás-
kor hullo"  alá, hogy vele a Nyugat közvetlen utóéle-
te is befejeződjön.

Kürti Pál a húszéves folyóirat ünnepi estjén fo-
galmazo"  úgy, hogy a Nyugat a Szellem orgánuma 
volt. Azt már csak mi, kései tisztelők tesszük hozzá, 
hogy egyszerre tudo"  a magyar és az európai szel-
lem orgánuma lenni, s ma is igen-igen nagy szolgá-
latunkra lehetne.

5795



Osvát Ernõ
szerkesztő, 1908-1912, 1920-1929

● Senki sem próféta a hazájában. Ha ez igaz, nem azt jelenti-e, hogy: félreismert s mellőzö"  fi ainak műve-
iből áll a nemzet kincse?
● Meggyőződésünknek tartozunk azzal, hogy higgadtan védjük. 
● A kötés, ha egy szeme leszalad, egészen felbomlik. Hogy emlékeztet a bizalomra!
● Akinek mindent megengedek, azt megfosztom a szabadságától, mert megfosztom szabadságharcától.
● A türelem az ember igazi tisztasága.

Fenyõ Miksa
szerkesztő, 1908-1917

● Az igazi tekintélyt nem védi törvény parancsa, fegyverek hatalma, az igazi tekintély a maga erkölcsi ere-
jével hat. A nézésével hat, egyéniségének kisugárzásával, mint az állatszelídítő, ki az oroszlánketrecbe lép.
● Nincs nagyobb gőg, mint a szolgák gőgje.
● A tradícióknak értékük, jelentőségük van a politikában, a morálban, de a művészetben éppen csak jelzik 
az akadályokat, melyeken a tehetség átveti magát.

Ady Endre
szerkesztő, 1912-1919

● Csak akkor szüle" ek nagy dolgok, / Ha bátrak voltak, akik mertek / S ha százszor tudtak bátrak lenni, / 
Százszor bátrak és viharvertek. (A Tűz csiholója)
● A Duna-táj bús villámhárító, / Fél-emberek, fél-nemzetecskék / Számára készült szégyen-kaloda. / Ahol 
a szárnyakat lenyesték / S ahol halo" asak az esték. (A Duna vallomása) 
● Boldogok, akik mindent megmagyaráznak, mert eszükbe sem jut, hogy megérteni teljesen semmit se 
lehet… (Vallomások és tanulmányok)
● …ha a Lehetetlent nem tudtuk lebírni, / Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni. 
(Levél-féle Móricz Zsigmondhoz)

Babits Mihály
szerkesztő, 1917-1941

● Hiszek a lélekben, mely szereti a világot; annyira szereti, hogy újra csinálja, 
annyira szereti, hogy meg sem elégszik vele. Ha érdemes a világ, érdemes szeret-
ni is, érdemes másolni, érdemes a fantáziának folytatni is. Hiszek az alkotásban, 
mely a lélek nyelve; nem mindenkié, csak a magosabb lelkeké.
● Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden 
színt, ami az emberiséget gazdagítja?!
● Az emberi öntudat alapja az emlékezet; a nemzeti öntudaté a történelmi 
emlékezet. Testemben egy parány sincs abból az anyagból, amiből hét évvel ez-
elő"  voltam: mégis ugyanaz vagyok, mert emlékezem. Éppígy: ma senki sem 
él azokból, akik kétszáz éve éltek e hazában: de ugyanaz a nép vagyunk, mert 
emlékezünk. A jelent csak a múltból lehet megérteni: a jövőt csak a múlt alapján 
felépíteni.
● A magyar kevert, és állandóan keveredő nép. Szent István óta, s egész bizo-
nyosan már azelő"  is. Vajon mit nevezhetnénk i"  jogosan alapszínnek, legrégibb 
rétegnek, ősmagyarnak? S azonos-e ez még azzal, amit ma magyarnak ismerünk? 
Legalábbis nem árnyalódo"  és gazdagodo" -e azóta a felismerhetetlenségig? 

● Az áruló írástudó nem avval lesz árulóvá, ha lába nem megy egyenesen a Csillag felé, melyre ujja mutat. 
Az árulást akkor követi el, ha nem is mutat többé a Csillagra.

Gellért Oszkár
szerkesztő, felelős szerkesztő, 1922-1939

● Jobban szeretnők, ha a költőt is azon melegiben ünnepelnék, ahogy egy-egy ünneplésre méltó dolgot 
produkált. De megjárja az is, ha közvetlenebb mód helye"  akkor ünneplik inkább, mikor bizonyos, kerek 
évszámokban kifejezhető élet áll mögö" e – szép temetéshez már a kerek számok sem elengedhetetlen kellé-
kek – az ember 60, 70, 80 éves le" ; szóval megöregede"  és a legtöbbször, sajnos, elöregede"  is.
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● Ki múltakat ás, az még nem alkot.
● A rendes közhely: Egy szerény követ én is hordtam a tudomány palotájához. – Az idő folyamán sokkal 
több kő gyűlt már így össze, semhogy a rengeteg halmazból valaha palota lehetne; s mennél öregebb a tu-
domány, annál jobban foszlik egységesítésének reménye. 

Móricz Zsigmond
szerkesztő, 1929-1933

● Minden a koncepció. A koncepciónak be kell teljesedni. Másképp űr marad, 
baj, kár, hiány, életszerencsétlenség. Koncepció fölállítása: teremtés. Végigvivése: 
polgári foglalkozás.
● Az írás… maga még nem old meg semmit. A gondolat az, ami él és örökké 
hat. Csak a tiszta és nagy gondolatot tartja fenn az irodalom.
● Az igazi írás mindig, s ma is abból származik, hogy valaki, akinek valami 
roppant nagy fájdalma van: ki akarja ezt kiáltani, hogy megkönnyebbüljön tőle… 
Szépen megírni csak azt lehet, ami fáj.
● Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja.
● A nép mindig tudta, hogy örökéletű. Az egyének elhalnak, de a nép lelke 
soha semmit nem enged ki, mint az anyaföld: minden magot bevesz és újratermel 
minden új tavaszon.

Schöpfl in Aladár
társszerkesztő, 1937-1941

● Soha ne légy alázatos az emberrel szemben, mindig légy alázatos a tényekkel szemben!
● Megérteni az írót, mint művészt – ez a kritikus igazi feladata, s abban a képben, amelyet ezzel a megértő 
módszerrel rajzol a kritikus, megvan az értékítélet is.
● Valamely nemzedék irodalmi törekvéseinek eredményeit nem csupán az egyes írók tehetsége és az egyes 
művek értéke szerint kell mérni. Nyomós mértékül kell tekinteni ebben az irodalom általános színvonalá-
nak emelkedését vagy esését is.

Illyés Gyula
társszerkesztő, 1937-1941

● A szabadságot nem lehet kétféleképpen értelmezni. Egy nemzet sem követelhet magának a népek sorá-
ban több szabadságot, mint amennyit ő ad külön-külön minden fi ának.
● Egy-egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a hasonló gond, az egy haza levegője egyesít 
s választ el egy más múltú és más jelenű néptől.
● A birtoklás kötelez. Aki magáénak érez egy o" hont, egy országot, egy hazát, az felelősséget is érez irán-
ta, az köteleze" séget is vállal, az kész tenni érte.
● A stílus maga az ember? Akkor az anyanyelv: maga a nép.
● Az igazságot kimondani nem nagy dolog, megtalálni nehéz. A kimondáshoz csak a test bátorsága kell, 
megtalálásához a léleké.

Déry Tibor Illés EndreIllyés Gyula Zelk Zoltán
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