
94 Közlemények

Néhány gondolat Lengyel András A Nyugat iskolájának elvetélt terve (1918) című írásához. 
A huszadik századi, sőt, lehet azt is mondani, hogy a magyar sajtótörténet egyik emblematikus, 
ám kezdettől fogva szerzőiben és közleményeiben egyaránt vitatott folyóirata volt a Nyugat. Első 
számának megjelenése után azonnal ki volt téve a legkülönbözőbb, egymásnak is ellentmondó 
kritikáknak, közléspolitikáját kifogásolták, szerzőit a botránykeltéstől a kicsinyelésig tág skálán 
igyekeztek a szellemi élet egyes képviselői lehetetlenné tenni. A jelenség érdekességét önmagán túl 
az adja, hogy nem csupán a vele ellentétes érdekeltségű áramlatok felől, hanem az elvbarátok(nak 
gondolható) személyek, irányzatok és intézmények részéről is érkeztek jogos és igaztalan, kemény 
és előítéletekkel teli minősítések. A lap megjelenése a Tanácsköztársaság alatt politikai okokból 
szünetelt, ugyanakkor a trianoni Magyarország hivatalossá vált felfogása is gyanakodóan nézett 
rá, 1938, illetve 1941 után pedig igen szélsőséges és alpári támadások érték. Babits Mihály halála 
után nem is engedélyezték további kiadását, de az 1945 után erőre és hatalomra kapó, baloldali 
irodalompolitika számára sem volt kívánatos, egy ideig még az említését is csupán ellenpéldaként 
tűrte. Ennek ellenére sem szabad átesni a ló túlsó oldalára, azaz apologikusan közeledni szerzőihez 
és közleményeihez: a lapjain olvasható szépirodalomi és politikai cikkei mérlegre teendők, változó 
kritikai véleménye vitatást és egyetértést is kiválthat, szerzőinek munkássága árnyaltabban és 
a korábbi előítéletek vagy túlzó dicsőítések nélkül, tárgyilagosan vizsgálandó, szervezeti életének 
ismeretlen körülményei felderítendők.

Főleg ez utolsó késztetés okán kelt érdeklődést a címben említett írás, annál inkább, mivel a lap 
működésének egy kevéssé ismert jelenségére derít fényt. A Nyugat szerkesztői mindig törekedtek 
az egyes számok megjelentetésén túl, a szerzők elkötelezettségének megszerzése mellett az élő és 
folyamatos közönségkapcsolatokra is. Utóbbit különböző matinék, előadássorozatok rendezésével, 
könyvesbolt és kiállítóterem üzemeltetésével igyekeztek fenntartani. A tervek persze nem mindig 
valósultak meg, vagy nem azt az eredményt hozták, amit a szerkesztők/rendezők szerettek volna. 
Ezek a kezdeményezések a lap életének feldolgozásaiban – néhány emlékezést kivéve – eléggé 
háttérbe szorulnak, ezért hiánypótló ebből a szempontból az egyik tervezett előadássorozat ismer-
tetése. Mivel azonban feldolgozása csupán egy forrást – magát a Nyugatot – használ, néhány meg-
állapítását bővebb merítési kört figyelembe véve, ki kell egészíteni.

Lengyel András arra a következtetésre jutott a tervezett előadássorozat későbbi és korábbi terve 
alapján, hogy Ignotus és Osvát 1918 október–novemberére (részlegesen) háttérbe szorult, míg 
Schöpflin és Babits előtérbe kerültek. Megfogalmazásában: „Egyértelművé válik, ő [Schöpflin] 
volt »iskolánk« első számú szorgalmazója, az ügy mozgatója, de kiderül az is, ekkor már for-
málódott Babitscsal való szövetkezése, amely a Nyugat Ady utáni korszakának azután mindvégig 
meghatározó tandemje maradt. (Mint a későbbiekből látni fogjuk, ez egyúttal Ignotus és Osvát 
részleges háttérbe szorulásával járt együtt.)” Ha a második (október 16-i), részletesebb előadáster-
vet tekintjük, abból csakugyan az derül ki, hogy Ignotushoz és Osváthoz képest Schöpflin és Babits 
jóval több előadással szerepelt volna, de valóban azért következett ez be, mert őszre az előbbiek 
jelentősége csökkent, míg az utóbbiaké növekedett? S ha így van, akkor a rejtett feltételezést is 
végig kell gondolni: vajon azért csökkent az első párosé, mert a ’tandem’ mindent megtett ezért? 
A pontos válaszhoz érdemes egy kicsit korábban kezdve, Ignotus s Osvát helyzetét kettéválasztva 
vizsgálni ezt a kérdést.

Osvát 1907-ben elsősorban hírlapírói tekintélye és kapcsolatai miatt akarta Ignotust az új 
lapnak megnyerni – ami Ignotusnak is kapóra jött, többek között azért is, mivel magánéleti 
anyagi kényszereit az új lehetőség segítségével gondolta csökkenteni vagy megszűntetni –, ám 
a lapban való megjelenést illetően ugyanúgy rövid pórázon tartotta, mint bárki mást a szerzők 
közül. Kapcsolatait felhasználta, de a Nyugattal nem szolgálta azt a hírverést, amit Ignotus saját 
személyére vonatkozóan is elengedhetetlennek tartott. Az ebből eredő konfliktus csak azért nem 
jelent meg láthatóan, mert a korabeli sajtóviszonyok között – a Magyar Hírlapot leszámítva –  
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nem volt már olyan periodika, amely Ignotust elfogadta volna, pontosabban, amelyet ő elfoga-
dott volna.1

A Nyugatban annak első évfolyamától kezdve Ignotus az ifjabb Andrássy Gyula által képviselt 
politika szócsöve volt. 1912-ben, miután elfogadta meghívását a tiszadobi kastélyba, politikai el-
veit kifejtő interjút közölt vele,2 ami, tekintve, hogy akkor még nem tette le a lap a politikai cikkek 
közléséhez szükséges óvadékot, érdekes jelenség egy irodalmi és kritikai félhavi szemlétől. (Igaz, 
hogy már ekkor is folyt Ignotus A politika mögül című cikksorozata.) Később, 1917-ben Fenyő 
Miksa a nevét címbe emelő írásban tette le a garast politikai elképzelései mellett, az olvasó mintha 
egy napilap vezércikkével találkozna.3 A világháborús katonai események hatására Andrássy Gyula 
a cári birodalom hatása alól kivont Lengyelországot kívánta a változatlanul fennmaradó Monarchia 
határai közé vonni, hogy evvel erősítse meg a magyarság szerepét és erejét. Erről közölt hosszú 
cikket a Magyar Hírlapban,4 amelynek (vezér)cikkírója volt Ignotus is. Nyilván nem volt véletlen, 
hogy a fővárosi napilapok közült ezt tartotta alkalmasnak véleménye megjelenítésére. Sőt: a Nyu
gat 1918. februári első számában maga Andrássy Gyula szólalt meg egyes szám első személyben, 
Nagy-Britannia és a várható béke esélyeit, lehetőségeit elemezve.5 A közlemény eredetileg franciául 
jelent meg, a La Revue Politique Internationale 1917. október–decemberi számában. A fordítást 
Ignotus készítette, rövid bevezetőjében leszögezte, hogy ő a szerző elkötelezett támogatója. Az 
említett francia lap Párizsban és Lausanne-ban jelent meg, Vályi Félix szerkesztette. Vályi 1906 és 
1911 között főként Párizsban és Berlinben élt, mint a Pester Lloyd tudósítója, Ignotus kapcsolatai 
e napilappal közismertek. Vályi Félix Andrássy Gyula politikai bizalmasa volt, személyes tulaj-
donságai a Fülep Lajosnak küldött leveleiben nyilatkoznak meg. Az első világháború kitörésekor 
Lausanne-ba költözött, ahol a már megnevezett francia lapot szerkesztette.

Ignotus számára az 1917-es év vége, az 1918-as év eleje kimondottan jól kezdődött, amennyi-
ben két kötete is megjelent, versei és novellái. Mindkettőt a Pallas nyomda adta ki, amely ekkor 
Hatvany Lajos tulajdonában volt, a Nyugat, mint kiadónév tulajdonképpen csak szívességből került 
a kötetekre. Tavasz végén a folyóirat felújította matinéit. Ez alkalommal nem csak a fővárosban, 
hanem Pozsonyban, Kolozsvárott, Nagyváradon és Marosvásárhelyen is tartottak előadást.6 A húzó 
nevek Babits, Kosztolányi, Móricz és Schöpflin voltak, őket kísérte Ódry Árpád és Gervay Er-
zsébet. Műsorukon minden alkalommal szerepelt Ignotus néhány verse is. A legnagyobb sikert 
azonban Babits Mihály szavalata vívta ki, a Húsvét előtt. Ez a vers valóban némi ellentétben állt 
Ignotusnak a háborúval kapcsolatos (változó) felfogásával. Május végén Budapesten rendeztek ma-

1 Ignotus ellentmondásosan viszonyult Osvát Ernőhöz és Hatvany Lajoshoz, l. buda Attila,  
A levelezések őszintesége, avagy a filológus kategorikus imperatívusza = A Nyugatjelenség, 1908–
1998, szerk. Szabó B. István, Bp., Anonymus, 1998, 48. L. még: KoszTolánczy Tibor, Arról, aki 
valóban ismeretlen = Vigilia, 2003, 9/687–692.

2 iGnoTus, Beszélgetés Andrássy Gyula gróffal = Nyugat, 1912. július 16., 132–141. – Ignotus 
kellő nagyvonalúsággal kezelte egyébként a szépirodalmi lapban közölhető politikumot.

3 fENyő Miksa, Gróf Andrássy Gyula = Nyugat, 1917. december 16., 1077–1082.
4 andrássy Gyula, A béketárgyalásról = Magyar Hírlap, 1917. december 30., 1.
5 andrássy Gyula: NagyBritannia és a béke = Nyugat, 1918. február 1., 199–210.
6 Kishírek az egyes fellépésekről. Pozsony: Független Magyarország, 1918. április 18. 3.; Nyu

gat, 1918. május 1., 804. – Kolozsvár: Erdélyi Szemle (Kolozsvár), 1918. április 28., 96.; Kolozsvári 
Hírlap, 1918. május 1., 4.; Kolozsvári Hírlap, 1918. május 3., 3.; Kolozsvári Hírlap, 1918. má-
jus 4., 4.; Kolozsvári Hírlap, 1918. május 5., 4.; Erdélyi Szemle (Kolozsvár), 1918. május 5., 105.; 
Nyugat, 1918. május 16., 900. – Nagyvárad: Nagyvárad, 1918. április 30., 4. – Marosvásár-
hely: Nyugat, 1918. június 16., 1060.
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tinét, amelyen Ignotus is részt vett.7 Június 9-én Osvát, Földi Mihály, Babits, Móricz, Schöpflin 
és Ódry Árpád utaztak Marosvásárhelyre, korábban Osvátra nem volt jellemző az ilyen aktivitás. 
Ezután tekintettel a nyárra a matinékat beszüntették. Ősszel a fellépéseket nem folytatták ugyan, 
ellenben Schöpflin a Lengyel András által ismertetett előadássorozat szervezésével volt elfoglalva. 
Egy önálló kezdeményezés történt csupán, Babits Mihály és Ódry Árpád közös estet tervezett Buda-
pesten és Szegeden.8 Az utóbbi azonban Babits Mihály betegsége miatt elmaradt, a tervek szerint 
ezen is elhangzottak volna Ignotus versei. Mindezek alapján nem lehet kimondottan azt állítani, 
hogy Osvát és Ignotus háttérbe szorultak, hiszen például a matinékon kezdettől (1909-től) hasonló 
intenzivitással vettek részt, a hangsúly a lap alkotóira – Adyra is, amíg lehetséges volt – tevődött, 
Osvát pedig mellőzte ezeket az alkalmakat.

Andrássy Gyula 1918. október 11-én Svájcban, Bernben tárgyalt, részben a harcok folytatása, 
részben a befejezése – és magyar–lengyel tervének megvalósítása –, s feltehetően a különbéke ér-
dekében.9 Az antant diplomatái azonban csak a megegyezés ügyében voltak hajlandóak zöld asztal 
mellé ülni. Andrássy a külpolitikai hírek alapján úgy látta, hogy az antant csak Németország ese-
tében jutott végleges döntésre, Ausztria és Magyarország ügyében nem. Ignotus a Nyugat október 
16-i számában szokásos, A politika mögül című jegyzetében, amelyet 14-én írt, a németbarátság 
mellett voksolt. Ugyanezen a napon IV. Károly elrendelte a Monarchia föderalizációját, a hír egy 
nappal később érkezett meg Bernbe. Andrássy már ott érezte a zűrzavart, amit ez a bejelentés oko-
zott, s október 22-én hazaérkezve, azonnal azt javasolta IV. Károlynak, hogy induljon egy küldött-
ség Bernbe a Monarchia jövőjéről tárgyalni. Terve ekkor még kudarcot vallott, ám október 24-én 
közös külügyminiszterré lett kinevezve – hivatala november másodikáig tartott –, ami elősegítette 
elképzelései megvalósítását. Miniszterként is a svájci tárgyalások megkezdése volt egyik célja, 
feltehetően ebben Vályi Félix kapcsolatait is fel akarta használni. Magától értetődő lehetőségként 
adódott, hogy az őt publicistaként mindig támogató Ignotust is bevonja elképzelésének megvaló-
sításába. Október 25-én nyilvánosságra hozták a Magyar Nemzeti Tanács megalakulását – más 
nemzeti tanácsok is alakultak –, a közös külügyminiszter két nappal később Wilson elnöktől külön-
békét kért. Október 31-én Károlyi Mihály magyar miniszterelnöki megbízást kapott, evvel a közös 
minisztériumok munkája okafogyottá vált. A Nyugat egy nappal későbbi, összevont novemberi  
számába Ignotus írta az első közleményt Új Magyarország címmel. Ebben még nem volt szó a mi-
niszterelnöki kinevezésről, de már nagyjából egy hetesnek jelezte a forradalmi változásokat. Mi-
vel a Magyar Nemzeti Tanács 24-én éjjel alakult meg, a cikk írását október harmincadikára lehet 
datálni, esetleg a lap is, mint összevont, késett néhány napot. A Nyugat e vezércikkében Ignotus 
azt írta, hogy a történelmi/belpolitikai változások a november elejére tervezett lapszám megjelené-
sét lehetetlenné tették, amelyben az ő feladata annak megállapítása lett volna, hogy a (változatlan  
állami keretek közötti) magyar külpolitika milyen legyen a továbbiakban. Nagy valószínűséggel 
ki lehet jelenteni, hogy e megbízatást, amely párosult egy svájci kiküldetés tervével is, Andrássy 
Gyulától kapta, vagy vele beszélte meg, külügyminiszterré való kinevezése után. A szakirodalom 
pontos források hiányában nem tudja megadni a svájci utazás napját, de az biztos, hogy Andrássy 
svájci küldöttségre vonatkozó elképzelését Károlyi Mihály is magáévá tette – sőt, ő nevezte ki az 
első magyarországi svájci nagykövetet, Bédy-Schwimmer Rózsát –, bár kissé módosult céllal: míg 
a közös külügyminiszter a békekötés mozzanatai, addig a magyar miniszterelnök a hazai érdekek 
védelmében kívánta egy tájékoztató iroda létrehozását, s a Monarchia megmentése helyett, az új 

7 Nyugat, 1918. június 1., 980. Több számban is jelezték.
8 Nyugat, 1918. július 1., 84. (Szintén több számon keresztül hirdették), valamint Délmagyar

ország, 1918. október 10., 5.
9 andrássy Gyula, Diplomácia és világháború, Bp., Göncöl Kiadó–Primusz Kiadó, 1990, 163. 

(Reprint.)
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kormány melletti propaganda, a csehek, románok, szerbek területi törekvéseinek ellensúlyozása 
lépett előtérbe. Ignotus pedig részben a tehetetlenségi nyomaték következtében a folyamatosságot 
képviselte. Igaz, van olyan vélekedés is – Molnár-C. Pál kéziratos önéletrajzára alapozva –, hogy 
valójában a várható cseh és szerb támadás elől menekült volna, feleségével együtt, csatlakozva 
másokhoz, Svájcba.10

A felsorolt körülmények tehát nem támasztják alá Ignotus háttérbe szorulását,11 főként nem 
a szerkesztő- vagy írótársak törekvése következményeként, inkább arra utalnak, hogy saját maga 
szabott más utat életének, legfeljebb az indokokon, amelyek nyilván összetettek voltak, lehet még 
töprengeni. Lengyel András megállapítását az is gyengíti, hogy még a novemberi, a politikai válto-
zás utáni lapszámot is Ignotus bevezetőjének hangulata szabta meg, következő írása pedig az 1919. 
február 16–március 1-jei, Ady Endrére emlékező számban jelent meg, amelyet már teljes egészében 
Babits Mihály szerkesztett.12 És azon is érdemes elgondolkozni, hogy amíg Osvát 1920-ban minden 
további nélkül vissza tudta venni Babits Mihálytól a szerkesztést, addig Ignotus miért nem tért 
vissza Magyarországra, s ennek ellenére miért ragaszkodott nevének főszerkesztőként való feltün-
tetéséhez, illetve miért inkább Kolozsvárról írta publicisztikáját az új – egyébként sok szempontból 
kifogásolható, ugyanakkor örökölt kényszerek között mozgó – magyar bel- és külpolitika ellen?

Ami Osvát Ernő helyzetét illeti. A Nyugat címlapján 1918. december 16-ig a neve a lap főmun-
katársaként volt feltüntetve, de a gyakorlatban ő végezte a tényleges szerkesztést. Az 1919. január 
1-jei számban Schöpflin Aladár írt róla, megjegyezve, hogy kiválik a szerkesztőségből. Ez az írás, 
bár Osvát szerkesztői stílusát, tehetségkultuszát, felfedezői hajlamát, megfellebbezhetetlen ítéleteit 
dicsérte, valójában annak kritikáját is magában foglalta, úgy, hogy a Hatvany Lajossal korábban 
megesett konfliktus főbb pontjait is megnevezte. Helyére Babits Mihály lépett, írta Schöpflin, de 
ez csak annyit jelentett, hogy ő a gyakorlati szerkesztői jogosítványokat is megkapta, mivel a lap 
fejlécében már az 1917. évi második kötettől kezdve Ady Endrével együtt e minőségében szere-
pelt.13 Mindez mintha tényleg megerősítené a háttérbe szorulás (szorítás) tényét. Csakhogy. Osvát 
távozásának három konkrét oka volt. Egyfelől betegsége, amelynek részleteit most szerkesztés 
alatt álló levelezése tartalmazza majd.14 Másfelől az a tény, hogy a Nyugat írói felújították korábbi 
kapcsolataikat Hatvany Lajossal, amit Babits Mihály 1918-as levelezése is megerősít. S evvel áll 
összefüggésben a harmadik lehetséges kiváltó ok: a Hatvany Lajos kezdeményezésére létrehozott 
Vörösmarty Akadémia Osvátot nem szólította meg.15 Ha lehet tehát presztízscsökkenésről beszélni, 

10 Eleinte Luganóban laktak, majd 1919 tavaszán átköltöztek Montreux-be. Egy itt készült 
1919. májusi fényképen ő is látható, l. bizzEr István, Molnár-C. Pál, a könyvművész, Bp., Holnap 
Kiadó, 2006, 14. A berni Magyar Iroda sorsa ismeretlen.

11 Hogy mennyire nem, s elutazása után is milyen igényei maradtak, mutatja Babits Mihálynak 
Bernből 1919. március harmadikán gazda módjára írt levele, amelyben azt javasolta, a szerkesztésbe 
vegye maga mellé Móricz Zsigmondot – aki ugyan, Ignotus szerint segíteni sokat nem fog, de za-
varni sem –, s ők hárman, azaz Ignotus, Babits, Móricz „nevével a Nyugat a mai állapotok közepett 
azt az érettséget, felelősségtudást s a speciálisan magyar ügyön való csüggedést jelentené, ami ma 
a magyar irodalomnak külön történelmi hivatása.” L. OSZK Kt. Fond III/610/14. Nem beszélve 
arról, hogy Ignotus még a Vörösmarty Akadémia alapító tagjai közé is bekerült, noha december 
elsején már nem volt Magyarországon.

12 Címe: Halhatatlan Ady, az emlékezést a berni Bellevue szálló halljában írta.
13 1919-ben még három Osvát által szerkesztett szám jelent meg, s csak az Ady-számmal 

– amelyben Hatvany Lajos is szerepelt két közleménnyel – kezdődtek a Babits által összeállított 
Nyugatok, amíg Osvát ismét át nem vette a szerkesztői feladatokat.

14 Nemeskéri Erika és Kosztolánczy Tibor munkája.
15 KoszTolánczy Tibor, „Voltunk már királyok Bergengóciában”, Osvát Ernő, Babits Mihály 
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az legfeljebb a Vörösmarty Akadémia részéről érhette, árulkodó egyébként, hogy az alapító tagok 
közé Fenyő Miksa sem kapott felhívást: ő volt Osvát legerősebb támogatója a Hatvanyval vívott 
párbajt eredményező konfliktus során.

Egyébként azon is érdemes elgondolkodni, hogy 1918 őszén a Nyugat írói miért az általuk már 
kétszer, demonstratív módon is elutasított Hatvany Lajos támogatását fogadták el ismét. A pénz 
ebben nem jelenthetett (túl sok) szerepet, hiszen 1911-ben és 1912-ben Hatvany ugyanazt az anyagi 
biztonságot tudta volna nyújtani, mint 1918-ban. (Bár nyilvánvaló, hogy 1918-ban nem Hajó Sán-
dor és Erdős Renée írásai jelentették volna az egyik konfliktusforrást közte és Osvát között.) Az 
írók megváltozott hangulata követte a háború befejezésével hirtelen megjelent politikai bizakodást, 
hitet egy demokratikusan átalakítható társadalomban, amelynek eszményét Hatvany is magáénak 
érezte. Osvát azonban náluk kiábrándultabb, óvatosabb, kevésbé optimistább volt, vagy csak egy-
szerűen nem hitt semmiféle változásban, illetve – ahogy korábban is – azt saját helyzete gyengü-
léseként fogta fel. De ha így is érezte, az nem Schöpflin Aladár és Babits Mihály tevékenységnek 
megélénkülése miatt következett be. Szó sincs arról, hogy háttérbe szorult volna, az 1919-es első 
három szám is az ő összeállítása alapján jelent meg, hanem egészen pontosan arról, hogy ekkor – 
részben betegsége, részben a körülmények hatására – háttérbe akart szorulni!

Aktivitását azonban nem veszítette el, hiszen a Tanácsköztársaság kikiáltása után – amellyel  
Hatvany Lajos nem tudott közösséget vállalni – Osvát előbb az Írók Kataszteri Bizottságának a ve-
zetője, majd Babits Mihály társaságában az Írók Szakszervezetének alelnöke, legvégül az Írói Di-
rektórium elnöke lett. A bukás után még annyi atrocitásban sem volt része, mint Gellért Oszkárnak, 
aki Károlyi sajtófőnöke volt, vagy Babits Mihálynak és Móricz Zsigmondnak. 1920. január elsejé-
től a Nyugat címoldalán haláláig ez volt olvasható: szerkesztik Babits Mihály, Osvát Ernő. A meg-
jelenésről a végső szót azonban továbbra is ő mondta ki. Ha 1918 végén a Nyugat köreiből kiinduló 
szándék szorította volna háttérbe, akkor milyen erő engedte volna vissza ugyanoda 1920 elején?

Mindezek a körülmények és kérdések végkövetkeztetésként cáfolják Lengyel András evvel 
kapcsolatos véleményét. Ellenkezőleg: Schöpflin és Babits azért kezdhettek aktívabb közönség-
szervezői, majd szerkesztői munkába, mert Ignotus és Osvát személyes döntéseinek következmé-
nyeképpen megnyílt előttük a lehetőség, s a Nyugat iskolája is legfőképpen azért hiúsult meg, mert az 
előadók a politikai/társadalmi változások közben, illetve személyes okok következtében elhagyták 
a lapot.16 Ami pedig a tervezett, de meg nem valósult iskolában Ignotus és Osvát egy-egy előadását 
illeti: egyfelől hozzájuk hasonlóan Beck Ö. Fülöp, Füst Milán, Gellért Oszkár, Kornfeld Móric és 
Tóth Árpád előadásainak száma is ennyi lett volna, ezeket maguk az előadók vállalták, nem kijelöl-
ték őket, evvel tehát mellőzöttségük nehezen bizonyítható.

Lengyel András másik elgondolkoztató ítélete írásának konklúziója, az utolsó két mondat: „Az 
1919 utáni Nyugat már soha nem érte el a hőskor színvonalát, irodalmi és intellektuális gazdagságát. 
»Szürkébb«, redukáltabb lett.”17

A Nyugat megjelenésének kezdetétől bevett módszer volt a támadásokban valamilyen jelenség 
alapján a szerkesztés elveinek és a közlemények színvonalának kétségbe vonása.18 Az első világ-

és Kassák Lajos 1918–19-ben = Közelítések... Babits Mihály életművéről születésének 125. évfor-
dulóján, szerk. Nédli Balázs, Pienták Attila, Sipos Lajos, [Szombathely], Savaria University Press, 
2008, 370.

16 „Mondja kedves Nyugat folyóirat, hogy fog maga megjelenni a jövőben, mikor összes fő-
szerkesztői, szerkesztői és főmunkatársai politikai megbízással világgá szaladtak?” – tette föl a kér-
dést a Vágóhíd, 1918. november 26-i számának 7. oldalán.

17 Kenyeres Zoltán viszont a Tanácsköztársaság alatt megjelent számokat látta szürkéknek.
18 A legelső kritizálók is többféle szellemi alapállásból kifogásolták az őket zavaró jelensé-
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háború, a polgári demokratikus forradalom és a két ellenforradalom után az irodalmi élet korábbi 
résztvevőinek újra pozícionálni kellett magukat. Közülük nagyon sokan valamilyen módon és 
mértékben részt vettek a korábbi szellemi mozgalmakban, nem egy közülük a politikaiakban is. 
Nyilvánvaló, hogy ennek mértékében érezték vesztesnek magukat – mert győztesnek senki sem. Az 
addig a magyar fővárosban működő írástudók egy része Bécsben, más része az utódállamok nagy-
városaiban, Pozsonyban, Kassán, Nagyváradon, Kolozsvárt keresett és talált magának menedéket. 
Mind a határon belüli, mind a határon kívüliek, akár odaálltak, akár nem az új magyar hatalom mellé, 
csupán önfeladások mellett őrizhették meg korábbi szabadságuk egy részét, ami véleményükre, vi-
láglátásukra is rányomta a bélyegét. Az ifjabbak, a mellőzöttek vagy a magukat mellőzöttnek látók 
pedig a politikai, társadalmi, szellemi földindulást saját pályájuk megerősítéseként, nemzedékvál-
tási kényszerként, önmagukat beteljesítő lehetőségként értékelték.

Lendvai István 1919-es durva hangvételű támadása a Gondolat oldalain megadta a hangütést 
a Nyugattal szemben.19 Ezt követően, időben elhúzódva, az emigráció különböző színterein – az 
említett városokban és Moszkvában – más és más szellemi alapállásból, különböző szerzők egybe-
hangzóan a Nyugat túlhaladottságát kommunikálták. A szürkeség már-már kanonizált, egymásnak 
átadott vád lett a folyóirat Ady Endre utáni korszakáról.

A Nyugatnak természetesen vannak jobb és vannak rosszabb korszakai, mint minden más fo-
lyóiratnak is. Ezek azonban nem a (bel)politikai cezúrák hullámverését követték. A változatosságra 
törekvő szerkesztést pedig egyetlen számtól sem lehet megtagadni. Mi is jelentheti ezen belül 
a szürkeséget vagy a színességet? A szépirodalom? Az Ady-hatás alatt álló költők versei? A poli-
tikai cikkek? Esztétikai szemmel tekintve a szépirodalom 1919 előtt (és 1920 után még évekig) 
egyformán egyenetlen volt a Nyugatban, Ignotus politikai cikkeit pedig megírásuk idején s ké-
sőbb is sokat és sokan vitatták. Igazi válaszhoz ezért meg kellene nézni évfolyamról évfolyamra 
az egyes közleményeket, mert önmagában a hullámzó színvonal se nem jó, se nem rossz, hanem 
minden szépirodalmi folyóirat jellemző kísérője. Csak a nagyobb szabású prózai munkákat számba 
véve 1920 után jelentek meg Babits Mihály Timár Virgil fia, Füst Milán Advent, Kassák Lajos 
Egy ember élete, Kosztolányi Dezső Pacsirta és Édes Anna, Márai Sándor Egy polgár vallomásai, 
Móricz Zsigmond A nagy fejedelem és Forr a bor, Pap Károly A nyolcadik stáció című regényei, 
regényrészletei. Ha meg a külföldi szerzőket kell megnevezni, eltekintve például a PEN kongresz-
szus alkalmából kiadott számra: Thomas Mann, Szofoklész, Shakespeare, Edgar Allan Poe, Paul 
Claudel, Romain Rolland, Maxim Gorkij, Borisz Pilnyak, André Gide, Johann Wolfgang Goethe, 
Katherine Mansfield alkotásai fémjelezték az évfolyamokat. 1930 után jelentős szerepet kapott az 
értékelő mozzanat, Babits Mihály szerkesztése alatt megerősödött és tematikailag is tágult a lap 
kritikai figyelme. Új írói generációk jelentkeztek. Tagadhatatlan, hogy az Ignotus által gyakorolt 
direkt politizálás háttérbe szorult, ám az Ady-képviselte szociális hang éppen hogy nem, sőt a népiek 
megjelenésével, erősödött.

geket: Márkus László, Bársony István, Mikszáth Kálmán, Horváth János, Rákosi Jenő és mások 
véleményét nem csupán a szépirodalmi közlemények, hanem a lap szószólói, Ignotusnak és Fenyő 
Miksának cikkei is determinálták.

19 lEndVai István, Nyugat = Gondolat, 1919. október 16., 8., 10–11.
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Az elszürkülés vádja először Németh Andornak a Bécsi Magyar Újságban, Osvát Ernő 25 éves 
jubileumára írt cikkében fordult elő: „Annyi más gondok között egyszerre élesen a szívünkbe nyilall: 
milyen furcsa, hogy ennek örökre vége van! Hát lehet az, hogy a magyar föld ilyen hamar kiszáradt! 
S hogy ami Osvát számára egykor lelkesedés volt, az ma bizonyára csak kilátástalan robot? Hol 
vannak a nagy idők írói? A meteor eltűnt, egy-ketten beérkeztek, egyik-másik elkallódott, elhall-
gatott, elszürkült, a sereg javát pedig idegenbe verte a politikai vihar.”20 Nem szükséges összevetni 
ennek az 1923-as cikknek az év Nyugat-szerzőit összesítő névsorát a „sereg javát” kifejezéssel – 
abban az évben jelentek meg többek között József Attila versei is a Nyugatban –, de arra érdemes 
figyelni, hogy az elszürkülés (politikai) vádja 1945 után támad fel, vagy erősödött meg. Ma már 
azonban, mint az eddigi példák is mutatják, differenciáltabb, több jelenségre figyelő megállapítá-
sokra van szükség.

buda aTTila

20 némETh Andor, Osvát Ernő és a Nyugat = Bécsi Magyar Újság, 1923. május 4., 5.

Magyar Könyvszemle-2014-1.indd   100 2014.05.29.   13:40:26




