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Két szerkesztő 
Osvát Ernő a Nyugatban és Mieczyslaw Grydzewski a 
Wiadomosci Literackie-ben 

A Nyugat nem csupán folyóirat, hanem fontos irodalmi mozgalom is 
volt Magyarországon a XX. század első felében. Korszakos kulturális 
jelentősége a magyar irodalomban vitathatatlan. Lengyelországban 
hasonló szerepet játszott a „Wiadomosci Literackie" (Irodalmi Hírek) 
című folyóirat. A neve egy hasonló jellegű párizsi irodalmi laptól 
származik, amelynek címe - „Nouvelles Littéraires" volt. A Nyugatnak 
szintén egy francia irodalmi lap szolgált mintaképül- a Nouvelle Revue 
Française". Az új lengyel irodalmi folyóirat később született mint a 
Nyugat, mert csak 1924 januárjában. Nyugat akkor ünnepelte a 16. 
születésnapját, és már jelentős irodalmi múlt volt a háta mögött. Sőtér 
István szerint a Nyugat történetében négy korszakot különböztethetünk 
meg.1 Amikor a Wiadomosci Literackie első száma a lengyel olvasók 
kezébe került, a Nyugat már a második korszakát élte, és kétségtelenül az 
előbbi, az első (az 1908-tól 1919 végéig terjedő) korszaka volt a 
legnagyobb. A lengyel folyóirat hetente jelent meg, a Nyugat - általában 
kéthetente. Mind a két folyóirat maga köré gyűjtötte a legnagyobb 
költőket és írókat, akik külön irodalmi köröket is alkottak. A Wiadomosci 
Literackie a Skamander nevű irodalmi csoportnak az egyik lapja volt. Ez 
a csoport 1918-ban, a már független Lengyelországban alakult ki. Tagjai 
- fiatal, tehetséges költők voltak, akik főleg a lengyel irodalom 
megújulására gondoltak. 1920-tól adták ki Skamander című havilapjukat, 
amely 1928-ig, és 1935-től - 1939-ig jelent meg és ennek is Mieczysíaw 
Grydzewski volt a főszerkesztője. A Nyugat sem csupán egy folyóiratnak 
az elnevezése volt, hanem egy fontos irodalmi csoportnak a neve is. 

A Skamander elnevezés a görög mitológiából származik, egy folyónak 
a neve volt, amely körülvette Tróját. A Wiadomosci Literackie 
emblémája is a görög mitológiával kapcsolatos, mégpedig a legbölcsebb 
kentaur - Kheirón. Még egy nagyon fontos tulajdonsággal rendelkezett, 
amely az összes kentaurok közül csak ő rá volt jellemző - halhatatlan 

Sőtér István: A Nyugat korszaka. Literatura 1978. 3-4 sz., 3-9 o. (A IV. korszak, 
amely 1941-től 1944-ig tartott - már a Magyar Csillagnak a korszaka.) 
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volt. Olyannak akarták látni a lengyel irodalmat is a Skamander költői -
bölcsnek és halhatatlannak. A csoportot öt tehetséges költő alapította 
meg: Julian Tuwim, Antoni Slonimski, Jaroslaw Iwaszkiewicz, Jan 
Lechoií és Karol Irzykowski. Mieczyslaw Grydzewski is jelentős szerepet 
játszott a csoport kialakulásában. 

A Skamander csoport a Nyugathoz hasonlóan, szakítani akart a 
sivárnak érzett polgári világgal és a pozitivista világképpel. A fiatal 
költők új irodalmat teremtettek. Elfordultak a mártíromságtól, amely 
eddig jellemezte a lengyel irodalmat, a független Lengyelországban végre 
az életről, a vitalizmusról akartak írni, mint ahogy azt Jan Lechoh 
Herostrates cimű versének egyik sora tükrözi: „És tavasszal - végre 
tavaszt, ne Lengyelországot lássam. " A tavasz megkopott metaforaként 
szerepelt az eddigi nemzeti irodalomban, mindig az újjászületés reményét 
fejezte ki. Most végre az igazi tavaszról, életkedvről írtak. Verseikben az 
átlagember érzéseit igyekeztek kifejezni, gyakran írtak mindennapi 
témákról, minél nagyobb közönséghez akartak jutni. Verseik nemcsak 
folyóiratukban jelentek meg, hanem a fiatal költők is szavalták őket a 
Pod Picadorem nevű kávéházban. 

1924-től a Skamander csoport fóruma, a Skamander havilapon kívül, a 
magasabb színvonalú, és nagyobb figyelmet ébresztő Wiadomosci 
Literackie lett. Olvasói mint a Nyugatéi - a városi-polgári értelmiség 
köréből kerültek ki. Mind a két folyóiratban nagy gondot fordítottak arra, 
hogy minél többet adjanak a korabeli Európa irodalmi életéből, de a 
döntő szó az újjászülető lengyel, illetve magyar irodaimé volt. Igyekeztek 
a legkiválóbb írókat foglalkoztatni, az irodalomból, a művészeti 
eredményekből a legjobbat közvetíteni az olvasóiknak. A szépirodalmon, 
esszéken, irodalmi publicisztikán kívül zenei, képzőművészeti és szinházi 
kritikákat is közöltek. Arra törekedtek, hogy az irodalom szabaduljon 
meg minden tendenciától. A nemzedéki összetartozás tudatát, a 
tehetséget, a vélemény-szabadság jogait igyekeztek érvényesíteni. A 
politikában nem akartak sehová se tartozni. 

A Skamander és a Wiadomosci Literackie Varsóban született, ezért ott 
voltak a legnépszerűbbek, ami persze nem jelenti azt, hogy az egész 
Lengyelországra nem terjedtek ki. Az akkori irodalmi élet 
„varsócentrikus" volt, a főváros fontosabb szerepet játszott, mint a többi 
kulturális központ - Krakkó vagy Vilnius. „ Amit az irodalmi Varsó (...) 
főleg a Wiadomosci Literackie nem fogadott el, annak az alkalmasabb 
időre kellett várni"2 

Andrzej Zawada, Dwudziestolecie literackie, Wroclaw 1995, 115 o. 
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A Wiadomosci Liíerackie utolsó száma 1939-ben, a Nyugaté viszont 
1941-ben jelent meg. Mind a két folyóirat kiadását a II. világháború 
szüntette meg, de mindkettőnek volt még folytatása. A lengyel lapot a II. 
világháború alatt 1939-től 1940-ig Párizsban Wiadomosci Polskié, 
Polityczne i Liíerackie (Lengyel Politikai és Irodalmi Hírek) címmel és 
később, 1940-től 1944-ig Londonban Wiadomosci Polskié (Lengyel 
Hírek) címmel adták ki. A háború után 1946-tól 1981-ig Londonban 
tovább folytatták a folyóirat kiadását (a címe: Wiadomosci- Hírek volt), 
de a lengyel irodalomtörténészek szerint ennek a lapnak a szerepe és 
jellege már teljesen más volt, mint a két háború közti időszakban. Az, 
ami kétségtelenül egyesítette a fent felsorolt lengyel folyóiratokat, az a 
főszerkesztőjük volt - Mieczyslaw Grydzewski, aki majdnem negyvenkét 
éven át szüntelenül szerkesztette kedvenc irodalmi lapját. A Nyugat 
örökösének a Magyar Csillag számít, amelynek negyvennyolc száma a 
háború alatt jelent meg. 

A Nyugat idulásakor a magyar polgárságnak még nem volt igazán 
szervezett irodalmi élete. Az előtte létező irodalmi folyóiratok (mint pl. a 
Hét, Magyar Géniusz, Figyelő, Szerda, Jövendő stb.) csak előkészítették 
a teret a Nyugatnak. Az új polgárságnak, az éppen kialakulóban levő 
középosztálynak új művészetre, új irodalomra volt szüksége. „A Nyugat 
nem előkészítője, hanem szükségszerű következése volt a társadalmi 
jelenségeknek, amiknek csupán tudósításában vett élénk, de nem mindig 
tudatos - részt. - Nem akart irány vagy iskola lenni, de a művészi 
szabadság elvét mondotta ki legfontosabbnak és ettől semmi áron és 
semmi módon nem tágított."3 Ezzel a megállapítással talán polemizálni 
lehetne, mert a Nyugat az idők során néha szakított a fent említett elvvel. 
A folyóirat az új közönség irodalmi ízlését formálta, új ízekre szoktatta -
tehát nem lehet itt csak a jelenségek tudósításáról beszélni, amely teljesen 
irányzatosság mentes lett volna. A politikai események iránt sem volt 
mindig közömbös. Hasonló volt a helyzet Lengyelországban. A 
Wiadomosci Liíerackie tovább folytatta azt, amit előtte a Skamander már 
elkezdett, egy új irodalom kialakítását, s mely végre, a független 
Lengyelországban szakíthatott a romantika hangulatával, amely eddig 
olyan fontos volt a nemzetet önismeretre ébresztő eszmék terjesztésében. 
A Mloda Polska (Ifjú Lengyelország) nevű korszak után, amely kb. 
1890-től 1918-ig tartott, amelyet az irodalomban neoromantikus 

3 Farkas Lujza: A Nyugat és a századeleji irodalomforduló, Budapest 1935, 93-94. 
o. 
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korszaknak is szoktak nevezni, szükség volt egy új irodalomra, amely 
közelebb állt volna az olvasóközönséghez. Ilyen irodalmat teremtettek a 
fiatal költök és írók, de kellett nekik egy okos szellemi irányító is, aki 
irodalomszervező is lett volna. Ilyen szerepet játszott Magyarországon 
Osvát Ernő, aki a Nyugat folyóiratnak és a vele kapcsolatos irodalmi 
mozgalomnak a lelke és "spiritus rectora" volt. Lengyelországban 
Grydzewskinek jutott ez a szerep. 

Szinte meglepő, hogy amikor átnézzük ennek a két szerkesztőnek az 
életrajzát, irodalmi munkáit, elovassuk a róluk szóló emlékezéseket, 
számos közös vonást találunk. 

Mindketten zsidó származásúak voltak. Osvát Ernő apja Róth Mór 
terménykereskedő volt, az anyja viszont a nagykárolyi híres rabbinak a 
lánya. Grydzewski eredeti neve Grycendler, ami a Grützhandler névből 
származik.4 Osvát az érettségi után a váradi jogakadémián tanult tovább, 
később a Budapesti Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. Jogi 
stúdiumokon kívül bölcsészeti előadásokra is járt, később át is iratkozott 
bölcsésznek, de nem szerzett diplomát. „Osvát példája nem egyedi 
jelenség. Ady, Móricz, Karinthy, Tóth Árpád, Nagy Lajos - szintén nem 
érzik fontosnak, hogy diplomával fejezzék be tanulmányaikat. Másfajta 
értékrend jegyében ítélnek, amelyben nem a konvekciók uralkodnak, 
hanem a belső értékek minősítenek"5. Grydzewski történész volt, a 
Varsói Tudományegyetemen tanult, a híres Marceli Handelsman 
professzornál írta a doktori disszertációját. Ezzel be is fejezte tanulmányi 
pályáját, és az életét a folyóiratok szerkesztésének szentelte. Handelsman 
professzor szerint Grydzewski elpazarolta a tehetségét6, pedig egy olyan 
folyóirat szerkesztése, mint a Wiadomosci Literackie, maga a történelem 
alakítása volt. 

Majdnem egykorúak voltak, amikor elkezdték a Nyugatot illetve a 
Wiadomosci Literackie-t szerkeszteni. Osvát harminckét éves volt (vagy 
harmincnégy, mert születésének pontos dátuma a mai napig sem 
tisztázható, a lexikonok szerint fiatalabb, de ahogy Osvát is mondta, "két 
évet ajándékoztak nekem. Sajnos, két olyan évet, amiket én már 

4 Griitz - németül kását jelent, tehát valószínűleg Grydzewski elődjei is a 
terménykereskedéssel foglalkoztak. 

5 Fráter Zoltán: Osvát Emő élete és halála, Budapest 1987, 18. o. 
6 Karol Zbyszewski: Czy ma pan artykul dia „Wiadomosci"? in: Ksi^zka o 

Grydzewskim, Londyn 1971, 339.0. 
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elköltöttem..."7), Grydzewski pedig harmincéves. Azelőtt más 
folyóiratoknál dolgoztak, de csak ezekben találtak otthonra. 

Grydzewski mint a Wiadomosci Literackie főszerkesztője egyedül 
szerkesztette lapját, a pénzügyi dolgokkal barátja - Antoni Borman 
foglalkozott. Később egy titkárt is foglalkoztattak, mégpedig Wladyslaw 
Broniewskit, aki híres baloldali költő volt. A közvélemény nagyon meg 
volt lepődve, hogy egy „kapitalista", egy kommunistát foglakoztatott, 
akit ráadásul a hatóságok is üldöztek. Grydzewski nemcsak munkát adott 
Broniewskinek a szerkesztőségben, hanem a verseit is megjelentette a 
Skamanderben és a Wiadomosci Literackie-bcu. Ezzel Grydzewski 
bebizonyította, hogy folyóirata a Nyugathoz hasonlóan - nem követelt 
munkatársaitól politikai állasfoglalást, szabad volt bármiről írni. Fontos 
volt azonban az, hogy amit vallanak, azt meggyőződéssel tegyék, hogy 
tehetségük legyen és mondanivalójuk. Stanislaw Balinski - Grydzewski 
egyik barátja - amikor még a Wiadomosci Literackie létrehozása előtt 
megkérdezte tőle, hogy milyen lesz az új hetilapnak az ideológiája, akkor 
erre Grydzewski határozottan és mérgesen válaszolt: „Csak semmi 
ideológia ! Semmilyen doktrína, se eszmei, se művészi. A legszélesebb 
szószék kell legyen, amely magába foglalja az irodalmi és a művészi élet 
összes tüneteit. Ez a szószék legyen bátor, modern és haladó...és ez 
minden."8 Az irodalomtörténészek szerint ezt az álláspontját nem sikerült 
teljesen megőrizni, gyakran szemére vetették például azt, hogy a lap 
Pilsudski-párti. Józef Pilsudski lengyel marsallnak és politikusnak, az 
1918 előtti függetlenségi mozgalom egyik vezetőjének 9, néhány írása 
megjelent Wiadomosci Literackie-ban. Néhány róla szóló cikket is közölt 
a lap. 

A Nyugat főszerkesztőjeként Ignotus neve szerepelt. Osvát pedig 
szerkesztőként, Fenyő Miksa, majd Babits Mihály és Gellért Oszkár 
mellett. A neve néhány év kivételével a haláláig, 1929 októberéig volt a 
címlapon. Annak ellenére, hogy soha nem volt a Nyugat főszerkesztője, a 
Nyugat szerkesztésében neki jutott a legnagyobb szerep. „Ha a Nyugat 
mégis mindig főképp Osvátra fajzott, az nemcsak azért volt, mert a 
munka javát ő vállalta, s ő maga kemény, hajthatatlan, magában egész 
egyéniség volt, hanem mert személyében emberi testet öltöttek, egyéni 
ízléssé, hajlandóssággá s indulattá elevenedtek az elvek, mikre idők során 

7 Fráter Zoltán: Osvát...,op.cit. l l . o . 
8 Stanislaw Balinski, Patrz^c w stronç wspomnieií, w: Ksi^zka ..„op.cit. 12.o. 
9 Józef Pilsudski, 1918-22 a lengyel állam feje volt, 1926-28, 30-ban 

miniszterelnök, 1926-35 hadügyminiszter. 
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a teremtő művész mint e teremtés tanulságaira jő rá, s akinek 
elfogadtatását Magyarországon ki kellett verekedni, hogy a politika meg 
ne egye az irodalmat."10„Osvát Ernő maga volt az irodalmi lelkiismeret, s 
a Nyugatot ennek sugallata szerint szerkesztette."11 

Mind Osvát, mind Grydzewski nagyon keveset írtak, amikor a 
Nyugatot illetve a Wiadomosci Literackie-t szerkesztették. Osvátot ezért 
egy kissé gúnyosan „néma literatőrnek" nevezték, szinte megszűnt írónak 
lenni. Egyszer kézirat helyett levelet küldött Gellért Oszkárnak, 
amelyben így írt: „Kedves Barátom - a meddőség leküzdhetetlen: nem 
betegség, hanem átok."12 Egy másik levelében olvashatjuk: „(...) reggelig 
hiába küzdöttem: nem bírtam összefűzni a mondanivalómat."13 

Különösen Hatvany Lajos támadta Osvátot, aki néhány évig a Nyugat 
kiadóvállalat tulajdonosa és kiadója volt. Állandó volt köztük a 
feszültség. Hatvany rossz néven vette, hogy Osvát folyton új 
talentumokat keresett, és főleg fiatalok írásait jelentette meg. A Nyugat 
nem csak a kezdők folyóirata volt, hiszen például Ady versei is 
megjelentek benne, aki akkor már az ötödik verseskönyvét rendezte sajtó 
alá. A folyóirat munkatársainak a névsora sem kezdőkből állt. De mégis 
Hatvany szerint: „Az az igazgató, aki mindig csak kezdők darabjait adja, 
tönkreteszi a színházat, és nem használ sem a művészetnek sem a 
kezdőknek, akiket pártolni vélt (...)"u Osvátot „a meddősség holdkóros 
prófétájának" nevezte, aki „szülés helyett örökbefogad". Grydzewski is 
nagyon keveset írt a lapjába, teljesen a szerkesztési munkával volt 
elfoglalva. „Nehezen írt, állandóan javítgatott, nagyon hálás volt minden 
sugalmazott megfelelő kifejezésért vagy szóért (...)"15 A kézirataik tele 
voltak áthúzásokkal, törlésekkei és betoldásokkal. Grydzewski és Osvát 
tökéletes kifejezést követeltek önmaguktól, nagyon nehéz volt formába 
önteni mondanivalójukat. Ezeknek a szerkesztőknek igazi művük nem az 
írásaik, hanem maga a Nyugat és a Wiadomosci Literackie volt. 

Rendkívüli tehetségük volt a művek megítéléséhez és új talentumok 
kereséséhez. Elolvastak minden beküldött kéziratot. Csak a tehetséget 

10 Ignotus: Válogatott írásai, Budapest 1969, 690-69l.o. 
11 Ignotus: A Nyugat útja, Budapest 1930, 4. o. 
12 Lásd,...Gellért Oszkár: Kortársaim, Budapest 1954, 27.o. 
13 Lásd,...Ibidem ...28.o. 
14 Lásd,...Nagy Sz. Péter: Kevesebb irodalom, több élet, Új Írás 1991, 10 sz., 119 

o. 
15 Kazimierz Grocholski: 17 lat z Mieczyslawem Grydzewskim, in: Ksiazka o ..., 

op.cit. 17 o. 
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nézték, nem a politikai pártállást. Ami nekik tetszett, az jó volt. Igazi 
diadalnak számított pedig az írások, művek kiadása a Nyugatban vagy a 
Wiadomosci Literackie-ben. Igényes író számára az ezekben a 
folyóiratokban való megjelenés jelentette az igazi, hiteles, mértékadó 
elismerést. A Nyugat és a Wiadomosci Literackie minden száma hozott 
valami meglepetést. Végre a fiatal tehetségeknek lehetőségük nyílt 
mondanivalójuk kifejezésére a folyóiratokban, a sajtóban. A szerkesztés 
bizonyos engedelmességet is követel. Móricz felesége - Janka (aki a 
férjének legszigorúbb bírálója, és cenzora volt16) azt mondta a férjének, 
hogy inkább ne szerkesszen, mert jó szerkesztő csak az lehet, aki abban 
tud gyönyörködni, hogy más szebben ír mint ő.17 Ezzel a tulajdonsággal 
kétségtelenül Osvát rendelkezett. A beküldött művek olvasása - Móricz 
szerint - "szinte kábítószerhez hasonlatos életszükséglet" volt Osvát 
számára. Gyergyai Albert észlelte, hogy „(...) a javítás bizonyos 
pillanataiban Osvát szinte átlényegült, mintha a kéziratot teljesen a 
magáénak érezte volna, mintha egybeolvadt volna vele, s a szerkesztő 
fokról fokra azonosult volna az íróval."18 

Grydzewski és Osvát gyakran álnéven írták a cikkeiket, vagy csak 
monogramjukat adták meg, az aláírásaik egy újságon belül sem voltak 
mindig azonosak. Osvát például Török Gedeon, Garabonciás, Mord 
Ervin, Mikes Anna álnév mögé rejtőzött, néha csak monogramját adta 
meg: O.E., vagy álneveinek kezdőbetűit használta: G-s, T.G. Néha a 
nevének utolsó betűi szerepeltek : (-t.-ő).19 Grydzewski a Wiadomosci 
Literackie-ben a következő álneveket és rövidítéseket használta: jam, 
Jotem, nh, vagy kis betűvel írt monogramját: mg.20 

Grydzewski csak amikor már emigrációba vonult, akkor kezdett 
többet írni a folyóiratába. A rovatának címe: Silva Rerum volt és 
különböző érdekes események leírását és kommentárját tartalmazta. Ez is 
álnéven jelent meg, mintha a szerkesztő szégyellte volna magát a késő 
début-je miatt. Osvát is nagyon későn adta ki az aforizmáit. Az első 
néhány aforizmája a Hétben jelent meg még 1899-ben, a többi sokkal 
később született. Csak 1928 őszén kezdték közölni az aforizmasorozatát a 
Pesti Napló ban. Nyolc folytatás Az Elégedetlenség Könyvéből címet 
kapta, öt pedig a Forgolódás címmel jelent meg. 

16 Oszkár Gellért: Kortársaim...op.cit., 112 o. 
17 Rádics Károly: Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője 1929-1933, 

Nyíregyháza 1989, 15 o. 
18 Fráter Zoltán: Osvát Ernő op.cit. 131 o. 
19 Ibidem ... 27 o. 
20 Marian Toporowski: Wiadomosci Literackie 1924-33, Warszawa 1939, 220.O. 
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Mindkét szerkesztőnek voltak elvei, amelyek szerint dolgozni 
igyekeztek. Osvát például soha nem olvasta a kéziratot a szerző 
jelenlétében, mert szerinte „anyja karján minden csecsemő szép".21 

Grydzewski szerint a barátoknak nem szabad beszélgetniük a saját 
műveikről. Ennek köszönhetően hosszú ideig barátok maradhatnak 
(bizonyítékul szolgálhat itt a Skamander csoport barátsága). Grydzewski 
másik alapvető elve az volt, hogy a folyóiratban megjelenhet mindaz, ami 
jó és magas színvonalú. Ahogy ezt előbb már említettem, a politikai 
álláspont nem volt szerinte fontos. Szerinte a tartalomért az író a felelős, 
a szerkesztőnek viszont az a dolga, hogy igazán érdekes és jó cikkeket, 
műveket engedjen megjelenni. A fenti elv Osvátra is vonatkozhat. 
„Sohase szólt bele, hogy mit írjon valaki, csak a hogyan érdekelte, de az 
is inkább csak úgy, hogy szabad kezet adott mindenkinek. Jó garázs volt 
a régi Nyugat: csak jó kocsikat vettek fel, s azok futhattak, amerre 
akartak. Finom repülőtér: a gépek felszállva arra mehettek, amerre 
akartak ki nyugatra, ki keletre."22 A Nyugat java Osvát 
dolgozószobájában született, amely keskeny és elég puritán volt. Szerinte 
„ami tökéletes, annak nincsenek méretei"23 Grydzewski dolgozószobája 
és egyúttal a Wiadomosci Literackie szerkesztősége se volt valami 
pompás (annak ellenére, hogy a Zlota - Arany utcában volt). Tipikus 
varsói, polgári lakás, amely elég régimódian volt berendezve. De a 
folyóiratoknál nem a szerkesztőségi iroda volt a fontos. Az irodalmi élet 
a kávéházakban is zajlott. Osvátot például a Centralban, vagy a New 
Yorkban lehetett megtalálni a Nyugat asztalánál. Grydzewskinek is volt 
törzshelye a varsói Ziemianska kavéházban. (Érdekes, hogy mind a két 
folyóirat asztala a karzaton volt, mind a New Yorkban, mind a 
Ziemianska-ban.) A folyóiratok szerkesztősége a fogadóórákat is a 
kávéházban tartotta. Móricz Zsigmond, az Osvát tiszteletére rendezett 
vígszínházi irodalmi délutánon, úgy emlékezik az első találkozására a 
nagy szerkesztővel: „Sötét sarokban ült egy kávéházi márvány asztal 
mellett, azután nagy rongyos papírboríték, írásokkal tele, a körülötte levő 
székeken hetven újság, angol, francia, német (egész Európa minden ifjú 
tehetségét számontartotta), e célból inspekciót tartott éjjel-nappal, rossz 
fogaival harapva a szivart, s odaadó szemekkel falva a betűt."24 

21 Lásd,...Rádics Károly: Móricz Zsigmond. ...op.cit. 4.o. 
22 Lásd,...Osvát Ernő a kortársak között, szerk. Kőszeg Ferenc és Márványi Judit), 

Budapest 1985, 17.0. 
23 Lásd: Illés Endre: Jegyzőfűzet - Osvát, Csillag 1954, 12 sz., 2364.0 . 
24 Szentes Éva-Hargittay Emil: Irodalmi kávéházak Pesten és Budán, Budapest 

1997, 117 o. 
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Osvát egész életét, minden energiáját a Nyugatnak szentelte, élete volt 
az irodalom és a folyóirat szerkesztése, állandóan új és új tehetségeket 
keresett. A papos külsejű, fiatalos Osvát pártfogója volt minden 
tehetséges, fiatal írónak, költőnek. Munkáját sokan a jó kertész 
munkájához hasonlították. A palántáit ápoló, óvó kertész motívuma 
felbukkant a negyedszázados írói jubileumán. „A Nyugat válságokkal 
küzdött, harcban állott az egész glóbusszal, az irodalmi madárijesztők és 
kertőrök minduntalan ráriparkodtak a gyepre lépő gyerekekre, a bizalom 
gyakran megrendült az új irodalmi irányok felett, csak a pápaszemes 
szerkesztő bízott rendületlenül, és lámpással járt fagyos éjszakákon kis 
palántái megtekintésére, mint a lelkiismeretes kertész."25 Osvát halála 
után a szerkesztők lényegbevágó változás nélkül igyekeztek tovább 
folytatni a Nyugatot. A kertész otthagyta őket, de ahogy írták: „(...) mi 
kerti palánták próbáljuk meg önmagunkat gondozni, ha lehet"26. 
Grydzewskit is kertésznek nevezték. A Londonban kiadott 
„Grydzewskiről szóló könyv"-ben (Ksiqzka o Grydzewskim; 1971) az 
egyik cikk címe - „Tökéletes kertész", amelyben a következőket 
olvashatjuk: „A Skamander folyóirat, később a Wiadomosci Literackie és 
az emigrációban Wiadomosci saját magának alakított egy költői kertet, 
amely olyan tágas volt és olyan jól művelt, hogy a köré gyűlt költők és 
írók ott érezték magukat a legjobban és nem kerestek más kertet a 
vetéséhez. Itt éppen szemünk előtt bontakozik ki egy kivételes és 
gyönyörű alak, ennek a kertnek a kertésze - Mieczyslaw Grydzewski."27 

Mindkettőjüket „alkotó kritikusnak" lehet nevezni. Nemcsak új 
tehetségeket fedeztek fel, de irányították is őket. Molnár Ferenc 
bevallotta az Osvát munkásságának huszonöt éves jubileumán, hogy tőle 
tanulta meg azt, hogy "(...) a jó szerkesztő nem a lapot, hanem az írókat 
szerkeszti". Osvát megjegyzései, tanácsai gyakran módosították az írói 
tervek kivitelezését, de nem mindig. Adyval például hasztalan lett volna 
„műtermi beszélgetéseket" folytatnia, Németh Lászlót is riasztotta ez a 
módszer. De sokaknak segített az írásban, szerintük „csodálatos iskola 

25 Krúdy Gyula: Osvát Ernő emlékkönyvébe, in: Szentes Éva-Hargittay Emil: 
Irodalmi ...op.cit. 83 o. 

26 Lásd,...Osvát Kálmán: Beszélgetés Nyugat-szerkesztőkről, Erdélyi Helikon 
1930, 1 sz., 8 8 . 0 . 

27 Jerzy Drobnik: „Ogrodnik doskonaly" in: Ksiqzka o Grydzewskim...op.cit., 42 o. 

1 2 6 



Elzbieta Szawerdo 

volt Osvát márványasztala és bírálata (...)• Az írók írni tanultak itt. A 
részleteket pontosan, árnyalatosan kifejezni."28 

Bírálataikban mindig szigorúak voltak. Semmiféle megalkuvásra, 
engedményre nem voltak hajlandók. A folyóiratok minden sora az ő 
figyelmes vizsgálatuk után került csak a nyilvánosság elé. Stílus-
ellenörökként viselkedtek. Grydzewski rendkívül pontos és precíz volt, 
számos anekdota is született ezzel kapcsolatban. Minden idézetnek 
utánanézett, hogy pontosak-e. Nem szerette az idegen szavak használatát, 
mert szerinte a lengyel nyelv szókincse elég a gondolatok kifejezésére. 
Osvát is pontos volt. „A szerkesztői munka számára valóban hivatás volt, 
valami misztikus együttélés az írókkal, akikkel ha tárgyalt, ha írásaikat 
olvasta, a teremtés órái voltak"29. Egyszeri olvasás után meg tudta 
állapítani az adott mű hiányosságait. Minden kéziratot végigolvasott, 
akkor is, ha az elején rossz írásnak bizonyult. Arra gondolt, hátha az 
utolsó mondatok árulnak el tehetséget. Grydzewski ebből a szempontból 
szigorúbb volt. Sok évi szerkesztési munka után mondta, hogy az első 
sorok alapján már meg tudja állapítani, mit ér az egész írás. Végtelenül 
boldogok voltak, amikor egy kitűnő műre, írásra bukkantak. Osvát ilyen 
esetben a felfedezett író összes írását elkérte és személyesen meg akarta 
ismerni. Szívügye volt minden tehetség sorsa. Grydzewskinek is nagyon 
fontos volt a szerkesztői munka: a saját dolgozószobájában 
,,(...)fennhangon olvasta a hozzáküldött írásokat és gyönyörködött 
bennük. Kész volt megvitatni ezeket, telefonált a szerzőiknek, leveleket, 
virágot, táviratokat küldött nekik. Minden felfedezésnek, minden új 
tehetségnek örült... Akkor úgy viselkedett, mint egy szerelmes ember"30 

Az egyik barátja - Antoni Slonimski - a Skamander irodalmi csoport 
nevezetes tagja (aki nagyon gyakran publikált a Wiadomosci Literackie-
ben is) szerint Grydzewski nemcsak azért hozta létre ezt a lapot, mert 
keresni akart rajta, hanem inkább „(...) szenvedélyből, amelyet az 
irodalom iránt érzett, mert kedvét lelte a szerkesztésben, kéziratok 
rövidítésében, a folyóirat számainak a tördelésében. Mintha ez neki 
érzéki élvezetet jelentett volna."31 

„Osvát nemcsak szerkesztője volt íróinak, ha kellett loholt, kilincselt 
értük. Betegen is, télen is, rossz télikabátjában. Túlzónak érezték 

28 Illés Endre: Jegyzőfiizet-Osvát, ...op.cit., 2365. o. 
29 Fenyő Miksa.: A Nyugat indulása . in: Osvát Ernő a kortársak ...op.cit.,103.o. 
30 Stanislaw Balinski : Patrz^c w stronç wspomnien.... op.cit. 14 1. 
31 Maria Danilewiczowa: Trzydziestolecie z lotu ptaka, in: XXX-lecie Wiadomosci 

Literackich, Londyn 1954, 14.o. 
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mindenben, és túlzó is volt, a maximumot követelte, és a maximumot 
adta. A sikerei fénypontján álló szerkesztő(...) tartott az emberektől."32 

Grydzewski se kedvelte a társaságot, nem szívesen vett részt különböző 
irodalmi estéken, vagy más összejöveteleken. Az volt a véleménye, 
amelyet ki is mondott, hogy "két ember az még kellemes társaság, de ha 
már hárman vannak, akkor ez már elviselhetetlen tömegnek számít"33 A 
barátai gúnyolódtak vele, hogy "ő olyan emberkerülő remete, hogy a 
saját temetésére sem lesz hajlandó eljönni."34 

A folyóiratok szerkesztése egyfajta menekvés is volt a mindennapi 
problémáktól. Osvát lányának gyógyíthatatlan tüdővésze volt. Amikor 
Osvát felesége öngyilkos lett, egyedül kellett gondot viselnie beteg 
lányára, ő maga is beteg volt - vesebaj kínozta. Amikor meghalt a lánya 
- szíven lőtte magát. Grydzewskinek nem volt családja, a régi szerelmét 
elvesztette - így teljesen a Wiadomosci Liíerackie szerkesztésének 
szentelte magát. 

Mindkét lap szerepe és jelentősége felmérhetetlen a magyar illetve 
lengyel irodalomban. „A Nyugat a magyar irodalomban olyasfélét 
jelentett mint mikor a ház apró ablakát kicserélik három részes nagy 
ablakkal, ömlött belőle és beléje a fény és zengett belőle az új hang."35 

Hasonló vélemény található a Wiadomosci Liíerackie-vö\. A Wiadomosci 
Liíerackie kirakatát, amely Varsóban, a Pilsudski téren volt, és magát a 
folyóiratot - „világra nyitott ablaknak" nevezték.36 Ez annak a két 
szerkesztőnek köszönhető, akik nagyon magas szinten igyekeztek tartani 
ezeket a folyóiratokat. Osvátnak a legértékesebb kritikai műve a Nyugai 
húsz évfolyama, Grydzewskinek a Wiadomosci Liíerackie tizenöt 
évfolyama volt. Sikerült megteremteniük azt, amit a legnehezebb 
létrehozni az irodalomban - irodalmi mozgalmat. 

32 Osvát Ernő a kortársak...op.cit., 6.0. 
33 Karol Zbyszewski: Czy ma pan artykuí dia „Wiadomoáci" ?, in: Ksi^zka o 

Grydzewskim...op.cit., 344. o. 
34 Tadeusz Nowakowski: Pierscionek Pani Grydzewskiej, in: Ksiazka o 

Grydzewskim...op.cit.,189 o. 
35 Vallomások a Nyugatról, sajtó alá rendezte Rónay László: Budapest 1971, 23 o. 
36 Andrzej Janta: Okno ojczyzny, in: Ksiazka o ...op.cit., 107 o. 

1 2 8 


