a versek határozták meg a század elsó' év
tizedeiben. Komlós, ha rászánja magát,
bizonyára érdekesen tudja feltárni az Ady
alkotta Vajda-kép viszonyát a valóságosVajdához, s azokat a társadalmi és személyes
okokat is, amelyek Ady rajongó figyelmét
éppen Vajda felé fordították.
III. A gáncs szótára gazdagabb, mint a
dicséreté. Nincs benne kétség, hogy Komlós
Vajda-monográfiája komoly nyeresége iro
dalomtudományunknak, hogy ez a kötet
a benne összefonódottan gyümölcsöző' filo
lógiai türelemmel, politikai gonddal és mű-

vészi érzékenységgel jó hatást tehet fiatalabb
irodalomtörténetíróinkra. Komlós Aladár a
kortársi líra értékelése után visszalépett a
múltba s immár nagy területen tárta fel
a XIX. század második felének magyar
költészetét. Tavaly megjelent Komjáthytanulmánya, az idén kiadott Reviczkykönyve, s főképpen nagyméretű Vajda
monográfiája új és gazdagabb világításba
helyezi azt a fejlődési szakaszt, amelyet
ezek a költőnevek jelölnek irodalmunk
történetében.
Kardos László

GELLÉRT OSZKÁR KÉT KÖNYVE A KORTÁRSAIRÓL
(Kortársaim, Művelt Nép, 1954. — 366 1., Levelezésem a kortársaimmal.
Művelt Nép, 1955. — 200 1.)
I.
Az utolsó években örvendetesen megsoka
sodtak a memoár jellegű írások. Ezeknek szá
mát értékesen gazdagította Gellért Oszkár is
a kortársairól írott két könyvével. A Nyugat
korszak irodalmáról — főleg egyes nagy írók
ról — már eddig is jelentek meg ugyan
használható, jó emlékező írások. Ilyenek
például Ady Lajos és Ady Lajosné családi,
valamint, Krúdy Gyula, Révész Béla, Dénes
Zsófia és mások kortársi visszaemlékezései
Adyra ; Móricz Virág szép könyve az apjá
ról ; Németh László »Ember és szerep«-je,
a húszas évekbeli Nyugatról és Móricz
Zsigmondról írott könyve.
Kevés ember volt azonban annyira hiva
tott, sőt mondhatnám • köteles megírni az
emlékeit, mint éppen Gellért Oszkár. »Nincs
költő — még Ady Endre sem —,aki annyira
összeforrott volna a Nyugattal, mint Gel
lért.« Babits Mihály írta ezt róla egyik
esszéjében és ugyanott a Nyugat költőjének
nevezte Gellértet. (írók két háború közt.)
Találó ez az elnevezés, hiszen Gellért alig
került ki a középiskolából, Osvát azonnal
felismerte a tehetségét és a Nyugat egyik
közvetlen előfutárát — a »Magyar Géniusz«-t
— már közösen szerkesztették; ott jelentek
meg Gellért első versei is. A Nyueatnak első
számától kezdve munkatársa volt — a leg
több verse ebben a folyóiratban jelent meg.
A Nyugatról való további kapcsolatának
megvilágítására idézzük magát Gellértet:
»A Nyugatot Osvát-tal és Babits-csal 1920-tól
szerkesztettem 1929-ig, Osvát ez év október
28-án bekövetkezett haláláig (1929-ben
Babits nélkül); Osvát halála után Móricz
Zsigmonddal és Babits Mihállyal 1933
februárjáig ; utána — Móricz kiválása foly-"
Q Irodalomtört. Közi.

tán — Babits-csal 1941-ig, amikor a Nyugat
utódaként Illyés Gyula megindította a
Magyar Csillagot.«
Gellért Oszkár könyvében nem mindegyik
XX. századi írótársára, kortársára emléke
zik, hanem csak a Nyugattal szorosabb kap
csolatban levőkre. Ez a »csak« azonban nem
kisebbíti könyve jelentőségét, hiszen ma már
az egész magyar irodalmi közvélemény elfo
gadta és az irodalomtudomány is — elsősor
ban Révai József tanulmányaiban, valamint
Bóka László és Király István egyetemi elő
adásaiban — kodifikálta a Nyugat-mozga
lom nagy eredményeit, értékeit. Ma már
világosan látjuk, hogy a Nyugat századunk
eddigi legjelentősebb irodalmi mozgalmát
fogta össze s á köré gyűlt írókat a magyar
társadalomban érlelődő forradalmi helyzet
gyűjtötte egy táborba. Mindannyian érez
ték a félfeudális magyar világ szorító bék
lyóit és így vagy úgy a nemzet ébresztői,
vagy legalábbis a megújulásért vívott
küzdelem részesei kívántak lenni. Ez az új
irodalmi mozgalom legjelentősebb
kép
viselőinek írásaiban »új időknek új dalaival«
ostromolta a régi világ bástyáit.' Olyan érté
keket adott irodalmunknak, mint Ady
lírája, Móricz prózája, Babits és Kosztolányi
formaművészete, — avagy Tóth Árpád és
Juhász Gyula halkszavúbb, de a lényeget
mondó költészete. A Nyugat-mozgalom cél
kitűzéseiben nem volt egységes : voltak, akik
az irodalmi megújulás ügyét egybekapcsol
ták a magyar élet forradalmi átalakításá
nak ügyével és műveikben a forradalmas
nép hangja szólalt meg. (Elsősorban Ady és
Móricz); és voltak, akik az újat főleg a
művészi újszerűség megteremtésére korlátoz
ták és témájában, szókincsében, formájában
megújították irodalmunkat. (Babits, Kosz487

tolányi, de természetesen Ady, Móricz és
mások is.) Nam tagadjuk, hogy a Nyugat
mozgalmon belül hozzánk azok az írók állnak
közelebb, akiknek az írásaiból a nép forradalmiságának egyre erősödő moraját hall
hatjuk ki, de megállapíthatjuk azt is, hogy
ez egy percre sem homályosítja el eló'ttünk
az egész Nyugat nagy érdemét a félfeudális
magyar világgal, és annak egész kultúrájá
val való szembenállásában. A Nyugat kora
a magyar irodalom reformkorbeli nagy fel
lendüléséhez mérhető' csak, azzal a meg
szorítással, hogy mivel ott a forradalom
lehetősége és konkrét távlata kevésbé volt
problematikus, mint a XX. század első két
évtizedében, a reformkor irodalma egészében
haladóbb jellegű volt: jobban a nemzeti
élet fő kérdéseit szólaltatta meg, mint a
Nyugat-korszak írói. A Nyugat fontos szere
pét irodalmi életünkben misem bizonyítja
jobban, mint. az, hogy — kivéve a felszaba
dulás után fellépett írói nemzedéket — min
den igazán jelentős írónk így vagy úgy kap
csolatba került vele. A mondottak után nem
kell hangsúlyoznom, hogy miért becses
számunkra minden adat, ami a Nyugat
korára vonatkozik. Különösen becsesek Gel
lért Oszkár emlékezései, aki a folyóiratnak
nemcsak szerkesztője volt több mint két
évtizedig, hanem jelentős költője is.
»Gellért Oszkár a huszadik századi magyar
líra legfinomultabb hajtása.« Németh László
jellemzete ilyen találóan
Gellért lírá
ját. (A minőség forradalma III.) Valóban,
Gellért költészete bár korábban bontakozott
ki, mint a Nyugat későbben fellépett nagy
költőié, mégis már korai verseiben sok olyan
új elemet hozott, amelyek azután csak
Babitsék lírájában váltak nemzeti költésze
tünk szerves részeivé. Első kötetei tükrében
egy igen tehetséges költő arcát láthatjuk,
aki azonban hosszú ideig nem szólaltatta meg
verseiben a nemzeti élet kérdéseit. Haladó,
polgári demokratikus világnézetű költő volt
Gellért, de lírájában ennek közvetlenül nem
találjuk nyomát. Ekkor írt verseiben első
sorban a Nyugat költőinek tematikai és
formai újszerűségét láthatjuk. A világ
háború rémségeinek és a proletárdiktatúra
bukásának megrendítő és Gellértet személyé
ben is érintő élménye érlelte meg mondani
valóját. »Testvérbánat csillaga« című — 1921ben megjelent — kötetében a háború el-embertelenítő hatásán és az ellenforradalom -ter
rorján megdöbbent költő hangja szólalt
meg. Olyan jelentős, szép verseket írt azok
ban az években, mint a »Szabadságos katona
éjszakája«; »Eötvös Loránd szellemének«;
»Üzenet Adynak«; s »A föld szonettje«.
Gellért 1918—19-ben nemcsak az októberi
forradalmat, de a proletárdiktatúrát is
vállalta : sajtófőnöke volt annak. 1919 után
lírájában érezhetően megerősödött a haladó
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eszmei mondanivaló. Kiemelkedően szép
példa erre »A Petőfi-centennáriumra« írt
verse. A fasizmus Németországban való
uralomra kerülése után, érezve a barbárság
elhatalmasodását, és egy új háború veszélyét,
Babits mellett küzdött az emberiség nagy
hagyományainak a megőrzéséért. Ezekben az
években fogadta meg, hogy a fasizmus ide
jén egyetlen betűt sem ír a nyilvánosság
számára. Fogadalmát — érthetően — csak a
Kosztolányi, illetve Babits halála alkalmá
ból írott verseivel szegte meg. »Égtájak közt«
címmel 1946-ban adta ki a felszabadulás
után első verseskötetét, s ebben olvashattuk
a hitlerizmus alatt asztalfiókjának írt és
véletlenül megmaradt néhány versét: a huma
nista költő hangja szólalt meg ezekben a
fasizmu? barbárságával szemben. Nem cso
dálkozhatunk tehát, hogy Gellért a fel
szabadulás után olyan természetesen találta
meg helyét újarcú hazájában.
Gellért Oszkár előkelő helyét a Nyugat
mozgalmon belül — lírája mellett — olyan
embereknek a szeretete és elismerő, szava
jelölte ki, mint Osvát Ernő, aki Gellért köl
tői estjén mondott beszédében »költői iro
dalmunk legelső realistájának« nevezte Gel
lértet. De a már idézett írókon kívül hivat
kozhatnánk Móricz Zsigmondra, Koszto
lányi Dezsőre és még igen sok jelentős
íróra.
Ezek ismeretében senki sem csodálkozhat
azon, hogy Gellért Oszkár két könyvét a
kortársairól, tehát nagy várakozással, sőt
izgalommal vettük kezünkbe.

*
»Egy régi jó képviselóVre — Madarász
Józsefre — emlékezve Illyés Gyula szelle
mesen állapította meg, hogy egyes magas,
kort megért kortársak jóvoltából »első
kézből« való értesüléseket szerezhetünk száz.
év előtti emberek tetteiről, gondolatairól,
bizalmasabb megjegyzéseikről. Nos, Gellért
Oszkár »Kortársaim« c. emlékeit olvasva is az.
az első érzésünk, hogy egy nagy írói nemze
déket hoz közelünkbe, amelynek egyes
tagjai tizenöt-húsz, sőt csaknem negyven
éve halottak. Ebben a könyvében halott
kortársaira emlékezik Gellért. Emlékezései
nagyobb írói arcképekre és a »kisebb halotti
maszkok« című részre tagolódnak : az előb
biekben a Nyugat tizenegy legjelentősebb
írójának — Osvát, Kaffka, Ady, Móricz,
Ignotus, Babits, Schöpflin, Kosztolányi,.
Karinthy, Juhász Gyula, Tóth Árpád, vala
mint — József Attilának és a húszas években^
a Nyugatba író Gorkijnak emlékét idézi,
az utóbbiban pedig a Nyugattal kapcsolat
ban levő, de annak élvonalába nem tartozó
harminchárom írónak az arcát villantja fel.
Az írói portrék bemutatása az egyes írókkal,
való megismerkedése sörrendjében történik

Gellért — az írói arcképek háttereként —
képet ad könyvében a korszak legjelentősebb
folyóiratairól, valamint irodalmi intézményei
ről (Magyar Géniusz, Figyelő, Nyugat,
Nyugatbarátok Köre, Nyugat Könyvkiadó,
Baumgarten-alapítvány, Vörösmarty Aka
démia) — természetesen csak azokról, ame
lyek a Nyugattal valamilyen kapcsolatban
voltak — és betekintést enged a folyóirat
anyagi forrásaiba is.
»Nem áltatom magamat azzal, hogy
emlékbányám minden frontszakasza kin
cset rejt magában. De talán akad egy-egy
olyan része is, mely föltártan 80—90 száza
lékos vasércet nyújt annak a jövendő iro
dalomtörténésznek, aki a nyersanyagból a
legfinomabb acélt tudja majd kohójában
kiolvasztani.« Gellért Oszkár jellemzi így
visszaemlékezéseit könyve bevezető sorai
ban. Egy könyvismertetés keretében termé
szetesen nem lehet »kiolvasztani« Gellért
emlékezéseinek »80—90 százalékos vasérc
tartalmából« azt a bizonyos »legfinomabb
acélt«, amelyre a fenti idézetben célzott.
Különben is : erre nem egyedül én vagyok
a hivatott és ezt csak akkor lehet majd elvé
gezni, ha a Nyugat nagy íróinak összes
művei kritikai kiadásban rendelkezésünkre
állanak, tudományos életrajzukkal, vala
mint a kortársak visszaemlékezéseivel együtt.
Ismertetésemben inkább csak néhány gon
dolatot vetek föl.
Az írói arcképek élén Osvát Ernő portréja
áll. Ez érthető is, hiszen a Nyugat írói közül
vele ismerkedett meg elsőnek Gellért. Emlé
kezéseiben egyszerre idézi a felejthetetlen
jóbarátot és a Nyugat szerkesztőjét. Az Osvát
portré azért igen jó, mert Gellértnek sikerült
sokoldalúan bemutatnia Osvátot. Milyen
jellemző rá — a tehetségek szenvedélyes
kutatójára — már a Gellért Oszkárral való
megismerkedése i s : egy versét olvassa
újságban é& másnap már a kórházi ágyánál
keresi fel, hogy elkérje az »összes műveit.«
1905-ben, a »Figyelő« indulásakor »Motívu
mok« című híres bevezető cikkében üti meg
azt a hangot, amely aztán egész élete alap
hangja lesz: »Sehol több tehetség el nem
pusztul, mint Magyarországon.« Osvát nem
kuriozitásból ke ste a tehetségeket, hanem
azért, mert egész életében egy nagy kulturá
l i s feladatot látott maga előtt : a századvég
epigon irodalma után újra megteremti a
magyar irodalom virágzó, teremtő korszakát,
amely méltó nagy hagyományainkhoz. Osvát
egész életében ezért dolgozott és ezért igaz.
Kosztolányi mondása róla: »Linnéje volt
magyar virágok flórájának.« Az Osvát-i
életműben egységet alkot a fiatal Gellért
Oszkár felfedezése, a »Motivumok«-ból idé
zett gondolat és élete végén Illyés Gyula
költői tehetségének a felismerése. Gellérttől
tudjuk, hogy : »Élete végéig — talán csak az
6*

utolsó hónapok kivételével — állandóan új
és új tehetségeket keresett Osvát.« JeWemző
eset erre, hogy még az öregek között is
kereste a tehetségeket. Azt viszont Móricz
jegyezte meg róla, hogy » . . . egész Európa
minden ifjú tehetségét számontartotta.« Gel
lért emlékezéseinek tanúvallomása után
eloszlathatjuk.azt. a legendát, mintha Osvát
csak lektor lett volna. Igen, lektor volt
Osvát, de a legmagasabbrendű értelemben,
aki mint első olvasó mindig élete nagy célját
látta maga előtt. Gellért megvillantja Osvát
arcának más vonásait is: ilyen például a
meddőségtől szenvedő ember, aki az alkotás
kínját újra és újra átélte.
Kaffka Margitot Gellért Oszkár vezette be
az irodalomba a »Magyar Géniusz« hasábjain
és ő nyerte meg ezzel az új irodalmi törekvé
sek számára is. A pályája kezdetén álló
Kaffka Margitnak Gellért Oszkárhoz inté
zett leveléből egy olyan ember arca néz ránk,
akit a körülményei meg akarnak béklyózni,
de aki ezek ellenére is író akar lenni és azzá
is lesz. Értékes adalékok ezek a levelek
Kaffka kezdő éveinek a felderítéséhez és
egyben stílusok elemzése közelebb visz
bennünket Kaffka prózai stílusának a meg
értéséhez is.
Az Ady-portrét is sok motívumból állí
totta össze Gellért és így színes képet ad a
költőről. Érdekes például, amit Ady alkotásai
módjáról ír; a kereskedelmi utazók kong
resszusán felszólaló Adyról szóló híradása
pedig az Ady-biográfia értékes új adata :
és végül Gellért eredetien jellemzi Ady
líráját; helyesen magyarázza meg, hogy miért
hiányzott abból a báj, a derű, a humor.
A »Kortársaim«-ban a legsokoldalúbban
talán Móricz Zsigmondot mutatta be Gellért
Oszkár. Oldalszámait tekintve is ez a leg
terjedelmesebb írói arckép a könyvben.
Szinte megszámlálhatatlanul sok arcát mu
tatja meg Móricznak: az első oldalakon
megismerkedünk a pályája elején álló író
val, — az újságíró Móriczcal; majd — Gel
lért Oszkár jóvoltából — Móricz leány
falusi otthonában találjuk magunkat; bemu
tatja Gellért Móricz feleségét, Jankát is.
Hosszan ír Móricz és a Nyugat kapcsolatá
ról, — Móriczról a Nyugat szerkesztőjéről,
aki boldog izgalommal fedezi fel a tehetséges
írókat. Beszél Móricz és Babits ellentétének
kiéleződéséről is. Megvillantja Móricz jellemét
különféle megnyilvánulásaiban ; elénk állítja
a melegszívő embert, — és bemutatja köz
életi tetteiben is. A különféle Móricz-arcok
hátterében természetesen mindig a zseniális
író áll. Gellért sokat elmond az alkotó ember
ről és az olvasóival kapcsolatban levő íróról.
Érdekesen jellemzi Móricz sajátos írói tehet
ségét és helyesen keresi a választ arra is,
hogy miért" nem lett belőle olyan nagy
drámaíró, mint amilyen prózaíró volt.
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Móricz életművének értékelése, pályaképé
nek végleges megrajzolása szempontjából
jelentősek a publikált Móricz-levelek j a
hévízi levele például az író dzsentri-tárgyú
műveit érteti meg alaposabban, jobban
velünk, és jellemző fényben mutatja az
alkotó Móriczót, aki szüntelenül a valóságot
kutatta és így gazdagította művészetét.
Gellért Babitsról is sokszínű portrét adott
könyvében. Emlékezéseibó'l az irodalom
történetírás számára talán legjelentősebb
Babits háborúellenes »Kiáltvány«-ának a
publikálása, valamint általában a háború
ellenes Babits-írásoknak az idézése. Babits
nak ezek az írásai lényegében a Jónás Könyve
írójának harmincas évekbeli fejlődéséhez
adnak értékes adalékokat: arról vallanak
beszédesen, hogyan, rettent meg Babits a
fasizmus uralomra kerülése után és hogyan
kerekedett benne fokozatosan az óvatos
polgári értelmiségi ember fölé a hazájáért,
valamint az európai és a magyar kultúra nagy
hagyományaiért mag^t felelősnek érző költő,
aki ezekben az években már a »megőrzésiben
látta élete értelmét. — Értékesek a Kosztolány/'-fejezetben közölt Babits-levelek is,
amelyeket az 1929-es Ady-vita idején írt
Gellért Oszkárhoz. Arra derül fény ezekből a
Babits-levelekből, hogy milyen nézeteltérés
volt — Adyt illetően — Babits és Koszto
lányi között és miként hidegedett el lassan
barátságuk is.
A könyv többi portréjában is találhatunk
jól használható, értékes adatokat, bár a
könyvnek kétségtelenül vannak olyan feje
zetei is, amelyekben kevésbé értékesek
Gellért emlékei. Megemlíthetjük például,
hogy a könyv legnagyobb szeretettel meg
rajzolt portréja az Osváté mellett a
Schöpfliné: benne a Nyugat-korszak nagy
tudatósítóját látja Gellért Oszkár. Könyvé
ben megörökítette a Nyugatnak a húszas
évekbeli kapcsolatát Gorkijjal, amely a
folyóirat legszebb hagyományai közé tar
tozik. Érdekes — teljes végletességében is —
Gellértnek
Bródyról
való
vélekedése:
a Nyugat köré tömörült írók nagy részének
idegenkedését mutatja ez a századforduló
jelentős progresszív írójától, akit Ady oly
nagyon becsült és szeretett.
Gellért emlékezései egyszerre idézik fel az
egyes írók egyéniségét, emberi arcát, és e
mellett — ezzel együtt — hoznak fölszínre az
irodalomtörténet számára is új, becses ada
tokat. Ezt az emlékezés sajátos szerkezeté
vel éri el Gellért. Nem beszélhetünk itt
tudatosan megkonstruált írói arcképekről.
Egy-egy író portréja nagyjából a következő
képpen áll össze : az első oldalakon apró
anekdotikus történetekben az íróval való
személyes kapcsolatát mutatja be Gellért
és ezzel legtöbbször máris jellemzően vilá
gítja meg annak egyéniségét; ezután az író
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hozzá írt leveleit közli, illetve az ő birtoká
ban levő kiadatlan kéziratokat — vagy a
tárgyalt kérdést másutt is érintő írásait;
a személyes emlékek állandóan át és átszövik
az írói portrékat. Szerencsés ötlet volt a
személyes emlékeit és a hozzá írt leveleket
illetve'az őrzött kéziratokat más helyütt
megjelent írásokkal is kiegészíteni: például
a Kaffka-fejezetben publikálja Kaffkának
Adyhoz, illetve anyjához írott leveleit: ezzel
az író egyéniségének olyan oldalait mutatja
be, amelyek személyes emlékei már kevésnek
bizonyulnak. Különösen azért helyes ez,
mert Gellért nemcsak tudományos kutatók
számára írta könyvét, hanem a legtágabb
éretelemben vett olvasóközönségnek is. A
könyvnek mindenhogyan, de ebből a szem
pontból különösen nagy erénye az első
közlések mellett a sok dokumentáció, facsi
mile, mert mindezek olvasmányosabbá teszik.
A »Kortársaim«-at — számos értélces
vonása ellenére is — csalódással teszi le az '
olvasó; felcsigázott érdeklődésünket, vára
kozásunkat a könyv nem elégíti ki teljesen.
Mi az oka ennek? Válaszunkat háro m
nagyobb kérdés köré csoportosíthatjuk:
az egyes írókkal kapcsolatos megválaszolat
lan kérdések és a Gellért könyvéből kibon
takozó Nyugat-kép, egyes írók arcképének
retusálása, korukból való kiemelése és végül
az a mód, ahogyan Gellért Oszkár saját
személyét szerepelteti a könyvében — okozza
lényegében csalódásunkat.
Gellért Oszkár kortársi visszaemlékezése
ket í r t : írásai szubjektív élményekből szü
lettek meg és ezeket eddig ismeretlen vagy
ismert levelekkel, kéziratokkal, cikkekkel
egészítette ki.Visszaemlékezéseit tehát semmi
képpen sem lehet »nyersanyagnak« tekinteni,
hiszen már anyagának csoportosításával,
az egyes íróknak szentelt oldalszámokkal is
értékel és állástfoglal. Ez természetesen
jogos és helyes. Gellért emlékezéseinek a
tendenciáját mindenekelőtt az határozza
meg, hogy milyen nézőpontból történik a
visszaemlékezés. Gellért emlékezéseinek a
prizmáján kétszeresen törik meg a fény:
először úgy, hogy világnézetileg a legtöbb
kortársánál balrább állt, viszont egy tábor
ban harcolt velük és becsülte őket: ez a
kortársai egy részével akaratlanul is elfo
gulttá teszi, ami árulkodó jelzőkben és fél
mondatokban, valamint abban tör felszínre,
hogy a saját világnézetével közös mozzana
tokra emlékezik vissza legszívesebben; más
részt Gellért megérte a
felszabadulást,
és így mai világnézetének a fényénél
a múlt kontúrjait világosan látja. Mind
ehhez járul még az is, hogy gyakran tuda
tosan törekszik irodalomtörténeti értékelé
sekre. A »Kortársaim« egyes oldalain állan-

dóan birkózik Gellértben a pusztán emlé
keit író és az értékelő, néha szinte már nem
az irodalomtörténetnek, hanem irodalom
történetet író kortárs. Ezért aztán könyvének
»nyersanyaga« bizony sok esetben erősen
»kommentált« nyersanyag. Gellért Oszkár
értékeléseit érdeklődéssel olvassuk, hiszen
az irodalomtörténetírás számára egy-egy
írónak az irodalomról való megjegyzései
mindig gondolatébresztők voltak.
A »Kortársaim«-ban igen sok a megvála
szolatlan kérdés. Osvát esetében például nem,
emlékezik meg szerkesztői elveiről és gya
korlatéról, arra hivatkozva, hogy Schöpflin
már erről úgyis írt a XX. század irodal
mával foglalkozó könyvében. Ezzel azonban
egy lényeges elvi kérdést — a Nyugat
és Osvát l'art pour l'art-izmusának a kér
dését — kerüli meg, holott a bevezető sorok
ban cáfolja az ezzel kapcsolatos hiedelmeket.
De minden cáfolatnál többet ért volna itt a
tények felsorakoztatása. Éppúgy nem derül
fény lényegében arra sem, hogy miért éppen
1919-ben hagyta ott Osvát a Nyugatot ;
nincs felfedve gyökeréig az Osvát—Babits
ellentét sem. Nem tárja fel elég mélyén,
sokoldalúan, tényszerűen, elvien, hogy mi is
volt az alapvető oka Móricz kiválásának a
Nyugat szerkesztéséből. Bár többször vissza^
tér az Ady—Kosztolányi, illetve Babits—
Kosztolányi ellentétre és vitára, a megnyugató magyarázat ez esetben is elmaradt.
Az Ignotusról adott kép például részben
sikerültnek mondható, mert a jellemző
hibáit emelte ki Gellért, de ugyanakkor
elfogult is, mert nem hangsúlyozza eléggé az
értékes mozzanatokat Ignotus életművé
ben. Érezni lehet az egész Ignotus-portrén
Gellért személyes indulatát Ignotussal szem
ben, de hogy milyen elvi okok fűtik ezt,
arra nem derül fény. Ugyancsak rosszuljár
Szabó Dezső is a »Kortársaim«-ban : Gellért
itt is személyes — és tegyük hozzá : szubjektíve teljesen jogos — elfogultságából ítélte
meg Szabó Dezső egész pályáját. A megvá
laszolatlan kérdések az esetek többségében
a Nyugatnak és a XX. század magyar
irodalmának kulcskérdései. A »Kortársaink
ban éppen a megválaszolatlan kérdések
sokasága és súlyos volta miatt tűnik sokkal
homogénebbnek a Nyugat-mozgalma, mint
amilyen valójában volt. Túlzás mindezt
számonkérni Gellért Oszkártól? A könyvet
mint memoárt vettük kezünkbe, s olvasása
közben derült ki, hogy sokkal több Gellért
emlékeinek egyszerű közlésénél: az arcké
pekben állástfoglal és értékel az író. Éppen
ezért jogos részünkről a lényeges megvála
szolatlan kérdéseknek a számonkérése. Ter
mészetesen megjegyzéseinket nem azért tet
t ü k , mert a Gellért Oszkár könyvéből
kibontakozó kép nem fedi pontosan az
irodalomtudomány által kialakított Nyugat

képet : nem is szükséges, hogy a kettő fedje
egymást. Gellért személyes kortársi emlékei
korrigálhatják azt, hiszen épp ez a memoá
rok jelentősége az irodalomtörténetírás szá
mára. Úgy éreztük, hogy a Gellért emléke
zéseiből elénktáruló Nyugat-képben a való
ságos helyüknél és jelentőségüknél Osvát
és Schöpflin kissé jobban előtérbe kerülnek,
egyes írók pedig — néha Gellért Oszkár
személyes emlékeinek a hiánya miatt —
nem szerepelnek súlyúknak megfelelően.
Könyve írása közben állandóan birkózott
Gellértnek a szíve, amely kedves emlékeket
őriz a Nyugat nagyjairól az eszével, amely
mai világnézetével bírálja ezt a kort. Ez
abban jut kifejezésre, hogy egyes írókat
igyekszik haladóbb világnézetűeknek bemu
tatni, mint amilyenek a valóságban voltak.
Amikor a haldokló Babitsról emlékezik,
így ír könyvében: »Jó, hogy itt voltál,
hogy köztünk voltál, hogy együtt éltél
Adyval és Móriczcal — gondoltam magam
ban én. Sok versed arra vall, hogy tudtodon
kívül néha mégis csak forradalmárnak
érezted magadat.« Miért szükséges ez a
retusálása Babitsnak!? Babits úgy volt nem
zete nagy írója, ahogy akkor történetileg
egy becsületes polgári világnézetű ember
lehetett. Humanista volt Babits és nem
forradalmár. Egyébként a halála alkalmá
ból írt »Ezer aranyhíd« c, nagyon szép versé
ben Gellért is a nagy humanistát gyászolta
barátjában, aki egész Európa igazi lelkét
képviselte. Másrészt: miért akarja most
Gellért Oszkár utólag aprólékosan össze
gyűjteni a Babitscsal való összes súrlódásait
hiszen néhány oldallal előbb ő maga is meg
írja, hogy »a maga módján« Babits szerette
őt a kortársai közül a legjobban. Ugyancsak
ez a retusáló tendencia érvényesül a Juhász
Gyuláról rajzolt portréban i s : Kemény
Simon egyik fiatalkori Juhász bírálatát így
»egészíti ki« Gellért Oszkár : »Igen. Az 1908-as
Juhász Gyula kissé még talán hasonlított
ehhez az impresszionista bírálathoz. De köz
ben az a »világos rózsaszín« egyre sötétült
és harminc év múlva vörössé változott.«
Gellért Oszkár azzal, hogy tegy-egy hősét
kiemeli a saját korából és mai világnézetéhez
méri, lényegében azt bizonyítja, hogy nem
látja azoknak valóságos haladó szerepét
saját korukban. Itt kell megemlítenünk azt
is, hogy az egykori párbeszéd-rekonstruálá
sok bizonytalanságot hagynak az emberben.
Az olvasó figyelmét felhívjuk a könyv
140—141. oldalán közölt Gellért—Móriczpárbeszédre, amely nem tartalma, hanem
megfogalmazása miatt hat furcsán. Ugyan
csak itt kell megemlíteni a könyv »ha«-jait.
Ha ma élne, bizonyára ez lenne a véleménye,
ezt cselekedné s t b . . . . Őszintén szólva,
találgatásra nincs semmi szükségünk és a
könyvben szereplő írók mindegyike tett
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annyit a magyar kultúráért, hogy ilyén
»ha<i-kkal ma nem kell igazolnunk ó'ket.
Hangsúlyozzuk : nem az a baj, hogy Gellért
Oszkár a mai világnézete alapján értékeli egy
kori barátait, kortársait, hanem az, hogy ezt
történelmietlenül teszi: nem a mai világnézeté
vel, hanem a mai világnézetéhez méri őket.
» . . . Ez a könyv sokban, ha nem minden
ben is, önéletrajzféle ott, ahol nem válhat
tam személytelenné . . .«(Gellért O.). A »Kortársaim«-ban egyes portrékhoz, avagy iro
dalmi intézményekhez, lapokhoz kapcsolódva
ír a saját múltbeli tevékenységéről Gellért.
Ügy érezzük, hogy önmagáról szólva túl
ságosan statikus, epizodikus és ezáltal egy
oldalú képet ad : nem látjuk Gellért Oszkár
fejlődését a könyvében. Másrészt: az a
történelmietlen szemlélet, amelyről az előb
biekben írtunk, Gellértet önmagával szem
ben is jellemzi. Azt csak helyeselhetjük,
hogy Gellért Oszkár mai világnézetéből
kiindulva bírálja tegnapi önmagát; azzal
azonban már nem értünk egyet, hogy néha
tegnapi önmaga véleményeként idézi mai
gondolatait is. Ezért sem alakulhatnak köny
vének egyes részletei hiteles önarcképévé.
A történetietlen szemléletből eredő szá
monkérés számos apróságban is jelentkezik
könyvében. Különösen hat az olvasóra pél
dául, amikor arról ír, hogy Móriczcal való egyik
vitájában nem idézhette Lenint, illetve egyik
versének hasonlati anyagában nem jutott el
Majakovszkij gondolati szintjére (113. 1.,
201. 1.). Végül azt is meg kell említenünk,
hogy—Gellért Oszkár hibáján kívüli okokból néhány adatszerű pontatlanság maradt benn
könyvében, ami tudományos használatánál
körültekintésre int.
Összefoglalóan azt mondhatjuk a »Kor
társaiméról, hogy részleteiben, egy-egy port
réjában igen jó könyv, de a Nyugat-mozgal
mat nem mutatja meg eléggé a maga sajátos
bonyolultságában.
II.
Szokatlan műfajú könyv Gellért Oszkár
új műve : »Levelezésem a kortársaimmal«.
Két halott és tizennégy élő kortársának az
arcképét mutatja be. Könyve oldalain Nagy
Lajossal, Török Sophieval, Heltai Jenővel,
Kodály Zoltánnal, Lukacs Györggyel, Füst
Milánnal, Tersánszky Józsi Jenővel, Szabó
Pállal, Déry Tiborral, Illés Bélával, Veres
Péterrel, Révai Józseffel, Szabolcsi Bencé
vel, Illés Endrével, Illyés Gyulával és Király
Istvánnal ismerkedünk meg. Az írói arc
képek sorrendje az írók életkorához igazodik,
ez azonban nagyjából megegyezikaz egyes írók
kal való megismerkedésének időpontjával is.
Élő kortársairól rajzolt portréit is az előző
könyvéből már ismert módon építette föl,
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talán azzal a különbséggel, hogy ebben a
személyes emlékek foglalják el a legnagyobb
helyet, de Gellért ezt is kiegészítette levelek
kel és mások írásaival is és végül elmondja
a saját véleményét az író műveiről. A »Leve
lezésem a kortársaimmal« című könyvben
egy sokat tapasztalt, a Nyugat nagy nemze
dékétől a máig való folytonosságot kép
viselő költő beszél író- és művésztársai
ról, akiknek a pályáját az első lépéseiktől
máig figyelemmel kísérte.
Az írók eddig kortársaikról önéletírásaik
ban vagy azok egy-egy könyvéről írva val
lottak. Gellért könyvében újszerű a "levél
forma és az élő kortársairól ebben a keret
ben adott portré. Gellért sokszor megtalálja
azokat a jellemző mozzanatokat, »kis esete
ket«, amelyek segítségével a leghűbben tudja
bemutatni kortársait. Révai emberségéről
igen sokat elárul például a Nagy Lajossal
való esete (121. 1.); Király István fzerkesztői módszerét ugyancsak több apró moz
zanatból állította össze; a Déry-portré
viszont azért érdekes és értékes az irodalom
történetírás számára is, mert Déry írói
pályájának a harmincas évekbeli szakaszára
tartalmaz fontos adatokat, — ugyanakkor
arra a korra is jellemző fényt vet, ahol
még az olyan tehetséges írónak is, mint
Déry, gondot okozott műveinek kiadása ;
e mellett Déry egyéniségét jellemző meg
figyelései is érdekesek. Illyés Gyulát mutatja
be Gellert a legsokoldalúbban — jellemének
kifürkészhetetleríségétől egészen a pesszi
mista versekről vallott felfogásáig. A Lukács
portré viszont a Nyugat első nemzedékének
Gellértben egy kissé ma is élő idegenkedését
mutatja Lukácstól. Az élő kortársairól adott
arcképeit, levelezését a bőségesen közölt
dokumentumok egészítik k i : helyesen tette
például Gellért, hogy újra közölte Koszto
lányi megemlékezését Füst Milánról, Illyés
írását Déry kéziratban megismert nagy
regényéről, a »Befejezetlen mondat«-ról, avagy
Nagy Lajos' írását Veres Péter »Gyepsor«
c. könyvéről. De jó tudni azt is,—amit Gellért
csak úgy mellékesen árul el — hogy miként
vélekedett Móricz és Babits Nagy Lajosról,
illetve Nagy Lajos Móriczról.
A »Levelezésem a kortársaimmal« elsősor
ban azért jó és hasznos könyv, mert az
olvasóközönséget megismerteti legjelentő
sebb élő íróinkkal és ezzel sokat segít a
jelenkor irodalmának a népszerűsítésében is.
Irodalomtörténeti értékét még nem lehet
felmérni, ez majd az eljövendő korok iro
dalomtörténészeinek a feladata lesz. Gellért
Oszkár példája és könyvének sikere azonban
más írónkat is arra buzdíthat, hogy emlékeit
kortársairól is megírja.
/
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