
bÀkÊ ä mondja v¢dekezûn az angliai gyerekek
egyike, amikor a rongyokbÂl varrt babÀk el-
mondjÀk csÀbÁtÂ, bün´s mondÂkÀikat. Ro-
mÀn r¢szletesen leÁrja, hogyan k¢sz¡lnek
ezek a babÀk, azt is, hogyan ¢pÁtik fel a kas-
t¢ly szobÀjÀban a vilÀgjÀrÂ hajÂt a gyerekek,
szinte ¢szre se vessz¡k, hogy magÀbÂl a vi-
lÀgjÀrÂ ÃtbÂl alig lesz valami. De azt is r¢sz-
letesen megtudjuk, hogyan maszkÁrozza ki
TÂbiÀs a menhely lakÂinak talpÀt, hogy aztÀn
szÁnjÀt¢kot jÀtsszon vel¡k. Az eg¢sz k´nyvben
¢ppoly fontos ä ha nem fontosabb ä, hogy
hogyan k¢sz¡l a szÁnpad, mint maga a szÁn-
darab. RomÀn mindig hangsÃlyozza, hogy a
jÀt¢k: jÀt¢k, mindig bevezet a szÁnfalak m´g¢
is. MÀsr¢szt nÀla minden mese csak egy mÀ-
sikhoz k¢pest mese. SzÁnpadrÂl csak szÁnpad-
ra l¢phetek. A GULLIVER-t meg lehet hÃzni,
kihagyhatjuk belûle a szerzû gorombasÀgait,
gÃnyos ¢s ironikus megjegyz¢seit (mindazt,
ami jelzi, hogy àmaga sem gondolta komo-
lyanÊ, hogy mindez csak àp¢ldabesz¢dÊ) ä
m¢g mindig marad az egyszerü t´rt¢net,
amit a gyerek szobÀja biztonsÀgÀban elolvas-
hat, elhihet ¢s belefeledkezve ¢lvezhet. De ha
RomÀn k´nyv¢bûl kihagynÀnk a àszÁnhÀz a
szÁnhÀzbanÊ irÂniÀjÀt, a k´nyv ´sszeomlana.

Ez¢rt olyan ellentmondÂ a k´nyv zÀrÂk¢-
pe: megnyugtatÂ, amennyiben a k´nyv
konstrukciÂjÀnak tiszta ´sszefoglalÀsa, de
nyugtalanÁtÂ is, mert a mese nem k¢pes rÀ,
hogy teljesen magÀba zÀrjon, nem tud elsza-
kÁtani benn¡nket valÂsÀgunktÂl. Ugyanezt
egy mÀs oldalrÂl n¢zve: a szÁnpadok ¢s id¢-
zûjelek e bonyolult rendszer¢ben hol talÀljuk
a valÂsÀgot, amelyhez mindent viszonyÁtha-
tunk? A mese hiteless¢g¢ben valÂ k¢telyeink
m´g´tt a valÂsÀg hiteless¢g¢ben valÂ k¢te-
ly¡nk rejlik. így leleplezûdik, hogy RomÀn:
Dickens, aki nem hisz a reg¢nyben, Ander-
sen, aki nem hisz a mes¢ben, ¢s egy gyerek,
aki nem bÁzik igazÀn sem a valÂsÀgban, sem
a mes¢ben. így aztÀn a befejez¢s sz¢ps¢g¢ben
ä bÀr alig ¢szrevehetûen ¢s ¢rezhetûen ä de
m¢giscsak megjelenik az ÀlruhÀs nosztalgia,
¢s nem mondhatjuk nyugodt l¢lekkel: àItt a
v¢ge, fuss el v¢le!Ê

Mert e mes¢nek nincs mondanivalÂja.
Mert e mes¢nek nincs tanulsÀga.

Ez¢rt gondolom ¢n, hogy RomÀn k´nyve
sosem lesz igazÀn gyermekolvasmÀny, ez¢rt
tartom RomÀn k´nyv¢t àmodernnekÊ, bÀr-

mennyire szeretett volna is nem modern
k´nyvet Árni. Ez nem jelenti, hogy a k´nyvet
nem tartom nagyszerünek. V¢geredm¢ny¢-
ben minden mü, a legszebb is, nemcsak siker,
hanem egy fiaskÂ eml¢kmüve is. Sosem sike-
r¡l eg¢szen fel¢getn¡nk magunkat ¢s vilÀ-
gunkat.

1973
GÀbor MiklÂs

 

       ä;       
(OSVçT ERNý à¹SSZEGYþJ-

T¹TT íRçSAIÊ-RñL)

OsvÀt Ernû: Az el¢gedetlens¢g k´nyv¢bûl. 
¹sszegyüjt´tt ÁrÀsok
Kiss JÂzsef K´nyvkiadÂ, Budapest, 1995.
302 oldal, 1200 Ft

A Mondat ÀlarcosbÀljÀn ä ahol a Hasonlat
Herceg eg¢szen biztosan KrÃdy lesz ä OsvÀt
Ernû valÂszÁnüleg a Gondolatjel GrÂfjÀnak
´lt´zve vagy a Pontosvesszû Lovagjak¢nt l¢p
majd a magyar Parnasszus panteonjÀnak
nagyterm¢be...

Felt¢ve persze, ha egyÀltalÀn elmegy; a Szer-
kesztûk Szerkesztûj¢nek puritÀn ¢letmÂdjÀ-
rÂl mÀr ¢let¢ben legendÀk keringtek. Ezek
ma is maszkk¢nt takarjÀk el OsvÀt Ernû ar-
cÀt. Portr¢ja ez¢rt korÀntsem teljes.

Ki volt ez a papos k¡lsejü, tragikus sorsÃ
ember, akinek neve szinonimÀja a Nyugat el-
nevez¢s¢nek, akit ä talÀn az egy Hatvany La-
jost kiv¢ve ä mindenki szeretett? Ki volt ez a
k´tet n¢lk¡li irodalmÀr, aki Ãtkeresûk¢nt li-
teratÃrÀnk k´rt´lt¢s¢re ment fel, ¢s mint fel-
fedezû a magyar irodalom ParnasszusÀrÂl
j´tt le?

OsvÀt Ernû szÀzhÃsz esztendûvel ezelûtt
sz¡letett. JoghallgatÂk¢nt kezdte az egyete-
met, majd Àtnyergelt a b´lcs¢szetre, mik´z-
ben az orvostudomÀnyi elûadÀsoknak is szor-
galmas lÀtogatÂja volt. De sem jogÀsz, sem ta-
nÀr, sem orvos nem lett belûle; diplomÀt
egyikbûl sem szerzett. A szÀzadv¢g irodalmi
¢let¢ben kritikusk¢nt jelentkezett. 1897 de-
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cembere ¢s 1903 februÀrja k´z´tt folyamato-
san ¢s sokat publikÀlt, aztÀn vÀratlanul az
ÁrÀst is abbahagyta. 1919 ¢s 1928 n¢hÀny hÂ-
napjÀt kiv¢ve ä amikor a meg¢lhet¢si gondok
mÀr elker¡lhetetlen¡l rÀk¢nyszerÁtett¢k ä
szinte egyetlen sorÀt sem jelentette meg.
Mind nevesebb kritikusk¢nt a szÀzadfordu-
lÂn titokban azt tervezi: maga is ÁrÂ lesz.
Elûbb egy novellaf¡z¢rt kezd el publikÀlni,
de sosem fejezi be. Majd reg¢nyÁrÀsba fog,
k¢t folytatÀs utÀn azonban annak is abba-
hagyja a k´zl¢s¢t. V¢g¡l egy mÀsikat hirdet,
azonban a münek egyetlen betüje sem jele-
nik meg. Elsû sajÀt lapja, a Magyar G¢niusz
szerkeszt¢s¢t bû f¢l¢vnyi megfeszÁtett munka
utÀn 1903 mÀrciusÀban egyszerüen megunja,
¢s ä mÀsokra testÀlja. EzutÀn k´zel f¢l ¢vtized
telik el k¡l´nb´zû lapalapÁtÀsokkal; a Nyugat
v¢g¡l is harminchÀrom esztendûn Àt l¢tezik.
BÀr OsvÀt neve csupÀn 1919-ig szerepel a
cÁmlapon, halÀlÀig a folyÂirat arculatformÀlÂ
szem¢lyis¢ge marad. 1929-ben ä k¢t eszten-
dûvel a feles¢ge ´ngyilkossÀga ¢s alig n¢hÀny
perccel leÀnyuk halÀla utÀn ä fûbe l´vi magÀt.

Nos, hirtelen¢ben, durva k¢zzel eff¢le port-
r¢t lehet rajzolni OsvÀt Ernûrûl. Persze ez a
k¢p erûsen elnagyolt, ahhoz azonban talÀn
m¢g Ágy is elegendû, hogy az olvasÂ szÀmÀra
k´rvonalazza azokat a hatÀrokat, amelyek k´-
z´tt az OsvÀt Ernû ¹SSZEGYþJT¹TT íRçSAI-t
tartalmazÂ k´tet lapozgatÀsa k´zben felt¢tle-
n¡l tÀj¢kozÂdnia kell. A k´tet n¢vtelen ´ssze-
ÀllÁtÂja azonban Âdzkodhatott e feladattÂl,
mert k´nyv¢ben sem elû- vagy utÂszÂnak,
sem pedig kÁs¢rûtanulmÀnynak nyoma sincs.

A k¢ts¢gkÁv¡l tetszetûs k´t¢s hÀtoldalÀra
Árt n¢hÀny sor valÂszÁnüleg a tÀj¢koztatÀs ¢s
nem a nevettet¢s szÀnd¢kÀval ÁrÂdott ä pedig
mosolygÀsra k¢sztet: àOsvÀt Ernûrûl mindenki
hallott, mindenki tudja, hogy a legendÀs Nyugat
nem kev¢sb¢ legendÀs szerkesztûje volt; rÂla, a ma-
gyar irodalomban bet´lt´tt szerep¢rûl, ¢letmüv¢rûl
k´tetek jelentek meg, de az û müvei gyakorlatilag
hozzÀf¢rhetetlenek voltak: ´tven ¢vvel ezelûtt, 1945-
ben jelentek meg ÁrÀsai egy kis p¢ldÀnyszÀmban
napvilÀgot lÀtott k´tetben, a Nyugat kiadÀsÀban.Ê

Egyetlen, bekezd¢snyi mondatban ritkÀn ol-
vashatÂ ennyi kifogÀsolni- ¢s megcÀfolnivalÂ!

Elûsz´r: OsvÀt ÁrÀsainak b´ng¢sz¢sekor va-
jon elegendû-e, ha valaki mÀr hallott rÂla,
¢s tudja, hogy a Nyugat szerkesztûje volt?

Egy¢bk¢nt is, mit jelent az, hogy àmindenki
hallottÊ OsvÀt Ernûrûl, ¢s a àlegendÀsÊ jelzû va-
jon nem tÃlfÃjt l¢gg´mb-e? (P¢ldÀm szÀnd¢-
kosan nem ide valÂ ¢s sz¢lsûs¢ges: Horthy
MiklÂs eml¢kiratainak lapozgatÀsakor t¢ny-
leg elegendû lenne annyit tudni rÂla, hogy
egy idûben MagyarorszÀg sokat emlegetett
KormÀnyzÂja volt?) MÀsodszor: OsvÀtnak àa
magyar irodalomban bet´lt´tt szerep¢rûl, ¢letmüv¢-
rûlÊ milyen k´nyvek jelentek meg? Tudtom-
mal FrÀter ZoltÀn 1987-es munkÀjÀn kÁv¡l
egyetlen OsvÀt-monogrÀfia sem sz¡letett.
Harmadszor: a f¢l ¢vszÀzaddal ezelûtt megje-
lent k´tet nem àa Nyugat kiadÀsÀbanÊ lÀtott
napvilÀgot, hanem a Nyugat KiadÂ ¢s Irodalmi
R.T. gondozÀsÀban. Tudom, majdhogynem
ugyanarrÂl besz¢lek, de az¢rt talÀn m¢g-
sem... F¢lre¢rt¢sekre adhat ugyanis okot,
hogy ha a folyÂirat 1941-ig jelent meg Nyugat
n¢ven, akkor mik¢nt adhatott ki m¢g ¢vek
mÃltÀn is k´nyvet. ArrÂl valÂszÁnüleg az¢rt
nem hallott àmindenkiÊ, hogy a lap egyik
belsû munkatÀrsa, Gell¢rt OszkÀr a Nyugat
megszünte utÀn m¢g n¢hÀny esztendeig mü-
k´dtette az azonos nevü kiadÂvÀllalatot... Ne-
gyedszer: 1988-ban Gyomaendrûd´n megje-
lent egy OsvÀt-k´tet; az 1930-ban kiadott afo-
rizmagyüjtem¢ny mÀsodik kiadÀsa. OsvÀt Er-
nû ÁrÀsainak legismertebbjei, az aforizmÀk te-
hÀt el¢rhetûk.

Az OsvÀt Ernû ¹SSZEGYþJT¹TT íRçSAI-t
tartalmazÂ k´tet hÀtsÂ k´t¢stÀblÀjÀn olvasha-
tÂ kiadÂi kedvcsinÀlÂ zÀrÂsorai szerint àOsvÀt
Ernû ÁrÀsai ma is szellemi ¢lm¢nyt nyÃjtanak: a
vÀltozÀs pillanatÀban lÀthatjuk a magyar irodalom
nagy korszakÀnak kezdeteit, Ágy Ãj ¢rtelmet nyernek
Àltaluk az iskolai irodalomÂrÀkon hallottak. Meg-
ker¡lhetetlenek ezek az ÁrÀsok mindazok szÀmÀra,
akik a magyar irodalomnak ezt a korszakÀt, s ma-
gÀt az irodalmat m¢lyebben akarjÀk meg¢rteniÊ.

OsvÀt Ernû ÁrÀsai àmegker¡lhetetlenekÊ len-
n¢nek? A korszak kritikusai k´z¡l Salamon
Ferenc, P¢terfy Jenû ¢s Riedl Frigyes müvei
minden bizonnyal megker¡lhetetlenek, de
OsvÀt¢i? Term¢szetesen hozzÀtartoznak a
szÀzadfordulÂ palettÀjÀnak szÁneihez, Àm
egy-k¢t ÁrÀs kiv¢tel¢vel nem hinn¢m, hogy a
most megjelentetett gyüjtem¢ny a revelÀciÂ
erej¢vel hatna bÀrkire. Sz¢pirodalmi kÁs¢rle-
tei is vitathatatlanul ¢rdekesek, hamar elhall-
gatÂ ÁrÂjuk azonban m¢gsem tünik a modern
magyar prÂza fÀjdalmas vesztes¢g¢nek. A bÁ-
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rÀlatok egy r¢sze olyan szerzûk müveirûl ÁrÂ-
dott, akiknek nev¢t talÀn m¢g a lexikonok-
ban sem lehetne fellapozni. (Vajon ki lehetett
Czarina SzilÀrd, Szamolovszky Gyula, Keme-
chey Jenû, KÀlnay LÀszlÂ, Palotai HugÂ vagy
mondjuk Sz¡ry D¢nes?) A korszak ä ma mÀr
tudjuk ä mÀsod- ¢s harmadvonalÀhoz tarto-
zÂk (KÂbor TamÀs, Herczeg Ferenc, RÀkosi
Viktor, CzÂbel Minka, Szûllûsi Zsigmond ¢s
SzomahÀzy IstvÀn) müveirûl Árott OsvÀt-kri-
tikÀk ¢ppen Ãgy forrÀs¢rt¢kü bÁrÀlatok, mint
az Ambrus ZoltÀn, GÀrdonyi G¢za, BrÂdy
SÀndor ¢s Papp DÀniel k´nyveit tÀrgyalÂk,
Àm szerzûj¡k valÂjÀban semmi megker¡lhe-
tetlen¡l Ãjat nem fogalmazott meg benn¡k.
(Szerintem àaz iskolai irodalomÂrÀkonÊ m¢g a
legutÂbb emlÁtett nevek sem igen hangoznak
el, nemhogy a t´bbiek¢... Akkor meg mif¢le
àÃj ¢rtelmetÊ nyerhetnek OsvÀt Ernû ÁrÀsai
alapjÀn az iskolÀban hallottak, ¢s a k´nyvvel
v¢lhetûen megc¢lzott diÀkok mit tudnÀnak
kezdeni vele?)

Nem a rosszmÀjÃsÀg Áratja velem mindezt.
ögy gondolom azonban, a misztifikÀciÂnak
az irodalomban sincs helye. RÀadÀsul sajÀt
ÁrÀsairÂl maga OsvÀt Ernû is hasonlÂan v¢le-
kedett. Legjobb barÀtja, Elek ArtÃr hagyat¢-
kÀban talÀlhatÂ egy feljegyz¢s, amely szerint
OsvÀt 1907 jÃliusÀban azt mondta neki, hogy
àsokat adn¢k ¢rte, ha soha semmi ÁrÀsom meg
nem jelent volna. Amit eg¢sz fiatalon Ártam, az
z´ld dolog, amit k¢sûbb Ártam, azokat nem sz¢gyen-
len¢m, de olyan jelentûs¢gekrûl [minden bi-
zonnyal: jelent¢ktelens¢gekrûl ä S. G.] Ártam
ûketÊ.

Akkor m¢gis mi¢rt olyan fontos ez a gyüjte-
m¢nyes k´tet? Mert hÀt nagyon fontos, eb-
ben szemernyi k¢ts¢gem sincs.

Elûsz´r is az¢rt, mert mondatszerkeszt¢st
lehet tanulni belûle. OsvÀt Ernû a magyar
mondatnak KrÃdyhoz, KosztolÀnyihoz ¢s
MÀraihoz m¢rhetû mestere volt. A magyar
irodalomban nem ismerek m¢g egy ÁrÀstu-
dÂt, aki hozzÀ hasonlÂ kedvvel ¢s magabiz-
tossÀggal hasznÀlta volna a gondolatjelet ¢s a
pontosvesszût; segÁts¢g¡kkel OsvÀt Ernû mÀr
a mondatait is retorikailag ¢pÁtette fel.

MÀsodszor pedig az¢rt tartom fontosnak
a k´tetet, mert az ÁrÂ OsvÀt Ernû ´sszegyüj-
t´tt munkÀi a zseniÀlis szerkesztûh´z visznek
k´zelebb. Szabatos kifejez¢smÂdja, kÁm¢let-

len, Àm ugyanakkor becs¡letes, ûszinte ¢s
szak¢rtû kritikÀja pÀlyÀja mÀsodik fel¢ben
legalÀbb annyira jellemezte, mint az elsûben.
Csakhogy amÁg korÀbban ceruzÀt vagy tollat
ragadott, hogy azon nyomban felhÁvja a fi-
gyelmet valamely mÀr megjelent k´nyv er¢-
nyeire ¢s gyeng¢ire, a k¢sûbbiekben mindezt
szÂban ¢s a k¢ziratokkal kapcsolatban tette,
hogy azok majd min¢l t´k¢letesebben jelen-
hessenek meg. A fennmaradt korrektÃrÀk sa-
jÀt kezü javÁtÀsait b´ng¢szve ¢rthetû meg iga-
zÀn, hogy mire gondolhattak a kortÀrsak ak-
kor, amikor az alkotÂ OsvÀt Ernû meddûs¢-
g¢t a tÃlsÀgosan magas m¢rc¢vel ¢s a mÀr-
mÀr mÀniÀkus ´nkritikÀval magyarÀztÀk.

A fiatal OsvÀt Ernû leginkÀbb talÀn ÁrÂ
akart lenni. Az orosz irodalom rajongÂja volt;
szÀzadunk elsû ¢veiben û is reg¢nyen t´rte a
fej¢t, amelybe ä a mÀsik barÀt, Nagy Endre
talÀlÂ meghatÀrozÀsÀval ¢lve ä majd belete-
metkezhet, mint fÀraÂ a maga piramisÀba.
Csakhogy hamar szembes¡lnie kellett azzal,
hogy nem k¢pes Ãgy Árni, mint Tolsztoj, a
p¢ldak¢pe, vagy Ambrus ZoltÀn, akinek mü-
veit a hazai kortÀrsak munkÀi k´z¡l a leg-
t´bbre becs¡lte. Ekkor elûbb sz¢pÁrÂi tervei-
rûl mondott le, majd jÂformÀn az ÁrÀsrÂl ma-
gÀrÂl is, amikor azt kezdte ¢rezni, hogy bÁrÀ-
lataival eszm¢nyei, p¢ldÀul a csodÀlt P¢terfy
Jenû nyomÀba sem l¢phet. ögy jÀrt, mint az
az asszony, akibûl bÀba lesz, mert maga nem
tud ¢letk¢pes gyermeket a vilÀgra hozni, ¢s
ez¢rt a sz¡l¢s mindenn¢l fontosabbÀ vÀlik
szÀmÀra. OsvÀt mÀsok müveinek napvilÀgra
segÁt¢s¢ben ¢lte ki korÀn elvet¢lt ambÁciÂit;
sajÀt korlÀtainak felismer¢s¢tûl nagy elhiva-
tottsÀggal gyüjt´tte a tehets¢geket.

NyilvÀn szerkesztûk¢nt is voltak k¢ts¢gei,
csakhogy m¢rce hÁjÀn nem adhatta fel. (Meg
aztÀn hovÀ is hÀtrÀlhatott volna? Az ÁrÀst ab-
ba lehet hagyni, a gondolkodÀst sohasem.)

°lete v¢g¢ig gy´t´rte a maga ÁrÀsk¢ptelen-
s¢ge. A meddûs¢ge, ahogyan haragosa, Hat-
vany Lajos nevezte OsvÀt ÁrÀsk¢ptelens¢g¢t.
OsvÀt Ernû is hasonlÂk¢ppen jellemezte Àlla-
potÀt 1926 februÀrjÀban egy Gell¢rt OszkÀr-
nak k¡ld´tt lev¢lben: àa meddûs¢g lek¡zdhetet-
len: nem betegs¢g, hanem ÀtokÊ.

Mindezt emlÁtenie kellett volna annak az
elû- vagy utÂszÂnak, netÀn kÁs¢rûtanulmÀny-
nak, amelyet annyira hiÀnyolok a gyüjte-
m¢nyes k´tetbûl. Az eff¢le kiadvÀnyok eset¢-
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ben c¢lszerü felkÁnÀlni az olvasÂnak egyfajta
szem¡veget, amelynek segÁts¢g¢vel ¢leseb-
ben meglÀtja, amit n¢z. Persze aztÀn mÀr
csak rajta Àll, ¢l-e a lehetûs¢ggel.

Mindenesetre, aki k´nyvtÀrban keresi a
k´nyvet, ne lepûdj´n meg a cÁmegyez¢sen.
SzÀmomra teljess¢ggel ¢rthetetlen, hogy a
k´tet cÁme (AZ EL°GEDETLENS°G K¹NYV°-
BýL) mi¢rt azonos az 1930-ban ¢s 1988-ban
megjelentetett aforizmagyüjtem¢ny cÁm¢vel.
Ezen elnevez¢ssel OsvÀt Ernû eredendûen
egyik aforizmasorozatÀt bocsÀtotta ÃtjÀra; a
halÀla utÀni esztendûben innen vette Àt a cÁ-
met az aforizmÀkat tartalmazÂ k´tet szerkesz-
tûje. Ezt a mostani k´nyv jegyzetei el¢ Árt f¢l-
oldalnyi bevezetû is emlÁti. Csak ¢ppen azt
nem magyarÀzta meg az ÁrÂja, hogy mivel in-
dokolhatÂ a cÁmazonossÀg. A k´nyv eg¢sz¢re
ugyanis ä annak ellen¢re, hogy az aforizmÀ-
kat is tartalmazza ä nem igaz a cÁm sugallta
elûfeltev¢s.

Az egyszerüs¢g kedv¢¢rt a tovÀbbiakban is
alcÁm¢n (¹SSZEGYþJT¹TT íRçSOK) emlegetem
a legÃjabb OsvÀt-k´tetet.

A cÁmvÀlasztÀshoz hasonlÂan azt sem ¢r-
tem, hogy az impozÀns kiÀllÁtÀsÃ, kem¢ny k´-
t¢sben megjelentetett ¢s ebbûl k´vetkezûen
meglehetûsen drÀga k´nyvben mi¢rt nincs
felt¡ntetve az ÁrÀsok sajtÂ alÀ rendezûje.

LegalÀbb tudnÀm, kinek cÁmezzem a k´-
vetkezûket.

Tisztelt Ismeretlen, a szÀzadfordulÂ magyar
irodalmÀval foglalkozÂk igazÀn hÀlÀsak le-
hetnek ¹nnek az àOsvÀt-´sszesÊ kiadÀsÀ¢rt.
çm, mint emlÁtettem, nem az¢rt, mert k´ny-
v¢ben àmegker¡lhetetlenÊ ÁrÀsokat gyüjt´tt egy-
be, hanem mert az àOsvÀt-rejt¢lyÊ megoldÀ-
sÀhoz ad n¢lk¡l´zhetetlen segÁts¢get. OsvÀt
Ernûh´z k´zelebb ker¡lni pedig annyi, mint-
ha a Nyugathoz f¢rkûzhetn¢nk m¢g k´zelebb.

T¢ma ¢s müfaj szerint csoportosÁtotta a
k¡l´nb´zû ÁrÀsokat, amelyek idûrendben k´-
vetik egymÀst az egyes fejezetekben. Ez jelen-
tûs m¢rt¢kben megk´nnyÁti a tÀj¢kozÂdÀst a
k´nyvben. A jegyzetekben ä az oldalszÀmok
hÁjÀn ä majdnem pontosan k´zli az elsû meg-
jelen¢s idûpontjÀt ¢s hely¢t, egyÃttal azt is je-
lezve, ha valamelyik ÁrÀs elûsz´r lÀt napvilÀ-
got k´tetben.

A sz´veggondozÀs ¢s a szerkeszt¢s sorÀn
azonban alapvetû hibÀkat k´vetett el.

A jegyzeteket azzal kezdi, hogy kiadÀsa
r¢szben OsvÀt KÀlmÀn 1945-ben megjelen-
tetett kiadvÀnyÀn alapszik. ¹n azonban ezt
a k¢zenfekvû megoldÀst nem irÀnymutatÂ-
nak tekintette, hanem munkÀjÀt k´nnyÁtû
eszk´znek. MÀrpedig k´nnyen megbosszul-
hatja magÀt, ha valaki kibÃvÂkat keres a sz´-
veggondozÀskor. ¹n sajnos belel¢pett ebbe a
csapdÀba.

Ha vette volna a fÀradsÀgot, ¢s legalÀbb
n¢hÀny esetben ´sszehasonlÁtja OsvÀt Ernû
eredeti folyÂirat- vagy napilapk´zl¢s¢t ugyan-
annak az ÁrÀsnak 1945-´s kiadÀsÀval, pillana-
tok alatt rÀj´hetett volna, hogy OsvÀt KÀl-
mÀn rendkÁv¡l hanyag munkÀt vÀgzett. Mi-
vel ¹n ezt nem tette meg, ¢s a sajtÂ alÀ ren-
dez¢skor a f¢l ¢vszÀzaddal ezelûtt megjelent
k´nyvbûl dolgozott, az ¹SSZEGYþJT¹TT íRç-
SOK valÂsÀggal hemzseg a hibÀktÂl.

A negatÁv csÃcsot, azt hiszem, OsvÀt Ernû-
nek Herczeg Ferenc IDEGENEK K¹Z¹TT cÁmü
reg¢ny¢rûl Árt mÀsodik, eredetileg az öj Ma-
gyar Szeml¢ben k´zz¢tett bÁrÀlata jelenti.
¹sszehasonlÁtva az ¹n k´nyv¢ben megjelent-
tel, ´sszesen 19 elt¢r¢st talÀltam! KiadÀsa eb-
bûl 17-et OsvÀt KÀlmÀn¢bÂl ´r´k´lt, a mara-
d¢k az ¹SSZEGYþJT¹TT íRçSOK sajÀt hibÀja.
A n¢velûk ¢s n¢vmÀsok idûnk¢nti elhagyÀsa
ugyan nem k¡l´n´sebben zavarja az ¢rtelme-
z¢st, mik¢nt az sem, ha a f´l´tt helyett àfelettÊ,
az is helyett à¢sÊ, a mi az, amire helyett pedig
àhogy mireÊ van Árva, az viszont mÀr nem
mindegy, hogy elûkelûbb vagy àelûkelûÊ, k¢ny-
szer¢bûl vagy àk¢nyszerüs¢g¢bûlÊ, mielûtt vagy
àan¢lk¡l, hogyÊ, illetve sablonemberek vagy àsza-
lonemberekÊ olvashatÂ! E hibÀkat, Tisztelt Is-
meretlen, OsvÀt KÀlmÀn k´nyv¢bûl mÀsolta
Àt. (Az idegen szavak k´vetkezetlen ÀtÁrÀsÀt
mÀr nem is tekintettem t¢veszt¢snek; igaz is,
a àjongleurÊ-t mi¢rt hagyta vÀltozatlanul, ha a
carriªre-t àkarrierÊ-k¢nt k´z´lte?)

Az ¹n Àltal gondozott sz´veg sajÀt t¢vesz-
t¢sei k´z¡l nekem az a kedvencem, amelyik
eset¢ben àk¢nyesked¢sÊ-re cser¢lte fel a kicsi-
nyesked¢st...

K¢rem, ne vegye kicsinyesked¢snek ezt a
csupÀn egyetlen OsvÀt-ÁrÀs alapjÀn ´sszeÀllÁ-
tott hibajegyz¢ket! Nem kioktatni akarom,
inkÀbb felhÁvni a figyelm¢t arra, hogy sz´veg-
gondozÀskor sohasem bÁzhatunk senkiben!
Alapvetû textolÂgiai elv, hogy l¢nyeg¢ben
k¢ptelens¢g egy sz´veget hiba n¢lk¡l repro-
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dukÀlni. A lehetû legnagyobb k´r¡ltekint¢s-
sel ugyan, de az¢rt m¢gis t´rekedni kell rÀ...

Mik¢nt azon bÁrÀlatok eset¢ben ¹n is tet-
te, amelyeket az ¹SSZEGYþJT¹TT íRçSOK k´-
z´l elûsz´r k´tetben. A jegyzetekben jelzi,
hogy ezeket FrÀter ZoltÀn k´nyve ¢s tanul-
mÀnya alapjÀn szerkesztette k´tet¢be. Az el-
t¢r¢sek szÀma e most elûsz´r gyüjtem¢nybe
ker¡lûk eset¢ben eleny¢szû, k¡l´n´sen OsvÀt
KÀlmÀn munkÀjÀhoz k¢pest.

çm, Tisztelt Ismeretlen, sajnos ezekn¢l is
gondatlannak bizonyult. Az ¹SSZEGYþJT¹TT
íRçSOK-bÂl kihagyta OsvÀt Ernûnek Herczeg
Ferenc ARIANNA cÁmü novellÀsk´tet¢rûl Árt
bÁrÀlatÀt. Pedig FrÀter ZoltÀn utal erre a kri-
tikÀra az ¹n Àltal is felhasznÀlt monogrÀfiÀ-
ban! (FrÀter ZoltÀn: OSVçT ERNý °LETE °S
HALçLA. Bp., 1987. 240. 34. lÀbjegyzet.)

M¢g csupÀn egyetlen aprÂsÀgra szeretn¢m
felhÁvni az esetlegesen Ãjabb kiadÀst tervezûk
figyelm¢t.

Reichard Piroska ¢vtizedekkel ezelûtt meg-
jelentetett egy tanulmÀnyt OSVçT ERNý JEGY-
ZETEI cÁmmel. (Nyugat, 1933. november 1.
381ä399.) Ebben OsvÀt Ernû k´zeli barÀtja jÂ
n¢hÀny figyelemre m¢ltÂ t´red¢ket is k´z´lt.
Ezek k´z¡l SzilÀgyi G¢zÀnak a HOLT VIZEKEN
cÁmü versesk´nyv¢rûl Ártak befejezetlen¡l is
meg¢rdemeln¢k, hogy k´tetbe ker¡ljenek, ¢s
talÀn az aforizmacsokorhoz is lenne mit hoz-
zÀk´tni.

Az ¹SSZEGYþJT¹TT íRçSOK hÀtoldalÀra nyom-
tatott sz´veg egy Babits-id¢zettel zÀrul: àOs-
vÀt müve nem maradhat csupÀn kegyeleti tÀrgy: az
irodalom eleven tÀplÀl¢kÀvÀ kell vÀlnia.Ê Nos,
f¡ggetlen¡l attÂl, hogy ki fogalmazta meg
mindezt, szerintem semmit sem jelent. LÀtvÀ-
nyos szÂvirÀg  ä mik¢nt ´nmagÀban bÁrÀlatom
bevezetû mondata is az lenne.

MÀr csak ez¢rt is rem¢lem, hogy a fenti-
ekben siker¡lt ¢rz¢keltetni: a sokat emlege-
tett szerkesztû OsvÀt Ernûh´z az ÁrÀsain keresz-
t¡l lehet igazÀn k´zel f¢rkûzni. Mindenek-
elûtt a Nyugat ¢s elûzm¢nyei miatt lenne jÂ,
ha a jelzett kieg¢szÁt¢sekkel ¢s ig¢nyesebb
sz´veggondozÀssal a k¢sûbbiekben m¢g m¢-
lyebben tudnÀnk a Gondolatjel GrÂfjÀnak ¢s
a Pontosvesszû LovagjÀnak Àlarca m´g¢ te-
kinteni.

SÀnta GÀbor

HAZAUTAZçSOK,
V¹R¹S POSTAKOCSI

N°LKºL

KÀlnay Ad¢l: F¢nyk¢p anyÀm kez¢ben
Pantaleon KulturÀlis Egyes¡let, 1992.
104 oldal, Àr n¢lk¡l

KÀlnay Ad¢l: SzindbÀd ism¢t elindul
çrgus KiadÂäSz¢phalom K´nyvmühely, 1994.
135 oldal, 180 Ft

KÀlnay Ad¢l: K´vek ideje
çrgus KiadÂäSz¢phalom K´nyvmühely, 1996.
227 oldal, 600 Ft

KÀlnay Ad¢lnak hat k´nyve jelent meg ed-
dig: a felsoroltakon kÁv¡l egy mesereg¢ny,
egy verses k¢pesk´nyv ¢s az elsû k´tetben
szereplû T°L cÁmü kisreg¢ny, amit a szerzû
1994-ben ´nÀllÂ k´nyvk¢nt ism¢t k´zreadott.
Egy ¢vtizeddel ezelûtt befutott ÁrÂnak szÀmÁ-
tott volna, aki ezt elmondhatja magÀrÂl; KÀl-
nay Ad¢l pedig majdhogynem a pÀlyakezdûk
k´z¢ sorolÂdik, ¢s a kritikusok figyelm¢t is
kev¢ss¢ siker¡lt felkeltenie. A kev¢s fellelhetû
recenziÂ szerzûje is z´mmel a legifjabbak k´-
z¡l valÂ, akik rÀjuk rÂtt szerkesztûi vagy ta-
nÀri feladatot teljesÁtettek a kritika megÁrÀsa-
kor. A szakma nevesebbjei nem ¢rezt¢k fel-
adatuknak a k´tetek bÁrÀlatÀt. Vajon mi¢rt?

KÀlnay Ad¢l egyes sz´vegei ä k¡l´n´sen
az elsû k¢t k´tetben olvashatÂ kisprÂzÀk ¢s a
K¹VEK IDEJ°-ben olvashatÂ kisreg¢ny, a Hç-
BORöS T¹RT°NET ä nem gyûzik meg a sokat
prÂbÀlt kritikust arrÂl, hogy amit olvas, az
csakugyan egy sz¢pÁrÂ prÂzÀja. A jÂ prÂzÀnak
egyfajta belsû l¢legz¢se van; ahogyan a k¡-
l´nb´zû mondatr¢szek, k´l´nb´zû hangren-
dü ¢s z´ng¢ss¢gü hangzÂk, egyszerü ¢s
´sszetett, alÀ- ¢s f´l¢rendelt, r´vid ¢s hosszÃ
mondatok vÀltogatjÀk egymÀst, vagy ¢ppen
tudatosan komponÀlt egyformasÀgban hulla-
nak egymÀsra, ez a nyelvi alapl¡ktet¢s, senki
mÀs¢val ´ssze nem t¢veszthetû faktÃra alkot-
ja az irodalmi mü alapr¢teg¢t. M¢g nem biz-
tos, hogy festeni tud majd, de a vÀszna min-
denesetre mÀr megvan annak, aki k¢pes en-
nek a fel¡letnek a megalkotÀsÀra; ¢s a t¢tel
megfordÁtÀsa mÀr bizonyos: aki nem k¢pes
rÀ, az sohasem hozhat l¢tre irodalmi müal-
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