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A Nyugat – ez az elsôrangú fo-
lyóirat, amely Tamás Gáspár szavai
szerint elérte, hogy szellemi érte-
lemben Európa élvonalába kerül-
jünk – megérdemli, hogy centená-
riumán megemlékezzenek róla.
Egy éven át tartó születésnapi ün-
nepségére meghívást kaptak: szín-
házak, múzeumok, irodalombará-
tok. Az ünnep nem felhôtlen, mert
– mint az az Örkény Színház elô-
adásából is kiderül – a jelen kultu-
rális és politikai állapotaira nézve
levonható tanulságok nem tölthet-
nek el bennünket sem megelége-
déssel, sem önbizalommal. Egy
Nyugat formátumú lap feltûnése
napjainkban olyan ábrándkép, amit
felesleges kergetni: hiszen sem
anyagi, sem szellemi feltételei nin-
csenek meg. Másrészt: a nyugato-
sok által oly bátran és olyan nagy
elánnal ostorozott közállapotok ha-
sonlítani látszanak a maiakra. 

Az Örkény Színház Nyugat-meg-
emlékezése tulajdonképpen szce-
nírozott felolvasóest. A színészek
nem elôlépnek – mint egy ünnepé-
lyen –, hanem megmozdulnak; ki-
mozdulnak, ha éppen az általuk
megszemélyesített híres, egykori
nyugatos, szerkesztô vagy író szólal
meg velük. Aki éppen nem mond
szöveget, az kényelmetlen pózba
mered, mintha csak háttér lenne
egy fényképen. Mintha életlen lenne. 

Nem rá esik a fény.  

Elôször Radnóti Miklós jelenik meg, hogy szomorúan tudassa: a nagy
Nyugat kimúlt. Új nevet kell választani. A névválasztási procedúra ékesen
mutatja, hogy nem léphet lap a Nyugat örökébe; minden elnevezés: sü-
letlenség. 

Radnóti (Dömötör András) egy rozsdásodó korlátba kapaszkodik. Ha jól
sejtem, hajóállomáson vagyunk – Khell Csörsz díszletében W-s járatokra
várunk. Csak ez az egy: a Westre, vagyis a Nyugatra utaló betû állandó.
A számok cserélôdnek, a Nyugat alapításától, 1908-tól haladunk Babits ha-
láláig. Újabb és újabb évek futnak be. Némelyik hosszú gôzcsíkot hagyva
tûnik el a messzeségben. Némelyik alig hagy nyomot. A szerzôk a korlát-
hoz támaszkodva nézik – képzelhetjük így is – a vizet. Mi nézôk: a tenger
vagyunk. Hullámzunk és csapkodunk. Nem folyónak gondolom, ami e
barnás árnyalatú, régi képeket idézô kikötô elôtt morajlik: mert a Nyugat
szerzôi horgonyoznak le egy-egy vers vagy monológ erejéig, és ha róluk
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A Nyugat magánélete
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1941. augusztus 4-én meghal Babits Mihály. Mivel a Nyugat az ô nevére van bejegyezve, a lap har minc -
három éves története is vele véget ér. Azé a lapé, mely minden kétséget kizáróan a magyar kultúra legfon -
tosabb orgánuma volt. Ottlik Gézától Tamás Gáspár Miklósig számos fontos gondolkodó és szerzô egyet ér -
tett abban, hogy olyan csoda, amilyen a Nyugat volt, nem volt és nem lesz. Elsô megjelenése, száz évvel
ezelôtt, a magyar kultúra jelentôs eseménye. A kultúráé: hiszen a Nyugat nemcsak az irodalomra hatott,
nemcsak az irodalomba emelt be addig tabunak számító témákat, hanem a zenébe és a képzômûvé szetbe
is. A folyóirat az elsôk közt méltatja – konkrétan Csáth Géza és Tóth Aladár tollából – Kodály és Bartók Béla
zenéjét, s a Nyugatnak köszönhetô a kilencszázas évek nagy festôinek – többek közt Rippl-Rónainak,
Tihanyi Lajosnak – az elismerése. 
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van szó, kifejezôbb metafora lehet a tenger. A Nyugat mint kimeríthetet-
len kincs. Erôforrás. 

Az Örkény Színház Nyugat 2008–1908 címre keresztelt szcenírozott fel-
olvasóestje is azért nem unalmas egyetlen percre sem – pedig egy felolva-
sóest három órán át a legritkább esetben elviselhetô –, mert a szövegek
húsba vágóak, nem egyszerûen szépek vagy megejtôek, hanem bátrak és
kortalanok. Igaz, az Örkény színészei úgy tolmácsolják ezeket a fontos írá-
sokat – olyan visszafogottan és póztalanul –, hogy némely szerzôt ezután
már csak olyannak tudom látni, amilyen az Örkény színpadán volt.
Móricz Zsigmond azóta olyan, mint Csuja Imre. Ady Széles Lászlóra ha-
sonlít. Tersánszky Józsi Jenôt a fiatal Polgár Csaba testesíti meg. Krúdy
Gyula strandpapucsban, slendriánul: Debreczeny Csaba. Mindenki kapott
egy-egy kihívó ruhadarabot. Izsák Lili minden megjelenô személyiség öl-
tözékéhez illesztett valamilyen elidegenítô elemet: van, aki a frakkhoz bé-
kazöld mellényt volt kénytelen felvenni, van, aki – Krúdy – szmokinghoz
papucsot, Pogány Judit, bár nagyon nem illett hozzá, frakkban lépett elô.
Szerencsére a szerepekbe nem kerül ilyen póz. A szerkesztôk, Réz Pál
(a nyugatosok alapos ismerôje, a – feltételezhetô: szándékosan –
Nyugathoz legközelebb álló lap, a Holmi szerkesztôje) és Várady Szabolcs
költô nem híres, ezerszer idézett szövegeket válogattak (bár ilyen is akad,
és szerencsére: reveláló erôvel szólal meg), hanem olyan írásokat, melyek
azért is üthetik szíven a mai olvasót, mert mai kérdésekre, mai problé-
mákra reagálnak. Semmi szellemidézés. Semmi múltba révedés.
Szomory Dezsô antiszemiták elleni kirohanása ma is éles; már-már paró-
diába hajló, eszelôs levele – eszünkbe juthat Kellér Andor zseniális írása

a mizantróp szerzôrôl – válasz egy Hümér nevû (méltatlan) osztálytársé-
ra: vádbeszéd az antiszemiták és az ostobák ellen. Kerekes Viktória
Szomoryhoz méltóan méltatlankodik: annyira belelovalja magát a tiltako-
zásba, hogy szinte fröcsög. 

De nem az antiszemitizmus az egyetlen kísértet, amely ellen az Örkény
Színház „nyugatosai” az irodalom fokhagymáit felmutatják. A „magyar-
kodás”, a buta nemzetieskedés, a piros-fehér-zöldre mázolt – a magyarság
„védelmében” született – írások is megkapják a magukét: Karinthy Fri -
gyestôl. Ôt Pogány Judit alakítja, szinte átlényegülve Karinthyvá. Nem dü-
hös, hanem metszôen gúnyos, lehengerlôen okos. 

Pogány hidegen, szenvtelenül
mondja el – késôbb – József Attila
híres Reménytelenül-jét. A vers acé-
losan csillog. Lenyûgözôen szo mo -
rú. Az elhangzó költemények mind
szokatlan fényben tûnnek fel, kivé-
ve Kosztolányi Dezsô Hajnali ré -
szeg ségét, aminek Mácsai Pál elô-
adásában leginkább csak a hibái
tûn nek fel. A csilingelése majd-
hogynem idegesítô (ez nem feltét-
lenül a színész hibája). Mégis ová-
ció, a legnagyobb ünneplés fogadja.
(A közönség szinte kicsap a mólóra.) 

Ez is egyértelmûvé teszi, miért
van szükség egy ilyen „nyugatos”
elôadásra: amikor elhangzik Móricz
novellájának címe – Hét krajcár –,
a közönség egy emberként szisz-
szen fel. Igazat kell adnom Spiró
Györgynek, aki azt mondta: alig is-
merjük neves íróinkat, Móriczból
is csak a joviális parasztembert lát-
juk. Pedig Csuja Imre nagyon nem
olyan. Ô Spirót igazolja, aki szerint
Móricznak a polgári világról szóló
regényei, a magánélet jelentékte-
lennek tetszô eseményeit festô írá-
sai fontosabbak, mint a paraszti vi-
lágot megeleveníteni akaró „bar-
bár” mûvek. A szisszenés azt is
je lentette – lehet, nemcsak szá -
mom  ra –, hogy Móriczból ennyi
maradt meg: egy korai novella, egy
remek kis írás. 

Az Örkény Színház kiteregeti a
lap „magánéletét” – ami nem azt
jelenti, hogy a szerzôkét is. A válo-
gatók mintha kínosan ügyeltek vol-
na arra, hogy a nagy írók privát
szférájáról ne sokat tudjunk meg.
Amit mégis megtudunk, azt azért,
hogy lássuk, milyen korban, mi-
lyen körülmények közt éltek szer-
zôink. Kaffka Margit (Takács Nóra
Diána) levele Laci fiához megindító.
Megjelenik benne a Nyugat nagy
nemzedékének számos borzalmas
élménye: a háború, a spanyolnátha,
a kemény internátusok, ahová úgy
kellett az országon átvonuló vészek
elôl bedugni a jobb sorsra szánt
gyerekeket. 

A lap belsô élete sem makulát-
lan: a párbajjal végzôdött Osvát–
Hatvany-vita talán a kelleténél kicsit
nagyobb hangsúlyt kap. Sértô dé -
sek és heveskedések jellemzik a fo-
lyóirat – felülmúlhatatlan – szer -
kesz tôinek éveit. Osvát Ernô a lánya
halála után öngyilkos lesz. A Nyu gat
alkotóinak magánélete is gyakran
tragikus.  

BALRA: Debreczeny Csaba, Pogány Judit és Széles László

JOBBRA: Für Anikó, Csuja Imre és Máthé Zsolt 
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Amikor elhangzik, hogy hány példányban jelent
meg a folyóirat, a nézôk nagy része felháborodik. Pe dig
tény: négyezer példánynál többet sosem adtak el.
Több nyire csak alig ezret.  

A Nyugat mégis sikertörténet. Erre is utal az elôadás
címe is (Nyugat 2008–1908): az élô hagyományra, arra,
hogy a lap az ellendrukkerek ádáz és állandó harca el-
lenére is viszonyítási pont. 

Amikor Karinthy – Pogány Judit hangján – azt
mondja, hogy a haza iránt akkor érzett szeretetet, ami-
kor Berlinbôl hazatérve elôször hallott magyar szót, és
megilletôdöttsége erôsebben kapcsolta szülôföldjéhez,
mint ezernyi hôbörgô, nacionalista szónoklat, arra
gondolok: lehet az is hazaszeretet, az is ennek az ér-
zésnek a megnyilvánulása, hogy meghatódom Krúdy
szövegén, hogy megindít az Ady Endre éjszakáinak
szépsége, a mondatok eleganciája, íze, hasonlíthatat-

lan zamata. Megrendít, hogy egy olyan országban élek,
ahol volt, lehetett: Nyugat.

NYUGAT 2008–1908
(Örkény Színház – 
Mûvészetek Palotája)

Díszlet: Khell Csörsz. Jelmez: Izsák Lili. Zenei
munkatárs: Mácsai János. Dramaturg: Boskovics
Szand ra e. h. Szerkesztette-rendezte: Mácsai Pál.
Szereplôk: Bíró Kriszta, Csuja Imre, Debreczeny
Csa ba, Dömötör András, Für Anikó, Gálffi László,
Hámori Gabriella, Kerekes Éva, Kerekes Viktória,
Mácsai Pál, Máthé Zsolt, Pogány Judit, Polgár Csa ba,
Széles László, Takács Nóra Diána, Végvári Tamás.

szó szoros értelmében a Halál eljövetelével kez-
dôdik Mohácsi István Molière-átirata, azaz a

megszemélyesített Félelem lép be Argan úr szobájába.
A képzelt beteg eredetijében Argan hipochonder, aki
mániákus betegségtudatával tönkreteszi a háznép éle-
tét. Lehet, hogy rájátszik a hipochondriájára, hogy a
családját vegzálja vele, esetleg valóban beteg, ám a fo-
lyamatos gyötréstôl közömbössé vált környezete már
nem veszi észre, amikor tényleg a halálán van (a ren-
dezô választhat a változatok közül, de mixtúrát is al-
kothat belôlük). A testvérek verziójában – a Pécsi
Nemzeti Színház elôadását Mohácsi János rendezte –
viszont megfordul a helyzet, mert a halál (illetve a
Halál) által fenyegetett Argan kétségbeesetten hajto-
gatja, hogy egészséges, jól érzi magát, miért kellene ôt
elvinni, inkább maradna még egy kicsit ezen a földön. 

Mintha csak a beteg embert vihetné el a nagy- vagy
kisbetûs halál!

A szituáció hasonló ahhoz, mint amikor a Peer Gynt -
ben a Gomböntô akarja beolvasztani a haladékot kérô
címszereplôt. Argan, Peerrel ellentétben, nem hoz fel
érveket arra, hogy miért nem aktuális még meghalnia.
Az életben maradás vágyához nincs szükség érvekre.
Mohácsiék a halálfélelem drámájából indulnak ki, és

azt vizsgálják, hogyan hat a környezetre, ha a minden-
napi életet a halálraítéltség tudata határozza meg.
Mint Molière-nél a hipochondria.

A komor felütés ellenére – az eredeti klasszikustól
és a Mohácsiktól elvárható – komédiáról van szó, még
ha az új cselekmény csak részben követi is a régit.
A Halál új fiú a szereplôk között, Auguste ReNoirnak
hívják, mindenki rákérdez, hogy „a festô?” – Széll
Hor váth Lajos bohémesen tekeri a nyakába a sálját,

Koltai Tamás

Ké(s)zen áll 
a Halál
M O L I È R E  –  M O H Á C S I  I S T V Á N :  
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