
A Nyugat,gyógyszerészei" 
A legszínvonalasabb kulturális folyóiratunkat 
1908-ban nem az epigongyűjtő literátus társasá
gok, nem is a század elejei akadémikus irodalom
politika hívta életre, hanem egy olyan hivatalos 
irodalmon kívüli polgári elit, aki Juhász Gyula 
szavait variálva nem látta tegnapnak a holnapot, 

Ady Endrével az élen felismerte, hogy ,,gőzösön 
jár ma már az ember-ész" és önámító illúziók sem 
változtatnak a kegyetlen tényeken, Rákosi Jenő 
alaptalan optimizmusának igazolására. 

A szerkesztők: id. Ignotus, Fenyő Miksa és 
Osvát valamennyien jogászok, s egyben az írás 
tisztelő szerelmesei. A szerkesztőség „felállítása" 
időnként változik, az igény soha. A legrangosabb 
szerzők között tanári végzettségűektől (Babits, Ju
hász Gyula, Kaffka Margit) orvosokig (Csáth Gé
za, Osvát Kálmán, Németh László), filozófusoktól 
(Lukács György, Fülep Lajos) aktív és tekintélyes 
politikusokig (Hegedős Lóránt, Bajcsy-Zsilinszky 
Endre) szinte minden foglalkozású tollforgató meg
található, ha mondanivalója megfelelt az osváti 
mércének. Miért lettek volna a patikusok kivéte
lek, amikor a modern színpad egy hajdani gyógy
szerészsegédnek köszönhette megszületését. 

Igaz, Ibsen a Nyugat megindításának idején 
már két esztendeje halott. Elköltözött kedves 
északi koboldjai közé, a táncoló trollok társaságába. 
Megszűnt hát Peer-Ibsen bolyongása e nem neki 
való világban, de megmaradt a norvég ,,Recept", 
a minden elődjétől elütő lélekábrázolás, véle kez
dődik az új színház, halhatatlan figurái: Nóra, 
Hedda Gabler, Solness, Peer Gynt, Ránk doktor 
átléptek századunkba. A Nyugat első „gyógysze
része" tehát Ibsen Henrik. A gyógyszerkeverésben 
nem vitte sokra. Grimstadt egyik patikájában 
nappal a drogokkal bíbelődött, de éjszakáit már 
drámákba álmodta. 1828-ban született a kis nép 
nagy drámaírója, aki hasonló helyzetéből adódóan 
különös figyelmet tanúsított irántunk, ugyanis 1848 
márciusában Dánia és Németország között Schles-
wig-Holstein miatt háború tört ki. A harcban Nor
végia semleges maradt, a 20 esztendős gyógysze
rész-költő nagy felháborodására. 

Heine és Victor Hugó hangján ő is verset írt 
Magyarországhoz, ebből az alábbi strófa: 

„A szabadsághős seregen barbárok 
vad hordája dúl. — 

a romokra fölhág megint a zsarnok 
és gyilkos vadul. 

Bíborruhás uralkodók, örvendjetek! 
hisz diadalt 

szerzett az erőszak megint, — s a szabadság 
lángja kihalt." 

Ignotus a nagy norvég születésnek centená
riumán A negyvennyolcas Ibsen címmel cikket írt 
a Nyugatba. Érdekes az eszmefuttatása. Össze
hasonlítja Szendrey Júlia, Nóra és George Sand 
alakját, mint típusokat. A női emancipációban ter
mészetesen George Sandé a pálma, arról sem fe
ledkezve meg, hogy Franciaországban könnyebb 
volt Sand helyzete, mint Norvégiában a Nóráké. 
Ignotus szerint 1848 harmadik „kiadása" az 1789-es 
párizsi forradalomnak, mivel akkor senkinek fel 
nem tűnt az, ami a „kommunista manifesztumban 
rejlett és sejlett." Ibsennek nem kellett 1928-ig vár
ni, már az 1908-as kezdő évfolyam bőven foglalko
zik vele. Alkalay Ödön azt a Hedda Gabiért mutat- f \ ^ 
ta be, aki „igazi és belső meghittségben csak vele M^T 
azonos lényű és azonos rangú férfivel élhet", kü- — ü 
lönben belepusztul. Bámulatosan érdekes Bíró La- 229 



jósnak a Leszámolás Ibsennel c. vitairata. Címéből 
az ember azt gondolná, hogy Ady hűséges barátja 
nekiront a nagy norvég drámaírónak, holott éppen 
megvédi. Méghozzá Plechanov dogmatikus táma
dásaitól, aki Ibsen hőseinél folyton a marxi idéze
teket hiányolja. „Nem igaz, hogy ha szocialista az 
ember, akkor minden irodalmi mű végére szocia
lista vezércikkeket kell óhajtania", állapítja meg 
Bíró Lajos. Kár, hogy nem olvasták (vagy elfeled
ték) ezt a remek cikket a szocialista realizmusnak 
nevezett sematizmus egykori megkövetelői. A fia
tal Lukács György már átfogó elemzést ad az Ib
sen-irodalomról. Soraiból sugárzik az Ibsen iránti 
tisztelet, akinek „a kezei között nő3 ami rendes 
színtelenül intellectuális és az absolut festőietlensé-
gig konvencionális életünk55, aki megírta a polgár
ság politikai csődjét, a családi élet széttörését, s az 
egyedüllét fájdalmait, hogy csak a legtalálóbb 
megállapításait idézzük ennek a kolosszálissá nőtt 
kritikusi elmének. Még mindig a kezdő kötetben 
Bárdos Artúr ismerteti Bemard Shaw Ibsen-bre
viáriumát. A könyv sokkal inkább az írójára jel
lemző, mint akiről szól. A hagyományos morál el
len lázadót méltatja darabról darabra (reeenzo-
runk szerint) prokruszteszi kegyetlenséggel. A kez
dő Nyugat Ibsen-kultuszából arra lehetne követ
keztetni, hogy már hazai színházainkat is meghó
dította. Kéri Pál Nemzeti Színház-beli beszámolója 
nem azt mutatja. Sajnos, a Társadalom oszlopai c. 
darabbal nem olyat választottak, „amelyben a pá
paszemes költő-óriás lelkének hangtalan és magá
nyos tengerén jéghegyeken szikrázik a piros nap 
és kegyetlen fenségben áll az égen az északi fény." 
Pedig Ódry tehetségéhez mennyivel méltóbb lett 
volna John Gábriel Borkman. Az 1909-es évfo
lyamban Jász Dezső adja tudtunkra, hogy Ibsen 
patikáját múzeumnak rendezik be. „Ennek a ház
nak minden talpalatnyi földje becses, a gyógyszer
tárnak minden üvegje ereklye, mert Ibsen fejlődé
séhez hozzájárult. . . Egy sötét kis kis patikaszoba: 
a fejlődés Golgotája." A társadalom oszlopai évek
re elvették az Ibsen-rendezők kedvét. A csend 
1917-ben tőrt meg a Peer Gynt Magyar Színház-
beli bemutatásával. Folyóiratunk Figyelő rovata 
alaposan feladja a leckét a mai böngészőnek. Haj
dú Henrik szerint Sebestyén Károly fordítása 
csapnivalóan rossz, az előadásról Schöpflin Aladár 
elragadtatással ír. Hogy lehet rossz szöveget jól 
játszani? Fogas kérdés kétségtelen. Hajdú Henrik 
megállapítása helytálló lenne, mert a következő 
évben már megjelent Patthy Károly fordítása, lé
nyegesen kedvezőbb fogadtatással. Schöpflin a 
címszerepben Törzs Jenőt, Aase anyóként Halmi 
Margitot látta a színpadon, érthető az igényes kri
tikus ellágyulása. Ibsen azt írja az egyik levelében, 
hogy Aase-t a saját anyjáról mintázta meg, ami el 
sem képzelhető másképp. Aki haldokolni látja, 
mindenki édes szülőjére ismert benne. (Később 
Patthy fordítása is korrekcióra szorult, mert e so
rok írója már Áprily gyönyörű átültetésében élvez
hette, a felejthetetlen Ladányi Ferenccel és Gobbi 
Hildával, továbbá Grieg zenéjével, amelyről 
Schöpflin Aladár' nem tesz említést.) Ibsen inter
pretálására 1920-ban ismét a Magyar Színház vál

lalkozott, amikor műsorra tűzte a híres Hedda 
Gabiért. Míg Peer Gynt alakja a norvég folklórból 
nőtt ki, beoltva a szerző utazási szenvedélyével, ad
dig Hedda Gabler már igazi emancipált nő, de tra
gikus sorsában inkább Bovaryné és Karenina An
na, mintsem Nóra rokona, mert Nóra az, aki a há
zasság kötelékéből képes önmagát kiszakítani. A 
darabot az 1920-as évfolyamban ugyancsak Hajdú 
Henrik ismertette, fordítói fenntartásait ezúttal is 
hangsúlyozva. Végre 1923-ban már igényes is
mertetőnk a fordító, norvég eredetiből. Inger asz-
szony történetéről Kosztolányi írja a következőket: 
„Ibsen e szomorújátékát, melyet igen fiatalon írt, 
patikussegéd korában, kevés európai színpadon 
játszották. Érdemes följegyezni, hogy az újpesti 
Blaha Lujza Színház most bemutatta, Hajdú Hen
rik tökéletes tolmácsolásában." A tragédia a XVI. 
századi dán—norvég ellentétel idejét idézi, Inger 
asszony királlyá akarja tenni fiát, ezért feláldozza 
leányát, majd tévedésből őt is megöleti. Ő a „nor
vég Lady Macbeth, ki égő gyertyával kódorog 
nagyravágyó álmai után, régi bűnök hullaszagát 
érzi, várja a bűnhődés koporsóját". Kosztolányi 
megállapításai után csak sajnálhatjuk, hogy ma
napság milyen szegény az Ibsen-repertoár. Ugyan
csak 1923-ban Jászai Mari kezdeményezésére be
mutatták a John Gábriel Borkman zárkózott figu
ráját. Lengyel Menyhért tudósítása szerint „az már 
nem is irodalomtörténész, hanem szociológus, bio
lógus, feladata volna kinyomozni, milyen sokré
tűen hatott". A Vígszínház pompásan érzékeltette 
egy család süllyedő hajóján az értelmetlenül civó
dó testvérek tragédiáját. A címszerepet játszó He
gedűs Gyula mellett Gombaszögi Frida és Varsányi 
Irén remekeltek. Lengyel Menyhért „figyelője" mel
lett Gyergyai Albert is írással hitelesítette a minő
séget. Egy év múlva a Nemzeti Színház Kamara
színháza az alkotása csúcsáról mélységbe zuhanó 
Solnes építőmester drámájával próbálta feledtetni 
a kezdeti fiaskót, ezúttal sikerrel. Ödry és Vízváry 
Mariska mellett Szabados Piroska mutatkozott be, 
Wangel Hilda szerepében. Ismertetését a mindig 
megbízható ízlésű Schöpflin örömmel vállalta, mi
ként a zord protestáns pap Brand ótestamentumi 
figuráját is, aki Ábrahámként áldozza fel fiát, hí
veitől feltétlen követést követel, ami még a rideg 
északon is lehetetlen, ezért el kell buknia. Az or
vos Földi Mihály a Kísértetek c. darabot mutatta 
be a Nyugat olvasóinak (1924), főszereplője egy 
anti-Nóra, aki megalkuvással és alakoskodással 
vállalja a házasság poklát, züllött férje zaklatásait, 
degenerált gyermekük nevelését. Miért hatnak 
még ma is Ibsen-drámák? — teszi fel egy cikkben 
kérdését Alkalay Ödön — (akit már csak a Nyugat 
színházkritikusaként ismerünk), a Vadkacsa és a 
Társadalom támaszai láttán. Nem a történet, noha 
a Vadkacsában a nem vállalt gyermek önkéntes 
halála a világirodalom egyik legszívszorítóbb jele
nete, hanem mert az ibseni tétel mindkét varián
sa, ,,hogy az életet az igazságra kell felépíteni", 
vagy „az életet nem lehet az igazságra felépíteni, 
mert az élethazugság az élet szükségszerűsége" 
adott esetben mindig érvényesül. Művésze válogat
ja, milyen hitető erővel. Ibsen esetében ez a kér-



dés fel sem merülhet. „A lángeszű patikuslegény'* 
(Osvát Ernő megállapítása) mesteri ismerője volt 
az emberi lélek összetételének. A Nemzeti Kama
raszínháza is bemutatta a Kísérteteket. Nóra ellen
tétjét, Alvingnét Márkus Emília alakította, a parali-
tikus Oswaldot Uray Tivadar „szép ökonómiával, 
ízléssel játszotta", ahogy Kürti Pál ismerteti az 
1927. évi előadást. Ibsen születésének centenáriu
mára egyrészt Ignotus írt 48-as cikket, másrészt 
Sigurd Hörst neves kutatót kérte fel a szerkesztő
ség egy tanulmány küldésére. Hajdú Henrik pedig 
lefordította* az Építési tervek c. Ibsen-verset. A 
Térje Vigen átültetésében (Nyugat, 1916) már kellő 
gyakorlatot szerzett. Valószínűleg az ő megállapí
tása óta idézik, hogyan lehetséges, hogy egy kis 
nép, amely nincs annyi, mint Párizs lakossága, vi
lágirodalmi rangú írót tudott adni, míg mi magya
rok nyelvi elszigeteltséggel „vigasztalódunk" kül
földi ismeretlenségünkért. A kérdésre még nem 
kaptunk kielégítő választ. Ugyanakkor mutatták 
be a Vígszínházban Ibsen epilógusát, a Ha mi hol
tak feltámadunk c. darabot. Az ibseni életmű 
absztrakciója az, ahogy (megint csak) Schöpflin 
Aladár megállapítja, de az előadás elhibázott, ta
lán az egy Makay Margit kivételével. Az előadás
ból nem derül ki „a művészetért önmagát feláldo
zó ember tragikus csalódásának kifejezése". A 
Nyugat Babits halálával 1941-ben megszűnt, utol
só színházbemutató a Nóra, búcsúztató méltatója 
Schöpflin. A Nyugat szellemi örököse az Illyés 
Gyula szerkesztette Magyar Csillag lett. Az utolsó 
színházi beszámoló 1943 májusi számának II. kö
tetében található, Rosmersholm a címe. „Ártatla
nul élni" — ez Rosmer drámájának a mottója, ám 
Ibsen szerint „az embert az élet hajtja bűnbe, de 
nem menti fel a felelősség alól". Vajon hány em
bernek borsózott a háta a Madách Színház páho
lyaiban? Rosmer urat Várkonyi Zoltán, Rebekkát, 
a hideg északi démont Mezey Mária varázsolta 
feledhetetlenné. A Nyugatnak és örökösének 1908 
—1943 között az ibseni életmű örökös témája ma
rad. Osvát Ernő az 1900-as Üj Magyar Szemle ha
sábjain még lesújtó kritikát írt róla, ha véleménye 
nem módosul, aligha marad haláláig a „falakon be
lül". A lángeszű patikuslegény — ahogy nevezni 
szerette. 

Ha hazánkban tíz műértőt megkérdeznének, 
hogy nagy piktoraink közül ki volt ifjúkorában pa
tikus bizonyosan mind a tíz Csontváry nevét emlí
tené. Kevésbé ismert, hogy modern festészetünk 
egyik megteremtője, a Csontváryval azonos rangú 
(legfeljebb kevésbé egzotikus) Rippl-Rónai József 
szintén drogistaként kezdte pályafutását. Lévén 
Ady, Babits, Móricz meghitt barátja (akikről jobb 
képeket senki nem festett) a Nyugatban sokkal 
többet találkozunk nevével és műveivel. Dr. Mo-
zsonyi Sándor a Gyógyszerészet 1970. januári szá
mában részletesen megírta, hogy a kaposvári szü
letésű (1861) Rippl 1879—1881 között volt a Buda
pesti Tudományegyetem gyógyszerészhallgatója, 
előtte és utána a kaposvári Schrőder Sándor tulaj
donát képező „Arany-oroszlán"-hoz címzett gyógy
szertárban dolgozott. Festői sugallata nem volt oly 
misztikus, mint a csodálatos „kettősen kollégáé". 

Magyarországon a festészetben legalább olyan 
konzervatív akadémizmus uralkodott, mint az iro
dalomban, ezért a Párizsban beérő Rippl szinte 
természetes szövetségese lett Ady Endrének. Már 
a Nyugat kezdő évfolyamában a Műcsarnok Ta
vasz tárlatáról főleg Rippl-Rónai alkotásait hiá
nyolja Lengyel Géza, mert — úgymond — a ver-
nisszázs hiénák helyett „mi Rippl-Rónaiért és Fé
nyes Adolfért lángolunk, ők Pállik Bélát vásárol
ják". 1911-ben a Nyugat füzetsorozatában kiadta 
Rippl-Rónai emlékezéseit. Megkapó olvasmány, ta
lálkozás Munkácsyval. Van Gogh, Gauguin, Delac-
roix művészetével, a fény városával, árnyoldalai
val (modern művészek kitagadása, Dreyfus-per) 
együtt. Bálint András szerint könyve „pontosan 
egy Rippl-pasztell. Aki így tudja tintára, tollra 
transzponálni azt, ami benne mint piktorban ka
rakterisztikus, az mint íróművész is jelentékeny". 
Az 1919-es Ady-gyászkötetben levelet írt barátjá
nak a mennyországba, az 1923-ban tartott Ady-ün-
nepen a költő-barátja szemeiről beszél. „Mindent 
kiolvastam belőlük, a költőn kívül a legjobb em
bert, a gőgös mokány legényt, a széthulló magyar
ság szimbólumát, akinek különös egyénisége fensé-
gességet árult el, nagyot, nagyobb embert, mint 
bárki korunkban". A Nyugat ugyanezen évfolya
mának hasábjain Elek Artúr új témáiról ír, a Zor-
ka-sorozat variációitól a nagy arcképekig. Pl. a 
Móriczé „megereszkedett oroszlánfej — a szét-
málló őserő zárkózott színességével". Osvát Ernőén 
„az arc, az orr piros foltjai az ezüstös haj árnyé
kában". Babits fején „mintha inkább a karakter 
kialakítására törekedett volna". Ez a bal kéz tá
masztotta, dőlt fej a Nyugat 1924-es évfolyam I. 
kötetének 376. lapján vált örökre ismerősünkké. 
Érdemes visszapillantani az 1915-ben rendezett 
Rippl-Rónai József és a háború c. kiállításra, 
amelynek az Ernst Múzeum biztosított otthont. 
Festőnket a világháború kitörése Franciaország
ban érte. Jellegzetes tollvonásokkal, szálkás vona
lakkal örökítette meg a tömegember pánikpillana
tát, mámorral kevert félelmét, amely a latin né
pekre oly jellemző. Gallhon őneki többszörösen 
kedves. Ott tanult meg látni, saját magát korsze
rűen kifejezni, francia feleséget hozott, a háborút 
éltető csőcselék (amely oly ismerős a Thibault-csa-
ládból) borgőzös dühében mégis majdnem meglin
cselte „az osztrák kémet". Hazatérve viszont gya
nús, mert piktúra ja franciás, felesége francia. A 
mindenen felülemelkedő művész csak megörökí
téssel ítélkezik. Tárlatán látható a hazájáért har
coló francia katona képe, s békésen olvasó nő. A 
Nyugat '915 évi kötetében tollrajzként pihen 
„Goethe utolsó sarjadéka francia fogságban", bár 
a lesütött tekintetű fogoly alig emlékeztet a német 
költőkirályra. Noha tüntető pacifista, 1916-ban 
mégis a szerb—olasz frontra került, igaz csak öt 
hétre és sajtófedezékbe. Később a lövészárokba is. 
Itt találkozott nagy osztrák kollégájával, Oskar 
Kokoschkával, akit lefestett. Közös fénykép is ma
radt róluk. Különben egyikőjük sem szerzett olyan 
elementáris, közvetlen és borzalmas élményeket, 
mint Mednyánszky László, akit az elcsigázott tá
pászkodó szerb fogoly, a tetvészkedő katonák, az 



örök vízszintességre ítélt kadaverek, a hómezőn 
fölsejlő fejfák megörökítése az I. vi lágháborúnak 
legmegrázóbb erejű festőjévé avat ták. Halála után, 
mer t Adyt, Eötvös Lórándot, Csontváryt követően 
ő is rajta van az 1919-es veszteség listán. Rippl-
Rónai igazán szerette, élvezte az életet, kerül te a 
borzalmak megjelenítését. Az említett í róbarátok 
(Ady, Babits, Móricz, Osvát) mellett képet festett 
Fenyő Miksáról, Kar in thy Frigyesről és a fiatal 
Szabó Lőrincről, hogy csak a legnevesebbeket em
lítsük. Amint azt Beck Ö. Fülöp Nyugat-beli cikké
ből tudjuk, egyik híres önarcképét a firenzei Uf-
fizi-gyűjtemény kérte ajándékba, a franciák ra
gyogó Maillol-portréját kapták meg. A Nyugato
sok kedves festőóriása, a lángeszű egykori pat ikus
legény 1927-ben hunyt el szülővárosában. A Nyu
gatban Babits A festő halála c. versével búcsúztat
ta : 

„. . . s éreztük, a vászon mögött m á r csak maga 
a Lélek lehet — 

a Lélek s lakói: meghit t emlékek, otthoni táj , 
vén szoba és rokoni arcok, s hány puha 

asszonyi árny, 
Paris visszafénye, s magyar rétek —" . . . 
Retrospektív kiállításairól a Nyugat mindig 

részletesen beszámolt. Nem volt hiú, pedig tuda tá 
ban volt tehetségének s hazai kortársai közül talán 
neki lett volna legnagyobb esélye a világhírre, 
életművét az értők nagy francia kortársaiéval és 
barátaiéval (Vuillard, Bonnard, Rouault) egyenér
tékűnek tart ják. A kaposvári patikuslegényét. 

A Nyugat „gyógyszerészei" közé sorolhatók 
még természetesen Csontváry és Tömörkény. De 
különösen Csontváryról az utóbbi időkben annyi t 
írtak, hogy bosszantó banali tásoknál aligha tud
nánk többet mondani . Tömörkény gyógyszerkeve
rő előélete sem ismeretlen, ezért csak megemlít jük 
kedvesen csengő nevét. Hogy teljes legyen kedves 
folyóiratunk „farmakológusainak" a listája. 
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