
Osvát Kálmán 
Ha született szerkesztőket kellene számvetési szán
dékkal felsorolni, a rangos sor bizonyára Osvát 
névvel kezdődne. Osvát Ernőével, aki századunk 
legjobb magyar nyelvű szépirodalmi folyóiratát te
kinthette puritán élete főművének. A legíróibb 
szerkesztőével, aki relatíve alig írt, de abszolúte 
szerkesztett, ezért névjegye a címlapon kívül nem 
kínálkozott máshová észrevételre. 

Található lenne a képzelt felsorolásban a Nyu
gat szerkesztőjétől nem is olyan távol egy másik 
Osvát, akinek nem annyira a redaktori képességei, 
mint inkább az edíciós lehetőségei voltak szeré
nyebbek. Közös helyről indultak el a nagyváradi 
népes Osvát családból, Ernő a jurisprudentia, a két 
évvel fiatalabb Kálmán (szül. 1880) pedig a medi
cina felé. „De afi irodalmi folyóiratot akar csinálni, 
azt a jó Isten sem tudja visszatartani elvetemült 
szándékától" — írta ironikusan az Osvát-barát Li
geti Ernő. Így az idősebb sohasem lett jogász, a 
fiatalabb pedig tizenhat éves orvosi gyakorlattal 
hagyott fel egy szerkesztőségi asztal illúziójáért. 

Osvát Kálmán 1903-ban végezte el a budapesti 
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orvosi egyetemet. Aki az alábbi sorokban található 
adatokat a Magyar Irodalmi Lexikonból és a Ma
gyar Életrajzi Lexikonból akarná véletlenül ellen
őrizni, ne lepődjék meg némi eltéréseken. Ugyanis 
az ott jelzett 1903-as „Szivárvány" c. századfor
dulói szecessziós verseskötetet, és az 1907-es „A je
ruzsálemi templomban" c. biblikus elbeszélést nem 
Osvát Kálmán írta, hanem Osváth Kálmán. Azaz 
h-val írva! Lexikoni összegyúrásukból az orvos 
Osvát szerkesztőt kívánjuk különválasztani a La-
gerlöf-fordító derék protestáns papköltőtől. Osvát 
Ernő huszonöt évesen már a Magyar Géniusz szer
kesztője. A fiatal doktornak, Kálmánnak, noha 
gyermekkorától írói ambíciókat melengetett, eszébe 
nem jutott a család tekintélyéből irodalmi valaki
vé emelkedő fivérét megjelentetésért megkörnyé
kezni. Először a gyulai kórház elmeosztályán volt 
rövid időre gyakornok, majd mint akinek sürgős 
az élnivalója, megfordult orvosként Tekeújfaluban, 
Bátoson, Ugrán, Temesvárott. Körorvosi körútjá
nak utolsó állomása Resicabánya, ahol gyógyszer
ügyben a bányászokért összeveszett a bányatárs
pénztárral. Ügy feldühödött, hogy falnak fordítot
ta a névtábláját (szó szerint) és búcsút mondott a 
gyógyításnak. Megélhetésért megpróbálkozott új
ságírással, a szabadúszó irodalmárok szokásos fog
lalkozásával. A Pesti Naplóba írta turf-sorozatát 
a lóversenyekről. Aztán jött a világháború, s a tu
dósítói noteszt felcserélte az orvosi parolival. A 
kárpáti frontról súlyos térdsebbel tért meg a ma
rosvásárhelyi helyőrségi kórházba. Felgyógyultá
val kinevezték a kórház parancsnokának, így 1919 
után a trianoni döntés már határon túli szolgálati 
helyhez kötötte. 

A megváltozott körülmények közötti tájékozó
dás nehézsége bujtatta ki belőle harminckilenc éve
sen az igazi Osvátot, a szerkesztőt, a folyóirat-szer-



vezőt, a lapindító megszállottat. Legelső fóruma a 
Kemény Zsigmondtól címkölcsönzött Zord Idő, Mol-
ter Károly, Berde Mária, Sipos Domokos, Antalffy 
Endre és Tompa László munkatársaival. A papír 
csak rövid időre futotta, de a kezdeményezés nem! 
Következtek az Erdélyi levelek, Kalauz, Hétfői le
velek, A fölösleges ember, Repríz. Ezeket nagyrészt 
egyedül írta. A Hétfői levelekben például egy pár
tatlan kritikus szellem mondja el különvéleményét 
(mások helyett is) a bürokráciáról, a protekcióról, 
a közönyről. Általában és konkrétan, óvatosan és 
bátran. Egy része „A levelek fiamhoz. Főúr!" ket
tős című kis marosvásárhelyi kötetében is megje
lent. Első fele kilenc levél a fiához, gyermekkori 
emlékeiről, orvosi élményeiről, a második fele: ki
lenc nosztalgikus beszélgetés egy főúrral a régi Pest 
kávéházi életéről. Munkatársa volt a Gaál Gábor 
szerkesztette Korunknak. 1923-ban bocsátotta közre 
a „Románia felfedezése" c. kötetet. Bejárta a Re-
gátot, és naplószerűen számolt^be élményeiről a 
kikötő Konstancától az író Sadoveanuig, az egy
mást megismerés és "megismertetés humánus igé
nyével. Irodalmi összejöveteleken „Ha előadott, 
mindig a legmagasabb igényekkel lépett fel, Goe
théről, Tolsztojról és más hasonló témákról cseve
gett, de folyékony és jól betanult mondatainak haj
lékonysága mögött a szókimondás könyörtelensé-
gével . . . Kitűnő szatirikus, csiszolt stiliszta, tiszte
letre méltóan merész és nem egyszer enfante ter-
rible-je az erdélyi közéletnek. A húszas éveknek és 
egy kicsit az egész hőskornak is az egyik legroman
tikusabb egyénisége" — írta erdélyi írótársa, Ligeti 
Ernő. Legnagyobb vállalkozása az Erdélyi Lexikon 
összeállítása volt, szinte egymaga végezte el egy 
szerkesztőcsoport munkáját. Gaál Gábor írásbeli 
tanúskodása szerint „Az élő és legközelebbi múlt 
Erdélyének a Lexikona a könyv. Első teljes sereg
szemle. Számla és Nyilvántartó. Minden fontos do
log és jelentős közéleti-eleven benne van. Szászok, 
románok, magyarok. A három nép szellemiségei 
először kapnak egymásra világító, együttes értel
met". 

Osvát Kálmán szerkesztőén kívül csak a csa
ládos Osvát Kálmánnak volt nehezebb a helyzete. 
Barátai hihető állítása szerint egyetlen biztos anya
gi bázisa volt — egy vasúti szabadjegy. Szálloda 
helyett általában a vonaton aludt, Vásárhely és Tö
vis között, oda-vissza. A Nyugatot kézirattal Er
délyből sem kísértette. Mindkét Osvátnak tabu ma
radt, csak szerkeszteni és olvasni szabad. Modorá
ban nem volt simulékony, nem tetszelgett tévedhe
tetlen szentenciákkal. Nem érezte például a fiatal 
Tamási Áron folklorisztikus erejét, sem páratlan 
prózai szépségét. 

Bátyjának tragikus halála után átköltözött Bu
dapestre, de itt „extra muros litterae" maradt. A 
Nyugat estjein Móricz Zsigmond elnökletével elő
adásokat tartott az erdélyi irodalomról, de nem ha-
linakötésben és nemzetiszín pántlikával. Így hiva
talos sikerre alig számíthatott. Kis irodalmi kuli
munkákból tengődött a nehéz időkben, orvosi mun
kát Pesten sem vállalt. 1945-ben sajtó alá rendezte 
Osvát Ernő összes írásait, törlesztve a Nyugat-ge
nerációk egyik nagy adósságát. Utolsó éveit Tolsz-
toj, Pascal és Kempis Tamás meghitt társaságában 

töltötte. Akadémiai megbízásból öregen-betegen 
igyekezett jegyzetekbe sűríteni az Osvátok nem 
szűnő Ambrus Zoltán iránti tiszteletét. Ezt a kedv 
szerinti zárómunkát és lecsendesült életet szakította 
félbe az agyvérzés 1953-ban. 

Tisztában volt vele, hogy a szerkesztő mindig 
háttérbeli szürke eminenciás, a pódium előadói pe
dig hamar felejtődnek. A saját szavaival: „uccát 
nem neveznek el rólam, szobrot nem állítanak ne
kem, de itt-ott, keresztúton, ha ketten találkoznak, 
nevem felemlegetik". Szerény jövőbelátása eddig 
beigazolódott. Az erdélyi irodalmárok ez utóbbit 
néha gyakorolják, s e megemlékezés szintén ilyes
félének kívánna megfelelni. 

Szállási Árpád dr. 


