
metlenség és egy nagy-nagy, sóhajtó 
kérdőjel: ugyan miért kellett meg-
kardlapozni azokat az i f jakat , akik 
ugyanazt mondták, amit Szomory 
Dezső is mond, hogy nagy szavak zen-
gése, egy élő holdkór és kis angol folyó, 
csizmadia és kéjgáz és semmi gyö-
nyörű? Th. 

Indiszkréciójárvány az irodalomban. 
Egyik irodalmi folyóiratunk nemrégi-
ben hónapokon át enquéte-ezett arról a 
kérdésről, meddig merészkedhet az író 
élő alakok s való tények «bekopirozásá-
ban» költői művébe. Azóta ugyanez a 
folyóirat valósággal rendszeresítette 
lapjain az indiszkréciónak egy külön-
legesebb vá l toza tá t : az önindiszkré-
ciót. Munkatársait rendre elfogja va-
lami rousseaui hevület s nyakra-főre 
írják a vallomásokat életük legintimebb 
részletei felől. Vallanak, vallanak, ahogy 
az már vérbeli naturalistákhoz illik : 
ők a magyar Gorkij Miksák és Strind-
berg Ágostonok. S hogy valami husza-
dik századi pluszt is nyujtsanak, vala-
mennyien be vannak oltva egy kis kö-
telező freudizmussal. Közhírré tétetik s 
orrunkra köttetik, hogy s miként ma-
lackodtak már pendelyes korukban ; 
jóvágású író ma már szégyelné, ha 
gyermekkorában semmi szégyelni va-
lója sem akadna. De ez sem elég. Sze-
rencsére a költőt sem a gólya költötte, 
neki is van apja-anyja, testvére. S «test-
vér testvért , apát fiú elad»: azok ma-
gánéletében is akad némi turkálnivaló. 
Akár fűlik hozzá a fogam, akár nem, 
pontosan értesülnöm kell az önéletíró 
apjának részegeskedéseiről vagy — 
ami még fontosabb és érdekesebb — 
szoknyaűgyeiről. «A házunknál egy 
nagyon szép, fiatal cselédünkkel va-
lami pénzzel elsimított gyermekelhaj-
tási herce-hurca is volt. Meg más 
készenkapott szerelmi ügyeket sem ve-
tet t meg apám.» Teringet té t ! Nem 
halunk meg hát mégsem egészen: to-
vábbélünk gyermekeink kegyeletében. 
Ha pedig egy kicsit szégyenlős szoknya-
vadászok vagyunk : valahogy meg ne 
taníttassuk a f iúnkat betűvetésre . . . 
Nem a művészi nuditásról van i t t szó. 
Inkább arról, amiről Wilde aforizmája 
beszél: «Nincs szebb a meztelen emberi 
testnél — kivéve, ha lyukas nadrágból 
látszik ki». A mi derék önintimpistáink 
azonban a meztelenséget ú jabban kizá-
rólag lyukas nadrággal körítve tálal ják. 
Hogy azután ennek megint mi a freudi 
magyarázata, oly kérdés, melynél par-
lagi műveltségünk csődöt mond. Rodrigo. 
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Mikor a kritikus elszólja magát. Az 
ú j Kossuth-dráma hírlapi bírálóit szem-
melláthatóan feszélyezte az a körül-
mény, hogy ezúttal kétfelé kellett igaz-
ságot szolgáltatniok : a tiszta, nemes 
szándéknak, meg az ezzel arányban nem 
egészen álló eredménynek. Fel há t a 
to jás táncra! — mondják ilyenkor a 
mai kritikusok, amit ugyan Gyulai Pál 
nyilván nem mondott volna, de «Gyulai, 
Gyulai a sírban», s ma már az óvatos 
egyezkedések korát éljük. Holott talán 
az őszinte hazafiúi érzést hódolattal el-
ismerhetnők annak kijelentése nélkül is, 
hogy ez érzés manifesztálásával az író 
«már eleget t e t t annak a hivatásnak, 
amelyet a mai körülmények között az 
ország elvár egy magyar írótól». Ez 
veszedelmes kritikai elv, valósággal 
salvus conductusa minden balsikerű 
jószándéknak, pedig tudvalévő, hogy 
még a pokolba vezető út is jószándék-
kal van kikövezve. 

Nem csoda azután, ha a túlontúl óva-
tos kritikus nagy igyekezetében néha 
nagyot botlik. Ilyesmi esett meg a 
Kossuth egyik bírálóján is. Miután fel-
sorolt négy-öt lényegbevágó kifogást, 
ezzel a merész fordulat tal tér t ki a 
következtetések levonása elől: «. . . de 
mindez az esztétika és kritika dolga. 
Nekünk az a fontos, hogy végre a Nem-
zeti Színház ráeszmélt igazi hivatására, 
hogy magyar tüzeket kell kigyujtania». 

«Mindez az esztétika és kritika dolga?» 
De akkor talán az esztétikusé és kriti-
kusé is . . . S «nekünk» bizonyára nem 
lehet «fontos» más, mint ami a kritikus-
nak is az. 

Jókai Mór orvos-testvérbátyjáról az 
a hír jár ta , hogy mikor egyszer jelen-
létében rosszullét fogott el valakit, két-
ségbeesetten kiáltotta : Az Istenért, ez 
komoly baj , azonnal orvost kell hívni ! 

Még megérjük, hogy színházi főpró-
bán, ha a drámán aggasztó gyengeség 
jelei mutatkoznak, valamelyik bíráló 
elkiáltja magát : A darab komolyan 
beteg, azonnal szaladjanak kritikusért ! 

Rodrigo. 

Irodalmi tehervonatok. Az embernek 
első pillanatban örül a lelke, ha az ál-
dozatkész kiadók által hirdetett gyüj-
teményes kiadásokat szemléli. X. Y. 
összegyüjtött munkái ! N. N. minden 
munkái ! Hirdető oszlopok harsogják 
füledbe íróink nagyságát s ha vidéki 
ember vagy, álmélkodva s duzzadó ön-
érzettel állapítod meg, hogy szerencsés 
csülagzat alatt születtél: belecseppentél 
irodalmunk aranykorába. De kissé tán 


