
A P R Ó C I K K E K 

Költő a javítóintézetben. Ily címmel 
a minap kuriózus hír érkezett napilap-
jainkhoz az Egyesült-Államokból. Arról 
szólt a híradás, hogy egy i f jú amerikai 
költő egy újvilági lapban verset írt 
Amerika címmel s benne nem valami 
nagy elragadtatással szólt szülőföldjé-
ről, kereken kijelentvén, hogy ott min-
den megvásárolható. 

A vers miat t két társadalmi szövet-
ség kezdeményezésére bírói eljárás in-
dult meg, a bírák kijelentették, hogy a 
reményteljes fiatal költőnek meg kell 
javulnia s nyomban gondoskodtak 
arról is, hogy e célból pár évre elhelye-
zést nyerjen a wisconsini állami javító-
intézetben. 

Mi e hírről csak azért emlékezünk 
meg, mert alkalmat ad megállapíta-
nunk, hogy ez az ítélet — incredibile 
dictu — nem Magyarországon hozatott . 
Nálunk versben szabad bármit mon-
dani Magyarországról, i t t csak a mű-
vészileg rossz versek kerülnek papír-
kosárba, de a társadalmilag rossz köl-
tők nem kerülnek javítóintézetbe. 

Ebből az következik, hogy Amerika 
lehet ugyan a szabadság h a z á j a : a 
«költői szabadság» hazája nyilván mi 
vagyunk. Ennek jeléül bízvást fel is 
állíthatnók a Költői Szabadság szobrát 
s ha rá pályázatot hirdetünk, csak azt 
kössük ki, hogy ez az emlékmű a new-
yorki kolosszális Szabadság-szobornál— 
valamivel nagyobb legyen . . . Rodrigo. 

Kófic-kritika. A radikálisok i t thon 
maradt exponensei és elvtársaik Szá-
zadunk címmel (emlékeztetőül az egy-
kori Huszadik Századra) folyóiratot 
adnak ki. Programmja homlokegyenest 
ellenkezik azzal, amit alkotó nemzeti 
munkának, a trianoni Magyarországot 
újjáépítő programmnak nevezünk. Vi-
lágnézet és célkitűzés dolgában tehát 
a Századunk a Napkelettel homlok-
egyenest ellenkező parton áll. E kis 
olvasóközönséggel dicsekvő folyóirat 
legutóbbi számában ismerteti a Nap-
kelet Lexikonát. Szószerint idézzük 
ebből az ismertetésből: 

«. . . szerkesztői, írói, ha van is köz-
tük néhány szellemi apróság, másrészt 
ugyanolyan tisztességes és tudományos 

emberek, mint a másik táborbeliek . . . 
Épen ezért a címszók 95%-a ki volna 
cserélhető észrevétlenül a másik ma-
gyar lexikonokéival». — «Mondottuk, 
hogy a lexikon legtöbb munkatársa 
tudományos lelkiismeretességgel, be-
csületesen dolgozott». 

Ezekhez a lényeget érintő megálla-
pításokhoz természetesen olyan «radi-
kális» kíséretet ad a névtelen kritikus, 
ami iskolapéldája annak a szellemnek, 
ízlésnek és elfogultságnak, mely e folyó-
iratot jellemzi. Nincs okunk rá, hogy az 
ismeretlen cikkíró radikális elmefutta-
tásaival behatóbban foglalkozzunk, de 
egy-két megjegyzést még sem mulaszt-
ha tunk el. 

1. Az anonim kritikus megemlít két-
három nevet, amelyet a szerkesztők 
szerinte tendenciózusan és igazságtala-
nul hagytak ki a lexikonból. Ezek kö-
zött említi Acsády Ignácot. Ha mielőtt 
kri t ikát ír, elolvassa azt, amit meg-
bírál, lá t ta volna, hogy ez a név rendes 
helyén benne van a lexikonban. A kri-
t ika egyik alapelve, hogy igazat mond-
jon. 

2. A kritikus kompromittálásnak ne-
vezi azt, hogy a lexikon valakiről meg-
írja, hogy zsidó vallású vagy zsidó szár-
mazású. Ha a megöregedett galileisták-
nál ezt így érzik vagy magyarázzák is, 
a Napkelet Lexikona senkire sem t a r t j a 
kompromittálónak sem a fa já t , sem a 
felekezetét. 

3. A zsidó származást a lexikon állí-
tólag csak azokról í r ja meg nyiltan, 
akiktől «abszolute nem kell tartani». 
Rathenaunál például már hiányzik ez 
az egyenes szókimondás, mert a fele-
kezet megjelölését nála ezt pó to l j a : 
antiszemita fiatalemberek gyilkolták 
meg. «Akikkel nem tanácsos össze-
veszni — mondja tovább a kritikus — 
elkerülik a bélyegzőt». Bélyegző? Tár-
gyilagosságunkra való hivatkozással 
visszautasítjuk a radikális folyóirat 
sértő elszólását. Hogyan? Ez a folyó-
irat bélyegzőnek ta r t j a , ha valakiről 
megállapítást nyer, hogy zsidó? Egyéb-
ként kijelentjük, hogy a halott Rathe-
nau nevével kapcsolatban a «félelem» 
említését felette humorosnak találjuk. 

4. Az ismeretlen cikkíró mérges he-



800 

vülettel valóságos belső titkos m. kir. 
alaposoknak t i tulálja a lexikon szer-
kesztésében résztvett egyetemi és mú-
zeumi szakembereket. De bármennyire 
haragszik is, mégis nyilvánvaló, hogy 
az egyetemek és múzeumok tá ján ala-
posabb és hozzáértőbb szakemberek 
vannak, mint egyéb lexikonoknál mű-
ködő és oly nagy védelembe ve t t ujság-
író «kóficok» (sic). 

5. A kritikus úgy találja, hogy a 
lexikon szerint «az 1897-ben született 
Korngold papája az 1860-ban született 
Korngoldnak». A jó kritikának leg-
elemibb követelménye pedig az, hogy 
szerzője olvasni tudjon és — a jelen 
esetben — magyarul értsen. Mert, aki 
a Napkelet Lexikona Korngold cím-
szavát a kritikus beállítása szerint ér-
telmezi, az fényes bizonyságát adja , 
hogy vagy olvasni nem tud, vagy ma-
gyarul nem ért. 

Van még néhány hasonló mulatságos 
megállapítása a jeles kritikusnak. Amit 
ezeken és a tárgyi elismerésen kívül 
Károlyi Mihály, Jászi Oszkár, Pikler 
Gyula és Szabó Ervin nevével kapcso-
latban terhünkre akar róni, ezt mi di-
cséretnek tekintjük. Hiszen ha van ten-
denciája tárgyilagossággal készült lexi-
konunknak, úgy a nemzeti szellem 
az egyetlen tendenciája, melyet ma-
gunknál is, másoknál is tiszteletben 
ta r tunk. 

A kritikus szerény megállapítása sze-
rint a valóságos belső titkos egyetemi és 
múzeumi alaposok virtust csinálnak 
abból, hogy örökösen szidják az ujság-
írói felületességet, de emellett ők ma-
guk mindennel elkésnek és legalább 
annyi baklövést és leiterjakabot követ-
nek el, mint a lompos kóficok. Ami a 

kóficok gyorsaságát illeti, a jelen eset-
ben kár vele előhozakodni, mert a 
Napkelet Lexikona félévvel ezelőtt 
jelent meg, ennyi idő alat t a legalapo-
sabb egyetemi vagy múzeumi szak-
ember is megbirkózott volna a meg-
ismerésével és ismertetésével. Ami a 
baklövéseket illeti, az egyetemi és mú-
zeumi szakemberek — tudomásunk 
szerint — nem tagadják, hogy tévedni 
emberi dolog, de annyi valótlanságot és 
ferdítést, mint amennyit a lexikon kri-
tikusa cikkecskéjében megenged ma-
gának, már bizonnyal nem tarhatnak 
«emberinek», hanem inkább embertelen-
nek s közülök akárki is talán egész éle-
tében nem tudna elkövetni. Az ujság-
írók szidását pedig jobb lett volna ez-
út ta l nem emlegetni, mert a kritikus 
mérges kis cikkének felületessége, fer-
dítései és kiszólásai azt igazolják, hogy 
nem zörög a haraszt, ha nem fú a szél. 

S hogy félreértés ne legyen, meg-
vallom, hogy e néhány megjegyzést 
nem egyetemi vagy múzeumi szak-
ember tet te, hanem csak egy, a másik 
táborból való Kófic. 

Hibaigazítás. 
A Napkelet má jus 1-i számában 

Gulyás Pál «A művész tervei» c. versébe 
sajtóhiba csúszott be. A 2-ik versszak-
ban (11-ik sor) 

«A temetői lámpájaként» helyett 
csupán 

«temetői lámpájaként» olvasandó. 
Ugyancsak a fenti szerző «Méz» c. 

versében kimaradt egy szó a 16-ik 
sorban, — tehát 

«a zúgó tölgyek erdejében 
a vadárvácska virít» helyett 

«a zúgó tölgyek erdejében 
a vadárvácska így virít» olvasandó. 
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