
A P R Ó C I K K E K 

Irók érzékenykedése s a kritika túl-
kapásai. Nemrég olvastunk a Nap-
keletben egy perdöntő jellegű cikket 
a kritikai szabadságról. Más folyó-
iratok is behatóan foglalkoztak e kér-
déssel, egyöntetűen hangoztatva a 
bírálat jogait. Ennek ellenére állandóan 
az írói érzékenykedés szinte komikus 
kinövéseibe ütközünk. S a nők iránti 
tiszteletünk mellett is meg kell mon-
dani : köztük a legkrónikusabbak ez 
érzékenység betegségei. Akadnak olyan 
írónők — persze csak a legtehetség-
telenebbek közt — kik szinte kamatoz-
tatják sértődöttségüket. 

Egyik inkább hirhedt, mint híres 
írónő például egy nemrég megjelent 
könyvével kapcsolatos tárgyilagos, 
részben dicsérő kritika miatt fölhábo-
rodva lármázta föl az összes irodalmi 
kávéházakat és szerkesztőségeket csu-
pán azért, mert az volt az érzése, hogy 
a kritika szerzője nem domborította 
ki eléggé írói erényeit. Sőt odáig ment, 
hogy felelősségre vonta ismerőseit, 
akik az illető kritikusnak bemutatták. 
Ő azt hitte, rendes emberrel hozták 
össze ! Rendes ember alatt értve azt, 
aki a társadalmi konvenciót fölébe 
helyezi az írói erkölcsnek. 

Egyik kritikusunk nemrég a hozzá 
bírálatra küldött könyvhöz mellékelve 
levelet kapott egy ismeretlen szerző-
nőtől. A levél részben hizelgő, rész-
ben fenyítő hangon iratott. Ő nagy 
kritikus, de ne merjen róla rosszat 
írni, mert hiszen a szerző üldözött 
egyén, tudja, hogy összefogtak ellene 
a kritikusok. Mindenki őt gyalázza ! 
De aki őt gyalázza, a magyarság 
érdekei ellen vét. 

Ilyen s hasonló megnyilatkozásokkal 
szemben bizonyos aktív szolidaritás-
nak kellene kialakulni oly írónők s írók 
közt, kik nem óhajtják, hogy az isme-
retség akadálya legyen a szabad véle-
ménynyilvánításnak. Arról lehet vitat-
kozni, egyáltalán üdvös-e, ha az író 
ismeri a kritikusát? De ez a vita mai 
viszonyaink mellett meddő. Budapes-
ten pl. csaknem minden számottevő 
író ismer minden számottevő kritikust. 
S aki nem ismeri, könnyen hozzá 

férkőzhet : ma már nincs meg az 
ismertnevűekben sem az a zárkozott-
ság, amelyről az 1880 körüli regények 
oly titokzatosan írtak. Lehet, hogy 
ez nem mindig jó, de többnyire veszély-
telen az irodalmi morálra nézve. 

Dilettánsok hamis képzelgése, hogy 
komoly írók barátság vagy ellenséges-
ség alapján írnak kritikát. Legfeljebb 
azokkal szemben mutatnak olykor el-
fogultságot, akiket propagálva a maguk 
művészi nézeteit propagálják. Igen 
gyakran tapasztaljuk viszont írói ber-
kekben, hogy jóbarátok hűvösen, sőt 
igaztalanul hűvösen nyilatkoznak egy-
másról, míg sokszor a magánéletben 
ellenfélnek tekintett író is megkapja 
elismerését attól a kritikustól, aki 
egyébként vele egy művészi hitvallást 
követ. E tekintetben még a napi 
kölcsönpénzekből élő, hirhedten szub-
jektív bohémeknél is a teljes tisztesség 
a szabály (s ritka a kivétel), oly tisz-
tesség, melyről bárki, máshivatású 
példát vehetne. Különös jelenség s 
mégis érthető : mert az író a szellem 
harcosa s csak addig író, amíg elvei 
irányítják. Ezek az elvek lehetnek 
tévesek, túlzók, de kell, hogy minden-
nél fontosabbak legyenek számára. 
A pajtáskodást a rossz írók találták 
ki s a dilietánsok művelik. 

Egyébként pedig : a túlzott érzé-
kenység is dilettantizmus csalhatatlan 
jele. Komoly író, aki tudja, mit akar 
s folyton dolgozik a maga igazságának 
érvényesítésén, nem ér rá és nem óhajt 
ellenmondani azoknak, kik rossz véle-
ménnyel vannak róla. Még akkor sem, 
ha a rossz vélemény igaztalan. Leg-
följebb az háborítja, ha személyében 
érzi magát megtámadva, ha a kritikus 
magánéletét szennyezi be, vagy ha 
nyilvánvaló ténybeli tévedés vagy fer-
dítés az írása. 

Hogy napjainkban oly gyakori a 
feltünően elfogult kritika, arra vall, 
hogy elszaporodtak az irodalom kon-
tárak Az elfogult kritika rendszerint 
dicsérően elfogult, bár az ellenkező 
esetre is van példa bőven. Napilapjain-
kat figyelve leginkább a vállveregetően 
felületes és frázisos írások ellen kell 



959 

szavunkat fölemelni. Főképen azonban 
hamarosan keletkező s hamar meg-
szünő kalandos folyóiratocskák rák-
fenéje a nyegle kritikai rovat. Elké-
pesztő abszurdumokat olvasunk például 
egy nemrég született s azóta már ki-
mult lapban. Találomra szedjük ki az 
idézeteket : van a cikkben elég csoda-
bogár, jut is marad is. Egyik pesti 
bulvárlap szépirodalmi rovatvezetőjé-
nek kedvenc költőjéről lesz szó e túl-
hangos s kificamodott írásban. Az 
illető költő nem tehetségtelen : az 
irodalmi rovatvezető azonban felfede-
zési mániában szenved s nem boldog, 
ha évente föl nem födöz egy-két porció 
zsenit. Ezek nagyobb része természete-
sen pár év mulva teljes ismeretlenségbe 
sülyed vissza. 

Ime a vidéki napilapok harsonázó 
zug-stílusában írt cikk néhány mulat-
ságos mondata. 

«Hogy milyen rombolást vitt véghez 
a jelenkor története, melyet a világ-
háború vezetett be, legjobban talán 
az mutatja, hogy egy olyan nagy 
költőt, mint . . . művésztársain s néhány 
kritikusán kívül úgyszólván alig mél-
tattak figyelemre.» 

«Igen erős fényt árasztanak maguk-
ból e költemények, elannyira, hogy 
mint műalkotások fölötte állanak nem-
csak a háborúutáni, hanem a háború-
előtti magyar költői irodalomnak, talán 
vissza egészen Petőfiig.» 

(Mindenesetre ajánljuk a kritikus-
nak a talán gyakoribb használatát.) 

«E kötetével egyszerre kiemelkedett 
korából, föl, Európa nagy költőinek 
a társaságába.» 

«Sok nagy elme megpróbálta már 
a maga szörnyű és végzetes valójában 
megfogni pl. a szerelmi vágyat, ezt az 
emberiség által szürkévé taposott kö-
döt, de egyik sem tudta a képzelet 
számára úgy megérzékíteni mint . . . 
A Szerelemhez írott verse a maga ne-
mében egyetlen a világirodalomban. 
Hihetetlen képekben és hasonlatokban 
örvénylő képzelete, mint egy ezerkarú 
gigászi villámlás világít be a szerelem 
szenvedélyébe, mely az egész világ-
mindenséget uralja !» «Petőfi óta nem 
volt költőnk, aki a lángésznek ekkora 
eredetiségével és lebilincselő erejével 
lépett volna a költészet birodalmába.» 
«Nem használta föl a tiszteletreméltó 
hagyományokat, hanem, mint a szuve-
rén szellemhez illik, hogy e paradoxon-
nal éljek, új hagyományokat terem-
tett.» «A Mágus, amely a kötetet be-
vezeti, feltarthatatlan erővel szárnyal 

a világirodalom költészetének a csú-
csára, elsöpörve maga körül e közép-
szerű világ homályát.» «Átrepülve a 
nyelv szürke rengetegén, különös és 
édes ragyogásban szállt onnan vissza, 
fölfelé : szárnyait, szemét, tollait a 
nyelv ékeivel behímporozva, mint va-
lami ismeretlen madár (! !)» «Szellemét 
a magyar nyelv új díszeibe öltöztetve 
felszállt ama messze ormokra, a többi 
nagynak a társaságába, ahonnan a 
lángész vonzó derengése küldi ránk a 
fényt.» «Megfizethetetlen szolgálatokat 
tett a magyar költészet nyelvének.» 

Végül dicséri az alkalmi kritikus 
a költő felfedezőjét s érdemét azért 
tartja nagynak, mert «alig lehet látni 
lapokban és folyóiratokban tárgyilagos 
kritikát». 

E «lángésszel és nagysággal» tele-
spékelt romantikus kritika elolvasása 
után őszintén megsajnáltam a nem 
tehetségtelen fiatal költőt, mert előre 
láttam, mily ellenhatást fog kiváltani 
ez a «kritika». 

A cikk szerzője nevét aláírta, de bár 
éber figyelemmel kisérem a teljes 
irodalmi termést, meg kellett állapí-
tanom, hogy e nevet még sohasem 
olvastam. Megkérdeztem egy ismerő-
sömet, az azóta megszünt lap külső 
munkatársát : Kicsoda a szerző? Iró? 

— Dehogy író ! Könyvügynök ! — 
volt a válasz. —gal. 

Közérdekű étlapok. Van egy hétfő-
reggeli ujság, mely ez egyébként 
ujságtalan napon,hálát érdemlő módon 
gondoskodik rólunk, hogy azért a leg-
közérdekűbb események felől huszon-
négy órán túl tájékozatlanok még se 
maradjunk. Ezek közé tartozik — már 
szerinte — az is, hogy ki mit evett 
vasárnap ; azaz, szóljunk pontosabban : 
mit ebédeltek az elmult hét hősei. Leg-
utóbb megtette ilyen hősökké — nos 
kiket? Schadl Ernő törvényszéki tanács-
elnököt, az Erdélyi-bűnper tárgyalásá-
nak vezetőjét, meg Molnár Ferencet, a 
felujított Testőr szerzőjét. Nosza, küldte 
az egyik riporterét ehhez, a másikat 
ahhoz. Az, akinek Schadlt «osztották 
ki», mindenképen a rövidebbet húzta. 
Annyira, hogy — ami különben a világ 
legtermészetesebb dolga — az Erdélyi-
ügyre vonatkozólag a tanácselnök úr-
ból egyáltalán semmit sem húzott ki. 
A jeles bíró egy finom mozdulattal 
szerényen elhárította magától a hétfői 
népszerűséget : «Nem vagyok én, kérem, 
primadonna». De mivel a riporter egy 
körúti vendéglőben, vasárnapi ebédje 
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közben vallatta a nagy vallatót, azt 
még Schadl sem akadályozhatta meg, 
hogy bele ne nézzenek a táljába. Bele 
is néztek. Az ujdondász, hogy egészen 
üres kézzel ne menjen haza, megírta, 
hogy mit evett a tanácselnök úr : 
«kolozsvári káposztát s egy szelet tortát 
ebédelt menüben». 

Mennyivel jobb dolga volt annak a 
kollégájának, akit Molnár Ferencre 
szabadítottak rá ! Először is ennek nem 
kellett egy körúti vendéglő székén 
feszengnie : a nagy író hálószobájában, 
«gigászi kerevetkolosszusa» mellett, ké-
nyelmes fotelben várhatta meg, míg 
Molnár felöltözött s megjelent az ebéd-
hez «frissen, elegánsan, valahogy való-
színűtlenül simára beretválva». S már 
a várakozás idejére beléparancsoltak 
egy pohárka francia konyakot. E remek 
apéritif meg néhány cigaretta után 
következett az ebéd. «A menű kitűnő. 
Csirkeaprólékleves, rántott csirke, ká-
posztásrétes, sör, feketekávé, konyak.» 

S végül: nem maradt el az interjú sem, 
Molnár úr jókedvében volt, magától 
kezdett el beszélni s egyáltalán nem 
mondta, hogy : «nem vagyok én, kérem, 
primadonna». 

Már most, aki eddig nem tudta, 
ebből a hétfői ujságszámból megtud-
hatta, ki él jobban : a magyar bíró, 
vagy a magyarországi író? 

S a magyar riporter? Erre már nehe-
zebb felelni. Az ő vasárnapi étlapja 
(lásd fentebb) nagyon ingadozó. Esete 
válogatja. Ha bírót interjúol : rövidebb 
a menü s ahhoz is csak — kibicelhet. 
Ha írót: a «közérdekű» étlap jóval 
tekintélyesebb — s ami fő — feldolgo-
zásában maga is részt vehet. Sőt hozzá, 
mint láttuk, két kupica konyak is 
járul, egy előtte, egy utána. Szóval : 
a magyar riporter vasárnapi étlapja 
akkor helyeztetik legszilárdabb alapra, 
ha a hét hőse magyarországi író. Ilyen-
kor a «közérdekű étlap» egyúttal — ön-
érdekűnek is beválik. Dieudonné. 

A bűnös. A Napkelet november 15-iki számában megjelent Szikoray Sándor-
nak A bűnös című novellája. Ennek tárgya, vagy legalább is a téma lélektani 
magva azonos ama novelláéval, melyet A gyilkos címmel csaknem egy évvel 
ezelőtt én tettem közzé a Nyugat című folyóiratban. Ilyesmit rendszerint sérelem 
formájában szokás felhánytorgatni, de én ezúttal épen a Napkelet írójának 
kívánok e nyilatkozatommal elégtételt szolgáltatni. 

Az igazság ugyanis e kérdésben — minden időbeli sorrend ellenére is — 
az, hogy a magam novellájában felhasznált témát évekkel ezelőtt Szikoray 
Sándortól hallottam s mikor e téma utóbb érdeklődésemet egyre jobban foglal-
koztatni kezdte, alapjául választottam a magam írói elgondolásának, melynek 
megvalósításában azután hozzáfűztem saját lélektani motivációimat, s ezekhez 
képest magában a témában is több mozzanatot módosítottam. 

Ezt a témaátvételt titkolni sohasem volt szándékomban, beismerésére 
sem az a körülmény kényszerít, hogy Szikoray Sándor most régi témáját maga 
is megírta és megjelentette. Jogos írói tulajdonának átvételét megvallottam 
ugyancsak a Nyugatban megjelent A tolvaj című újabb novellámban, mely épen 
az idegen témának rabjául esett, annak igézetéből szabadulni nem tudó írónak 
önvádját és lelkiismereti küzdelmeit kívánta lélektani megvilágításban bemutatni. 

De most, midőn Szikoray Sándor novellája is megjelent, be kell látnom, 
hogy a két műnek szembeötlő témaközössége azt a látszatot keltheti, mintha 
az övé az én korábban megjelent novellámtól függene vagy épen abból merítene. 
Ily körülmények között kötelességemnek éreztem, hogy e kérdést a fentebb 
elmondottak őszinte feltárásával, minden félreértést kizáróan megvilágítsam. 
Mélyen fájlalnám mind azt, ha Szikoray Sándor témájának elsőségében és eredeti-
ségében bárki — akár csak egy pillanatig is — kételkedhetnék, mind pedig azt, 
ha ezzel a kérdéssel kapcsolatban magára a Napkeletre bármi kellemetlenség 
háramlanék. Rédey Mária. 
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