
A P R Ó C I K K E K 

NAGY IRÓK SZÜLETNEK, HITELBE. 

A magyar kritika mindig kénye-
sen, kesztyűs kézzel bánt a magyar 
íróval. Magyar írónak lenni többet 
jelent, lényegesebb küldetést, mint 
franciának vagy angolnak, óvni kell 
a palántát is. És a kritika óvta is, 
a kritikusok inkább kertészek voltak, 
mint kritikusok : ápolták a palántát, 
a vadhajtásokat óvatosan, szinte bo-
csánatkérőn nyesegették. Alig van 
igazán mérges magyar kritikus, alig 
van kíméletlen magyar kritika. Las-
san azonban ez sem lesz elég, mert 
az idők új kritikai hangot követelnek 
meg. Tudják, hogy mi a Waschzettli? 
Az a litografált kiadói reklám, amit 
a könyvek ismertetési példányaiba 
tesznek elküldés előt t : félig himnusz, 
félig árjegyzéki felsorolás. Mostaná-
ban ezek a Waschzettlik virágoznak 
ki — nemsokára a kritikai rovatok-
ban Waschzettlik gyüjteményét ta-
lálja az olvasó, aki zavarban lesz : 
igaz-e mindaz a gyönyörűség, amit a 
kritika hirdet ? Fiatal írók, írónők 
első könyvei jelennek meg, színes ol-
vasmányok, de nagyon kezdő és na-
gyon igyekvő művecskék, — művecs-
kék akkor is, ha 500 oldalasak, — és 
a kritika nem ismer mértéket: ujjong 
és lelkesedik. Hogyan ujjong és lel-
kesedik ? Nincs az a vérmes fantá-
ziájú kiadói reklámember, aki ekkora 
költője lenne a magasztaló giccsnek, 
a kritikátlan reklám-kritikának. Pél-
dául, mit ad az új erdélyi regény szer-
zője ? E z t : «adja azt, amit így, ilyen 
világosan, s mégis himnikusan, ilyen 
ihletett szédületben, s mégis tárgyi-
lagosan, csak hivatott íróművész tud 
adni : a hamisítatlan, igazi erdélyi 
regényt». A könyv, ugye, hihetetlenül 
bő anyagú, egy egész világ van benne, 

s — ahogy az egyszeri kikiáltó mon-
daná : «meg hét falu». A kritikus ha-
bozik is, mert «lehetetlen röviden el-
mondani, mi minden mutatja meg 
őszintén arcát az olvasónak ebben 
a remek könyvben». De azért el-
mondja, egy ujsághasábon, az olvasó 
talán el se olvassa a könyvet: a hal-
mozott gyönyörűség, a teljesség szé-
dülete megárthatna neki. No és mit 
csinál a kritikus, amikor már nem 
tud részletezni, amikor elragadtatá-
sában kögíti ki véleményét ? Ilye-
neket ír : «Változatos gazdag, szín-
pompás regény az XYZ. Drámai ereje 
olyan hatalmas, hogy szinte megcá-
folja írójának asszonyvoltát. Stilusa : 
a székely mesék magyarsága, felépí-
tése : a katedrálisok biztonságára em-
lékeztet. Elolvasása után mindegyre 
visszatérünk hozzá, jeleneteit újra 
és újra átéljük, önkéntelenül idézzük 
friss élményeinket, amíg egészen ma-
gunkévá nem tesszük ezt a megren-
dítő írást, az utóbbi esztendők leg-
szebb magyar könyvét». A palántát 
ugyan csak megóvták ! A szegény 
írónő elhiszi magáról, hogy ő Tolsztoj 
vagy Dosztojevszkij, jottányit sem en-
ged ezentúl a maga írói igazából, — 
s a pici tehetség mit tehet ? Vissza-
vonul a nagyobb írói öntudat elől. 
Az írónő, — vagy író — nyugodt lelki-
ismerettel ír tovább, egyre többet és 
nagyobb terjedelemben, s a vesztes 
csak kettő : az irodalom és a közön-
ség. Az irodalom még könnyen meg-
ússza a dolgot: elfordítja fejét a siker 
előtt és szégyenkezik a festett ko-
porsó előtt, — a közönség pedig el-
olvassa a könyvet, elhiszi, hogy nagy 
írót és remek lektürt olvasott, pedig 
máskülönben harminc oldalon sem 
rágta volna át magát. Igy születnek 
a nagy írók a jó kritika árnyékában ; 
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nevek szállnak szájról-szájra és a 
zsúfolt villamosban áhítattal mondja 
már valaki : «Olvastad a «Fillérek vá-
sárát» ? Remek ! Mit tud az az író !» 
És a közönség elhiszi, hogy az író so-
kat tud, a szerző elhiszi, a kritika el-
hiszi. Legföljebb a papiros, amire a 
népszerű igéket rányomták, szégyelli 
magát. De az se tehet sokat, mert saj-
nos, nem pirulhat el. Palántákból fák 
lesznek, hatalmas fák, fa-katedráli-
sok, de kilométeres magasságukban is 
olyanok, mint a snidling : kívül zöl-
dek és belül üresek. Az igazi írók 
pedig beérik néhány szerényebb el-
ismerő szürke sorral. 

krampampuli. 

A regényíró vajszíve. 
A szekszuálpatológiai problémákat 

terjedelmes iratokban földolgozó regény-
szerző képtelen volt ellentállni nagy-
számú olvasói heves kérlelésének, s mint 
nagy megnyugvással értesülünk róla, 
eleget tesz a sürgetéseknek: megírja most 
befejezett regénye folytatását. A szerzőnő-
nek bizonyára oly gazdag készlete van 
ily beteg erotikus bonyodalmakban, hogy 
a kedves föladat vállalása nem fog na-
gyobb gondot okozni neki. Most már 
mindössze az tölt el élénk kíváncsisággal, 
vajjon bőséges terjedelmű regényei közül 
melyiket fogja most újra megírni, ha 
irodalmunknak nem is, legalább nyom-
tatott betükkel töltött ívpapirjaink gya-
rapodására. Mindig szükségesnek tar-
tottuk írók és közönség, irodalom és ol-
vasók bensőséges kapcsolatát, de csak 
addig, amíg ez nemzeti műveltségünk és 
irodalmunk javát szolgálja. Nem lel-
kesedhetünk e családias kapcsolatoknak 
oly fokáért azonban, amelyben az olvasó 
előírja a szerzőnek, hogy és miről 
mennyit írjon, aminthogy nem lelkesed-
hetünk az igyekvő szerzők ama fajtájáért 
sem, amely készséggel enged a közönség 
sürgetésének. Vajjon mi lesz a jövőben 
a most célhoz talált szende leányzó 
sorsat — kérdik az olvasók s a szerzőnő 

bájosan megnyugtatja őket: lássátok a 
következő köteteket! A szerzőnő terebé-
lyes munkásságának ismerői azonban 
már előre sejtik, hogy szegény hősnő 
előbb-utóbb tragikus összeütközésbe ke-
rül egy perverz férfivel, aki mellől el-
megy, a boldogságot keresve s ezt meg is 
fogja találni hosszas és érdektelen esz-
mélkedések és viták után egy mérhetetlen 
izomzatú, nyugtalan természetű Apolló 
karjaiban, lehetőleg itáliai díszletek, ró-
zsák és plüssök, selymek és hárfazengés 
közepett, cukrozott fügét rágicsálva fi-
nommetszésű fogaival. Változat csupán 
a perverzitás minőségében lehetséges, 
egyébben aligha. Mindenesetre álmaink 
a szerzőnő megnyugtatása nélkül is 
egészségesek lettek volna, s az irodalom 
se vesztett volna semmit, ha ezúttal nem 
enged az unszolásnak és kétségben hagy 
hősének további sorsa felől. De ki és mi 
akadályozhatja meg a regénykolosszu-
sok szerzőit munkásságukban, ki taní-
hatja végre ízlésre az olvasókat, akiket 
az ügyes reklám varázsol e fülledt al-
kotások mögé? Aki az igazi irodalmat, 
irodalom és közönség igazi, nemes kap-
csolatát tartja fontosnak, ügyét az időre 
bízza és szilárdan hiszi, hoy egy higgad-
tabb jövő épp úgy patológiának, iroda-
lomtörténeti kuriózumnak fogja minő-
síteni e népszerű «alkotó» termékeit, 
mint azt az egész szellemet, amely eze-
kért a termékekért, irányítottan vagy 
nem irányítottan, lelkesülni tudott. 

— ay. — 

Z U G S A J T Ó . 
kérdése végre az érdeklődés előterébe 
került. Heves és szigorú rendsza-
bályokat követelő hangokat hallhat-
tunk ezek ellen a gombamód elszapo-
rodott időszaki iratok ellen, amelyek 
gyanús üzelmekből, nyílt és burkolt 
zsarolásokból, megírt és méginkább 
meg nem írt «támadásokból» élnek s 
a «közerkölcs» védelmének nevében 
készséggel szolgálják ki gyarló plety-
káikkal a pikáns érdeklődést. Tiszte-
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letreméltó volna a kávéházi hon-
mentők, zugpolitikusok és amatőr köz-
gazdászok hangos hevülete, ha nem 
érezné mögötte az ember az érdekek 
bonyolult szövevényét, a «ha nem fi-
zetsz nekem, ha nem hirdetsz nálam, 
megtámadlak» elvet. Ezeknek az ira-
toknak a szelleme megfertőzi az utcát, 
terjeszti a hisztériát; riportjaik a 
szenzáció-éhség legvisszataszítóbb 
megnyilatkozásai; nincs az a sovány 
konc, amelyen el nem rágódnának, ha 
pénzt lehet kicsikarni belőle. Nyilat-
kozatokat közölnek, amelyeket a nyi-
latkozó másnap megtagad, tudósak a 
politika, az irodalomtörténet, a szín-
ház és a társadalomtudomány minden 
kérdésében, a «szabad szó» jogán a 
rágalom és rosszhiszeműség erőszakos-
ságával járnak el ; mindentlátó sze-
mük elől nem maradhat rejtve semmi, 
látókörük szinte határtalan, s elménc 
cikkeikben sorra «megkapja a magáét» 
a népszerű futballista és a népszerűt-
len futballbíró, a daliás színész és a 
karcsú színésznő, a törekvő író és a 
türelmes kiadó, a hangos politikus és a 
csöndes tudós, a csöndes politikus és a 
hangos tudós, szóval előbb-utóbb 
mindenki, az áruháztól az utcasöprőn 
át az államférfiúig. Kapunk megrázó 
képeket despotákról és kizsákmányol-
takról, botránkozó beszámolókat bot-
rányokról, a lapok fürgén és fáradha-
tatlanul ébresztik a polgár lelkiisme-
retét, szakértelemmel és buzgón nyug-
talanítják idegzetét. Az «erős kéz» el-
len a «szabadságra» hivatkoznak, az 
igazi szabadság ellen segítségül hívják 
a hisztériát. E fondorlatos zugirászat 
kiirtásának valóban elérkezett az 
ideje. Aki tollat vesz a kezébe, az sú-
lyos felelősséget vállal s eleve aláveti 
magát az erkölcs és mértéktartás tör-
vényének ; aki e törvények ellenére 
ír és szerkeszt, támad és véd, uszít és 
elhallgat, at tól el kell venni a lehető-
ségét annak, hogy a toll és sajtó kö-
r ü l szerepeljen. A szabadságnak egy 
nemesen értelmezett szelleme kívánja 

ezt meg elsősorban, s ez a kívánalom 
nem jelenti a vélemények uniformi-
zálását, de biztosítja a különböző sza-
bad vélemények tekintélyét és hitelét. 
A hitelrontás leggyanúsabb formája 
a «zugsajtó», és eltüntetése nem sérel-
me, de szolgálata a szabadságnak. 
Igen, itt az ideje, hogy kiirtassanak a 
sajtó és irodalom környékéről e kis 
és nagy zsarolók, hirdetésvadászok és 
idegcsiklandozók, e nagyhangú köz-
gazdászok és kevés képességű, recen-
zensek, a közönségre nem tartozó in-
timitások vadászai és a közérdeknek 
ezek a hivatlan és kéretlen, túlokos 
és túlmohó védelmezői. Egy maga-
sabb érdek parancsa mellett eltör-
pülnek az ő kis érdekeik üzelmei; te-
remtessék tiszta légkör, állíttassék 
helyre az írott szó, szabad vélemény 
becsülete, a sajtó tekintélye és a toll 
tisztessége! Őr. 

Legenda a magyar könyv 
röneszánszáról. 

Ne keressük a legendák költőit, úgy-
sem találjuk meg. Nem találjuk meg 
annak a legendának a szerzőjét sem, 
amely azt híreszteli, hogy a könyvki-
adás jó üzlet és a könyvkiadáson a ma-
gyar író csak nyerhet. Mert a legenda 
ebben az esetben is csak legenda : egy 
szó sem igaz belőle. A kiadók közti ver-
seny óriási, egymást akarják agyon-
ütni slágerekkel, írókkal, műfajokkal, 
és legtöbbször saját kiadványaikat ütik 
agyon. Mesterségesen szülik a műfajo-
kat, mesterségesen hitetik el a közönség-
gel, hogy ezt és azt a műfajt vagy írót 
szereti, életét adja valamelyik ellenre-
formáció korabeli hadvezér regényes 
életrajzáért vagy elfuserált ujságírók 
pszichoanalitikus könyv-daganatáért. 
A közönség veszi is a könyvet, amit a 
nyakába sóznak, elhiszi, hogy ő a könyv-
termelés csodás röneszánszának oka és 
értelme. S a könyv talán fogy is, helye-
sebben: bizonyos fajta könyv fogy is. 
De éppen csak egy nem fogy, a magyar 
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író könyve, annak a szerencsétlen ma-
gyar írónak a könyve, aki írónak is író, 
akinek a müve műnek is mű. Egy pil-
pillantás a könyvkereskedő asztalára és 
készen van a mérleg: a nagy külföldi 
reklámmal jól beharangozott népszerű 
angol regényeséletrajzból alig van egy 
is készleten, a «Kétszer kettő négy» című 
francia szerencse-regényből talán annyi 
sem, de egész hegy van készenlétben az 
el-nem-adásra a becsületes író, a nép-
szerű műfajokat kikerülő író könyvéből. 
Lehet, hogy ez is rossz, de a rosszban 
is van különbség: a népszerű, kelendő-
nek bebeszélt műfaj szerzője rosszhi-
szemű, mert kiszolgál, — a nemesebb 
meggyőződésű, porosodó rossz könyv 
írója pedig áldozat, hiszen saját fegy-
vereivel győzik le. A közönség pedig 
megveszi a rosszat a cégéréért — s ott-
hagyja a jót, az ígéretest, a becsületest, 
vagy (horribile dictu) a tehetségest. Igy 
talán tréfa és nyelvöltés az egész patvar-
kodás a népszerű műfajok ellen, a 
rosszhiszemű írók ellen, — de gondolni 
kell arra is, hogy irodalom közönség nél-
kül nem nőhet föl. A jobb magyar írók 
üvegházban írnak, senki hozzájuk nem 
férhet, akkor sem, ha kiadják őket, 
(mert kiadják a jót is), lassan elszo-
kik a fülük a közönség akusztikájától. 
Szerencsétlen lesz az egyensúlyi helyzet 
a jó és a rossz között, s az ocsu között 
elkeveredik a tiszta szem gabona is. 
A könyvkereskedések polcairól elfogy a 
rossz külföldi Ausschuss, a kétes mű-
fajok tiszavirágai — ó, ha csak tisza-
virágok lennének, hiszen semmi kellem 
nincs bennük, semmi könnyű röpt, té-
kozló, felszínes, de szép élet! — és a be-
csületes, tiszta szándékú magyar író las-
san magára marad. A könyvei nőnek, s 
senki a világon nem tudja: él-e s ha él — 
minek? Legföljebb segít magán és nem 
ír. Talán ez a halandóság is szebb a szá-

mára, mint az olvasatlan halhatatlan-
ság. Elégikus Anonymus. 

TACITUS ÉS A ZSIDÓSÁG. 
A Napkelet legutóbbi számában 

olvastuk a következő érdekes és megfel-
lebbezhetetlen megállapításokat: «Nem 
lehet letagadni, hogy a zsidó fajú egyé-
nek szerepe az orosz bolsevizmusban, 
a magyarországi proletárdiktatúrában, 
a németországi marxista pártokban fel-
tűnő nagy volt... A magyarnyelvű 
zsidóságnak 70 százaléka máról hol-
napra megfeledkezett magyarságáról. . . 
A zsidóság tehát fajnak deklarálta ma-
gát ott, ahol ezt jónak látta, de még 
mindig felekezetként akar jelentkezni, 
ahol ezt a szerepet hasznosan kihasznál-
hat jcz». E sorok olvastára önkéntelenül 
eszünkbe jut az a sötét, szinte félelmesen 
lesujtó jellemzés, melyet Tacitus a Hi-
storioe 5. könyvének 4. és 5. fejezeté-
ben a zsidóságról adott: «. . . Szentség-
telen nekik minden, ami nekünk szent, 
viszont megengedett minden, ami szá-
munkra borzalmas . . . a kéjt és gyö-
nyört egy nép se hajhássza annyira, 
mint a zsidó . . . semmitse tanulnak 
meg oly gyorsan, mint megvetni az 
isteneket és megtagadni a hazát. . .» 
(profana illic omnia quae apud nos 
sacra, rursum concessa apud illos 
quae nobis incesta . . . proiectissima 
ad libidinem gens . . . nec quicquam 
prius imbuuntur quam contemnere 
deos, exuere patriam . . .) 

Egészen bizonyos, hogy Stern Samu 
és társai Tacitusnak sem fognak hitelt 
adni, de a nagy történeti tanuságtétel 
nyomán talán ráeszmélnek, hogy a zsi-
dóság mai helyzete sem önhitt és kihívó 
védekezésre, hanem csöndes, fokozott 
önismeretre kötelez. 

Magyar György. 


