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NINCS N E H E Z E B B és egyben paradoxabb mesterség a kritikánál. Mester-
ség, mert meg lehet, sőt nagyon is meg kell tanulni. A tudatlan 
kritikusnál csak egy rettenetesebb van, a tudálékos. És mégis művé-

szet, mert ha a kritikus nem művész maga is, siralmasan alatta marad a 
művésznek, akit kritizálni akar, akivel tehát legalább is egyenrangúnak kell 
mutatkoznia. 

A kritikus közvetítő a mű és a közönség között. De egyben esetleg 
elriasztója is a közönségnek a műtől, ha bírálata lesujtó róla. Pedig a kritikus-
nak kötelessége a bírálat is. ítéletet kell mondania, javítania, sarkalnia, ösz-
tönöznie, tisztogatnia is kell, hogy egyik legfőbb hivatását, az irodalom szín-
vonalának megtartását mennél jobban teljesíthesse. Abban a törekvésében, 
hogy az irodalmi műveket a közönség felé teljesebb megvilágításba helyezze, 
vele megértesse, sőt megszerettesse, mindig annak az elvnek kell vezérelnie, 
hogy a közönséget igyekezzék a magasabb színvonalhoz fölemelni, s nem meg-
fordítva, a színvonalat a közönség felé leszállítani. Sajnos, ennek igen gyakran 
éppen az ellenkezője történik. A mai magyar irodalmi kritikának olyan elemi 
hibái, olyan sarkalatos gyöngeségei vannak, hogy szinte félve bár és nagy 
szomorúsággal, de meg kell kockáztatni azt a megállapítást, hogy nincs is 
igazában irodalmi kritikánk. 

Vannak felkészült, alapos képzettségű kritikusaink is. Vagy még helye-
sebben, egyes rátermett kritikusaink írnak olykor komoly, a művek lényegébe 
hatoló, megértő és másokat is megvilágosító kritikát, olyan kritikát, amely 
méltó a műhöz, vagy méltó a kritikus fenkölt hivatásához, de olyan szilárd 
alapokon nyugvó egyetemes kritikai szellem, amely biztos irányt szabna 
írói ízlés és közönségérdeklődés helyes és megnyugtató egyensúlyának, 
amelyet az alkotó művész a művet kiérlelő küzdelmei, belső viaskodásai után 
mint önmagának is tanulságos ítéletet elfogadhatna s amelyre az irodalom 
iránt érdeklődő is csalódás nélkül építhetne, amelyet útmutatónak tekint-
hetne s amely láthatatlan kapukat tárna meg előtte a mű rejtett szépségei 
felé s azoknak elmerülőbb, teljesebb élvezéséhez segítené, ilyen magyar kritika 
ma, sajnos, teljességgel hiányzik. Nincs az a meggyőződés meggyőző erejével 
ható, nincs az a fölényes tudásra, kiforrott ízlésre támaszkodó egyetemes 
magyar kritika, amely írókban és olvasókban egyformán biztos közízlést 
tudna teremteni, amely elég erős volna a nyugtalan eklekticizmus kapkodó 
zűrzavarában egyetemes irodalmi közszellemet formálni. 

Nemrégiben Márkus László, aki valamikor maga is egyike volt leg-
képzettebb és legfüggetlenebb ítéletű kritikusainknak, egyik rádióelőadásában 
igen megszívlelésre méltó s kíméletlen szókimondásukban is a javítás jóaka-
ratú szándékától vezérelt igazságokat olvasott rá a magyar kritikára. 

A kritikusnak — állapította meg — mindenekelőtt tekintélyének kell 
lenni. Ez az a «conditio sine qua non», amely nélkül kritika el sem képzelhető. 
A kritikus ítéletét, amelyet a leghelytelenebb előítélet fellebbezhetetlennek 
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szokott mondani, csak ez a tekintély támasztja alá. Ez a tekintély ismerteti 
el mértékadónak az összes illetékes tényezők ; író, közönség és mondjuk, 
kiadók részéről. Ha nincs ez a tekintély, a kritikus ítélete levegő s az egész 
kritika céltalan, hiábavaló intézmény. 

Ezt a tekintélyt a kritikus személyisége adja meg. De nem ám kifogás-
talanul szabott öltözéke vagy László Fülöp portré-szobatisztaságába kíván-
kozó megjelenése, hanem kellő felkészültsége és ítéleteinek fontolt higgadt-
sága, megalapozottsága. A kritikusnak mértékének kell lenni. Ezt a mértéket 
a szilárd alapokon nyugvó műveltség s a legszélesebb körű ismereteken 
pallérozott egyetemes tudás és legelsősorban a legszélesebb irodalmi távlat 
adja meg. El tudok képzelni autodidakta nagy írót. Ott van például Gárdonyi 
vagy O'Neil. De szinte teljességgel elképzelhetetlen autodidakta nagy kritikus, 
bár csaknem elengedhetetlen, hogy az igazi kritikus szűntelen és fárad-
hatatlan autodidaxissal szélesítse világirodalmi ismereteit és amint mondani 
szoktak à jour maradjon az egyre újuló irodalommal. Irodalmi műveltségé-
nek mély gyökerekre van szüksége a multban és mind szélesebben szét-
terülő koronára a jelenben. Csak úgy lehet mértéke, ha van mihez mérnie, 
csak akkor lehet igazán megértő, ha mult és jelen óriási összhangjában szem-
léli a ma jelenségeit. 

Mit látunk ezzel szemben? Azt, hogy gyakran tekintélyes kritikai 
székeket olyan tájékozatlan, az irodalmi rövidnadrágból még jóformán ki se 
cseperedett fiatalemberek töltenek be, akiknek már csak azért sem lehet 
tekintélyük, mert ezt maguk rombolják le szánalmas és nevetséges dolgo-
zataikkal, amelyek mögül nemcsak hogy hiányzik a tudás igazi aranyfedezete, 
hanem őszintén szólva bőg belőlük a tudatlanság. Ezek a kritikusok nemcsak 
az író szellemi szintjének maradnak mélyen alatta, hanem a jobb átlag-
közönségének is. Hogyan várhatják hát, hogy az ilyen kritikának tekintélye 
vagy csak a legkisebb hatása is legyen. Legfeljebb arra jó, hogy más komo-
lyabb kritikusok tekintélyét is aláássa s az egész kritikában megrendítse a 
bizalmat. 

Néha bizony az írónak, aki sok vajúdás, tépelődés, maga fölött tartott 
egyre újuló ítéletek során alkotta meg művét, a legmeglepőbb ellenvetéseket 
kell hallania a kritikáról. Egy darabom és egy költői fordításom során pél-
dául kioktattak, még műveltebb kritikusok is, hogy a középkor az egyszerű-
ségnek, a gyermekien naiv beszédnek s a puritán formáknak korszaka. Álmél-
kodva hallottam mindezt a középkorról, amely a dekoratív gazdagság mór 
és gótikus csodáit teremtette, a trubadur költészet s az óriási színpadi gépe-
zeteket mozgató, misztériumok szülője volt. A kritika ezzel szemben okta-
lanul a primitívséget vadássza a mai misztériumokban is. Mikor ezt teszi, 
összetéveszti a primitívséget a stilizáltsággal és megfeledkezik arról, hogy a 
misztériumoknak mindkét újjászületése, úgy a calderoni spanyol, mint a 
neoromantikus angol és német elsősorban a hofmannsthali, a barokk jegyé-
ben történt. Talán ezen a jogcímen kifogásolják a mai misztériumok egy-
némely barokk jellegzetességét? A mi kritikánk általában valami alsóbb-
rendűnek, lekicsinyelni valónak, külsőségesnek tekinti mindazt, ami barokk. 
Talán csak azért, mert néhány építészünk egy-két gyöngébb neobarokk alko-
tással támasztott versenyt a sokszor még sokkal sivárabb dobozstílusnak. 
Közben azonban megfeledkeztek Greco, Velasquez, Rembrandt s a portugál 
és spanyol építészet félelmes hatalmú barokkjáról. 

De hát a mi kritikusaink azok, akik ha rendesen nem is tudnak sokat, 
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de mindig mindent jobban tudnak. Csortos Gyula a maga bölcs és józan 
ösztönével így formálta meg erről alkotott helyes felfogását: a kritikusnak 
okvetlen kell valami hibát találnia, azért kritikus. Csakugyan így van. Leg-
több kritikus azzal leplezi az igazi tudás hiányát, hogy nagyon is tudósnak 
akar mutatkozni. Bár inkább maga szorult tanulásra, mindenáron tanítani 
próbál. Fölényt igyekszik mutatni, hogy ezzel szerezzen magának némi 
tekintélyt, de inkább fölényeskedő, mint fölényes, mert az igazi fölényt csak 
a széleskörű tudás, a biztos tájékozottság adja meg. Ez pedig a legtöbbször 
hiányzik azokból a fiatal kritikusokból, akik főképen a napi sajtóban a föl-
tétlen csalhatatlanság nagyképű pózával döntenek elevenek és holtak fölött, 
lefitymáló szavakkal intézik el hónapok, sokszor évek lelkiismeretes, tehet-
séges, sok nehéz benső tusa ízzó pillanat kohójában kiforrott munkáját. Igaz 
tekintély nem ad súlyt ítéletüknek, de a közönséget megtévesztheti a lap 
tekintélye, amelyet a kritikuséval azonosíthat s amit az ítélet a tekintély 
hiánya folytán súlyából veszít, azt kiegyenlítheti az írónak és művének 
ártó hatásában a széleskörű nyilvánosság, amelyet esetleg a lap nagy elter-
jedtsége ad neki. Szomorú csak rágondolni is, kik és milyen sorok alá írják 
nevüket azokon a helyeken, ahol egykor Vörösmarty, Bajza, Péterfy, Riedl 
Frigyes, Ambrus Zoltán neve ékeskedett s milyen fölénnyel vallják magukat 
ezek egyenes utódainak. 

Ezeknek a kritikáknak fölényeskedő nagyképűségük mellett másik 
jellemvonásuk a semmitmondó üresség. Akiknek nincs meg a biztos tájé-
kozottságuk, akik kellő felkészültség híján nyúlnak a kritikusi tollhoz, 
legtöbbször nem mernek, mert nem is tudnak ítéletet mondani. Tartózkodnak 
a határozott állásfoglalástól, akár bizonyos ösztönös szeméremérzetből, akár 
mert nem akarják önmagukat kipellengérezni. Igy születnek meg a ma 
annyira általános, zagyva és mellébeszélő kritikák, amelyek a leggondosabban 
vigyáznak arra, hogy valamiképen véleményt ne mondjanak. Mindenről 
beszélnek, csak arról nem, amiről tulaj donképen beszélniök kellene. Hűvös 
általánosságokban mozognak és legtöbbször azt a benyomást keltik, hogy 
szerzőjük kritikai függetlenségét legmesszebbmenőleg a megkritizált mű 
ismeretétől sem engedte befolyásolni. 

Az ilyen kritika nemcsak ítéletet nem mond, de nem is ismerteti a 
művet, nem is igyekszik azt közelebb vinni az olvasóhoz. Pedig ez is egyik 
feladata a kritikának. Feladata főképen most, amikor az irodalom szereti a 
hermetikus formákat, amikor az író inkább sejtet, mint kimond, amikor 
félig mondott szavakkal, megszaggatott gondolatsorokkal arra törekszik, 
hogy az olvasót mintegy munkatársává tegye az alkotásban. A mai irodalmi 
művek szeretik a homályt, semmitől sem idegenkednek jobban, mint attól az 
aprólékos elemzéstől, amely egyetlen láncszemecskét sem hagyott a lelki 
bonyodalmakban felderítetlenül. Ma a kritikusra vár az a feladat, hogy 
ezeket a homályos pontokat tisztázza vagy legalább is irányt mutasson az 
olvasónak, merre keresse ő maga a hiányok pótlását, a kiegészítő és meg-
világító összefüggéseket. 

Legtöbb mai kritikában hiába keressük ezt. A kritikus vagy rideg nem-
törődömséggel mellőzi az érthetetlenségnek és homálynak földerítését, sőt 
a lényeget megkerülő, zavaros szóáradatával csak fokozza azt, vagy mingyárt 
ellenségesen áll szembe azzal, amit első pillanatra maga sem ért meg. Lehet, 
hogy egyes írók műveiben üres póz, erőszakolt eredetieskedés, kellemetlen 
modorosság ez a homály. Sokszor azonban nagy írói mélységek eddig fel 
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nem tárt tájai, az őszinteségnek, az író lelke legbensőbb rezdüléseinek olyan 
teljességre törekvő kifejezése idézi elő, hogy ezt a homályt nem lehet és nem 
is szabad mint kellemetlen extravaganciát gúnyosan lekicsinyelni. A nálunk 
olyan tartós és áldatlan irodalmi szakadást is az idézte elő, hogy a hivatalos 
és akkor egyedül tekintélyes kritika a századforduló irodalmi megújhodásá-
nak kezdetén mingyárt ellenséges attitűdöt mutatott az új irodalom látszóla-
gos homályosságaival szemben, még mielőtt megérteni vagy eloszlatni 
próbálta volna ezt a homályt. 

Erre a másik oldalon az ellenkező véglettel feleltek. Ignotus, ennek az 
irodalmi megújhodásnak úttörő, szálláscsináló kritikusa kétségkívül igen 
nagy készültségű és komoly ítéletű esztéta volt. Tűzzel és tudással harcolt 
az új tehetségek érvényesüléséért, s ha a finom megkülönböztetéseknél a 
bonyolult kifejezési formákkal maga is beletévedt sokszor abba a kritikában 
nem jogosult homályosságba, amelynek irodalmi polgárjogáért küzdött, 
mégis nagy kultúrát és őszinte meggyőződést képvisel a magyar kritikában. 
Ezt igazságosan meg kell állapítani. A nyomdokain haladók azonban már 
a homály modorosságát tekintették a tehetség ismérvének s akinél ezt nem 
találták meg, attól, lett légyen bármilyen nagy tehetség, megtagadták az 
elismerést. Ezzel kezdődött a klikkszellem érvényesülése a kritikában s a 
kritikának pártfegyverré köszörülése az egymással szemben álló irodalmi 
csoportok harcaiban. 

Erre a harcos kritikára még visszatérek. Előbb azonban arról a kriti-
káról akarok beszélni, amely nem harcol, hanem mingyárt diadalmenetet ül, 
amely nem üt, hanem simogat, amely nem ismeri a bírálat hangját, csak a 
szertelen magasztalásét. Félig-meddig ilyen már az a mellébeszélő, hangzatos 
szóhalmaz, amellyel a készületlen kritikus igyekszik szakértelme hiányát 
leplezni. De még inkább ilyen az, amelyet az irodalmi pajtáskodás helyez el 
a vele egy csoportba, közös ízlés vagy lapkötelékbe tartozó írók műveiről 
saját nyilvánosságának sajtószerveiben. Ezek az úgynevezett kritikák csak 
a szuperlatívuszok harsonás hangját ismerik. Jelzőik a szivárvány minden 
színében pompáznak, ítéleteik és megállapításaik valóságos apoteozisok. Ha 
ezeknek hihetnénk, boldog és büszke öntudattal állapíthatnók meg, hány 
kivételes remekmű születik évente a magyar irodalomban, hány soha nem 
látott új tehetség üstököspályája indul el. Volt egy folyóiratunk, amely egy 
időben hemzsegett ezektől a pajtáskodó kritikáktól. Vannak napilapok, 
amelyek alig írnak más könyvről, mint amely az érdekeltségükhöz tartozó 
kiadóvállalatnál jelent meg, de arról azután csak égig harsanó magasztalást. 
Szinte azt lehetne mondani, hogy a becsületes, befolyástól mentes kritika 
valóságos fehér holló. Darabról, könyvről nagyjában előre meg lehet mon-
dani, melyik lapban és folyóiratban milyen kritika fog megjelenni. 

Ezt a kritikát alig lehet már megkülönböztetni azoktól a fizetett reklám-
cikkektől, amelyekkel a kiadó igyekszik íróit és könyveit népszerűsíteni. Nem 
tudom, melyik vette fel a másik hangját, de sokszor úgy hasonlítanak egy-
máshoz, mint az ikertestvérek. Nem lehet őket egymástól megkülönböztetni, 
legfeljebb talán a kiadói kommüniké hangja decensebb, megírása nagyobb 
hozzáértésre vall. 

Ennek pedig nem sok értelme van. A közönséget néhány csalódás 
hamar kiábrándítja ebből a kritikából, amely így éppen ellenkező célt ér el, 
nemhogy megkedveltetné a közönséggel a könyvet, hanem éppen for-
dítva, elidegeníti azt tőle. Kiábrándítja az irodalomból, úgyhogy okos kiadóknak 
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nincs őszintébb kívánságuk, mint ehelyett a kommünikeesztétaság helyett a 
komoly, felkészült, becsületes és szigorú kritika. A szerzőknek is csak ez 
lehet az érdekük s nagyon gyengécske író lehet az, akit egynéhány pajtási 
magasztalás megnyugtat, ha ő maga érzi, milyen gyöngét alkotott, pedig 
ha igazi író, ezt föltétlenül éreznie kell. 

A kritika lehet harcos, sőt talán jó is, ha az. Harcolhat valamiért, 
vagy harcolhat valami ellen. Az irodalomtörténet számos esetet ismer, 
amikor a kritika a meggyőződés hevével és a meggyőzés erejével küzdötte 
ki új tehetségek vagy új irányok érvényesülését. Az is joga, sőt egyenesen 
kötelessége a kritikának, hogy álértékek vagy ízlésbeli eltévelyedések ellen 
síkra szálljon. A mult század végén valósággal kilépett a kritika kimért aka-
démikus hűvösségéből és senkisem talált kivetnivalót abban, ha a kritikus 
a támadó temperamentum színességével, a szenvedély átfűtöttségével állt 
ki meggyőződésének igaza mellett. A parittya és lant kettős erejével vágtatott 
neki a lagymatag középszerűségnek és cseppet sem lehet csodálkozni azon, 
hogy maga sem maradt lagymatag, amikor éppen ezt a lagymatagságot 
ostorozta. 

A kritika tehát lehet harci eszköz, de semmiesetre sem lehet eszköze 
az irodalmi bosszúállásnak. Pedig nálunk nagyon sokszor használják arra. 
Ja j annak a kritikusnak, aki maga is szerző, ha bátran, és nyiltan kimondja 
a véleményét. Csak arra lesnek, hogy legközelebb ő is a nyilvánosság elé 
lépjen. A megbántott író nem restel személyesen visszaütni, ha mingyárt 
kilátszik is írásából a lóláb. De nemcsak ő üt vissza, hanem elvbarátai, 
szűkebb vagy tágabb baráti körének kritikusai is. Egy kis koppintásért 
valóságos jégeső zúdul rá vissza. Szemfüles legyen az a kritikus, aki vala-
milyen összefoglaló tanulmányt ír, jól ügyeljen arra, hogy valakit ki ne 
felejtsen. Mert jaj neki, ha csak egy-két jelentéktelen név kimarad akár 
jogosan is. De szempontjaival nem törődnek a bosszút lihegő kihagyottak 
és kíméletlenül elverik vagy elveretik rajta a port. A példák egész sorával 
szolgálhatnék erre akár a legközelebbi multból. 

Itt felmerül az a kérdés, lehet-e alkotó író kritikus. Sokan amellett 
törnek pálcát, hogy szigorúan el kell választani az alkotó írásművészetet a 
kritikáról. Aki verset, novellát, regényt, darabot ír, ne írjon kritikát is. 
Ne írjon már saját jól felfogott érdekében sem, mert mint író szenvedi meg, 
amit mint kritikus az érzékenyeknek vét. Viszont ne írjon az alkotó művész 
kritikát azért sem, mert esetleg nem tudja megőrizni íróversenytársaival 
szemben pártatlanságát. Én éppen ellenkező véleményen vagyok. Nem 
hiszem, hogy jó és igazságos kritikus lehet az, aki maga nincs tisztában az 
alkotás minden küzdelmével. Az igazi megértés elsősorban e küzdelem vajú-
dásának közös átéléséből fakad. Gyönge jellem az, aki nem tud fölülemel-
kedni a konkurrens irígység kicsinyes érzésén. Az ilyen akkor sem tudná 
megőrizni függetlenségét, ha csak kritikát írna. Mint írónak legfeljebb vál-
lalnia kell azt a kockázatot, hogy majd alkotásait a kritikusnak szóló gyű-
lölet nyilai fogják elárasztani. 

Olyan kritika különben, amelyet mindenki egyformán pártatlannak 
és igazságosnak ismer el, nem volt és nem is lesz. Minden kritikusnak lehet-
nek, sőt vannak bizonyos előítéletei, rokonszenvei és ellenszenvei, amelyeket 
teljesen legyőzni sohasem tud. Az nem is baj, ha olykor bizonyos fokig lát-
szatra igazságtalan is ítéleteiben. Az a fontos, hogy befelé, önmagával szem-
ben, legjobb meggyőződése szerint igazságos legyen, hogy olvasói is érezzék 
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milyen kemény, meg nem alkuvó törekvés élt benne, hogy tudása és ízlése 
szerint igazságos, részrehajlatlan ítéletet mondjon. Ez az, amit a legkevesebb 
magyar kritikán lehet száz százalékig megérezni. Az sem nagyon megnyug-
tató, ha olykor a kritikus a legszigorúbb catói togát ölti magára, de sokkal 
kevésbbé indokolt esetben szívesen tesz engedményt a «lágyabb ének» felé. 
Ez is mindennapos jelenség a magyar kritikában. 

Helytelen a kritikába irodalompolitikát keverni. A kritika őrizze meg 
érinthetetlenséget és az irodalompolitika keressen más teret az érvényesülésre 
és céljainak munkálására. Az azonban nem irodalompolitika, ha a kritika 
pártfogásába vesz olyan igazi tehetségeket, akiket az irodalmi csoportok szol-
gálatában álló pártos kritika elismerni nem akar. Ez éppen ellenkezőleg 
a kritika igazságos harca az irodalompolitikai szempontok szerint igazodó 
kritika ellen. 

A «Napkelet» kezdettől fogva egyik alapvető céljául tűzte ki, hogy 
igazi kritikai orgánum legyen, és mennél szélesebb körben igazi felkészült-
séggel, bátran és részrehajlatlanul mondja meg kritikai véleményét. Ezt a célt 
a jövőben sem fogja szem elől téveszteni s a mai sanyarú időben is fellegvára 
kíván lenni a magasszínvonalú és független magyar kritikának. 

Szimpátia Nobel-díj? 

Talán nem is lenne Nobel-díj, ha 
nem lepne meg. Mert akárhogy is van, 
Pearl S. Buck Nobel-díja meglepetés. 
Sokan — nagyon sokan — szeretik az 
írónő regényeit, aki ezeket a gáncsos-
kodó sorokat írja, meg kell, hogy 
vallja: Az édes anyaföld, a Keleti szél, 
nyugati szél néki is kedves emléke. 
Csak éppen a kitüntetés kissé túlmé-
retezett. Hogy ítélkezhessünk, nézzük 
csak meg egy pillanatra a rokonszenves 
írónőt. Pearl S. Buck kínai születésű, 
angol eredetű asszony, aki regényeiben 
aprólékos gonddal ábrázolja a külön-
böző kínai néprétegek életét. Meleg,finom 
pasztellszínei vannak, néha valóban 
hasonlítanak sorai, képei, hangulatai 
az akvarell-festők képeire. Ez azonban 
csak egyik oldala tehetségének, a másik 
már kevésbbé jó anyag: igyekszik a 
kelleténél is jobban szórakoztatni. 
Ilyenkor erősen Streeter-Aldrich, 
Grimshaw, Mitchell nyomdokain ha-
lad, szivesen vizenyősít el érzékeny 
részekkel egyébként nemes, keményen 
formált profilokat. Mintha jószívű 
lenne: neked is adok, te literátor, de 
szívem a közönségé, neki adom a leg-
többet. És a közönség méltányolja is. 

A kritikus zsörtölődése igazán nem 
lenne becsületes, ha nem méltányolná a 
közönség érdeklődését, nem tartaná 
szépnek, érdemeltnek, csöppet sem le-
alacsonyítónak a sikert. Pearl S. Buck 
írói kvalitásai miatt is megérdemelten 
népszerű író, ő a közvetítő, aki a nagy-
közönséget a reggeli magazinok után 
fogékonnyá tudja tenni arra, hogy el-
alvás előtt esetleg Flaubert-tolvassanak. 
Ha ezért kapta meg a Nobel-díjat, 
senki sem irigyelheti tőle, hiszen nála 
jobban, előkelőbben, méltányosabban 
senki meg nem érdemelné. Igaz, hogy 
ez nem esik a Nobel-díj feladatai körébe. 
És a világirodalomban nagyon sok 
tehetség várja már ezt a legmagasabb 
fémjelzést, köztük jó néhány magyar 
író is, akik jóval magasabban járnak 
Pearl S. Buck szintjénél. Legyünk hát 
jószívűek és ismerjük be: írói kvali-
tásaiért, irodalomtörténeti összekötő-
tiszti érdemeiért nem nagyon nagy, de 
nem is nagyon kicsi író kapta a nagy 
kitüntetést. De lehetnénk rosszmájúak 
is és megjegyezhetnénk: a japán-kínai 
viszály kellős közepén nem a világ 
demokráciáinak összefogása-e a stock-
holmi döntés, hogy nyomatékosan Kína 
mellett hívják föl a figyelmet? Ne fenje 
be politika ezeket a literátori sorokat, 
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de ha így lenne, az elefántcsonttorony 
leghosszabb szakállú vénjei is csóvál-
hatják sok mindent látott fejüket: hát 
a Nobel-díj sem igyekszik objektív 

lenni? Egy aktuális csípés kedvéért, 
alaposan lábára lép az irodalom belső 
önkormányzatának, előkelőbb tekinté-
lyének? Egy zsörtölődő. 

A magyar lelkiismeret nevé-
ben. 

Nem foglalkozunk politikával, de 
mégis a magyar lelkiismeret nevében rá 
kell mutatnunk az utóbbi napok egy 
riasztóan szomorú ellentétére. Mialatt 
a magyar élet nagyszerű, névtelen hősei, 
honvédeink halnikész hőslelkűséggel 
állottak őrt odafent a magyar végeken, 
idehaza az egy nevezőre nehezen hoz-
ható honatgák egy tarka csoportja azzal 
szórakozott, hogy beléfújva az «alkot-
mányos lelkiismeret» kürtjébe, olyan 
kilépési színjátékot rendezett, melybe 
belérengett az egész magyar Olympus. 
Aztán következett a jól ismert parla-
menti műsor: honmentő botrányok s 
olyan beszédek, melyek nyomán szé-
gyenpír öntötte el arcunkat s a felhábo-
rodás vihara zúgott végig az országon. 
Bennünket az urak taktikázása, a csel-
szövések és palotaforradalmak, a hősies 
ki- és belépések nem érdekelnek. A re-
formszomjas magyar közvélemény len-
dületét megállítani többé nem lehet. 
A nagy megtisztulás munkáját nem 
lehet megakasztani. De keserűségünket 
nem fojthatjuk el és eszünkbe jut Juve-
nalis maró panasza: 

Terra malos homines nunc educat 
atque pusillos1 

Ergo deus, quicumque aspexit, ridet 
et odit. 

Kassai István. 
1 A föld csak gyarló és gyenge em-

bereket nevel. Az Isten bármerre néz 
tehát , csak nevet és sajnál. 

A fellobogózott Budapest. 
Mikor november 2-án este Magyar-

ország miniszterelnöke a rádió szárnyán 
bejelentette a magyar föltámadás nagy-
szerű nyitányát, minden magyar szívet 

forró örömhullámok öntöttek el. Mintha 
húsz nehéz és örömtelen esztendő min-
den keserűsége és könnye egy pillanat 
alatt fölszáradt volna. Méltán remél-
hettük, hogy Budapest házai hivatalos 
felszólítás nélkül pár órán belül olyan 
zászlódíszt öltenek, aminőre példa még 
nem volt. Sajnos, megint csalódtunk. 
A budapesti házsorok álmos közönye és 
lelketlen szürkesége az időközben meg-
jelent polgármesteri rendelet ellenére 
sem engedett föl: mintha ez a város 
nem tudna igazán örülni! Nemzeti 
színeket a házak ormán csak elszórtan 
lengetett a szél. Hatalmas paloták és 
bérkaszárnyák tulajdonosai — mintha 
idegenek volnának — csak kelletlenül, 
ímmel-ámmal tettek eleget a polgármes-
teri felszólításnak. Sokszor százméteres 
homlokzatokon csak egyetlen, padlás-
ablakba rejtett zászlócska szomorkodott. 
A zászlók méretezése és elhelyezése 
terén pedig felháborító összevisszaság 
uralkodott. A város díszítését nem lehet 
egyének önkényére bízni. Az ünnep-
lőbe öltözött városkép egysége csak 
középponti irányítással oldható meg. 
Külföldön már régen szigorú rendeletek 
kötelezik a háztulajdonosokat, hogy 
nemzeti ünnepeken házaikat a nap 
emelkedett hangulatához méltó, egységes 
méretű zászlókkal díszítsék s egyben a 
zászlók elhelyezésére vonatkozólag is 
pontos utasításokat adnak. Ezt a példát 
mi is bátran követhetjük. Szigorú pol-
gármesteri rendelettel kell kötelezni a 
háztulajdonosokat egységes méretű és 
megfelelő számú nemzeti lobogó beszer-
zésére. Ez a befektetés nem jelent na-
gyobb megterhelést az érdekeltek részére, 
de még ha jelentene is, olyanokkal 
szemben, akik nagy napokban önkéntes 
áldozatra nem voltak hajlandók, rész-
vétünk nincs, csak megvetésünk. 

Magyar György. 
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Magazinok tündöklése és alkonya. 

E betiltott orgánumokhoz, ame-
lyek most keresztül estek a minisz-
terelnökség sajtórostáján, semmi kö-
zünk nem volt idáig, aminthogy nem 
volt köze hozzájuk a magyar művelő-
désnek sem akár a magyarság, akár 
pedig a művészi színvonal és érték 
szempontjából. Most azonban mégis 
foglalkoznunk kell velük, mert úgy 
érezzük, hogy a megfellebbezhetetlen 
rendelkezések egy semmiképpen visz-
sza nem kívánható korszak alkonyát 
jelenti. E betiltott együttesből, ki-
emelkedik két orgánum, amelyek 
közül az egyik kizárólagosan és ki-
mondottan pályázott az alantas ösz-
tönök szolgálatára, a másik pedig 
színvonalasabban, de egyetemeseb-
ben a színházi kultúra kuliszája mö-
gött, annak védelmében művelte 
kissé szelídebben ugyanezt. Nehogy 
valaki most azt mondja, hogy kül-
földön is vannak ilyen magazinok s 
egyenesen kultúrszükséglet volt ná-
lunk is az ilyeneknek az életre bábás-
kodása, csakhogy ezek sem színvonal-
ban, sem szellemben nem hasonlítot-
tak francia és más testvéreikre. Az 
úgynevezett magazin nem sok szót 
érdemelt, a másikra azonban, amely 
megdönthetetlen bálványa volt bizo-
nyos faji ízlésű hölgyközönségnek 
Budapesten, a csonkahatárokon túl 
és külföldön. Ez az orgánum fejlesz-
tette ki a liberális lapok által fém-
jelzett «úrleány» és úriasszony» típu-
sát, ez arriváltatott masamódlányo-
kat sztárokká — természetesen csak 
saját hasábjain —, ez bontotta meg 
annak az erkölcsi nevelésnek egyen-
súlyát a vidéki úrileányok lelkében, 
amit szüleiktől vagy az iskolában 
kaptak. Ők voltak a magyar földön 
való meghonosítói az Amerikából el-
indult «szépségkirálynő»-választ ások 
hóbortjának. A «miss Hungaria» cí-
met ők tették fogalommá egy időre 
még a megtévesztett ízlésű vérbeli 

magyar közönség előtt is, s hogy ez 
által milyen rombolást végeztek a 
naivabb leánylelkekben, arról fölös-
leges is beszélni. Az elérhetetlen és 
hamis csillogás, a lokálok és bárok 
világának karrierjei és sztárjai az ő 
hasábjaikon váltak vonzóvá, kelle-
tővé, sőt életcéllá. Sokan megtanul-
ták, hogy mi a könnyű érvényesülés, 
siker, a meggazdagodás titka és álta-
lában mi a nő hivatása. Már szerin-
tük. Az, hogy a valóság reácsúfolt 
ezekre s amíg egy célhoz, ér tízezren 
szenvednek hajótörést és válnak meg-
hasonlottá, azzal nem törődtek. Ér-
tettek a női és férfi hiúság kamatoz-
tatásához. Üzlet volt, jól bevált. 
A lap egy-egy száma újólag felajzott 
érdeklődést váltott ki azok között, 
akik lelkileg és beidegzésük szerint 
hatása alá tartoztak. A hetilap sze-
relmesei minden bizonnyal megszen-
vedik a hiányát, utóvégre nem 
könnyű egy megszokott élvezeti cikk-
ről lemondani: dohányról, alkoholról 
s így e lapról sem. A kávéházakban 
már nem ostromolják a pikkolófiút 
a dupla borravalók ígéretével a heti-
lapért, hogy óraszámra böngészges-
sék, mert azt a választ kapják : Nincs 
többé. Megértjük a sóhajt, a sápíto-
zást és méltatlankodást, amely erre 
a kijelentésre feltör: «Millen idők, 
millen idők» bizony : «Tempora mu-
tantur et nos mutamur in ilis . . .» 
Változnak az idők, s ez a betiltó ren-
delkezés csak azt tette, amit a ma-
gyar közönség öntudatra ébredt íz-
lése úgyis rövidesen elvégzett volna. 

Madame Sans-Gène. 

Magyar városok. 
«Városokat kaptak önök, városo-

kat!» — mondotta lelkesen egy olasz 
ujságíró barátom, aki szemtanuja volt 
a kassai bevonulás felséges történelmi 
pompájának. Ragyogó arccal újságolta 
el nekem mindazt amit látott, de min-
den élményének elmondása ebbe a most 
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idézett mondatban csúcsosodott ki. Két-
szer is mondotta, hogy «városok» és e 
pillanatban én is megéreztem, milyen 
különös zenei és annak burka alatt 
mekkora értelmi jelentősége van ennek 
az olasz szónak: Cittá. Olasz zsurna-
liszta barátom nem először van itt 
Magyarországon, ismeri jól a Csonka-
országot, bejárta az alföldet, megmutat-
ták neki a filmekből már túlontúl is 
ismert idegenforgalmi látványosságain-
kat, azonban sohasem szökkent még 
ilyen magasra belső megbecsülése irán-
tunk, mint most, amikor látta a fel-
szabadult magyar felvidéki városokat. 
Vagy ahogyan ő mondotta: városokat 
látott. A hatalmas latin-olasz kultúrán 
nevelődött olasz publicista megfeled-
kezett a szokványos kötelező tetszés-
nyilvánítástól és valóságosan elbűvölve 
állott meg a közel 500 éves, Árpádházi 
Szent Erzsébetről elnevezett kassai dóm 
gótikus épülettömbje előtt. Ebben a 
pillanatban, megérezte mi a magyar 
történelem, mi a magyar kultúra és 
ekkor lett előtte igaziból egészé a ma-
gyarság lelki arca. Nem is titkolta 
előttem: az volt az érzése, hogy az ősi 
latin gyökerű kultúra messze északra 
nyúlt rádiusát látta meg Kassán, az ősi 
dóm előtt. Azét a kultúráét, amely 
Rómából ágazott ki és a magyarságon 
keresztül a Kárpátokig nyúlt. A dóm, 
a szárnyas oltárok, a felvidéki városok 
olasz rinascimento-beli középületei, pa-
lotái, szuggesztív módon ismertették 
meg mivelünk. Ó, nem véletlen, hogy 
ez a magyarság ott felfelé túl a Duna 
vonalán és keletre, túl a Királyhágón 
templomokat, palotákat, színházakat, 
főiskolákat épített. Nem véletlen ez, 
aminthogy olasz ujságíró barátom is 
rögtön megértette, hogy miért volt Kassa 
a Felvidék szíve Kolozsvárral egyetem-
ben és majdnem egyidőben a magyar 
színházi kultúra elindítója. Olasz ba-
rátomnak nem volt módja megnéznie 
az idegen megszállás alatt már lebon-
tott kolozsvári Farkas-utcai kőszín-
házat, azonban Kassa után már fo-

galma van a magyar történelmi mult 
tőlünk elvitathatatlan kincseiről. Meg-
állapítása azonban nemcsak számára 
tanulság, hanem nekünk is az. Városo-
kat kaptunk. Igen. Városokat, amelyek 
a cseh megszállás alatt is istápolták 
a magyar kulturát és a magyarság 
számarányát meghaladó módon támo-
gatták a magyar ujságokat, a magyar 
könyveket, a magyar színpadot. Mert 
a városok ezt jelentik. A kultúra sze-
retetét. Trianon utáni esztendőkben 
mintha kissé egyoldalúvá kezdett volna 
fejlődni a magyar látás. Megállapításo-
kat hallottunk a magyarság jövendő 
hivatásáról, s ezek bizony elkanyaródást 
jelentettek az eddigi vonaltól. Minden 
tisztelet és becsület az eddig elhanyagolt 
alföldön való kulturális munka ered-
ményeinek, mégis különösen örülnünk 
kell a felvidéki magyar városok vissza-
térésének. Mert nemcsak a magyar 
kultúra kap áldozatos híveket ő bennük, 
hanem visszatér velük az a nyugtalan, 
az az erjesztő magyar szellem is, amely 
ezeket a városokat annakidején fel-
építette, fenntartotta számunkra és egé-
szebbé tette a már csonkulni és homá-
lyosodni kezdő magyar hivatás-tuda-
tot is. Pasquino. 

Ami Bonkáló rutén cikkéből ki-
maradt. 

A Budapesti Szemle novemberi 
számában jelent meg Bonkáló Sándor : 
Képek a kárpátal ja i ru tén irodalom-
ból című cikke. 

Örömmel ve t tük kezünkbe a cikket, 
mert szükségesnek t a r t juk , hogy a most 
időszerű ruténkérdés irodalmi és iro-
dalomtörténeti vonatkozásaival is 
megismerkedjék a magyar olvasó-
közönség. 

Meglepetéssel lá t tuk azonban, hogy 
Bonkáló ahelyett , hogy át tekinthető 
történeti vázlatot adna a kárpátal ja i , 
vagyis magyarországi rutén irodalom 
fejlődéséről, s e vázlaton belül rá-
muta tna azokra az időszakokra, me-
lyek során a magyar és rutén irodalmi 
kapcsolatok kétségtelenül k imuta tha-
tók, a szigorú bíráló ka tedrá já ra ül föl, 
s a mai rutén irodalom ostorozására 
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fekteti a fősúlyt. Ad ugyan némi tör-
téneti vázlatot , de — nem tud juk , mi 
okból — a magyar vonatkozásokat 
egyáltalán nem veszi figyelembe, ho-
lott ezek, különösen a XVII I . század 
közepétől, döntő fontosságúak a rutén 
irodalom történet i fejlődésének vizs-
gálatánál. 

Nem vonjuk kétségbe Bonkáló 
elismert szaktudását és jóhiszemű-
ségét. 

S nem kívánjuk azt sem, hogy a 
ruténkérdés végleges megoldásának 
küszöbén az irodalomtörténész hamis, 
vagy akár csak erőszakolt elméletek 
fölállításával átlátszó és kétesértékű 
propagandát próbáljon csinálni. 

Az irodalom célja csakis az iroda-
lom lehet. 

De ha a kárpáta l ja i rutén irodalom-
ról beszélünk, nem hagyhat juk figyel-
men kívül, hogy a rutén népi nyelv az 
1800-as magyar szabadságtörekvések-
kel kapcsolatban nyert polgárjogot. 
Nem szabad elfelednünk: hogy a Rutén 
Almanachot (Ruszalka Dnisztrovaja) 
Saskevics Marcián, a legkiválóbb kár-
pátal jai ru tén költők egyike Budán 
adta ki, még 48 előtt, s a rutén népi 
nyelv e kötetben szerepel először iro-
dalmi nyelvként. Nem szabad elfeled-
keznünk arról a — ruténeknél — pél-
dátlanul lendületes irodalmi életről, 
mely a magyar nemzeti költészet föl-
lendülésével karöltve, és annak ösz-
tönző hatására indult meg Ungban, 
Beregben, Mármarosban. Par tycki j 
szerkesztésében irodalmi folyóiratot 
is adtak ki Zorja (Hajnal) címen. Az 
1860-as években alakult meg a Prosz-
vita (Felvilágosultság) nevű rutén iro-
dalmi egylet. Számos kitűnő kárpát-
aljai ru tén költő és író t ű n t föl ezekben 
az időkben : Usztijanovics, Verohrat-
szkij, Saranevics, Ogonovszkij és még 
sokan ; ezekről Bonkáló egy szót sem 
ír, s a «XVIII. század magyar kul túr-
hatásáról» is csak egy sorban, mintegy 
mellékesen tesz említést. 

Nem ír a rutén mese- és népdal-
gyüjteményekről sem, amelyek ékesen 
szóló bizonyítékai a szép és fejlett 
rutén népköltészetnek, s ezenfelül 
érdekes példáit t aná lha t juk bennük a 
keleti-felvidéki magyar és rutén nép-
mesék és népdalok egymásrahatásá-
nak. (Lehoczky : Magyar-orosz nép-

dalok. Sárospatak 1864; Szémán : 
Sáros vármegye népköltészete. Kéz-
irat.) A ruténnyelvű gyüj temények 
közül említ jük meg Golovackij négy-
kötetes gyüjtését : Narodnyja pesni 
galickoj i ugorskoj Rusi. (Galíciai és 
magyarországi rutén népdalok), vagy 
Hna tyuk hatkötetes gyüjtését : E tno-
graficni materijali z uhorskoi Rusi 
(Magyarföldi rutén etnográfiai anyag). 

S bár Bonkáló megállapítja, hogy 
a mai rutén irodalmat «csak versek, 
elbeszélések, novellák alkot ják, egyéb 
műfa jokban nem tud figyelemreméltó 
munká t fölmutatni , és még ez az iro-
dalom sem egységes», nem vonja le a 
következtetést , mely szinte önként 
kínálkozik. Nem mondja ki világosan, 
hogy a rutén irodalom csak akkor 
fejlődhetik tovább a 800-as évek által 
megjelölt alapokon, ha a ru tén nép 
fölszabadul az elnyomás alól. Ha a szó 
és a véleménymondás szabad lesz a 
Keleti Kárpátok alat t . 

Én magam zempléni származású 
vagyok, s mint ilyen, még azt tehetem 
hozzá, hogy a Keleti-Felvidék csodá-
latos hegyei, erdői, sziklái, történelmi 
emlékektől terhes légköre az ot t élő 
rutén és magyar írók közt föltétlen 
élményközösséget jelentettek, és fog-
nak jelenteni mindig. Ez az élmény-
közösség bizonyos egységbe foglalja a 
kárpáta l ja i irodalmat. 

Ne legyünk tekintet tel — s e helyen 
nem is szabad tekintet tel lennünk — 
gazdasági, politikai és egyéb szem-
pontokra, nézzük a rutén kérdést tisz-
tán irodalmi szemszögből, és meg kell 
ál lapítanunk, hogyha Kárpá ta l j án el-
választ ják egymástól a rutén és a 
magyar írókat, ezáltal — mint a tör-
ténelmi példa is m u t a t j a — az egy-
séges kárpátal ja i irodalmi élet tovább-
fejlődését is megakadályozzák. Pedig 
ez az irodalmi élet sokra és nagyra 
hivatot t . 

Mégegyszer hangsúlyozzuk : ismer-
jük Bonkáló Sándor kiváló tá jékozot t -
ságát a szláv irodalmak terén, és nem 
tud juk , mi okból mellőzte a fönt-
említett — s bizonyára általa is ismert 
— fontos dokumentumok fölsorolását 
és méltatását . 

Szükségesnek t a r to t tuk azonban, 
hogy a hiányokat pótoljuk. 

i f j . Ambrózy Ágoston 


