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A K R I T I K A V Á L S Á G A 
Irta: Asztalos Dezső 

I. 

MA J D N E M minden fogalom idővel önmaga paradoxonjává 
érik. Ez tör tént a kapitalisztikus liberálizmus fogalmával 
is. A kapitalisztikus liberálizmus kezdetben az elnyomottak 

fölszabadítását, az egész társadalom egyenjogúságát jelentette. 
S hovatovább a fölé-alárendeltségnek, a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségnek jogforrásává lett. 

Csupán irodalmi síkban nézve a dolgot — ez a kapitalisztikus 
liberálizmus kevés jót eredményezett, annál több rosszat. Amit 
az egyik kezével adott , jóformán azt is visszavette a másikkal. 
A külön írói egyéniség korlátlan kifejlődését szellemi vonatko-
zásban — sajtószabadságával — lehetővé tette, viszont anyagi 
vagy közönségsikerében — a tömegízlésnek kedvező tömeg-
termelésével — gátolta. Az így előállott helyzetben az írónak 
választania kellett «egy tál lencse» és «üdvössége» között. A tömeg 
simogatást, könnyed szórakozást vár t tőle, nem sértődékeny 
kényelmének megzavarását. S a kiadói számítás jórészt igyeke-
zett pártfogolni a tömeg érzékenységének maga-kímélő józansá-
gát. Akadtak íróink — köztük pl. az egyébként tehetséges Zilahy 
Lajos is —, akik kiegyeztek s ezzel destruálódtak tömegeink 
tapsa és pénze kedvéért. Az önérzetesebbek persze visszauta-
sították a kiszolgáló-szerepet. S mi lett velük? Vagy dacosan 
a magyar társadalom ellen hangolódtak, vagy előkelően elzár-
kóztak. Előbbi esetben egy idegen vérű és érdekű, az uralkodó 
magyar társadalommal szembenálló rend vértezett bajnokaiként 
harcoltak, mint Ady Endre. Ha erre sem voltak kaphatók, ki-
verten toporzékoltak és lassanként a görög monda Aiaxához hason-
lóan vakultak el, mint Szabó Dezső. Utóbbi esetben távol az 
élettől — akarva-akaratlanul — elirodalmiasodtak még az oly 
magasrangú vezérszellemek is, mint Babits Mihály, — a Szomory 
Dezsők és Révész Bélák meg — tudjuk jól — egyenesen a modo-
ros különcködés szárazbetegségébe estek. 

Igy zárta el politika irodalmunk szociális megerősödésének 
ú t j á t az egyén szabadversenyére, tömegtermelésére esküvő 
kapitalisztikus liberálizmus így vette el egyéni irodalmi rezgé-
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seinktől magasrangúan kollektív mozgásrendszerük, szerves egy-
ségesülésük lehetőségét. Ha az irodalom csakugyan viszony-
fogalom : írók és olvasók szellemi viszonya írott művek közvetí-
tésével, — ahogy Horváth János vallja —, akkor a huszadik 
század elejének magyar irodalmát végső fokon a kapitalisztikus 
liberálizmus tömegízlésének vonzása szakította ketté. Szóban-
forgó irodalmunk paradoxhelyzetének és abban a paradoxonok 
divatának e politikai irány paradoxjellegűvé válása a szociális oka. 

De a kapitalisztikus liberálizmus tömegízlésének mérge 
még mélyebbre is behatolt irodalmunk szervezetébe. Gyöngítette 
annak önbizalmát mindenfaj ta társadalmi magatartása esetében. 
A szellem önbizalma pedig mennyire szükséges ahhoz, hogy az 
írók fenntartás nélkül, önfeláldozóan az örökkévalóság jegyében, 
szemüket a csillagokra függesztve munkálkodjanak! Vajjon 
talán a kereszténységnek lett volna-e nálunk annyi vértanuja, 
ha józan honfitársaink hitében, képzeletében és akaratában a 
túlvilági élet boldogsága nem leemberiesítve, közelhozva : szinte 
reális hasznú előléptetésnek tűnik föl? S irodalmunkban ugyanaz 
a magyar lelkiség nyilatkozik-e, mint vallásunkban? Irodalmunk 
túlvilága: a maga halhatatlansága. S mily kétségbeejtő az az 
irodalom, melyet nem «másvilági», hanem «földi» exisztenciájának 
vágya mozgat! Az ilyen irodalomnak még a legbensőségesebb 
vallomásai sem lehetnek teljes hitvallások, szent meggyónások, 
hanem könnyen iparszerű, vagy színpadias őszinteségekké csor-
bulnak. Az ilyen irodalom indulatai nem az alkotó lelkiismeret 
tisztítótüzei, sem a szemérmes jellem rokonszenves áldurvaságai, 
hanem a rosszabb értelemben vet t démoniság exhibicionista 
portékái. Gondolatai ar t is tamutatványok. Akkor vakmerő az 
ilyen irodalom, amikor vakmerő csak a gyávaság lehe t : az er-
kölcsi nihilnek öngyilkos gyávasága. Vakmerősége tehát fogyaté-
kossági érzésének túlkompenzációja. S korunk magyar irodalma — 
kimagasló jelenségeitől tisztelettel eltekintve — közszellemének, 
közerkölcsiségének mérlegén hányszor meg hányszor ilyen iro-
dalomnak bizonyul! 

Ime ide zökkentette ki az időt a tömeg vak és esztelen 
ízlésimperializmusa ! Igy hazudta le a metafizikai áhí ta t szivár-
ványát irodalmi közszellemünk, közerkölcsünk egéről! Irót és tár-
sadalmat rideg önzésbe bukta tot t . Összeférhetetlenségüket akut 
kényszerből krónikus céllá fertőzte. A szellem meghódította és 
szolgálatába ha j to t ta az anyagot, de a meghódított szolga legyőzte 
a hódítót, hogy ő parancsolhasson urának. Ideje már közbelépnie a 
kritikának, hogy mentse azt, ami még menthető ! 
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II. 

A kritikának kell fölfegyverkeznie irodalmi közszellemünk, 
közerkölcsünk romlottsága ellen? De hiszen maga a magyar iro-
dalmi kritika is beteg jelenleg. S betegsége bizonyos fokig éppen 
annyira kívülről eredő, mint irodalmi közszellemünké, közerköl-
csünké. Hogy harcoljon betegen olyan betegség meggyógyításáért, 
melynek végső oka nem is irodalmi, hanem politikai természetű? 
Irodalmi, vagy politikai eszközökkel? Melyik eszköz a célraveze-
tőbb, helyénvalóbb? 

A politikusok hadd harcoljanak politikával. A szellem azon-
ban csak önmagában bízhatik ; ezért nem várhat ja tétlenül, 
mikor repül szájába a politikai segítség sült galambja. A szellem-
nek mindenekfölött a saját gyengeségeivel kell leszámolnia, hogy 
önvédelmének pozitív jellegét és erejét biztosíthassa. Szögezze 
szembe betegségével egészségének, romlottságával tisztaságának 
és hitetlenségével hitének lehetséges vágyát, parancsát és munka-
táborát . Feszítse termékenyítő dacra a tömegérdek szorítása. 
Ne a politikai tiltakozás baltájával, hanem nagyobb belső iro-
dalmi áradással igyekezzék széttörni illetéktelen igény gátjai t . 
Majdnem minden szellemi elnyomatásban az elnyomón kívül 
az elnyomott is hibás. Mert türelem a rózsát sokszor elhervasztja — 
nem pedig termi — és csak a tövisét hagyja épen. Ha szükséges, 
irodalmunk szeplőtelen fogantatása érdekében gyilkolnunk is 
lehet, különben bennünk ölik el a szellem idealizmusát. 

Honnan teremtsük elő hát azt a nagyobb belső irodalmi 
áradást, mely közszellemünk és közerkölcsünk mocsarát tisztára 
mossa? Hiszen említettük, jórészt mint téríti el kollektív cselek-
vésritmusunk tengerétől egyéni irodalmi jelenségeink esőjét a 
tömegízlés árama. Az árammal pedig csak a kivételes Szabó 
Dezsők és Németh Lászlók tudnak szembeszállni. Kisebb méretű 
tehetségeink könnyen elerőtlenednek, elpusztulnak vele szemben. 
A föld alól, az egyéni irodalmi jelenségek föld alá szivárgott csepp-
jeiből kell egybezúdítanunk ezt a nagyobb belső irodalmi ára-
dást. Uta t kell vájniok ezeknek a cseppeknek a tenger felé. Ne-
hezen megy talán? Arra való a kritika talajrobbantása, hogy meg-
törje ez esőcseppeket eltokoló földrétegek közegellenállását. 

A kritika szociális feladata tehát irodalmunk esztétikai és 
erkölcsi fölszabadítása. De hogy ezt megtehesse, sajá t magának 
kell fölszabadulnia esztétikai és erkölcsi megkötöttségei alól. 
Vissza kell szereznie komoly hitelét, lelkiismeretét. A törvénynek 
csak olyan bíró szájában van súlya, életjavító értéke, aki párt-

7* 



100 

érdekektől menten, bátran és szabadon, az örökkévaló igazság 
nevében ítélkezik. Csak az tud hitet, igazságérzetet sugalmazni, 
aki maga is hisz az igazságban. Egy Bajza József, Gyulai Pál és 
Péterfy Jenő minden szellemi felsőbbrendűsége mellett is vaj jon 
lehetett volna-e irodalmunk ízlésdiktátora, ha nincs meg benne 
a nagyfokú felelősségtudat, a kritikusi megvesztegethetetlenség 
puritánizmusa? Igaz, Gyulai pl. köztudomás szerint nem méltá-
nyolta kellően Jókai mesemondó zsenijét. De a Jókai elbírálásában 
sem csalt, csupán csalatkozott. És még csalatkozásában is éppen 
irodalmi közszellemünkre, közerkölcsünkre vigyázott, annak 
egyik ragályos betegségére figyelmeztetett óva. Az ellen a nép-
szerűség ellen tiltakozott, melynek elszaporodott bacillusai ered-
ményezték korunk tömegízlését. S ha Jókai t nem önmagában, 
hanem hatásában vizsgáljuk, igazat is kell adnunk Gyulainak. 
Egyoldalú Jókai esetében a Gyulai igazsága? Egyoldalú ; de az 
efféle egyoldalúság még mindig hasonlíthatatlanul jótékonyabb 
nevelőerő mind az irodalom, mind az olvasóközönség szempont-
jából, mint a sokoldalú meghunyászkodás. Ma az enervált 
intellektualizmus közömbösnek t a r t j a magára nézve az erkölcsöt 
s önigazolásért szívesen fu t a mult nagyságaihoz, pl. Széchenyi 
cinizmusához. Kár a fáradságáért. Széchenyi lelke mélyén soha-
sem volt cinikus, hanem mindig ideálista. Persze az ő ideálizmusa 
lelki alkatának differenciáltságánál fogva sokkal bonyolultabb, 
összetettebb, hogy sem a kétkrajcáros ideálizmus annyira meg-
ható, mégis konvencionális egyszálbélűsége, vagy a szexuális 
önsintérkedés jövedelmező álkultusza felől nézve megérthessük. 
A cinizmus nála az ideálizmus szemérmes reakciója : az ideáliz-
mus nagy éhességét és éhezését jelenti. Másképpen szólva : álmai-
nak elkeseredett szárnyverdesését a valóság poklában. Nem 
Istent káromolja Széchenyi, hanem Isten hitálarcos káromlóit. 
Káromkodik, mert nem imádkozhatik. Cinikus, mert ideálista. 
Csak egy Zeus fejéből pa t tanha to t t ki Pallas Athéné. Csak a 
nagy és felelős ember — Széchenyiből nőhetett ki Széchenyi, a 
nagy és felelős szellem. A szellemnek a jellem a feszítővasa. Ha 
ez a feszítővasa hiányzik, feszülhet ugyan sokféle módon és sok-
felé a szellem, de a feszültség vasereje és vaskövetkezetessége 
nélkül. 

Egyáltalán a ma még eléggé gyermekcipőben járó irodalom-
charakterológiának a kri t ika kr i t ikájában lenne legfőbb vizsgá-
lódási jogosultsága, továbbfejlődési lehetősége. A kritika bírája 
is, miként a szépirodalomé, a szellemtörténet és esztétika piedesz-
táljáról köteles végítéletét kihirdetni. Csakhogy előbbi dönté-
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sét — szemben utóbbiéval — a charakterológiai szempont korona-
tanui vallomása minden esetben lényegesen befolyásolja. A szép-
írónak — ha jellemtelen — a saját jellemtelensége a legkülön-
bözőbb, egymástól legtávolabb eső átélések hónapos szobáiban 
adhat tisztán alkalmi érvényű, kalandos szépségű találkozókat 
esetleg anélkül, hogy irodalmi házasságtörésen raj tacsíphetnénk. 
Igazi kritikusi lelkialkat szintén nem nélkülözheti a művészi 
élmények bőségét, de — s i t t a különbség ! — ezek illuziófölötti 
arányosítását, elvekké szűrését, jellemmé adoptálását sem. Tehát 
az igazi kritikus fantáziája legcsapongóbb képeit, érzelmei leg-
kísértőbb félrebeszéléseit is, egész ösztönélete dodonai suttogását 
jelleme f ront jára küldi, hogy ot t a szomjas, mégis méltóságteljes 
öntudat komorságával ütközzenek meg. Valóban mély kritikusi 
egyensúly feltételezi, megköveteli e harcot. 

Hogy korunk irodalmi közszellemét, közerkölcsét még a 
zseniális Németh László sem tud ta kemény kritikusi kiállásával 
annyira szélesen és mélyen befolyásolni, mint a saját korukét 
Bajzáék, Gyulaiék, Péterfyék, annak oka az ily értelmű kritikai 
egyensúlynak mai kritikai fórumainkon való «gyűléstilalma». 
E «gyűléstilalom» ellen tenni kell valamit. Ám a segítség akkor 
hathatós, ha a védekezés külső formája : — teszem föl, egy 
folyóirat maga — elszánása egész gárdának munkába állításával 
belső, szellemi és szellemerkölcsi kényszer tar ta lmát fedi. Enélkül 
pusztán a kritika válságtüneteit szaporítanók a személyi érvé-
nyesülés manővereivel. 

A kapitalisztikus liberálizmus irodalmi folyománya a l 'art 
pour l 'ar t és tendencia perének kiéleződése. Elsősorban e két 
alapvető művészeti elv földerítésében kell érvényesülnie annak 
a mély kritikusi egyensúlynak, mely irodalmunk önelvűségét 
hivatott helyreállítani. Kifej te t tük már, mily károsan viselkedik 
mindkettő a tömeggel szemben. Az elefántcsonttorony lakója 
elfordul tőle s ezzel a művészet egyik legnagyobb erőforrását : 
az életet veszíti el. A tendenciózus író pedig vezetőjévé akar 
lenni s vagy vezetett jévé vagy szörnyetegévé válik egyhamar. 
Most arra vagyunk kíváncsiak : adhat-e irodalmi műhöz érték-
mérőt ezirányú magatar tása? S a kritikus a l 'art pour l 'art-nak, 
vagy a tendenciózus irodalomnak pár t jára álljon-e? Kétségkívül 
mindkét elvnek megvannak a maga elméleti és gyakorlati egyol-
dalúságai, mindazonáltal a kritikus ne fogadja egyiket se eleve 
rosszindulattal. J á r jon közöttük elfogulatlanul, közben azonban 
jusson eszébe : az igazság nem köztük, hanem fölöttük székel. 
Az igazság pedig az, hogy a szociális feladattal számoló irodalom 
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is lehet annyira tiszta művészet, mint az elefántcsonttorony 
művészete. A társadalmi tendencia nem ront ja le oly irodalmi 
alkotás művészi értékét, mely a schilleri «Spieltrieb» tökéletes 
kiélésének gyümölcse. A pamflet műfaja pl. leginkább egészen 
a társadalmi tendencia fá ján terem. Mégis elvi tathat ja-e bárki 
a pamflet művészeti jogosultságát? Minden művészet az emberi 
lélek magasabbrendű játékösztönéből ered. Akiből ez a játék-
ösztön hiányzik, nem művész. Akiben megvan, annál meg kár 
a tendenciát kifogásolnunk. Művész és kontár közt nem a l 'ar t 
pour l 'art és tendencia elvi különbsége von határokat . Hanem 
az, hogy a művész az úgynevezett munkát is mély játékösztönnel 
végzi el, a kontár ellenben a maga szerény «játékán is hányszor 
meg hányszor nehéz munka» benyomását hagyja !2 

Szóval a krit ikában mind a l 'art pour l 'art, mind a tendencia 
értékelő elvénél gyökeresebb és teljesebb értékelő elvre van szük-
ség, hogy az irodalom művészien szociális szerepet vihessen. 
Egy esztétikai hármas egységre : az érzelem, értelem és akarat 
bontatlan esztétikai egységére. Ez az esztétikai hármas egység 
már eddig is megvolt t i tokban, rendkívül hamisan : akarva-aka-
ratlanul nem egy irodalmi mű a l 'art pour l 'art-ba politikai 
tendenciát s nem egy kritikus az esztétikai liberálizmus selyem-
papírjába a politikai álliberálizmus bombájá t csomagolta. Ha 
már így megtapasztaltuk, higyjük is, hogy a l 'art pour l 'art 
éppen úgy megneveli a maga közönségét, mint a tendenciózus 
irodalom. Számoljunk ezért nyiltan az irodalom és élet kölcsönös 
összefogásával, a tiszta irodalmiság égisze alatt . Tiltakozzunk 
az olyan művészet ellen, mely a tendencia élősdije. De örüljünk 
a tendenciának, ha a művészetnek nem szócsöve, hanem távcsöve. 
Nézzünk jobbra és balra egyaránt lelkiismerettel. S állapítsuk 
meg, hogy a tehetséggel visszaélés éppen annyira destrukció az 
irodalomban, mint a tehetségtelenség. A hazafiság eszméjének 
parazitái1 költészetünkben cseppet sem tesznek kevesebb irodalmi 
kárt , amennyi nemzeti kár t tesznek az ál-l'art pour l 'art nem-
zetközi ügyvivői. 

Ilyen körülményeket teremtve, a sajátosan magyar élet-
szemlélet és magatartás is jobban : színvonalasabban boldogulhat 
irodalmunkban. A kritika azáltal, hogy egyfelől az ál-l 'art pour 
l 'art-ral, másfelől a parazita-hazafisággal leszámol, felnyitja az 

1 Hogy művészi ját(kösztönön mit értek, arra e folyóirat okt. 
számában világítottam rá egy kritikám kapcsán. Lásd ott. 

2 Lásd Kozma Andor «Könnyű hazafiság» c. versét. 
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azok lezárta sorompókat irodalmunk mélyebb megmagyarosodása 
előtt. De mit keres a mélyebb megmagyarosodás szándéka a 
tiszta irodalomban? — kérdezhetné valaki. A tiszta irodalom 
javát akarja — felelhetjük. A l 'art pour l 'art felfogása szerint 
az író egyetlen kötelessége, hogy jó műveket alkosson. Ám ezt 
ne csak hangoztassa, hanem tegye lehetővé is azzal, hogy kersse 
a jó írói művek forrása i t : a föld tárnáit . Csupán annak a nemzet-
nek irodalma tudha t sikeresen küzdeni az álnépiség és áleurópai-
ság ellen, amely a maga mély rétegeiből igyekszik súly- és egyé-
niségképző ösztönt robbantani szellemi élete fölvevő-leadó köze-
geibe. Amely nemzet föladja, szétfolyatni hagyja külön erős népi 
jellegét, annak irodalma megszűnt európai láthatárúvá lenni. 
Mert Európa számára addig vagyunk, amíg nemcsak európaiak 
vagyunk, hanem eleve elrendelten magyarok is. Minden más 
európaiság irodalmunkban : európa-kuliság, az európaiság hazug 
és kérészéletű megcsúfolása, cigánykodó lejáratása — «írástudók 
árulása». Ezt a kuliskodó, önáltató, könnyűvérű áleurópaiságot 
nemcsak irodalmunk, hanem olvasóközönségünk tisztasága, egész-
sége és emelkedése érdekében is a legirodalmibb méltósággal, 
értékelő elvekkel és eszközökkel el kell utasítania a kritikának. 
Az író — túl művészetének szeszélyes egyéniességén — hordjon 
magában valamit a közösség exisztenciális érdekeiből, ami alap-
jaiban összeköti nagy néptömegek világnézetével. Ne színvonal-
csökkentéssel, nem is a napi politika kulisszatitkainak teregeté-
sével, hanem a magyar szellem jogos és szükséges önérzetével 
fokozza föl művészetének tömeghatását . 

Önzés-e a gyökeresen népi magatartásnak, mint irodalmi 
értékfogalomnak, az álcázott nemzetköziség árán érvényesítése? 
Ha az, akkor szent önzés, mert ra j t a keresztül valósulhat meg 
a kritika altruizmusa : irodalmunk anteuszi diszpoziciójának és 
kiterjedésén k szolgálása. Igy biztosíthatja a kritika az irodalmi 
burkolatú nemzetközi politika macskaugrásai helyett a nyiltan, 
nemesen irodalmi indokú és érdekű magyar irodalompolitika 
sasröptét. 

III. 

A kritika válságáról kellett volna szólnunk és önkéntele-
nül is inkább a kritika válságából kivezető uta t kerestük. A kér-
dés ily beállításával tudniillik mintegy jelképesen azt a minden 
ilynemű válságtól leghatékonyabban megszabadító, pozitív igényt 
szögezzük a kritika mellének, hogy ne csak diagnózist adjon, 
hanem orvosságot is. S amiként mi legközpontibb válságtüneteit 
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egész irodalmunkra ráértéssel, szimultán módon szűrtük le, 
ugyanúgy találja meg a kritika a maga segítésének elméletét 
tárgya anyagának gyakorlati életéből. Az irodalomnak csak leíró, 
ismertető, magyarázó természetű vizsgálata — gyáva belenyug-
vás irodalmi közszellemünk, közerkölcsünk állapotába. Viszont 
az esztétikátlan etikájú kritika — az irodalmi etika kínai fala. 
Irodalmi közszellemünktől, közerkölcsünktől az író fejére lázadó 
hazugságok lerombolását s a lerombolt hazugságokon túl ú j 
igazságoknak termékenyítő erővé tömörítését csak a legmaga-
sabbrendű szellemiség filozofikus hősiessége végezheti el. A ma-
gyar irodalmi kritikának irodalmi közszellemünk, közerkölcsünk 
megváltójának kell lennie, hogy megválthassa sa já t magát a 
válságtól. 

LOMBÁRDIAI FESTŐ 

Vidékeket pingált és szőke nőket, 
kik szembe néznek álmosan veled 
és arcvonásaidon eltűnődnek 
és álmodoznak egy-egy név felett, 

mintha elmentél volna s ők, a dámák 
maradtak volna itt, a fák között. 
Elmosolyodnak titkon, és kivájnád 
a szemüket, mely zöld, kék és örök. 

Ki dáridózott s öklendezve festett, 
a festő nem fest többé senkinek. 
Előtted meg rózsállanak a keblek. 
A szív a húson most is átpiheg, 

dobog, kalimpál. S gyűlölködsz, de nézed. 
Tántoríthatatlan szépségük él. 
Ezért születtek, éltek s ma is élnek. 
Köröttük fák, homlokukon füzér . . . 

Toldalaghy Pál 


