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AZ IGAZI KRITIKA IGAZSÁGTALAN VOLTÁRÓL

Ki van, ki kritikusát vissza nem küldené néha a kaptafához? Van
idő, hogy áttüzesedik a levegő és túlzó lesz minden kritika, a di
csérő is, meg a hibáztató is. Érzékeny korszak? Idegesítő napok?
Vagy csak prófétás szerepek követelik meg a nagy sértődést és a
gyors anathémát? Történt vala, hogy egy folyóirat fiatal kritikusa
magasabb irodalmi sezmpontok nevében kifogásokat emelt egy
népszerű magyar író ellen. Az író lemondotta az előfizetést. Nem
tiltakozik a kritika ellen - őt több idegen nyelvre fordítják, kül
földön is dícsérik, - csak éppen nem .Jelkíszükséglet" számára,
hogy az őt támadó lapokat támogassa. Mely nemes és magasztos
szavakkal ítélhetnők el eljárását! Pedig ...

A népszerű írónak évente körülbelül két regénye jelenik
meg, ha kinyitod az újságokat: mindenütt fizetett, dícsérö kommü
nikék. A kiadónak van házi folyóirata, az elolvad a gyönyörűség

től, ugyancsak boldogan repes az az egy-két napilap, mely a nép
szerű írót munkatársának nevezheti. A népszerű író műveiről az
utóbbi nyolc évben nem olvashattál rossz kritikát. Az irodalmi fo
lyóiratok, - megfogyva bár és törve is, - nem tartják felada
tuknak, hogy szerintük nem irodalmi jelenségekről írjanak. Van
nak világnézeti lapok, de abba csak erős meggyőződésű emberek
írnak, kik nem szeretik könyvek olvasásával is zavarni erős meg
győződésüket. ök hiven meg is támadják az irók barátait, barát
nőit, elveit, az író által vezetett színházat, filmvállatot, rádiót
avagy bankot, néha mellékesen írásairól is megmondják, hogy po
csékak, erkölcstelenek, magyartalanok, de ezek a megjegyzések
az író műveit mégsem érintik, hisz nem a rnűvek alapján mondöd
nak. Igen, valljuk be, a népszerű író nincs is hozzászokva, hogy
alkotásairól rosszat írjanak. Az ő szempontjából jogos és termé
szetes, hogy azt az öt-hatszáz példányban megjelenő tüskét vissza
utasítja. Ö sohasem bántotta a "magas" irodalmat, mícsoda mél
tánytalanság, hogy az az ő üzletét akarja rontani.

De nemcsak a népszerű írónak van mindig "jó sajtója", di
lettáns műveket sem bánt soha senki. Dilettánsokról csak jót,
vagy semmit! A dilettánsokról jót írnak a barátok, jót írnak a
velük együtt fölfelé könyöklő dilettánsok, jót ír a megszorított és
kényszerhelyzetbe hozott igazi író, akit tisztelnek s akivel beve
zettetik műveiket. Jót ir néhány mindent megértő, mindenkit ma
gasztaló gyáva kritikus is. Mindenki sejti, hogy mi lebet az igazi
kritikusok véleménye, csak ez a vélemény nem kerül nyilvános
ságra. Az igazi kritikus meg is írná, hogy tűzbe velük, ha lenne
helye rá, ha ráérne, s ha érdemesnek tartaná a nyilvánvaló sze
méttel foglalkozni. De nem ér rá, mert a jó írók is megírják éven
te a maguk könyvét és a jó írók is gyanusan sokan vannak. Helye
sincs rá, mert a tízfilléres regényekre van papír, de a folyóiratok
kritikai rovatára nincs. Azért sem beszélbet róluk, mert a folyó
iratok egymásután alakulnak át egyre behízelgőbb képanyagú ma
gazinokká s elvszerűen borzadnak a kritikától. Aztán az igazi kri
tikusnak önmagát is féltenie és védelmeznie kell a mindenfelől

rázuhogó szemét és hazugságáradattal szemben, még szerencse.

454 V IGI L I A



ha távoltarthatja magától a piszkot azzal, hogy egyszerűen nem
olvassa el.

Mi ennek az eredménye? Az eredmény: a dilettáns elédtárja
a fércelményéről megjelent bírálatokat s megtudhatod, hogy ő Pe
tőfi és Ady Endre. Megkapod postán az Északtiszai Epigramma
költők című tanulmányt s megtudod belőle, hogy Rőtdombi-Rosen

hügel Tihamér néhány sora Vörösmarty magasságában csapdos,
Weinhardt Eleonóra szebb ódákat ír, mint Babits Mihály. Maradj
meg dilettánsnak s biztosan nagy költő lesz belőled I Hiszen mín
den dilettáns veri amellét: "Senki egy rossz sort nem írt rólam I"
s ebben, fájdalom, igaza van. Találkozol a dilettánssal, kárörvend
ve meséli, hogy X hogy "megadta" Y-nak. (Mindkettő igazi író.)
A dilettáns szolidáris Kosztolányival, mert "levágta" Adyt, de szo
lídáris mindazokkal is, akik Kosztolányit tartották rossz költőnek.

Míg az írók egymást ütik, az ő hírneve nő s ne hidd, hogy ez csak
a dilettáns csalóka álmaI Hamarosan tagja lesz egy dilettáns iro
dalmi társaságnak s egy év múlva mondjuk a Magyar Társa
dIalombiztosítottak Nemzeti Szövetségének az összes iskolák szá
mára beszerzendö könyvkiadványai között ott lesz ő, akordivatnak
megfelelően Paraszti kurjantás az listehetségil réten című verses
kötete is. Ha aztán miniszteri titkárból államtitkárig emelkedik,
akkor tankönyvbe is belekerül, azokba a tankönyvekbe, melyek
ötven évnél előbb aligha jutnak el József Attiláig. Nyájas olvasó,
ne hidd, hogy ez humoros túlzás I Van dilettáns, aki megél abból,
hogy maga árulja a "könyvirodalom remekeiként" hirdetett köny
veit. És a könyvnapon, nyájas olvasó, magad is megvetted azt a
néhány könyvet, mit különböző színésznök neve alatt adott ki
egy-két élelmes könyvkereskedő. És mentséged is készen áll: sen
ki rosszat nem írt a "művésznők" regényeiről.

Találkozol a másik dilettánssal. Gratulál, hogy végre te is rá
jöttél, hogy az a Márai milyen rossz iró. Irodalmi Izlésed, - úgy
látja ebből, - kezd rendbejönni. Irj hát egyszer már az ő köny
véről is. És akkor förtelmesen szégyelned kell magad, hiszen Má
rainak legrosszabb mondata is remekmű emez úr legjobb művéhez

képest.
A szeméttel, a rossz könyvekkel, a fércművekkel szemben

nincs igazi kritika. A szemét igy szabadon tenyészik. sőt helyre
hozhatatlan előnyökhöz jut az igazi irodalommal szemben. A kö
zönség úgyis meglepő előszeretettel olvas szemetet. Aki valameny
nyire ismeri a könyvárusítás üzleti részét, tudhatja, hogy a jó
könyvet ravasz praktikákkal kell eladni, a szemetet a közönség ma
gától is megveszi. Figyeld meg három vagy négy ugyanannál a ki
adónál megjelent regény sorsát, amelyikben legkevesebb a művészi

érték, amelyik legjobban közeledik a limonádéhoz és a detektív
regényhez, a közönség azt veszi a legszívesebben. Pontosan any
nyival kevesebb Móricz Zsigmond kötetet vesznek, mint amennyi
vel Móricz jobb, mint néhány divatos siker szerzöje. Az igazán
rossz könyveket a közönség biztos érzékkel, messziről megszagolja
s rohanva megveszi, még akkor is, ha sehol egy betű krítíka, is
mertetés, dicséret nem zeng róluk. Igazán rossz, tehát igazán si
keres könyveiből a legtöbb kiadó nem is ad bírálati és ismertetési
példányt, nincs szüksége publicitásra. A jó könyvnek, az irodalom
nak szüksége volna rá, s az a tragikus, hogy minél jobb, igazabb II
kritika, annál kevésbbé jelent publicitást az írónak, annál kevésb
bé használ a műnek,

Az igazi írót még a kritika is húzza. Nemcsak az irigyek, nem
csak a rosszindulatúak, nemcsak az okvetetlenkedők. Mert azok ter-
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mészetesen csak az igazi írót bántják. Miért irigyeljen valaki egy
valódi tehetségtelent ? Annak még a sikere sem fáj igazán. Egy
fércmű elfogyhat tizezer példányban, az az erkölcs és magyarság
leghangosabb védelmezőinek sem fáj. Nem is fájhat. Minél hango
sabbak, annál kevesebb a helyük, hogy égigmagasztalják egymást,
elsírják üldöztetésüket és üldözzék azokat, akik más úton akarják
megmenteni a magyarságot. A szomorú, hogy az igazi kritika sem
bánik mindíg jól az igazi íróval s így a közönség a támadásokat
is igazi kritikának nézheti.

Az igazi kritika természete szerint abból indul ki, .hogy a mű

remek kevés, az írói felelősség tudata pedig lehanyatlott. Elfogult
ság, célzatosság, gyűlölködés nélkül is találhat egy könyvben a kri
tikus hibákat. A gondolat, a kompozició s a nyelvi kifejezés sok
féle akadályain. az írói technika konveneiéin sok könyv megbot
lik. Az igazi kritikának valamiképp nevelő, irányító szerepe is lenne,
nem mintha tárgyakat kellene előírni az írók számára, de az író
belső fejlődésének hasznára lehet, ha hibáiról, modorosságairól le
szoktatja, elnagyolásaira, olcsö megoldásaira valaki figyelmezteti.
Amíg azonban a nyilvánvaló szemetet és a sötét dilettantizmust
kritika nem éri, minden igazi író igazságtalannak találhatja, hogy
azért, mert jobban tud írni, és mert többet akar, mint a dilettán
sok és az olcsó sikerek hajszolói, az olvasó szemében rosszabb
írónak, hibákkal terheltnek tüntesse fel éppen a hozzá hasonlóan
magasabb szempontokat kitűző, igazi kritika. De a kritikusnak is
úgy tetszik, hogy fanyalgás, komolykodás és hibáztatás végtelenűl

igazságtalan az igazi íróval szemben, mikor a dudvát senki sem
irtja, mikor az alantas és buta könyveket senki sem ítéli el, mi
kor a legolcsóbb limonádé fertözésétöl senki sem óvja a közön
séget.

Ez a felismerés nem valami új. Annyira nem új, hogy attól is
megdöbbenhetünk, ha azt nézzük, mennyien rájöttek már, s ha
nem is mondják, mennyire eszerint írnak. Jó író a jó íróról ma
már csak a legteljesebb elragadtatás hangján szokott írni, szent
révül ., gözében, kipirosult nyálkahártyákkal s egyéb orvosi hason
latokkal. Néhány baráti körön belül mindenki csak remekműveket

ír. A kritíka látszólag minden jeiét magánviseli az igazi kritiká
nak, a stílusra alig lehetne panasz, a hasonlatokban nagy az ügy
buzgalom, a megbecsülés nemes emelkedettsége szárnyal, csak az
objektivitás marad le valahol. Ennyi jóindulat, ennyi aggodalmasan
kifacsart dicséret persze megint túliö a célon, a végtelent Sem le
het fokozni a végtelenen túl.

Lassankint a Magyar Szemle névtelen kritikáihoz lesz a leg
több bizalmunk. Aki nem jelentkezik a jutalomért, arról tán még
fel lehet tenni, hogy igazat ír. De nem is lehet ez másképp egy
olyan irodalomban, hol a kritika elöl lassan megazöknek a beérke
zettek, hol jó író már csak ama néhány föltétlen dicséretre veszi
fel tollát és minden kritika-jellegű működést tanítványokra, kísé
rökre, bolygócsillagokra bíz. A mai úgynevezett kritikát egyre in
kább fiatalok művelik, hozzánk hasonló fiatalok, vagy még nálunk
is fiatalabbak, nem egyszer olyanok, kik most kéretőznek be az
első folyóiratba. Hogy írhatnának jó kritikát, mikor ki kell érde
melniök, hogyabeérkezettek hasznosnak találják eket. A fiatal
író megdicséri a jó íröt, mert úgy véli, hogy szolgálatot tesz vele
magának, megtámadja a jó íröt, mert úgy véli, hogy szelgálatot
tesz egy szerkesztő-hatalmasságnak. Ezen megint föl lehetne hábo
rodni és ezt megint meg lehetne érteni. Mi elmondtuk, ígyekszünk
tanulni belőle, más is, lássa, mit tehet... Lovass Gy~la.
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