
A P R Ó C I K K E K 

Kritika vagy rózsavíz? Egyik neves 
tudósunk tudományos folyóiratban tu-
dományos kérdést érintve, jegyzetben 
odaveti, hogy azzal nem kíván bőveb-
ben foglalkozni, mert megbolygatása 
«a mi viszonyaink közt hisztériás érzé-
kenységgel találkozik». Az irodalmi kriti-
kusok ámulva csaphatják össze kezü-
ket : «Hát nálatok is? . . .» Mert ezek 
a maguk portáján valóban jól ismer-
hetik ezt a hisztériás érzékenységet. 
Mutass rá meggyőződésből, pártosság 
nélkül valamely általad is becsült író-
nak legcsekélyebb fogyatkozására: ne-
ved galád áruló, ki azonfelül ki tudja, 
miféle ellenséges érdekeknek adtad 
bérbe tol ladat . . . Dicsérd meg az érde-
mes művet, írd meg róla, hogy igaz 
tehetségnek derekas munkája, de az-
után óvakodjál találkozni megdicsért 
írótársaddal: orráról olvashatod le, 
hogy gyűlölködő irigyének tart , ki 
fanyalogva «gönnolod» neki a talentum 
rangjelzését, mivel a zseni jogos díszé-
vel felruházni «nincs szíved». Ha pedig 
lelked szerint zseninek ítéled bírálatod 
tárgyát, valahogy azt ne írd, hogy őt is 
zseninek tartod, mert akkor meg az 
«is»-ért lesz halálos ellenségeddé : Petőfi 
volt az utolsó magyar költő, ki még 
hajlandó volt Petrarcával «osztozni» a 
borostyánlombokon, —ma a borostyán-
lomb már csak osztatlanul fogadtatik el. 

Gyulai Pál nyiltan szembefordult 
a «gentleman»-kritikával. Társadalmi 
gyöngédségről s illemről az irodalmi 
ítéletmondásban hallani sem akar t : 
«Gyöngédnek óhajtjátok a kritikust és 
gyöngévé teszitek, illedelmesnek és 
felénkké válik». Ily követelményekkel 
«vagy száműztétek a kritikust az iro-
dalomból, vagy megrontottátok egész 
tehetségét». 

Ma kínos jólneveltségre törekszünk, s 
hogy vitriolos támadó hírébe ne essünk, 
inkább lemondunk a választóvízről is, 
mely a nemes fémet elkülöníti a salak-
tól. Amaz kénsav, emez salétromsav, 
de bizony csak — maró folyadék mind 
a kettő ; maró folyadék s nem rózsavíz. 
S a nevére érdemes irodalmi kritika 
bizonyára komolyabb dolog a husvéti 
locsolásnál; ha mindjárt hímestojás 
helyett záptojás is a bére. Rodrigo. 

Történelmi realizmus. Egy gyógyít-
hatatlan finomságban szenvedő szép-
írónk (sőt: Szép írónk) Aranyalma 
címmel színpadi játékot adott ki egyik 
folyóiratban, csillag alatt megjegyez-
vén, hogy az egy fővárosi színházban 
színre is fog kerülni. Darabja XIV. 
Lajos udvarában játszik s afféle korona-
tanáccsal indul meg, min résztvesz a 
király, királyné, Richelieu, az orosz s a 
svéd követ. Ime, e jelenet néhány szer-
zői utasítása : Király (parókája alá 
nyulkál a rubingombos elefántcsont fej-
vakaró tűvel) . . . (Kicsit felszisszen egy 
csípéstől) . . . Királyné (a király 
fejvakaró tűje után nyul és a parókája 
alá akar szúrni vele) . . . Richelieu 
(már felállott, fölvenni a fejvakarót, 
amelyet mély bókkal nyújt át aztán). 
Itt a király ki is jelenti («roppant törté-
nelmiem»: «Az ön csípő rovarócskája, 
Madame, türelemmel lehet addig, míg 
a bibornok-kancellár fölveszi a vaka-
rót.» Mire a királyné : (Pardon, Sire. 
(A saját tűjével szurkálni kezd dühösen 
és aztán élvezettel, köröskörül a parókája 
alá.)» 

Igy megy ez egy egész lapon át. 
Shaw elbujhat a maga hálóinges törté-
nelmi hőseivel: mi legközelebb behato-
lunk a hálóingbe is holmi «csípős» 
szellemességekért. S régibb történeti 
színműíróink hovatovább közönséges 
történelemhamisítókká devalválódnak. 
Szegény Katona József még bizony a 
condrás Tiborc hosszú jelenete után 
elfelejtette szerzői utasításba adni : 
(kiszellőztetik a nádor termét) . . . Her-
czeg Ferenc is könnyelműen lemondott 
a Balatoni regé-ben a kínálkozó szelle-
mességről, midőn Kinizsi Pálja még 
parasztlegényül találkozik a szép Ma-
gyar Benignával. Emez így szólhatna 
Kinizsihez «roppant történelmiem: «Sire, 
ön birtokos nemes?» K i n i z si (kér-
dőleg néz rá). B e n i g n a : «Úgy lá-
tom, földbirtokot hord a körme alatt»... 

S ha már Herczegről beszélünk: en-
nek egyik színművében csakugyan elő-
fordul a . . . hogy is mondjam : hajzati 
féregirtás. Csakhogy a Majomszínház 
négylábú társadalmában. S a termé-
szetrajzi realizmus talán mégis csak 
más, mint a — történelmi. Rodrigo. 
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