
NAPKELET 

A K R I T I K A J O G A I É S K O R L Á T A I . 

a NAPKELET legutóbbi száma három bírói fórum ítéletének az indoko-
lását tette közzé egy irodalmi pörrel kapcsolatban. A két első fórum 
felmentette, a harmadik «becsületsértés vétségében bűnösnek» mondta 

ki a kritikust, mivel bírálatában bizonyos «lealacsonyító és megszégyenítő 
kifejezéseket» használt ; a főmagánvádlóról u. i., akit tudományos érdemeiért 
az Akadémia is tagsággal tisztelt meg (még 1905-ben !), azt állította, hogy 
oly művet írt, mely alantas felfogás dolgában a modern ponyvairodalom 
termékeit is felülmúlja, mely a ponyvairodalom mammutja, melyben intellek-
tuális eltévelyedés, az önkritika teljes hiánya s századunkban páratlanul álló 
ízléstelenségek észlelhetők; ez állításával a tudóst vetette oda a köznevetség 
prédájának s lealacsonyította társadalmi, hivatásbeli értékét. 

Az irodalmi bírálatnak ez indokolásból kiolvasható jogköre nyilván 
szűkebb annál, amit az irodalmi szakkörök vallanak jogos területének, 
nem a maguk önkényes felfogása, hanem a kritika természetének, a kri-
tikai gyakorlat történetének s legklasszikusabb művelői példájának és 
elméleti tanításának hivatásszerű tanulmányozása alapján. Az ő iratlan s 
meggyőződésük szerint mégis szilárdul megalapozott kódexük az adott eset-
ben is ezt a kérdést vetné fel először: igazak-e, eléggé megalapozottak-e a 
pörbe fogott kritikus állításai, vagy sem; s ha igen, akkor teljesen mellékes 
volna az ő szemükben az a körülmény, hogy a megbírált író akadémikus, 
hiszen az akadémiai tagság a bírálattal szemben senkinek sem biztosít kivált-
ságos védelmet, nem is szólva arról, hogy az akadémiai tagsággal való kitün-
tetés mindenkor csak azokon a műveken alapszik, melyeket megválasztása 
napjáig publikált a vele kitüntetett . Az Akadémia valóban nem tudhat ja , 
hogy ma megválasztott tagja mit fog írni húsz esztendő mulva. 

Az irodalmi szakkörök második kérdése hasonló esetben az lenne, vajjon 
a kritikus nem lépte-e túl azon határokat, melyekig a kritika természetes jogai 
terjednek? Vagyis az írót bírálva nem érintette-e a műben meg nem nyilatkozó 
magánszemélyt is, s modora nem volt-e élesebb, mint aminőt a mű bizonyos jel-
lemző sajátságai közérdekből szükségessé tesznek, vagy legalább is indokolnak? 

A bírói indokolás szempontjai nyilvánvalóan nem egészen azonosak az 
itt röviden jelzettekkel, ennélfogva az említett ítélet is meglepte azokat, kik 
a kritika jogairól és korlátairól szakszerű tájékozottságuk alapján a most 
érintett elvek szerint gondolkoznak. 

Minthogy minden személyi vonatkozást kerülni óhajtunk, másfelől pedig 
illetékességünk is hiányzik ahhoz, hogy bármely bírói ítélet indokolását szak-
szerűleg, tehát saját elvei szempontjából megvitathassuk, csupán azt a célt 
tűzzük ki magunk elé, hogy mintegy ismertessük azt a jogászi szempontból 
bizonyára laikus, de az irodalmi gyakorlatban klasszikusnak tudott , hagyo-
mányos jogrendszert, melyet lelkiismeretünk a közéleti kritika terén támasz-
tékának, ihletőjének és törvényének szokott tekinteni. 
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Mielőtt azonban ehhez hozzáfognánk, lássunk némi szemelvényeket a 
kritika tényeiből, lássuk, mily kíméletlen, mily éles kifejezéseket megenged-
tek időnként s szükség esetén maguknak a legjelesebb magyar kritikusok. 
S majd csak azután vessük fel a kérdést: mi jogon merték azt megcselekedni? 

* * * 

Kölcsey Ferenc — hogy első jeles kritikusunkkal kezdjük — 1817-ben 
«feleslegvaló s értelemtől üres expressiókat» vet szemére Berzsenyinek ; némely 
darabjai — úgymond — «csak látszanak valamit jelenteni, de valósággal 
minden érzeménytől s minden értelemtől általában üresek». Berzsenyi viszont 
«affectált, gyermekes, scénai szólásokat» mutat ki Kölcsey egyik versében 
s «oly szertelen és természetlen hagymázos rángatódásnak typuszát.. . , mely 
mind magában rút, mind a dolog természetével egészen ellenkező». (1825.) 

Bajza József a híres Conversations-lexikoni pör folyamán így aposztrofálja 
Döbrentei Gábort (1830): «Különben is kegyed az a magyar írók között, 
ki öndícséretei és sokfelé ágazó fortélyai által legtöbb nimbust és csillogást 
gerjeszte maga körül»; majd meg : «Az Úr felelete, drága Döbrentei úr ! vala-
mint két társaié, oly szegény s erőtlen lelket árul el, hogy én bizonyára szé-
gyenlem magamat, hogy az Urakban ily nyomorék, ily gyáva ellenkezőkre 
találtam . . . Igen is . . . mi nem engedjük meg, hogy az úr és hasonlói kontár-
kodjanak, hogy silány mázolásaikkal visszatérítsék a magyar literatúrát azon 
szép haladásból. . .» ; «nem magasztaljuk . . . ama sok francia s német író 
munkáiból öszvelopott, rendetlen és lélekboszontó értekezéseket, melyekkel 
az Úr . . . olvasóit kínozta». Végül ugyane pör folyamán : «nem pirul-e gróf 
Dessewffy oly dolgokat írni, melyeket az ép elme olvasni is pirulhat?» 

«A hírnév dolgában még igen új gazda, a szorgalmas és nehéz fejű Stancsics 
Mihály» — írja egy 1833.-i bírálatában Vörösmarty. «A Pestre telepedett 
veszprémi zarándok, ez a minden ismertek közt legbarbarusabb ember, kinek 
nem tudni: tudatlanságán kelljen-e inkább bámulni, vagy vakmerőségén», 
ki «mint valami szilaj tulok Szalay Lászlótól kezdve egész Kölcseyig végig-
gázol a literatúrán» — írja ugyanott egy másik íróról. Stancsics megbotrán-
kozott a «nehéz fejű» minősítésen, mire Vörösmarty megmagyarázta, hogy 
háromfélekép lehet nehéz a fej : fontra nézve, észbeli tehetségre, meg ha 
«mindenfelől összeolvasott vagy szedett s nem jól emésztett ideákkal felettébb 
megterheltetik», s e harmadik a Stancsics hibája ; ő oly sokféléről értekezik 
egy lélekzettel «s oly zavartan, hogy a fej megterheltségét lehetetlen észre 
nem venni». 

Nem rossz nevek az eddigiek sem. Mégis, aki Magyarországon a kritika 
dolgairól elmélkedik, elsősorban Gyulai Pált aknázza ki. ímhol egy kis szemel-
vény az ő élesebb ítéleteiből. 

1855-ben írt «Szépirodalmi szemléje» tele van valóban kemény jellem-
zéseivel az akkori «Pesti Napló» kritikai elvtelenségének. Szerkesztőjéről, 
Török Jánosról egyebek közt ezt mondja : «Mit neki a tudomány érdeke, 
ha a nemzeti hiúsággal kacérkodhatik, midőn az oly kevésbe, csak korlátolt-
ságba kerül !» «. . . mert elve a hiú önteltséget s korlátolt felfogásokat terjeszteni 
a nemzeti érzés örve alatt. Mit neki az irodalom valódi érdeke? . . .» «Mit a 
Pesti Naplónak mindez, midőn az ellenkező oly kevésbe, csak lelkiismeretlen-
ségbe kerül, s mit sem idéz elő egyebet, mint az irodalom és ízlés kárát, s 
mégis oly gazdagon behajtja kamatait, az értetlenek tapsát s egy szent eszme 
bő palástját, mellyel annyi mindent eltakarhatni.» 
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Ugyane Szemle során írja Zalárról, hogy «mintegy elemében van, ha a 
tébolyszerű költészet szikráit ragyogtathatja»; s Tóth Kálmánról, hogy «sok-
szor, midőn leginkább akar naív lenni, a legegyügyűebb», «mindjárt-mindjárt 
beleesik a természetlenségbe, hajhássza a csinált hangulatot, a mesterkélt 
képeket, naivitása át-átcsap az együgyűségbe», «phantasiája igen szegény», 
néprománcai «alul vannak minden bírálaton», az egyik egyenest «bizarr és 
nevetséges». 

Jókairól (aki vele együtt 1858 vége óta tagja volt a Magyar Tudományos 
Akadémiának) ezt írja 1869-ben : «ő mint publicista és költő egyaránt keveset 
gondol a műveltebb közönség véleményével, a kevésbbé értelmes tömeg tap-
sait hajhássza s nem egyszer összetéveszti a múzsák oltárát az industrialis-
muséval»; oly ügyes, oly leleményes rendező, hogy a nagy tömeg tapsai soha-
sem maradnak el: «azonban néha . . . megunja a komédiázást, elejti a költői 
képmutatás álarcát, meghatja egy-egy igaz érzés». — 1873-ban : «Jókai nem 
annyira eszményíti az életet, mint meghamisítja . . . Képzelme, melyet se 
erős ítélet, se erkölcsi mélyebb érzés nem fékez, kedveli a kivételest. . . léhát» ; 
«meghamisítja a kort és sehol sem fogja fel a lényegest, jellemzőt». — 1875-ben 
a hírlapíró Jókainak «engedékenyebb, bár két szín modorát», «politikai könnyel-
műségét», «színészkedését» emlegeti; szerinte (Jókain némi léha színezet ömlik 
el, de szeretetreméltósággal párosul»; «az üzletre is tekint, de nincs valóságos 
politikai becsvágya, ő csak folyvást népszerű akar lenni, politikai szerepével 
népszerűsítni regényeit s regényeivel népszerűsítni politikai pályáját»; «szereti 
hazáját, de még jobban a népszerűséget» ; elmondhatni róla, hogy «a népszerű-
ség rabszolgája» ; «nem a meggyőződés és elvek embere, hanem a benyomások 
és hangulatoké» ; «a pillanat tapsáért kész megtagadni hűségét a nemzetiség-
hez, nem érzi az ily nyilatkozat fontosságát, másnap már elfelejti s másutt 
akár ellenkezőt mond»; «irodalmi s politikai munkásságától nem egyszer 
mintegy elszakítja a lelkiismeretet». 

Egy 1902.-i bírálata szerint gróf Zichy Géza egy bizonyos költeménye 
«csak gyerekes éretlenség», Vradynak egy Petőfiről szóló verse «nemcsak a 
jó ízlést sérti, hanem a vallásos érzületet is», Tolnai Lajos egy felolvasásában 
«egy csoport ferdítést és rágalmat halmozott össze». 

Mikszáthnak egy verses Jókai-életrajzáról ezt írja 1883-ban : «tele léha-
sággal, hízelgéssel és valótlansággal», s nem tudja megfogni, «hogyan tudta 
ide alázni tollát» Mikszáth. 

1884-ben írja ezt: «Némely író, kivált hírlapíró, azt hiszi, hogy a sajtó 
eszmék nélkül is hatalom és néhány hasáb tele írva a hízelgés és rágalom 
szószátyárságával, mert nyomtatva van, épen oly értékű, mintha elvek- és 
eszméket szolgálna. Ily író az is, aki a Pesti Napló 96-ik számában . . .» stb. 
Meg ezt: «Pulszky doctrinair nyárspolgároknak is gúnyolja Keményt és Csen-
geryt . . . Bezzeg Urváry Lajos, Kaas Ivor és Ábrányi Kornél nem nyárs-
polgárok, nem doctrinairek, nincs semmi doctrinájuk, elvök, hanem elszedik 
minden laptól, minden párttól, ami bennök balgaság . . . s hozzá teszik saját 
vak szenvedélyű álmodozásaikat». S hegy a hírlapoknál maradjunk, 1875.-i 
Színházi szemléjében a Pesti Napló bizonyos «nyegle kortesfogásait» és «együgyű-
ségét» teszi szóvá, majd meg így folytatja : «az pedig valóságos erkölcstelenség 
volt, midőn ráfogta Szász Károlyra», hogy Csiky Gergelyt pellengérre, kor-
bácsra s Isten tudja még mire ítélte. Csiky Jóslat c. darabjáról volt itten szó. 
Gyulai e darabban újabb képviselőjét látta egy szerinte téves irányzatnak, 
melyet Rákosi Jenő kezdett s Dóczi Lajos folytatott. «Ez irány — így végzi 
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említett szemléjét — az erőlködés hóbortja, az ízetlenség gőgje, amely 
ellen ideje valahára minél erélyesebben felszólalni a józan ész és jóízlés 
nevében.» 

Kozma Andor verseihez 1889-ben Dóczi Lajos írt előszót, bizonyos 
elméletet fejtve ki benne. «Úgy látszik, — jegyzi meg Gyulai Pál — elmélete 
megírásakor Dóczi is saját drámáira gondolt, melyekben csakugyan beteges 
képzelem nyujtotta tárgyak vannak feldolgozva.» Szólt Dóczi bizonyos «tompa 
eszű» költőkről is ; «lehet, hogy az élő költők között vannak tompaeszűek 
is, —folytatja Gyulai — de hogy az ily bírálat tompa eszű bírálat, az előttünk 
kétségtelennek látszik». Később, 1890-ben, Dóczinak egy különben jobbnak 
minősített elbeszélésében «a megoldás léha hóbortosságát» hibáztatja. 

«Bartók Lajos nemcsak vigyorgó satyr, — írja 1883-ban — hanem 
sóhajtozó szerelmes pásztor is. Ha hetenként egyszer kidühöngte magát, 
ha nyelvet öltögetett a zsidókra, ha oly címekkel illette Andrássyt, Tiszát, 
Trefortot, melyeket leírni restelünk, s néhány frivol rajzzal áldozott jó kedvé-
nek is, a hét többi napját szerelmi ömlengések között tölti szép nők lábainál.» 
«Mihelyt. . . páthoszba burkolózik . . ., csak úgy ontja a sok éretlenséget, 
ízetlenséget és érthetetlenséget»; «ízlését sem igen igyekszik művelni.» 

Egy jeles hírlapíróról mondja 1903-ban ezeket: «szeret ünnepelni és 
szereti ünnepeltetni magát; eltűri, hogy lapjában folyvást dicsérjék nem épen 
jeles tragédiáit, s midőn a főrendiház tagjává nevezték ki, nem restelte majd-
nem egy álló hétig közölni azokat az üdvözlő, magasztaló leveleket, melyeket 
ez alkalommal kapott». 

Talán elég ennyi mutatóba. 
Nos, senki sem kívánja, hogy a kritika folyvást éles modorú, vagy épen 

goromba legyen ; látni való azonban, hogy a legnagyobb magyar kritikusok 
korántsem riadtak vissza attól, hogy nevén nevezzék a gyereket, még pedig 
sokszor oly kíméletlen szabatossággal, melyet magán-érintkezésben senki sem 
habozna becsületsértésnek minősíteni. 

Másfelől látni való, hogy azok a kitételek, melyeket a bevezetőleg érintett 
bírói indokolás «lealacsonyító és megszégyenítő» kifejezéseknek minősített, 
szemelvényünk sorozatába beillesztve, voltakép hullámvölgyeket jelentenének, 
annyira enyhék az ott idézettek többségéhez képest. 

* * * 

Hogy egykorú magyar bírói fórumok miként ítélték meg az idézett bírá-
latokat, nem tudjuk, mert a megbíráltak nem kérték a bíróság védelmét. Tóth 
Kálmán párbajra hívta ki Gyulait; az pedig, költő is lévén, s meggondolván 
a párbaj végzetes eshetőségeit, egy szép költeményben búcsúzkodott az élet-
től. Ez a költeménye így végződik : 

Híven szerettem a hazát, 
írtam többek közt kritikát, 
Sohasem ültem veszteg; 
Egy bősz poéta jött reám, 
Előbb versével, azután 
Meg a kezével ölt meg. 

Gyulai Pál megmutatta ezzel, mint állhat bosszút igazi költő az ellen-
felén a maga pusztán irodalmi eszközeivel is. 
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Az írók legnagyobb része különben is jól érzi, hogy az irodalmi érté-
kelés kérdésében nem a bíróság az illetékes, és hogy a bíróság hiába ítéli el 
becsületsértés miatt az esetleg élesebb modorú kritikust, az irodalmi értékelés 
a bírói ítélettől függetlenül megy tovább a maga útjain. Ha ponyvára való, 
ha alantas felfogású, ha intellektuális eltévelyedés szüleménye valamely költői 
mű, az a bíróság ítélete után sem változik át műköltői remekléssé, emelkedett 
felfogás és fegyelmezett intellektus művévé. Az irodalmi közvélemény u. i. 
nem azt kérdi, vajjon a kritika megsérthette-e az író emberi érzékenységét 
vagy nem, hanem, hogy igaza volt-e vagy sem; s ha igaza volt, akkor az 
irodalmi közvélemény egy percig sem törődik azzal, hogy az író sérelemnek 
minősíti jellemeztetését. 

Mondom, a legtöbb író jól érzi ezeket s inkább zsebrevágja az élesebb 
szavakat, nyugodtan várva a jövő ítéletét, avagy vitát indít, vagy szellemes 
epigrammával, de mindenkép az irodalom saját formái közt hat vissza a kemény 
bírálatra, bíróság elé azonban lehetőleg nem viszi az irodalom porondján 
szerzett sebeit. 

Jeles költők restelnének is végső kénytelenség nélkül irodalmon kívüli 
fórumtól kérni elégtételt; s rendszerint csak a kíméletlen kritikával leleplezett 
gyengébb írók, költők kisérlik meg — mint Gyulai mondja — «elég lovagiat-
lanul más igen kényes térre átjátszani a vitát» s egy vagy más módon «elnémí-
tani a szabad irodalmi véleményt, terrorizálni a kritikát». «A szabad vélemény 
erősebb, de jogos nyilatkozatait becsületsértésnek venni, az írói sérelmet 
személyessé változtatni, nem épen a legritkább eset nálunk» — mondja ugyan-
csak Gyulai Pál; s jól tudja azt is, hogy «mióta irodalom van, egyetlen neve-
zetesebb kritikus sem kerülte el az illetlen élesség, a személyeskedés vádját, 
nem is fogja soha, sőt azt tapasztalhatjuk, hogy akik legtöbbet beszélnek 
ellene, legtöbbször követik el». Valóban kíméletlenül rántja le a leplet az 
ilyen írók jogérzékéről Erdélyi János, mikor megállapítja, hogy az ilyenek-
nek «nem az igazmondás fáj, mint olyan, hanem a lelki szegénység fölfedez-
tetése, az önszégyen égetése». 

* * * 

De honnan veszi a kritikus a jogot ahhoz, hogy — jóllehet semmiféle 
földi hatalom őt azzal meg nem bízta s ítéleteit nem erősíti meg büntető 
szankcióval — a nyilvánosság előtt semmi érzékenységet sem kímélve, sőt 
megbélyegzőleg szóljon egyesekről? 

A legjelesebb kritikusok gyakorlata, elméleti fejtegetései s az irodalmi 
élet évszázados, sőt évezredes jogszokása, de maga a kritika természete s 
nem utolsó helyen a józan ész, már rég megadták a feleletet fenti kérdésünkre 
s mindarra, mi azzal kapcsolatba hozható. 

A kritikus ugyanonnan meríti létjogát, ahonnan az író, a költő. A tár-
sadalom bármely tagjának megvan az az ideális joga, hogy magánélete korlátai 
közül kilépve, hatni próbáljon a többiekre vagy az egészre ; viszont a többinek 
s az egésznek épen úgy joga visszahatni minden ilynemű kisérletre. Bárkinek 
megvan az a joga, hogy irodalmi művel próbáljon hatni másokra, viszont 
mindenki másnak teljes joga visszahatni ily kisérletre a maga egyénisége, 
ízlése és meggyőződései szerint. E jogos visszahatás az, amit az irodalomban 
kritikának nevezünk. 

Az író, aki akár nemes ihletből, akár hiú becsvágyból valamely műve 
közzétételével a nyilvánosság figyelmére jelentette be igényét, ezzel megszünt 
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magánszemély lenni és jogos kritika tárgyává lett egyéniségének mindazon 
elemeire nézve, amelyeket műve által egyenesen vagy közvetve maga szolgál-
tatott ki a nagy nyilvánosságnak. Személyéből innen fogva csak annyi marad 
mentes a nyilvános bírálat alól, amennyit maga otthon hagyott belőle. Mind-
azzal azonban, amit belőle világ elé vitt ki, kilépett a «magánszemély» jog-
köréből, azzal szerepelni, hatni, tetszeni, irányítani akart, arra tehát a tár-
sadalom bármely tagjának joga van visszahatni, az írónak pedig immár 
kötelessége e visszahatást eltűrni, még az esetben is, ha önmaga által feltárt 
sebezhető pontjain magánszemélyét érintené. Ha művével elárulta hiúságát, 
alacsony gondolkozását, frivolságát, érzékiségét, akkor szó nélkül köteles 
eltűrni hiúsága, alacsony gondolkozása, frivolsága, érzékisége elítélő kriti-
káját. Nemcsak műve, hanem műve által és művében kifejezésre jutó jelleme, 
sőt magukat eláruló emberi gyöngéi is jogos tárgyai a nyilvános kritikának. 

Az irodalom s az ízlés dolga nem magánügy; számtalanszor kifejtette 
ezt Gyulai Pál. De ha az irodalom «közügy, melyhez ízlési és nemzeti érdekek 
kapcsolódnak» s «amely szoros kapcsolatban van az állam és társadalom igen 
fontos erkölcsi érdekeivel», akkor, mint a mondottakból látni, a kritika is 
közügy, jogosítványa erkölcsi forrású s mindaddig érvényes, míg belül marad 
a «közügy» s «közérdek» korlátain. A kritikus magánérdekeit szolgáló, meg a 
nyilvánosság elé önként ki nem vitt magánszemélyt érintő bírálat: egyaránt 
túllépik a «nyilvános kritika» erkölcsi jogosultságának a korlátait. 

A magánszemély (tehát a személyiségből nyilvánosság elé önként ki 
nem vitt rész) meg a közéleti személy (tehát a személyiségből önként publikált 
rész) között minden komoly kritika különbséget tesz, sőt ez utóbbinál közéleti 
szereplésének másnemű kategóriáitól is elkülöníti azt az egyet, amelyet épen 
bírálat alá vesz. 

Már Bajza József súlyos szavakkal tesz különbséget (1830-ban) az író 
s a polgár között a már említett lexikon-pör alkalmából, mikor az abba szintén 
beleszóló gróf Dessewffy Józsefnek ezeket mondja : «engedje meg, s tulajdo-
nítsa magának, ha itt a grófot az írótól benne elválasztom, s úgy szólok vele, 
mint silány védőjével egy magához hasonló silány írónak (t. i. Döbrenteinek). 
Mert egyébként, ha az érdemes gróf felől polgári tekintetben kellene szólnom, 
akkor a legőszintébb tisztelettel, legméltóbb hálával emlékezném azon érdemek-
ről, melyekkel egykor polgári pályája fénylett». 

«Legyünk e tekintetben tehát elvégre tisztában — írja Széchenyi 1843 már-
cius 19-ről keltezett,v Gyanusítás c. hírlapi cikkében — s ne keverjük itt is, mint 
sok más helyütt, egybe a szerepeket. Ám higyünk magánviszonyunkban, 
kivált mint keresztények, akárkiben és akármennyit; mint magyar politikai 
közdolgokban kötelességként eljárók azonban gyanúsítsunk, hozzunk kér-
désbe s kivált tüntessünk ki ( =hozzunk napvilágra) mindent.» 

S mit mond Gyulai? 
Említett Szépirodalmi szemléjében (1855) ezt: 
«Az író személyisége, legyen költő, tudós vagy journalista, mennyiben 

az műveiben és irodalmi hatása, szóval közpályájában nyilvánul, mindig 
úgy az egész közönség, mint egyes író bírálata alá esik. Ez oly régi jog, mint 
maga a világ. . . E jogot használatba venni, akár méltánylón, akár kárhoz-
tatón, oly kevéssé személyeskedés, mint a legnagyobb mértékben az, midőn 
e joggal a tudomány, ízlés és közügy érdeke ellen visszaélünk, vagy mástól 
megtagadjuk, mert használata nincs ínyünkre.» Később (1861) «Néhány szó 
a kritikáról» c. értekezésében ezeket mondja : «Törvényes kereset alá nem 
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tartozó magántetteinkről csak Istennek vagyunk és lehetünk felelősek s 
kivéve szülőinket, nőnket, rokonainkat s egy pár jó barátot, kiket magunk 
hatalmaztunk fel, senkinek sincs joga velünk szemben bíróul vetni fel magát. 
A magánviszony szentség, melyet senki és semmi sem érinthet, legfeljebb 
csak a közvélemény, az a láthatatlan földi hatalom, melyet senki s mégis 
mindenki gyakorol. . ., s melyben mégis majd mindig van valami, mi lelki-
ismeretünk visszhangja». Ugyanott mondja ezt: «Ha a kritikus a közélet 
emberében a magánszemélyt is megtámadja, túllépett körén». «A kritikának — 
írja egy 1862.-i bírálatában — nem szabad az író magánviszonyaihoz férkőzni, 
s ennyiben tisztelni tartozik személyét. A kritikus nem tehet semminemű 
célzatot, megrovást, még a legigazabbat sem, ha az csak az író magánviszonyai 
és személyisége ismeretében leli alapját. A kritikus e jogot csak az író halá-
lával nyeri meg.» S más helyen, ugyancsak 1862-ben, nemcsak rossz ízlésnek, 
hanem «valóságos jogtalanságnak» minősíti «olyasmit a közönség elé vinni, 
mi csak magánkörben mondatott». 

Ime, mind e kiméletlen kritikusok, mily tévedhetetlen lovagiassággal 
eresztik lábhoz fegyverüket a magánélet küszöbénél. Gyulai egy ízben, mikor 
arról értesült, hogy Jászai Mari egy, az ő folyóiratában, a Budapesti Szemlében 
megjelent bírálat által nőiségében érzi sértve magát, lovagias kötelességének 
ismerte, hogy tőle e tekintetben minden vonakodás nélkül bocsánatot kérjen 
a nyilvánosság előtt. 

De ha e tiszta jogérzék visszariad a magánszemély megtámadásától, 
annál teljesebben kijelöli csatateréül a közéletet s a bírálat célpontjául a köz-
életi személyt. Ezen a területen a «társadalminak» mondott, a magánérintkezés-
ben kötelező konvenciók, becsület- és illemszabályok érvényét is kereken 
tagadja, legalább is nem ismeri el áthághatatlan korlátokul maga-, s védelmi 
övül a megbírált számára. 

«Megtanultam igenis a társasági élet viszonyait tisztelni — jelenti ki 
Bajza egyik polémiájában —; tudom, hogy ott herceg és gróf, báró és nemes, 
polgár és paraszt van ; mivel tartozom mindeniknek, egyenként és együtt, 
értem ; de értem viszont azt is, s igen jól, hogy ezen tartozás, ezen kötelékek 
csak a polgári kör határáig nyúlnak, s ott, hol az írói respublika kezdődik, hol 
a tudományok országába léptünk, hol a társalkodási konvencióknak vége, 
ezek is megszakadtak. Itt nem érdem, nem születés, nem hivatal többé, egyedül 
okok, egyedül ész adnak elsőséget.» Még világosabban beszél Gyulai: «Vajon 
ilynemű (t. i. a társaságban szokásos) becsület és illem érvényes-e az irodalom-
ban és parlamentben is? Vajon a közélet embere annyira egy-e a magán-
emberrel, hogy ami ezt méltán sértheti, amazt is sértenie kell? . . . A különböző 
cél különböző útat jelöl ki s másnemű jogokkal ruház föl. Ami a magánviszo-
nyok közt becsület és illem, a közéletben hiba, bűn lehet és viszont. Például, 
mondhatjuk-e valakinek társas körben, hogy eljárása nem becsületes s nem 
mondhatjuk-e parlamentben . . . ? Mondhatjuk-e valakinek szobánkban, hogy 
erkölcstelen ember s nem nevezhetjük-e bírálatunkban erkölcstelen írónak? 
Az egyéni szabadság tiszteletéből folyó becsület és illem elnémítja meggyőző-
désünket, a közszabadságon és közjón alapuló hazafiasság és vizsgáló szellem 
szólnunk kényszerít. S lehet-e szólanunk, ha az illem nevében lepleznünk kell 
a tényt és kímélnünk a személyt? Lehetünk-e gyöngédek, midőn épen a gúny 
fegyverét kell használnunk? Társaloghatunk-e gentleman módon, midőn a 
kímélet és udvariasság épen azt fogják veszélyeztetni, aminek diadalát óhajtjuk, 
midőn a tények már magukban goromba vádak? . . . Mihelyt a vélemény sza-
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badabb és jellemzőbb nyilatkozatait becsületsértő durvaságoknak bélyegzitek, 
vagy száműztétek a kritikust az irodalomból, vagy megrontottátok egész tehet-
ségét . . . Tehát a kritikának a közjó nevében korlátlansági joga van, fogják 
mondani ijedten az olvasók s még inkább íróink. Nem, csakhogy korlátja nem 
a társadalmi becsület és illem». 

Gyulai ez utolsó kijelentése az a kőfal, melybe beleütközik minden, a köz-
életi, irodalmi bírálatot a magánviszonyok szempontjából gátolni s megtorlani 
akaró törekvés. Ez az, amit a közdolgokban gyenge jogérzékű ember nem képes 
felfogni, ez az, ami ellen a szigorúan megbíráltak legnagyobb része kifakad 
és fűhöz-fához panaszra járul. Az ilyenek bizonyára az eddiginél is nagyobb 
ámulattal és felháborodással hallanák Gyulai itt következő felhatalma-
zásait : 

«A kritika egy-egy lovagját semmivé tehetik, de a kritika örök jogait 
sohasem . . . Valóban a kritikának több joga van, mint amennyit nálunk 
némely nagytekintélyű írók elismerni méltóztatnak. A kritikus sokat, mindent 
elmondhat, mit a bírálata alatti könyv fekete vagy fehér soraiból a dedukció, 
indukció vagy analógia út ján kiokoskodhatni. Elmondhatja például egy cso-
port nyegle előfizetési felszólításra vagy hirlapi fogásra, hogy emez írók egész 
a házaló szatócs fortélyos kérkedéséig aljasítják le tol lukat ; elmondhatja, 
hogy eme költő a népnek hogyan hízeleg s ez újabbkori Maecenástól hogyan 
koldul egy pár kegyes pillantást vagy tölt erszényt; elmondhatja, hogy eme 
regényíró a képmutató erkölcsösség mázával vonja be célzatai erkölcstelen-
ségét ; elmondhatja, ha szükséges s alapot tud reá találni, hogy eme történetíró 
szántszándékkal hamisítja meg az adatokat, eme kritikusból a rosszakarat szól 
s eme politikai író egészen mást beszél, mint amit a k a r . . . De miért csinált 
példákat felhoznom? Olvassátok az irodalmak tör ténetét . . . s meg fogtok 
győződni, hogy nem a legdrasztikusabb példákat hoztam föl.» 

Nem folytatom tovább a modorra vonatkozó nyilatkozatok idézését s 
nem térek ki a kritikával kapcsolatos több más kérdés (pl. a gúny és gya-
nusítás jogának) megvilágítására sem. Modor tekintetében különben is bajos 
volna szabatos határt kijelölni. Legfeljebb kölcsönösségi alapon ennyi t : ki 
milyen modort enged meg magának, ugyanolyanra ad jogot másnak magával 
szemben is. Sajnos, nem egyszer tapasztaljuk, hogy épen olyanok szisszennek 
fel a bírálat erősebb szavai miatt, akik maguk már előbb határtalan goromba-
ságokat engedtek meg maguknak a bírálat terén. 

Nem állana azonban előttünk egész erkölcsi nagyságában s jogérzéke 
feddhetetlen tisztaságában a Gyulai szerinti kritikus, ha rá nem mutatnék 
arra, mily természetes, nemes liberalizmussal tudja tiszteletben tartani a kritika 
jogát akkor is, ha mások ő ellene fordítják élét. Kevés magyar író volt oly 
bosszúvágyó és éretlen fenekedéseknek, oly egész valóját eltorzító rágalmazások-
nak kitéve, mint az erkölcsi integritás e nagy klasszikusa. Legnagyobb részére 
egy szóval sem válaszolt, bíróhoz nem menekedett. Egy ízben (1861) becsültebb 
ellenféllel, Szász Károllyal, kerülvén szembe, a következő nyilatkozatban pecsé-
telte meg a kritika jogairól vallott nézeteinek szent őszinteségét: 

«Meglehet — sőt úgy is van — önnek nincs igaza, de azért nem követett 
el irodalmi illetlenséget s még kevésbbé becsületsértést azzal, hogy szándékomat 
igyekezett kutatni s állításomat vagy korlátoltságból, vagy tisztátalan forrás-
ból hiszi származottnak. Én mindig elismertem a kritikus azon jogát, hogy a fel-
fogás szabadságánál, sőt szükségénél fogva a sorok közt is olvasson s valamely 
műnek ne csak bevallott, hanem be nem vallott irányát is bírálja, amennyiben 
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állításainak a dedukció, indukció vagy analógia útján némi alapot képes találni. 
Nekem hát elvben, úgy szólva jogilag, nincs semmi sérelmem.» 

A jogtisztelet ily magaslatáig kevesen tudnak felemelkedni, de a közélet 
minden komoly kritikusának hasonló erényekre kell magát nevelnie, mások 
jogának férfias tiszteletében találván a magáénak legbiztosabb megerősítését. 
A magyar közdolgoknak mind a mai napig legszenvedélyesebb s legkímélet-
lenebb nagy kritikusa, Széchenyi István tette ez egész jellemérzésünket mintegy 
napsugárként felderítő emlékezetes nyilatkozatot: 

«Félre ez okbul minden, nem bánom Samaritanushoz igen illő, de státus-
férfiúhoz épen nem illő gyanusítási lamentókkal... Én legalább . . . nemcsak 
nem bánom, sőt kérem és elvárom minden tekintetben «gyanusíttatásomat», 
midőn itt semel pro semper ismételve nyilvánítom, hogy én sem mulasztandom 
el lehető legjobb ügyekezettel mindazon egyedekrűl, kik vezérekként szerepes-
kednek, rendre letépni a hazafiúi meg a statusférfiúi lárvát, mellyet nem egy 
fényes szónok öltött magára, ha az alatt kitisztult hazafiúi érzelem és státus-
bölcseség helyett nem birok látni egyebet, mint éretlen iskolai viszketeget, 
hiú önbálványozási tömjénszomjat vagy alacsony haszonlest.» 

* * * 

De hátha a kritikus tévedett s erkölcsi álláspontjának minden magas-
rendűsége mellett alaptalanul kárhoztatott: van-e büntetése? 

A kritika az egyéni felelősség legsajátabb irodalmi műfaja, s aki bírálatot 
ír, az szükségkép vállalja annak mindennemű következményét. Büntetése 
ugyanott van, ahol egyedüli szankciója : az erkölcsi közvéleményben. Minden 
kritikus mintegy erkölcsi ujjlenyomatot ad magáról a nagy nyilvánosság, a köz-
erkölcsiség szabad ítélőszéke számára, s nemcsak akaratlanul kapja, hanem 
kihívja, várja megítéltetését. Itél, hogy megítéltessék s férfiasan elfogadja vagy 
megérdemelten elszenvedi ítélete visszahatásait. 

Igaz, hogy az a közvélemény, amelyre célzunk, sokszor elég szűkkörű, 
néha csak a legközelebbi szakkörökre szorítkozik, de épen olyankor van leg-
nagyobb súlya. S ez ítélkezés folyvást folyamatban van ; az újságok, sőt néha 
komolyabb igényű folyóiratok pajtáskodó, hízelgő, meggyőződés nélkül reklá-
mozó s csak bókolva hibáztató, síkos szavakkal sejtető kritikusait, kik azt 
hiszik, hogy mást nem támadván, mitsem kockáztatnak: mély megvetéssel 
kíséri e szűkebb, de jól tájékozott közvélemény, épúgy mint azokat az ál-
bátrakat, akik fizetésért fáradhatatlanul képesek személyi hajszát űzni, vagy 
azokat a leplezetlenül gyávákat, akik helyett fogadott ál-szerző vállalja az 
«erkölcsi» felelősséget, s a «közéleti tisztaság» azon száj hőseit, kik miután nagy 
hűhóval szétöntötték a gyanusítás bűzét, megalázkodó bocsánatkéréssel ugra-
nak meg a helytállás kötelezettsége elől. Mennél jobban felburjánzik azonban 
s terjeszti mételyét az igazi kritikának ez a mézes-mázos, élősdi vagy cinikus 
és jellemtelen paródiája, mennél nagyobb aggodalommal látja minden becsü-
letes ember annak csaknem gáttalan rombolásait: az említett közvélemény 
annál nagyobb tisztelettel fogad és honorál minden nyiltan, egyenesen és 
bátran kimondott szót, mely erkölcsi ösztönből fakadva hozzáértéssel jellemzi 
s nevén nevezve, már kárhoztatja is a köz szempontjából kárhoztatandót. 

Az ilyen kritikus, ha sebet kap (s talán váratlan oldalról), elszenvedi 
sebét s nem megy panaszra senkihez. Rokongondolkozású társai pedig, ameny-
nyiben vannak, nem állnak össze céhszerű érdekszövetkezetté, hogy védelmére 
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siessenek s nyilatkozatban tiltakozzanak a «szakma», a «testület» sérelme ellen. 
Ezen a téren teljes az egyéni felelősség elve s kiki személyes erkölcsi kockázattal 
teljesíti önként vállalt kötelességét. 

* * * 

Egy nagy, erkölcsi eszmény : a köz szolgálata; egy-két irányelv, mely 
e szolgálatnak «törvényt szab és határt»; egyebekben pedig teljes önállósága, 
de teljes felelőssége is az egyénnek, ki e szolgálatra önként vállalkozott: ennyi-
ből áll, rövidre fogva, az irodalmi (közéleti) nyilvános bírálat saját alkotmánya. 

Jogrendszernek talán fölöttébb egyszerű, de — úgy tetszik — van benne 
valami becsülésre méltó. 

Horváth János 

A RENDELTETÉS MAGASZTOSSÁGA. 

Vannak szívek, kik befogadtak, 
rám is sütött a szeretet Napja; 
kik jóért jót örömmel adtak, 
boldog ki ád és aki kapja. 

Hogy fájt néha a zűrös élet 
s megűzött sok-sok, sanda bánat, 
szemére hányjam tán az Égnek 
s eltakarjam virág-orcámat? 

Nem, nem ! Az Emberség keresztje 
rajtam s viselni büszke átok, 
árnyék és fény csak had feressze 
lelkemet, míg a Napba látok. 

Emberként élni sírva, fájva, 
máskor örömben égve lesni 
szent, felrepltő, tüzes szárnyra 
s magasból újra mélybe esni, 

örök regéje ez a létnek: 
felszárnyalás, mely halni lendült, 
ide küldettünk bús cselédnek 
s királyi sors cselédi terhünk. 

Szolgák, királyok s bús virágzás 
Napfényországban szent halálra, 
igaz-egy ember nem kíván mást 
és sorsa kulcsát megtalálja. Komjáthy Aladár. 


