
A P R Ó C I K K E K 

Egy bársonyszék körül. 
Egy népszerű színházi hetilapban 

egy népszerű színpadi szerző kemény 
leckét ad a népszerűtlen kritikusnak : 
az ügyes író huszáros lendületével és a 
gyakorlott másrólbeszélő határozatlan-
ságával olvassa fejére — vagy a kritika 
egyetemének fejére talán? —, hogy el-
fogult, rosszhiszemű, sarlatán és tudat-
lan. A cikk remek marivaudage-ában 
fondorlatosan sikkad el a lényeg : a 
szerző személyes sértődöttsége, fondor-
latosan, mert míg elvért látszik ki-
állni s egy halott szellemét dícséri, 
«akinek füle van a hallásra», meghall-
hatja benne az élőkre szórt kemény vá-
dakat. Remek mellébeszélésében pedig 
egy, a szerző tagadhatatlanul jó színpadi 
dialektikájához nagyon is méltatlan, 
babonát újít föl, olyan babonát, amely 
mindig hasznosnak bizonyult a tájé-
kozatlanabb nagyközönség egy bizonyos 
rétegében akkor, ha a megbántott vagy 
magát megbántottnak érző író hangula-
tot akart kelteni a kritikus ellen. Sum-
mája röviden ez : a kritikus számár, 
elvből, mert vajjon lehet-e méltó kri-
tikusa irodalmi műnek az, aki maga 
nem alkotott remeket? A kritikus in-
ferióris lény, gyomorbajoson rosszmájú 
elvetélt tehetség, aki tehetetlenségéért 
vesz elégtételt, amikor «levágja» a pro-
duktív szellem alkotását. Átlátszó és 
olcsó fogás ez s vajjon méltó-e arra, 
hogy komolyan vegyük? Méltó-e rá 
akkor, mikor éppen Ambrus Zoltán 
szellemét idézi a szerző, azét az Ambrus 
Zoltánét, aki meghalt, tehát már nem 
mondhatott bírálatot darabjáról? Ha 
mondhatna, ma bizonyosan ő ülne a 
vádlottak padján, egy másik halott 
árva bársonyszéke előtt. A szellemes 
invektíva írója elfelejti, hogy életműve 
egyáltalán nem jogosítja föl arra, hogy 

éppen egy Ambrus Zoltánhoz fölleb-
bezze veszendő ügyét s elfelejti azt is, 
hogy a jól megírt kritika még mindig 
van olyan «mű», mint a közepesen meg-
írt kasszadarab, amiben bizonyára min-
den megvan a skierhez, de majdnem 
hiányzik a «műiséghez». A kritikus 
tévedhet, de a szerzőnek soha nincs joga 
a legbrutálisabb tévedésre: kritizálni a 
tévedő kritikust. Elvek fölött lehet 
vitázni, vitába szállni a magam ügyéért 
legalábbis méltatlan eljárás az iroda-
lomban. Hiánya a fegyelemnek és az 
irodalmi erkölcsnek. Az a szerző, aki 
igazságtalannak érzi a kritikát, fölleb-
bezze ügyét némán az utókorhoz, de 
soha ne föllebbezze olyanokhoz, akik 
ma már nem tudnak tiltakozni ellene. 
Utókor? Biztosra vesszük, hogy az 
utókor épp oly becsben fogja tartani a 
színpad erkölcséért, magasabb irodalmi 
szintjéért kiálló kritikust és kritikuso-
kat, mint amilyen szomorú példáját 
fogja látni a tiltakozó szerző és szerzők 
kasszadarabjaiban a színpad nemes 
hivatásáról való megfeledkezésnek. Ha-
lottakról nem illik rosszat mondani; s 
mondhat-e valaki dícséret örvén rosz-
szabbat a kiváló Ambrus Zoltánról, 
mint hogy tanunak hívja a maga 
gyönge ügye mellett az ellen, aki ha 
talán nem is töltheti be azt a bizonyos 
elárvult bársonyszéket, becsületességben 
és elvhűségben, makacsul következetes 
harcában a színpad irodaimiságáért, 
méltó őre, mestere elárvult katedrájának. 

Alföldi. 

M A G Y A R E S S Z É I R Á S ? 
Egy nagymultú magyar szépiro-

dalmi folyóirat pályázatot hirdetett, 
bármilyen irodalmi témáról szóló 
esszére. A beérkező anyagról adott 
jelentésükben a bírálók, — mind 
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kitűnő esztétikus és esszéírók, — 
egyértelműen hangsúlyozzák, hogy 
a pályaművek közül nagyon kevés 
érdemli meg a klasszikus «essai» nevét, 
s hogy a pályázók általában kevés 
ötletességet és eredetiséget árulnak 
el. Elgondolkoztató ez a jelentés és 
irodalmunk egy sarkalatos hiányra 
hívja föl a figyelmet. Valóban, a 
tanulmánynak az a klasszikus mű-
faja, amelyben egy Péterfy alkotott 
remeket, amelynek egy Gyulai Pál 
volt mestere, mintha kiveszőben vol-
na, különösen a mai irodalom leg-
fiatalabb, harmadik nemzedékében. A 
második nemzedékben több kiváló 
esszéíró van, sőt mintha ennek a 
nemzedéknek par excellence műfaja 
az esszé lenne ; az utánunk következő 
generáció azonban, sajnos, inkább 
vette át tőlük a modort, mint a mód-
szert. A fiatal tanulmányíró vagy 
az egyetemen jól-rosszul megtanult 
szabályok szerint disszertációrészietet 
ír esszé helyett, vagy pedig, s ez 
talán még lehangolóbb, bágyatag 
lírai dadogást megemésztetlen mű-
vekről való ködös és érdektelen be-
nyomásairól. Pedig az esszéhez több 
kell filológiai készültségnél és több 
nyegle lirizmusnál: ehhez igen alapos 
és tág műveltség, nagy ötletgazdagság 
és még nagyobb fegyelem, alázat 
kell. Igen, alázat a tárgy iránt, egy 
Péterfy alázata, a lirizmusnak az a 
szemérmes és férfias fajtája, amely 
a személyi vonatkozásokat nem tolja 
a mű elé, s amely a művet akarja 
megérteni, nem pedig önmagát ma-
gyarázni. De ezen az alázaton túl 
szellemesség, ötletesség is kell hozzá ; 
az esszének nem lehet célja a filológiai 
teljesség, az esszé, a szó jelentéséhez 
híven, kisérlet, az értelmezés egy 
szempontját ragadja meg az egyéni 
impresszió melegségével, s nem azzal 
a célzattal készül, hogy teljesen 
«kimerítse» az egész témájáról el-
mondható anyagot. Sajnos, a fiatal 
generáció esszéistáiból vagy a szolid 

tudás elengedhetetlen alapja hiány-
zik, vagy a szellemesség ehhez a szolid 
tudáshoz ; esszéik egyre kísértetie-
sebben unalmasak vagy posványosan 
líraiak. Hogy mekkora kár ez az 
irodalom ügyének, talán fölösleges is 
hangoztatnunk : kis túlzással bízvást 
állíthatjuk, hogy egy irodalom élet-
képességének, eredetiségének és fris-
seségének mértéke éppen az, meny-
nyire gazdag esszékben, mennyire 
van meg benne a komoly tudásra 
építő kísérletezésnek az a hősien 
kalandor szelleme, amely minden 
igazi fölfedező legjellemzőbb tulaj-
donsága. Szívesen hivatkozunk a 
francia irodalomra ; bár ezt tanul-
nánk meg belőle : a szellemnek a 
merész ötlettel párosult felelősség-
érzését, lírai dadogás helyett a 
tájékozódásnak azt a szorongató 
kényszerét, amely minden nagy esszé 
ihletője. R. Gy. 

IRÓI IGERAGOZÁS. 

Mindjárt elöljáróban megkövetem 
az Akadémia nyelvművelő osztályát, 
nehogy valami forradalom-félét lásson 
eme újfajta nyelvtani meghatározásom-
ban. Mert hiszen annyi még meg-
ragadt asszonyi rövid eszemben az 
iskolai nyelvtanból, hogy van alanyi, 
tárgyas, visszaható, ikes és iktelen stb. 
igeragozás, mindazonáltal az író urak 
és hölgyek között — ha kézi nagyítóval 
nem is keressük — akadnak szép szám-
mal olyanok, akik — szándéktalan 
vagy nagyon is szándékos pongyolaság-
gal — elvétik a többi igeragozást, 
«iszok»-ot mondanak «iszom» helyett 
és «szok»-ot «szokik» helyett. (Csak 
semmi sértődés! Akinek nem inge, 
vagy kalapja? ne vegye magára!) de 
erre az általuk gyakorlott és általam 
szabályos meghatározással kimondott 
«írói igeragozás»-ra ritkán hibáznak 
reá. Szóla pedig Zarathurast, azaz ige-
ragozás imígyen: «Én dicsérlek téged, 
te dicsérsz engem (de vigyázat, ne tud-
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ják, hogy én súgtam neked!) ő dicsér 
engem». . . Van ennek aztán egy másik 
változata is, valóságos fregoli ez: «Én 
fűrészellek téged, te (mert irígyelsz), 
fűrészelsz engem, ő fűrészel minket. . .» 

Az iskolában persze, nem tanítják 
ezt az aranyszabályt, ezt az igeragozásba 
tömörített egyetlen bölcs írói életbázist, 
azonban a láthatatlan Akadémiákon, 
amelyek egyes kávéházak törzsasztalai-
nak felelnek meg, annál inkább, ahol 
i f j ú költők (ifjúság inkább műveikre, 
mint idejükre értendő) kritikusok, 
szociológusok és magukat esztétának 
hízelgők egy csésze kapuciner vagy 
dupla habos kávé mellett közben már 
el is sajátították az egészet, nota bene: 
Ez az a Pegazus, amelyen leghamarabb 
felügethetnek a Parnasszusra. A dolgon 
lehetne mosolyogni is, ha nem volna 
annyira véresen komoly. Kevéssé kép-
letesen csipkelődve, az «írói klikkekről» 
van szó. Talán nyitott kaput döngetek, 
hiszen írói klikkek, mint haboskávés 
pletykadélutánok mindig mindenütt 
voltak, vannak és — jaj — lesznek, 
azonban nálunk mintha már «idült»-té 
vált volna ez a betegség. Nagyobb és 
egészségesebb irodalmi és nyelvterüle-
tek bírják szusszal az ilyen irodalmi 
élettel szükségképpen vele járó tagozó-
dásokat, azonban magyar irodalmun-
kat könnyen lehet félteni attól, hogy 
pocsolyává kanálizálódik az ilyen béka 
egér harc nívóján dúló Csák Mátésko-
dások következtében. Bármennyire is 
üdvös a nemes bajnoki «ki bírja marja» 
verseny, rögtön kártékonyá válik, ha 
versenynek verseny marad ugyan, azon-
ban kimeríti egy bokatöréses futball-
meccs minden durvaságát s erőszakos-
ságát. Ne tessék félreharangozni, nem 
az írói életrevalóság ellen papolok, 
azonban mégis csak furcsa, hogy az 
i f j ú titánkodók Pallas Athéneként kész 
fegyverzettel pattanjanak ki a porondra. 
A műveikből kiáradó és mindenkit le-
nyűgöző kiválóság ellen nem lenne, 
mert nem is lehetne kifogásom, azonban 
ezeknek a csodagyerekeknek lángesze 

egészen másban nyilvánul meg. Az 
érvényesülés bravúros tehnikájában. 
Ide tartozik a már említett igeragozás 
«jelest» érdemlő tudása. Pályavégzett, 
kiérdemesült író-rókák megirigyelhetnék 
ezt a körmönfontságot, ezt a mindig 
lesbenállási készséget, a helyzet villám-
gyors felismerését s ahhoz való alkal-
mazkodást, barátjaik megválogatását 
stb. Mások harminc-negyven év írói 
tapasztalatai után jutnak el annak fel-
ismeréséhez, hogyan is kellett volna 
kezdeniök. Ők mindent készen kapnak, 
gátlások nélkül indulnak el s jaj vala-
melyikkel is haragba kerülni — netalán 
őszinte kritika miatt —, mert akkor 
a mindenható klikk haragja zúdul a 
boldogtalan kritikus nyakába. Régeb-
ben a megsértett költők személyesen in-
tézték el efféle afférjeiket, Tóth Kálmán 
még párbajra hívta ki Gyulay Pált, 
mert lebirálta a verseit. Ezek a mai 
zsenik azonban kollektive mozdulnak 
meg, működésbe jön a «fúró vagy a 
fűrész» s az illető, aki ellen megindult 
a megtorló hadjárat, hamarjában fel 
sem eszmélhet, s máris «el van intézve» 
mint a klikk első számú közellensége. 
A gangszter-filmekből jól ismert kínai 
«Tong»-ok bosszúhadjáratai ártatlan 
kávéházi viták egy ilyen irodalmi klikk 
valakire reácsapó dühéhez képest. 
A Montaguet- és a Capulet-ház ádáz, 
s egymást pusztító viszálykodása jut 
hamarjában eszünkbe a «Romeo és 
Juliából», csakhogy míg Shakespeare 
fenséges tragédiájában a tragikus szere-
lem szépségében egyenlítődik ki ez az 
oktalan háborúság, itt nem oldódik fel 
semmiben ez a bősz harci düh, hanem 
öröklődik nemzedékről-nemzedékre. Az 
utód már nem tudja miért szúr oda 
pennájával, de ez nem is fontos. 
A klikkek háborúja öröklődik — mint 
már mondtuk — és ezzel arányban — 
avasodik is . . . Ez az avasodás egy-
általán nem bántja a harcolók orrát, 
de annál inkább a józan és tárgyilagos 
szemlélőjét! 

Mm San-Géne. 
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Amire a zene-esztéta büszke. 
Hiába, vannak szerencsés emberek. 

Itt van rögtön a kitűnő zene-esztéta. 
Neki minden sikerült és ráadásul még 
megkapta a Baumgarten-díjat is. 
Szinte hihetetlen és igazságtalan, 
hogy éppen esztétai működéséért 
kapta meg. Hogy miért? Erre ő maga 
felel, szerényen és bőkezűen fel-
sorolja érdemeit. Lássa mindenki, 
hogy milyen kiváló ember. Ő volt 
az első magyar futballista, aki hát-
véd létére gólt lőtt, — csodálatos 
eredmény, forradalmasította a labda-
rúgást, jó, hogy ezzel a futball-
reformmal fölhagyott, mert nem lett 
volna alkalma a többi csodás csele-
kedetre. Például mire? Hogy legelső 
magyar tagja legyen a Páneurópai 
Uniónak. Ime, milyen elegáns ugrás 
a futballtól a humanizmusig. Egy-
szerű lelkek úgy gondolnák, leg-
alábbis egy — oktáv. A zene-esztéta 
bebizonyította, hogy annyi sem. 
A sportember humanista merész és 
egyáltalán nem logikátlan lendülettel 
bebizonyította azt is, hogy érti az 
elme magasabb sportját, — gonosz 
és alávaló lenne, aki ezt föl nem téte-
lezné róla. Tudniillik nagyon sok jó, 
de még több rossz szójátékot csinált 
eddig. Mi a legújabb? Az ember el 
sem hinné : a jókülsejű csavargó — 
tip-toprongyos ! Itt már, ennél a 
zsenialitásnál, a burokban született 
zsenialitásnál megáll az egyszerű ész. 
Még csodálatos, hogy az esztéta a 
következőkben további elmebeli ru-
galmasságról tesz tanuságot, más em-
ber már a szójátékkal is kimerülne 
és lezárná életművét. Ő csak úgy fél-
kézzel megalapít egy vonósnégyest 
és felvet egy fürdőváros-gondolatot. 
Mintha á után bét mondana, egy-
szerűen, természetesen és rugalmas 
tettrekészséggel. Néha azonban csak 
a múzsa ihleti meg remek gondola-
tokkal, a világ közönyös és a szá-

zados kezdeményezés után kullog: 
az esztéta hiába ajánl egy új magyar 
Zenepalotát és munkás zeneiskolát, 
nem hallgatják meg, mert hiába, 
ilyen is van. Pedig mielőtt mindez 
eszébe jutott volna, kitalálta a Jú-
niusi hetek gondolatát, megírta az 
első magyar ritmikát és Bartók-
Kodállyal együtt magyar népdalt 
gyüjtött. Az önvallomásból homá-
lyos, hogy a két nagy zeneszerzőt mi 
indította arra, hogy munkatársául 
fogadja, remek jártassága a szójáték-
ban vagy az, hogy ő írta az első dalt 
Budapestről? A nagy zeneszerzők 
zavarban lennének, ha válaszoln 
kellene erre. Az esztéta maga nem ad 
feleletet erre az izgalmas kérdésre, 
s vallomása különben is zavart egy 
kicsit: nem tehet róla, nyilván az 
istenek haragja, hogy Budapest-dalá-
nak szövegét nem ő írhatta. Nem, 
nem, senkinek sem sikerülhet egy-
szerre minden. Nem elég, hogy meg-
nyerte a legszebb dal pályázatát? egy 
csomó férfikar-pályázatot? a Ferenc 
József-díjat? a Magyar Nők Kar-
egyesületének díját? és 6 (hat) Kle-
belsberg-féle állami díjat? Nem elég. 
A Budapest-dal szövegét nem ő írta, 
mégsem ! Van, aki megvigasztalná? 
Ennyi érdem után ugyancsak zavar-
ban van az egyszerű lélek : hát nem 
kopott, ócska szimbolum a Baum-
garten-díj ilyen hatalmas, változatos 
szellem megjutalmazására? Még az 
elemista is tudja, hogy érdemei után 
legalább két évig minden Baumgar-
ten-díjat a kitűnő esztéta kapna. De 
van vigasz, az istenek mégsem olyan 
irigyek : az esztéta feleségül nyerte 
egy polgármester leányát! Ez már 
igen, ez már balzsam, több a Nobel-
díjnál. Az olvasó, aki a jeles esztéta 
lírai életrajzát elolvasta, boldogan és 
harmonikus lélekkel csak egyet kér-
dez, ilyen példátlan jutalom után miért 
nem adja vissza a Baumgarten-díjat? 

krikszkraksz. 


