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AZ IRÓ ÉS HÁLÓSZOBÁJA. 
Általános szokás az, hogy a könyv-

kiadók ismertető szövegeket, úgyneve-
zett fizetett hirdetéseket, recenziókat 
tétetnek közzé újdonságaikról. A szö-
veg, melyet a vállalat valamelyik hozzá-
értő embere ír, arra szolgál, hogy a kö-
zönség érdeklődését fölkeltse a meg-
jelent, vagy hamarosan megjelenő könyv 
iránt. És erősen emlékeztet azokra a 
hírrovatban eldugott kis cikkekre, ame-
lyek azzal kezdődnek, hogy a gyönyörű 
tavaszi napsütésben boldogan és derű-
sen sétálnak az emberek a Dunaparton, 
s azzal végződnek, hogy csak az boldog 
és derűs a tavaszi napsütésben, aki 
ilyen vagy olyan cukorkát szopogat, 
ilyen vagy olyan gyógyvizet iszik. Saj-
nos, az irodalom ma már rákényszerül 
arra, hogy ilyen olcsó fogásokhoz folya-
modjék. De mindenben lehet mértéket 
tartani; az ismertető szöveg is lehet 
ízléses, sőt, lehet a maga nemében mű-
vészi is. Nem kell föltétlenül árulásnak 
lennie; az irodalom még hirdetés for-
májában is tartsa meg méltóságát. 

Sajnos, nem mindig tartja meg. 
Ebben az újfajta versenyben egyes vál-
lalatok olyan meghökkentő és ízléstelen 
módon járnak el, hogy ez ellen minden 
ép érzékű irodalombarát kénytelen a 
leghevesebben tiltakozni. Ismertetések 
helyett maholnap pikáns kis történet-
kéket kapunk, esetleg erotikus képecs-
kékkel fűszerezve. «Alja Rachmanova 
kinyitja Tolsztoj hálószobájának ajta-
ját» — mondja az ismertetés címe, nyil-
ván azzal a céllal, hogy az olcsóbb és 
irodalomalatti kíváncsiságot fölkeltse. 
Hogy Rachmanova nem azért írta meg 
nagy vihart keltett könyvét, hogy Tolsztoj 
hálószobatitkait kiteregesse, az biztos. 
Rachmanova nemes szándékait üzleti 
haszon reményében ilyen méltatlan 

persziflázssal visszájukra fordítani 
méltán kelt visszatetszést. Hová fog a 
reklámozásnak ez a módja vezetni; 
hová sekélyesíti az irodalmat, az iro-
dalom nagyjait és az erkölcsi felelős-
ségüket mindig érző írókat ez a vásári 
hang? Rachmanova könyve körül már 
eddig is annyi ízléstelen propaganda 
folyt, hogy a komolyabb közönség joggal 
fordul el ettől a mesterséges Chronique 
scandaleuse-től. A kiadónak föltétlenül 
joga van rá, hogy kiadványait propa-
gálja, de ahhoz nincs joga, hogy propa-
ganda címén csiklandós sejtetésekkel 
tüntessen fel hamis színben olyan emel-
kedett erkölcsű írót, mint Rachmanova, 
s olyan klasszikust, mint Tolsztoj. 
A propaganda, ismételjük, mindig jo-
gos, s ha már szükséges, fejlesszük mű-
vészivé, méltóvá az irodalomhoz! 

Alföldi. 

A nyelvművelésről 
írt rendkívül figyelemreméltó cikket 
a Magyar Szemle legutóbbi számába 
Papp István egyetemi magántanár. 
Teljes meggyőződésünkkel helyesel-
nünk kell megállapításait : a nyelv-
művelés elsősorban valóban az írók 
ügye, joga és kötelessége. Csak az 
író ösztöne és esztétikai érzéke képes 
megtalálni azt a határt , amelyen 
innen még műveljük, amelyen túl 
azonban már rontjuk, szegényítjük 
és merevítjük a nyelvet. Tévedés azt 
hinni, hogy a nyelv megcsontosodott 
törvényszerűség ; élő, a gyakorlatban 
idomuló, folytonos hullámzásban levő 
organizmus, amelytől létföltételeit 
veszi el az, aki a gyakorlat első pil-
lanatra talán meglepő és forradal-
minak tünő változtatási jogát meg-
tagadja. Akik hallhatták annakidején 
legnagyobb nyelvészünk, Gombocz 
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Zoltán egyetemi előadásait, azok 
megtanulták, hogy a nyelvvel kap-
csolatban csak a legnagyobb óvatos-
sággal szabad használnunk a helyes-
ség vagy nem helyesség normatív 
fogalmait, mert hiszen a nyelv fejlő-
dése legtöbbször ott kezdődik, ahol 
a gyakorlat túlteszi magát a normá-
kon. A grammatika többnyire már 
meghaladott nyelvállapotot rendsze-
rez, s ami nem egyezik a grammatika 
szabályaival, az még nem föltétlenül 
rossz. Mereven ragaszkodni az iskolai 
grammatikához, — mert szaktudó-
sokon kívül vajjon ki tud többet a 
grammatikából az iskolainál? — 
olyan merevség, amelynek föltétlenül 
a nyelvi élet korlátozása és szegé-
nyessé tétele lesz a következménye. 
Nyelvművelés grammatikai alapon : 
szinte paradoxon. Az ikes és iktelen 
ragozás szakértői, az ortodox magya-
rosság amatőr hívei semmiképen sem 
szolgálják a magyar nyelv ügyét úgy, 
ahogy kellene : helyesen és megfelelő 
szabadsággal. Szavak és ragozási 
szabadosságok soha nem rontják meg 
annyira a nyelvet, mint a lényegét, 
lelkét: mondattanát érintő táma-
dások ; az igazi nyelvművelés a mon-
dat tisztasága fölött őrködik. Horváth 
János egy remek tanulmányában 
eléggé rámutatott már erre, s vajjon 
nyelvművelőink népes seregében há-
nyan fontolták meg kellőképen ezt, 
mielőtt vadászni kezdenék kitűnő 
írók műveiben a hibának vélt jogos 
és szükséges szabadságokat? Hányan 
rendelkeznek azzal az esztétikai kész-
séggel, amely biztosan tud választani 
helyes és helytelen idegen szavak 
között, hányan képesek érzékelni egy 
idegen szó és megfelelő magyarja közt 
a finom különbséget, a szavakhoz 
társult képzetek és hangulatok vég-
telen finomságát? «Héroszi» helyett 
az ortodox műkedvelő nyelvész hala-
déktalanul «hősit» mond és ír, de 
érzi-e, mennyire más hangulata, meny-
nyire antik asszociációkkal veretezett 

értelme van a «héroszinak», s meny-
nyire más hangulatú a «hősi»? A nyelv-
művelés téves utakon jár, ha fő 
föladatának az ilyen idegenszerűségek 
irtását tartja. Csak az szólhat bele 
a nyelv ügyébe, aki művésze a nyelv-
nek, ismeri a szavak hangulati válto-
zatosságát, a mondatok akusztikáját, 
a nyelv értelmi és érzelmi, logikai 
és zenei képességeit; s ki volna ez, 
ha nem az író? Hányszor előfordul, 
hogy magyartalannak minősítenek 
gyökeresen magyar, de a hagyományt 
nem ismerőknek furcsa szerkezeteket, 
szóhasználatokat; hányszor előfor-
dul, hogy a buzgó nyelvművelő meg-
rovásával sujtja az írót, aki Pázmány 
nyomain jár? Hányszor érzi magát 
középiskolai emlékei alapján hivatott 
szakértőnek, aki képtelen a normatív 
grammatika kérdéseit megkülönböz-
tetni a nyelvtörténeti problémáktól; 
hányszor avatja szabállyá az eset-
legest, a nyelvtörténeti kuriózumot 
a lelkes nyelvőr, akinek érzéke azon-
ban odáig már nem ér, hogy az ikes 
vagy iktelen használatnál jóval lénye-
gesebb, mert a nyelv szellemét érintő 
kérdésekben határozottan és biztosan 
kövesse az egyedül helyes utat? 
A nyelvműveléshez nem elég a közép-
iskolai grammatika, ehhez jó fül, nagy 
érzék, esztétikai tájékozottság és 
nyelvtörténeti tudás szükséges. Kon-
tárok csak a nyelv kárára művelhetik 
a nyelvet; ezt a nagy, nemes és 
nehéz föladatot méltóképen csak 
tudós és író végezheti. Egyébként 
könnyen előfordul, hogy germaniz-
musok kedvéért irtatnak ki nyelvünk 
legősibb fordulatai, nyelvészeti babo-
nák nevében szerzett jogai; s oly 
tudományos igényű munkák fogják 
javíthatatlan vaskalpossággal já-
romba törni a szabad magyar nyelvet, 
amelyeket az egészséges érzék méltán 
tarthat a magyartalanság és süketség 
elrettentő példájának. Lassankint ott 
tartunk, hogy a nyelv ügyének szak-
értőjévé tett nagyközönség németes-
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ségeken nevelt ízlése bélyegzi meg a 
régi és népi nyelv ismeretében nevelt 
írót, azért, mert magyarabb mer 
lenni, mint a magyar nyelvérzék nél-
kül szűkölködő nyelvőrők. Bízzuk a 
nyelv ügyét az írókra és a tudósokra, 
a közönség jobban teszi, ha tanul 
tőlük, mint hogyha hibátlan stílusuk-
ban álhibákra vadászik. A pusztán 
grammatikai alapon álló iskolai nyelv-
művelés, a nagyközönség nyelvműve-
lési tevékenysége hagyománytalan és 
tájékozatlan, korlátolt és tétova, ha 
j ószándékú is ; a hagyománytalan 
nyelvművelés pedig nyelvi öngyilkos-
ság. Vele szemben csak egyet tehet a 
tudós és az író : meggyőződése han-
gos szavával hirdeti függetlenségét 
és hevesen tiltakozik az illetéktelenek 
beavatkozása ellen. Szent ügy nyel-
vünk ügye ; bízzuk azokra, akik át-
érzik föladatuk nagyságát és készültsé-
gükben méltók igyekszenek lenni 
hozzá. ón. 

BÉCSI VÁLTOZÁSOK. 
A nagy ausztriai átalakulással kap-

csolatban megírták az ujságok a bécsi 
színházi változásokat is és bizonyos 
oldalon, persze a bölcs óvatosság és ezt 
követő megszeppenés sugallta tartózko-
dással kisírt a sorok közül a titkolt 
bánat és felháborodás s a már nyiltab-
ban is nekibokrosodó álhonfibú a nagy 
sérelem fölött, amely szomszédunkban a 
magyar drámairodalmat érte. 

Valóban súlyos (?) dolgok mentek 
végbe nemrégiben a hajdani császár-
városban. Darabgyárak robbantak, ügy-
nökség-dinasztiák palotái roskadtak 
össze és színpadi szerzők, márkás és jól 
fizetett nevek jutottak máról-holnapra a 
feltámadás reménye nélkül a színpadi 
süllyesztőbe . . . Hát bizony gondol-
kodóba lehet esni rajta. Eltűnniök olyan 
neveknek és értékeknek, amelyeknek 
nagyságát, zsenialitását a Lipótváros-
tól és a második, családi penzióvá vált 
Bécstől kezdve Párizsig, Newyorkig, sőt 

Tokióig kürtölték világgá a reklám-
harsonák. Ezen bizony megütközhetne 
minden magyar érvényesülésért és mű-
vészetért rajongó széplélek. Ha csak-
ugyan így volna. Ha csakugyan igazi 
magyar értékeket sujtott volna ez a kímé-
letlen fordulat. De nézzünk csak a tények 
szemébe komolyan: valóban így van-e?! 

Emberileg lehet méltányolni azt a 
veszteséget, azt a pénztárca-heptikát, 
amelybe most a szomszédunkban végbe-
ment jóadag világtörténelem miatt most 
egyes pesti szerzői zsebek belebetegedtek. 
De ez a probléma olyan messzi áll a 
magyar irodalomtól, mint Makó Palesz-
tinától. Ugyanis (tisztelet a kivételek-
nek, a nagyon csekély számú érdemes-
nek, akik közé föltétlen odasorozzuk 
Molnár Ferencet is), kik kerültek 
színre mint állandó háziszerzők a bécsi 
és folytatólagosan az ügynöki működés-
sel megteremtett összeköttetések folytán 
a többi világszínpad deszkáin? Kik 
részesedtek monopolisztikusan a közön-
ség tapsaiban, a dús tantiemekben és a 
fizetett reklámkritikákban? Kiknek a 
neve díszelgett mint «reprezentáns ma-
gyar irodalom» Bécsben, Párizsban, 
Rómában és más világvárosokban és kik 
miatt kapta irodalmunk elég gyakran a 
szánakozó, jóakaratú mosolyt, vagy 
pedig a nem is titkolt méltatlankodást és 
felháborodást a külföld megvesztegethe-
tetlen irodalmi szakértőitől? A Bánk-
bán, Az ember tragédiája, A bor, 
Bizánc, Süt a nap szerzői miatt? Ezt 
még a sirató cikkek írói sem mernék 
állítani. Mi pedig feltesszük a kérdést: 
mire való ez a könnyelmű általánosítás 
s színpadi mesterembereknek, helyeseb-
ben kontároknak, a magyar irodalom 
tisztes céhébe való becsempészése és érde-
mes, vérbeli magyar íróknak velük való 
összekeverése a gyanútlan közönség 
előtt? Mikor volt irodalom a jelenleg 
Szent István-körúti színházban heteken 
át játszott «János», amelyet nem Berlin, 
hanem a germán barátsággal egyáltalán 
nem vádolható és a még nem is valami 
túlságosan kifinomult irodalmi ízlésű 
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Amerika is visszautalt? Vajjon, ki 
miatt leckéztették meg nemrégiben a kül-
földi lapok a magyar drámairodalmat 
és kik hozták elő egyszerre a magyar 
klasszikusok és kiváló magyar írók 
nevét a Bús Feketéék védelmében? 
Kérdések ezek, nem is kellemesek, de fel 
kell tennünk, amikor a tények tisz-
tázásáról van szó. Az pedig való, hogy a 
birodalmivá alakult Bécsben máról 
holnapra papírkosárba, vagyis süly-
lyesztőbe hullt, tegnap még ragyogó 
nevek és mögéjük sereglett félelmes ügy-
nökségek mint égigérő spanyolfal álltak 
a magyar irodalom és külföld közé és 
aggodalmasan vigyáztak arra, nehogy a 
magyarság lelkét, szellemét igazán kép-
viselő művészet jusson ki. Ha véletlenül 
— s ez, sajnos, csakugyan véletlenül 
történt meg — kijutott egy ilyen mű, 
olyan egyetemes méltatlankodó lárma, 
vagy ezzel egyenértékű fagyos hallgatás 
vagy a tényeket tudatosan elferdített be-
állítás követte, hogy megkeserített min-
den sikert. Mindezeket tudomásul véve 
és mérlegelve megérthetjük, sőt meg is 
értjük a jelentkező mélabút, csak az 
ellen tiltakozunk, hogy ezt a kesergést a 
magyar irodalom címére és számlájára 
utalják. Mert a magyar irodalom nem 
veszített semmit, sőt talán nyert a bécsi 
nagytakarításon. Akadályok hárultak 
el, falak dőltek romba, kulissza-nagysá-
gok roskadtak össze és ezzel útjuk nyilt a 
világ felé az igazi magyar értékeknek. 
Rossz szolgálatot tesz az, aki a szomszé-
dunkban lejátszódott világtörténelmi 
események miatt pusztulást és elsorva-
dást jósol a magyar irodalomnak. S egy-
ben alaposan le is becsüli. Az igaz, 
magas színvonalú és maradandó értékű 
magyar irodalom mindig megtalálta az 

utat a külföld felé. Janus Pannonius, 
Balassa Bálint, Zrínyi Miklós, Cso-
konai, Faludi, Mikes Kelemen, Kis-
faludy Károly, Petőfi, Vörösmarty, 
Arany, hogy a többiről ne is beszéljünk, 
magától talált kapcsolatot a nyugati 
szellemiséghez. Közvetlen érintkezés 
nyugattal, az ottani eszmeáramlatokkal 
mindig meg volt és meg lesz kéretlen és 
kizsákmányoló közvetítések nélkül is. 
A magyar zseni megtalálta a maga útját 
a nyugati kultúrákhoz, ereiben végig 
hullámoztak az onnan elindult eszme-
áramlatok. Nem félünk ettől a jövőben 
sem. Madáchot ezentúl is játszani fog-
ják a német színpadok és csak nemrég 
olvastuk Németh Antal nyilatkozatát, 
aki máris eredményes lépéseket tett 
kinn, hogy a német színházakkal az új, 
magyar drámairodalmat megismertesse. 

Nézzük azonban a kérdést német 
szempontból is. Hát nem volt az visszás 
német szempontból is, hogy a mai 
nagynémet irodalom, egy sereg fiatal 
német szerző el volt zárva a legnagyobb 
német színházi kultúra városának szín-
padjaitól, amelyeket előlük idegen szín-
házi mesteremberek, a szórakoztató ipar 
nagyszállítói foglaltak le. S ez az ipar 
hozzá még magyar irodalomnak kiál-
totta ki a Hacsek és Sajó-féle szellemi-
ség exportját. Nem tapsolunk szellemi 
termékek és művek ellen irányuló erő-
szakos cselekményeknek. De nem hisz-
szük, hogy a bécsi változás ártott volna, 
vagy ártani fog a magyar irodalomnak. 
A rossz vers papírkosárba való. A rossz 
darab pedig süllyesztőbe. Bajos ott a 
magyar irodalom sérelméről keseregni, 
ahol egyáltalában irodalomról sem lehe-
tett szó! 

Pasquino. 


