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[…] Elsô s leg na gyobb aka dá lya a
dra ma tur gia te nyé sze té nek a the at -
rum nem léte. – Min dég szé gyen lett
egy be csü le tes em ber oly mí ven
dol gozni, mellyel a becs te len (szín -
ját szó) ke res ke dik. A né met, mint
a pal lé ro zott ság nak kü lön ben is
idôsebb fia, ez zel könnyeb ben gon -
dolt; fe lál lott ha zánk ban, és ha a
szép nem kel lett, bo lond dal szedte
be a ma gyar pénzt. Nagy so kára ál -
tal lát tuk a nem zeti csi no so dás
ezen ág azat ját, de – harc után okos
a ma gyar – a né met már ak kor jó
elôre ha la dott. Hogy va la mit ta nul -
jon, né met já ték szí ne ket kelle
járni. Ha hát csak ugyan at tól ta -
nulni fel tette ma gá ban, már ak kor
ta ní tó jába sze re tett egé szen belé,
úgy hogy kezdô vol tá nak gyenge sé -
gét meg es mer vén, el hi tette ma gá -
val, hogy mes te rét többé utol nem
ér heti.1 Ha pe dig ez meg nem
esett, és büszke sége na gyobb volt,
mint sem hogy só go rá tól ta nul jon,
ak kor elé ve he tett ugyan holmi
költômes ter ségrôl írt (diák) köny -
ve ket, de mi az írás után való ta nu -
lás a cse le ke deti gya kor lás hoz? Ép -
pen mint aki sze rel mé ben bol do -
gulni akar ván, Ovi dius Amo rum ját
akarná ka la uz nak venni. A cse le ke -
deti gya kor lás csak a szí nen van.
Ott látja a nézô a szé pet, ott is meri
meg a rú tat, és nem ma gán, ha -
nem má son ta nul. Úgy, de hol ott a
ta nító já ték szín, hol a nyelv nek tu -

laj don ha zá já ban kó bor éle tet kell
élni? Annyi idô ólta se hogy meg
nem tud te le pedni!, és ha hellyel-
hellyel egy kis ideig meg ma rad hat,
ak kor az eny he lyért sa ját zsel lé re i -
nek zsel lé révé kell len nie, és a
ma gyar pén zen épült né met szí -
nek ben bért fi zet, hogy ma gyar ha  -
zá já ban, ma gya rok elôtt, ma gya rul
szól has son. Ek kor is fel áll a gya lá -
zat beli elôíté let! – Hol az a tör vény,
mely a go nosz sá got úgy meg utál -
tassa, mint a já ték szín? […] 

A be csü le tes, aki szín ját szó nak
be áll, le ti porva véli em ber sé gét,
midôn a tet szeni kí vá nás tól el csá -
bít tatva má sok csá bí tó jává lesz, mi -
vel a bal íté let ôtet azzá lenni kény -
sze rí tette. – Vagy ily hit vá nyo san
gon dol ko zik hát a ma gyar a ma -
gyar ról is; vagy ha már a já ték -
színbe való bele va ku lás túl tette
azon bal íté le ten, úgy ezt az elôbb -
járó né met nek kö szöni, és utóbb -
járó nyel vé ben nem látja azt a szé -
pet, me lyet lát hatna, ha nem (a
ked ve sebb né met tel egy be vetve)
csak a ját szók hi báit hán tor gatja és
el hi de gülve rög zik vé le ke dé sébe,
hogy csak nem való a ma gyar erre az
életre; vagy ha már ma gyar büszke -
sé gét is elé akarja venni: a ma gyar
nem szü le tett arra, hogy pén zért más
bo londja lé gyen. Így ve zeti ôtet a bal -
íté let nek meggyôzése is más bal -
íté letre! – Ve gyük már most fel
azo kat, kik csak ugyan való sá gos
buz gol ko dók: mit te gye nek ezek,
midôn a nem zet nek má sik ré sze
hi de gen áll mel let tek és – mo so -
lyog? Ez a jó za nabb ság még sem
elég sé ges ôket azon ter mé szetté

vált régi me ne telbôl is ki vinni,
mely nek leg iga zabb képe ha zai tör -
vé nyök. Igen szé pen, fel sé ge sen
van fel téve min den, de es merni kell
elsôbb a cél nak száma nél kül való
ágas-bo gas mód jait, mi ne kelôtte
ítélni le hes sen, mennyire ereszt -
het nek el a kö rül mé nyek és a szán -
dé kozó mi kép mond le in kább leg -
iga zabb dol gára való tö rek vé sérôl –
azért, mert az el öl já ró be széd nek
tö mén te len sé gétôl vissza bor zad. 

Van aka rat, de a fo ga nat szinte az
örök ké va ló ság gal ha tá ros. Nem a
ne ma ka rás, ha nem az aka ra tok
özöne seny veszti el az aka ran dót
kí nos vá ra ko zá sá ban. Plá num elég
van, de nin csen ki vi tel. Min de nik
ki vi te lére meg van a ké rés; de aki
ad jon, senki (vagy csak igen ke vés),
mi vel hogy min de nik a maga pro -
jek tu mát akarja más sal elé moz dít -
tatni és ma gá nak dicsôsé get más
ál tal arat tatni. E sze rént min de nik
akar ván, egyik se cse lek szi, mi vel
ál do zat ját eléggé ki me rítve gon -
dolja plá numa ké szí té sé ben. Sok
sza kács – Roma de li be rat. – Ha
nincs, aki ösz tö nöz zön, nincs, aki -
ben az aka ra tok kon cent rál tat ná -
nak: ak kor az is abba ma rad, amit

Ka tona Jó zsef

Mi az oka, hogy Ma gyar or szág ban 
a já ték színi költômes ter ség 
lábra nem tud kapni?
1 8 21

1 Számta lan ma gyar tu laj doníthatja most is en -
nek az el hi tetésnek azt, hogy a né met já té ko -
kért ak kor is fi zet, mi kor nem nézi; a ma gyar -
nak pe dig azért kész volna in kább fi zetni,
hogy – ne játsszon.
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ed dig em be rért Is ten nek cse le ked -
tek, és az Is te nért az em be rek
többé már nem foly tat hat ják. – Hu -
szon nyolc esz tendô óta ve ze tik egy -
né mely ifjú cso por tok helyrôl-
helyre a sze gény ma gyar nyel vet, és
ha szon ta lan ere jek kel igye kez nek
ál landó szál lást kol dulni e sza rán -
dok nak. Fel is ál lot tak néha egyes
haza fiak, kik, mi vel er szé nyek nem
ve te ked he tett a sa rep tai öz vegy kor -
só já val, ki ü rí tet ték azt, anél kül,
hogy a célra kö ze lebb vit tek volna.
(Még nem lát tunk oly ha tal mas
egye sü le tet, mely vi rág zá sá nak há -
rom-négy esz tendô inát nem vette
volna; ez az oka, hogy ret tegve kell
néz nünk min dég a jö vendônek
élébe; mi kor ta possa le a je len va lót
is?) Akik pe dig csak ne ve ket ad ták
paj zsul és buz dí tá sa i kat ele de lül,
azok még in kább ke zekbe ad ták a
ját szó nak a sza rán dok bo tot, mert a
puszta név pajzs ke vés eny he lyet, a
di csérô buz dí tás ke vés kö vér sé get
sze rez. Aki ôket nem es meri, an -
nak felôlök hit vány gon dol ko zá sát
fel se ve szik; aki pe dig es meri, az
meg ven dégli ugyan ôket gya korta,
de ez zel vége is az ál do zat nak. Kü -
lön ben sze re tik ôket min den ütt,
mert noha ezek több nyire os ko lá i -
kat meg unó di á kok ból ál la nak; de
még is ép pen ezért ta nult ne mes if -
jak,2 és nem csap lár- vagy bil li ár d -
i na sok ból let tek, sem fe jér sze mé -
lye i ket (kik rit kán le á nyok, ha nem
azon ban a ját szók nak fe le sé geik)
nem a bor dély ház ban való el ne m -
él he tés vitte erre az életre. Pró -
bálja meg azon ban va laki, hogy egy
ily já ték és ját szók ked velôji nek
gyer me két tár sul fel ve gye, már
ak kor vége a ba rát ság nak, vége a
nyelv- és haza sze re tet nek! Azt
vélné az em ber, hogy ez egy meg
nem fojt ható ma rad vá nya az elôíté -
let nek? Nem egé szen! Az élet mód -
já nak bi zony ta lan sága ez, mert
nem tudni, mi kor enyé szik el az az
ins ti tu tum, mely mos tan fi zeti. Az
ô élete csak szél, mint az ezen
életre való be ál lása; a szí ve ket egy -
be kötô in du lat nincs meg ôbenne;
mert ab ban benne fe red vén, min -

2 Nem értjük ide egészen az egyes sze ren cse-
vitézek kel tévelygô és sok szor a fentérdek let -
tek nek útjait el rontó cso por to kat, kik még ed -
dig amennyi ked vességet, szinte annyi
ked vet lenséget is hagy tak ma gok után. Nem
a nyelv pallérozás céljok, ha nem a pénzszer-
zés, s többnyire adósság a vége és garázdaság.
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den na pivá vá lik elôtte; ál tal hem pe -
reg könnyû sor sán, mert a min -
den napi re mény nem en gedi neki
an nak egész sú lyát érezni! Mi kor
az tán a cé lon áll, hol örö kös re mé -
nye az is pi tály ban hagyja el, ma gá -
ban ma radva he ver a nyo mo rult, és
nincs egy szom széd is, aki ágyá hoz
ülne, mert ván dor élete meg fosz -
totta at tól ôtet! El ha gyat tatva hal
meg; mert aki ket paj tá sa i nak ne ve -
zett, azo kat a ren de lés és ke nyér ke -
re sés más hova szó lí totta. Sze ren -
cse, ha ví ze szû sége mel lett va la-
mije meg ma radt, vagy egy ne mes -
szívû em ber van, aki el te met teti.
Még holt teste is meg pi rul hat! Mert
nem le he tet len ség, hogy ide gen
szín ját szók, ki ket ô azelôtt, mint
ke vély ma gyar, csak fél váll ról né -
zett (s akik kel ô a ha son lót soha
meg nem tette volna) te me tési
pom pá ját ma gokra ve gyék. Így kell
meg szé gye nülni a ma gyar vér nek,
mert ván dor élete el té vesz tette vele
a pol gári tár sas ág ja vait, melyre ô
so ha sem is tö re ke dett, mi vel ne -
mesi szü le tése még bölcsôjé ben
egész or szág nak pol gá rává tette, de
ame lyet tit kon még is min den em -
ber meg ta ga dott tôle, mi vel – ko -
mé diás volt! Maga a szín ját szó óva
tép heti ki szí vébôl az atyai s anyai
sze re te tet, midôn gyer me keit ke vés
ke res mé nyébôl ide gen he lyen ne -
vel teti, csak hogy azo kat egy ily szo -
morú sors sal egy be köt te tett életbe
való bele bo lon du lá sá tól el tar tóz tat -
hassa. Ilyen lá bon áll ná lunk hu -
szon nyolc esz tendôk el for gása
után a szín ját szó! Egy hi á ba való
haj fo do rító, aki esz te len sé gün ket
cé gé rül pi pe rézi, meg ér demli a pol -
gári be csü le tes ne ve ze tet: és aki
nyel vün ket (nem ze tünk lel két) pi -
pe rézi és csi no sítja, az még ed dig
le nem tö röl heté az utolsó szennyet
lé te lérôl. – Bal ga tag, ok ta lan elôíté -
let. – Ezt csak az ál landó anyat he át -
rom tö röl heti el. A szín ját szó nak
élet módja nem mes ter ség lesz, ha -
nem hi va tal, me lyért örö mest fo -
lya modna akárki is. Ez az anya-szín
rajt ereszt hetne az után min den -
felé, mely nek ha egyike-má sika el -
esne is, min dég volna anyja, ahová
ma gát vissza von hassa. Ha nem az
élôk len né nek ma gok a tôke pén -
zek, kik alá írá sok nak ka mat jait fi -
ze tik, és akik kel az aján lás is sírba
száll; ha az ígérôk nem ak korra
ten nék a tel je sí tést, midôn majd
lát ják, hogy mire ad nak; ha ami ke -

vés össze sze det te tik is, azt a hosz -
szú vá rás nak ideje és az ad dig is
tar ta tott tár sa sá gok meg nem
emész te nék: úgy ré gen el volna
már ez a cél érve! Min dég ked vet -
len lesz az Ma gyar or szág tör té net -
köny vé ben, hogy, midôn egyes vá -
ro sok szí ne ket épí tet tek, ak kor az
egész haza annyi évi nó ga tás után
se me hete reá! Csak nem min den
fô vá ro sok ban eze rek meg eze rek
fel ál do zá sá val ma gyar ne me sek
tart ják a né met the át ro mot, kik,
ha csak esz ten dei cson ku lá so kat a
haza- és nyelv sze re tet ol tá rára ten -
nék, vagy amit oly kor egyes ma -
gyar (fi tog ta tás ból) ide gen já té k -
asz ta lon hágy, ide for dí ta nák, úgy
nem kel le né nek ta nács ko zá sok
arra, mi ként kell jen a nyelvre ala -
mizs nál kodni. Ha egy ma gá nyos
sze mély annyira nem akarná is
ma gát meg sza kaj tani, leg alább há -
rom-négy fôbôl álló egye sü let ele -
gendô lenne; pe dig még azon fe lül
nye re ke dés beli ki né zé sé nek is ele -
get te hetne. – De nem! A spe ku -
láns el hi teti azt ma gá val, hogy a
ma gyar elôtt nincs ára a nyelv nek,
és ô bi zo nyo san nem csak ka mat -
ját, de tôke pén zét is nyel velte.

Így lé vén a do log, hogy áll has son
most fel egy drá ma író, ki nek ér de -
mét rit kán es me rik, mi vel a drá má -
nak sem es mer he tik ér de mét, hogy
vesz te gesse egy meg áll apo dott em -
ber olyan mí ven ide jét, melybôl
csak a nyelv nek föl dön futó pap jai
dol goz nak, hogy ta nul jon és mi ért
ír jon az író, ha nincs szín, hol írá sá -
nak örül hes sen, hogy le gyen ott a
já ték szerzônek be cse, hol a já ték és
ját szó anél kül szû köl kö dik? Le he -
tet len az író nak ma gát azon es me -
re tes, szennyítô váll vo nyí tás tól meg  -
men teni, hogy jobb volna biz ad dig
mást dol gozna!

Így szólsz, úgye, ma ga e szû ség:
„Hogy ha egy ha ta lom-szó ezt
mon daná: aka rom!, vagy csak: én
óhaj ta nám!, bi zo nyo san tüs tént
tal pon ál lana az épü let? Hát csak a
ha zai nyelv lenne az az erôte len va -
lami, mely arra fel nem tü zel hetné
a haza fiak szí vét?” Fáj da lom, úgy
van! Az okai is, me lye ket fel jebb
mon dot tunk, tö ké le tes iga zak; de
hogy ezen okok mi ért van nak így,
an nak is meg van nak ám az okai.
Min den azt hi szi, hogy az övéi az
iga zak.

Má so dik aka dály a nem zeti di cse -
ke dés. Még midôn bor zas ôse ink

csak kürt szó val tud ták ked ve ket
pom pá sí tani, egész mu lat sá gok
ab ban ál lott, hogy a vi té zek iz mos
tet tei éne kel tet tek. A hí zel kedô
da lo sok egy me ré szebb nyúl ból
orosz lánt, egy fürge tör pébôl óri ást
al kot tak, és a jám bor le vente ezen
el mo so lyodva ugyan, de még is
belsô meg elé ge dés sel kö szönté el
a kan csót, mert noha a ma gyar job -
ban es me re tessé lett a vi lág elôtt
sze ren csét len sé geirôl, mint sze -
ren  csé jérôl, mind azo nál tal a ve sze  -
del mek közt is min dég kész talp ra -
u gor ha tása, s az a lé lek, mely soha,
legfôbb vesz te sé gé ben is el nem
hagyta, vi tézzé s naggyá szen telte
ôtet, és ezen büszke sé get so ha sem
is en gedte ma gá ban két ségbe ho -
zat tatni. Így jött egész mu lat sá gok,
egész tör té ne tek csak di cse kedô
da lok ban hoz zánk. – Most a já ték -
ban sem igen nézi azt a ma gyar,
hogy mint van a ki dol go zás, ha -
nem: mint van a mo rál? ôelôtte az
a szép, amely ben több-több je les
mon dá sok van nak – annyi val in -
kább, ha azok nem ze tét ér dek lik,
teli to rok kal és bo tok kal való dö -
röm bö zés sel adja ki meg elé ge dé -
sét. […]

Még dra ma tur gusi kezdô vol -
tunk kal úgy kell bánni, mint a cse -
csemôvel. A nézôt és ol va sót is
íz lésbe kell hozni, hogy nem min -
dég a ma gya rok! mi ma gya rok! a
szép: ha eze ket fel nem leli is egy
mun ká ban, az még ak kor is tö ké le -
tes le het, midôn ezek nek hi á nos -
sága mi att ásít, el al szik rajta!

Har ma dik aka dály a nyom ta tás -
beli szük ség. Ha meg te ként jük
szom szé da ink nál en nek el len -
kezôjét, mennyire ter jed ez ki! Oly
nyo mo rult da ra bok sajtó alá jön -
nek, hogy az a két-há rom pénz árú
rossz pa pi ros, melyre nyom ta tód -
nak, szinte sírva pa nasz ko dik
unal mas terhe alatt az ol va só nak,
mert még ak kor is büsz kébb lenne
sor sá val, ha – egy bi zo nyos szol gá -
lat ban ha so gat ta tott volna öszve.
El len ben ná lunk, le gyen bár az ha -
szon ke re sésbôl, vagy kár tól való
ôriz ke désbôl, de nem zete ro vá sára
já té ko kat venni min dég vo na ko dik
a nyom tató (és ezál tal fi gyel me -
tessé té tet te tik sa ját zsebe eránt az
író is); elég ál do zat az tôle, ha az
in gyen ka pott da ra bot ki nyom tatja,
és az esz tendôkig iz zadó írót egy-
két nyom tat vánnyal ki fi zeti. […]

Ha já ték szín volna, on nét majd
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ki tûnne a da rab ér deme, mert futna a hír min den -
felé, s az új sá gok (me lyek úgyis csak ma ga e szû íté le -
te ket hir det nek, s ezért ke ve set is hisz nek ne kik ott,
hol a pénz ki adás fo rog fenn) csak a kö zön sé ges íté -
let nek trom bi tái len né nek. […]

Nin cse nek tu do má nyos új ság ja ink (a kö zön sé ge -
sek csak di csérni tud nak, nem hi e del met nyerni),
nincs az író hasz ná nak és a nyom tató bá tor sá gá nak
út nyesôje. Van ugyan egy, mely nek hom lo kán Ma -
gyar or szág szép an gyala ül, de, mi vel an nak ép pen
ma gyar tépte ki ma gyar nyel vét, és ide gen han go kon
be szél teti, ép pen azért ke véssé lát ta tik a ma gyar fi -
gyel mét meg ér de melni, ha szinte sa ját hall ga tó i tól az
in du la tos rész re haj lás mi att már meg róva nem volna
is, és azt szem te len sze les ség gel egé szen kan tá ron
nem vinné egy sze le burdi sza ma ri tá nus. […]

Ne gye dik aka -
dály a cen zúra.
Ha va la hol, úgy
bi zo nyára Ma -
gyar or szág ban

ez szegi nya kát min den szép nek és nagy nak (drá mák -
ról szó lunk). Annyira hat árok közé té tetve véli ma gát
a cen zor, hogy maga ezek kö zül ha tá ro zat lan ságba
esik. Az el öl já ró ság ki adja ugyan neki a zsi nór mér té -
ket (mely mint egy ezen épül het: hit, fel sô ség, szem é -
rem), de ô tart ván at tól, ne hogy lá bát me güsse, fé le -
lembôl ir gal mat la nul ka sza bol. Nem azon so pán -
ko  dok én, hogy egy agya fúrt fic kó nak val lás, fe je de lem
és fôkép a pap ság el len való há nya ko dása meg za bo -
láz ta tik, és já té ká ban egy utca béli kor csot ha jat bor -
zasztó ká rom ko dá sok kal nem kar ak te ri zál hat, vagy
egy buja metszô a szem ér met pe len gérre nem köt -
heti. De a szá za dok lel kei nyo mat tat nak le, ha azokra
az (egyéb ként leg iga zabb hív ségû) író a mos tani kör -
nyül mé nyek kön tö sét kén te len ag gatni. Midôn én egy
er kölcs te len sé get utáló Fe li ci á nust in du lat já nak illô

pol cára vi szek, midôn egy Bánk bánt meg ölt be csü le -
té nek om la dé kira fel ál lí tok, ho gyan szed hes sem én
ki sza bott kó tára fáj dal ma mat? Én va gyok Bánk, én Fe -
li cián! Mi képp le hes sek én csak tûr hetô mér ték ben is
az, ha min den har ma dik fel ki ál tás nál e gon do lat,
hogy csak író va gyok, ki ver élembôl? Ez nem his tó ria,
hol az ér zé ket len toll be szél: ez én ma gam va gyok, én,
a XIII. szá zad ban élô ha tal mas Bánk, ki nek te nye rére
ko ro nák té tet tek le; – én, Zách Fe li cián, aki meg -
fertôzte tett ma gyar be csü le té ért egy ki rá lyi ház né pet
akar el tö rölni. A cen zor nem a szá za dok lel két, ha -
nem a je len hez való ha son la tot (cor re la tiót) te kénti.
Így Pe tur bán, aki az 1213. év ben ezt mond hatja: „Gö -
rög, gu bás, bo jér, olasz, né met, zsidó ne kem, mi -
helyst fe jét a ko rona dí sze síti, mind egy az, mert szent
elôttem a ki rá lyom, és az asszonyt be csû löm, de an -
nak en ge del mes kedni nem tu dok!” – most, midôn az
asszo nyi örö kö sö dés, a Prag ma tica Sanc tio fel állt, mit
szól jon? Pe dig szó lani kell neki, mi vel az egész há bo -
ro dás nak oka a ma gya rok jus sa iba be le mar koló és
férje pál cá já hoz nyúló ki rályné.3 Egy idôszak ból,

mely ben min den ma gyar ne mes, ekéje mel lett is, ha
kard ját fel köté, már oly érett nek vélte ma gát a ki rály -
ságra, mint Ár pád vére, mely csak az ô elôdi ál tal tartó
az elsôsé get aján dékba, ko ránt se le het a meg tör tént
való sá got a mos tani kör nyül mé nyek rá má jára vonni.
Ép pen azon ma gyar ne mes ség, mely haj da ná ban vé -

3 Bánk bánom nem en gedôdött meg az eléadásra, ha nem csak a nyom -
tatásra miért? Királynégyil kolás végett? vagy hogy hellyel-hellyel az érzô
em ber ke se rûen fel szó lal? Nem! Csak azért, mi vel Bánk bán nagy sága
meg ho má lyo sítja a ki rá lyi há zét. Te szem már most (noha ez in kább re -
cen zi óra, mint a cen zú rára tar tozna), hogy Bánk, ki nek lé pé sei alatt
reng Ma gyar or szág, sok kal cse ké lyebb volna: nem a má sik ext rémbe
esne-e az em ber, és a cen zúra azt hen ge rí tené elé, hogy egy hit vány
jobb ágy mi ként döf het egy ko ro nás fôbe? Ho lott így egy ha tal mas, egy
ki rá lyi Bánk nem mint jobb ágy öl, ha nem, mint élet-ha lál ura, ha zá já -
nak és be csü le té nek te szi meg, mint ve tél kedô ve tél kedôjén, a maga
erôsza kos ál do zat ját.

Kiss Ferenc, Eôry Kató, Hettyey
Aranka, Aczél Ilona, Uray Tivadar 
és Voinovich Géza Katona József
kecskeméti sírjánál 1934-ben
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res fo gak kal, mint meg annyi tri bu nus ple bis az ô
dörgô vé tójá val, tisz tes ki rá lya elé top pant és ügyet len
nyak rán tás sal azt mondá: nem úgy megy az, ki rály
uram! – most nem ál lít tat ha tik ki ne vet sé ges nyö gés -
sel, ha szinte késôbben ezen igen ve sze del mes fog ak -
tól meg fosz tat ta tott is. No már hát ép pen csak ezért
annyi szép ba jaik a régi idôknek a puszta his tó ri ák ban
pe né szed je nek meg?! Igaz, hogy a példa rossz és
rosszat szül het. Jaj Is te nem! A rosszat ha nem ve tik
is, ki kél. […]

Tilt suk a mo rál sér tést; ez min den gazt el te met! –
Ötö dik aka dály a re cen zió. Nem léte, ha nem nem léte.

Tu dó sa ink nak egyéb mun ká ikra még azt ta pasz tal -
tuk, hogy a re cen zió rit kán kü lön bö zött a sza tí rá tól:
Amazt a li te ra tu rá nak elômoz dí tása, ezt pe dig a ne ve -
let len ség szüli, vagy az irigy ség – a hiba gú nyolva mu -
tat ta tik meg, anél kül, hogy an nak ja ví tá sá ról szó
volna, és a Par nasszusra könnyen sza már há ton nyar -
gal hat az em ber. Csak két-há rom sort ír jon (fôképp,
ha igaz sá got és nem hí zel ke dést), már elôre ret teg het,
nem a re cen zi ó tól, ha nem hogy sze mé lye, for mája,
sôt még bölcsôje is elé pisz kál tat ha tik. In nét van az,
hogy a dra ma tur gi á nak ezen cse csemô ide jé ben, ha
egy leg hi de gebb vérû re cen zens fel ál lana is, már az
író elôre pro tes tál hat, és nem ze tét az zal fe nye get heti,
hogy so ha sem ír többé (ki nek mi gondja arra, akár -
hogy ír ô?), mi vel el nem hi tet heti ma gá val, hogy a re -
cen zi ó ban irigy ség vagy leg alább is a töb bet tu dás nak
fi tog ta tása ne lap pan gana (látja, hogy a külsô nem zet -
nek leg böl csebb fér fiai sem áll hat ják meg, hogy egy
kis go nosz ko dás ból az írót csak ke véssé is meg ne
rúg ják; ho gyan te gyen hát fel töb bet a ma gyar ról, kit
úgyis önön ma gá ról ele gendôkép pen es mér, hogy
könnyebb a lel ké nek, ha csak egy kis paj kos ful lán kot
ki sza lajt hat is); s ha csak ugyan az ily sértôdés nek még
csak nyo ma ira sem ta lál, de mi vel el ménk nek élô sze -
mé lyek ben elé ál lít ta tott ké pei min den más féle mun -
ká ink nál na gyobb sze re te tet ger jesz te nek ben nünk
(aki gyer me ke met bántja, en gem bánt), ha az el me -
szü le mény té pet te tik, a szülô maga kap si láp hoz – ho l -
ott a re cen zió nem egyéb, mint az író szü lött jét elé -
venni és a ma gunk gon do latja sze rént pi pe rézni; a
re cen zens csak azt mondja: „Én így öl töz tet tem
volna”; hogy me lyik nek van igaza, azt a kö zön ség ítéli
meg, ha majd a kettôt szembe ál lítja. Hogy pe dig tö -
kél le tes meg elé ge désre írni nem le het, ez, az igaz
hogy bosszú ság, mert mi kor az tán a re cen zens a
maga vé le mé nyét el éhen ge ríti, ak kor ama bôgô-csö -
vön elôre ki zú dít ta tott di csé ret csak egy kis idôre is
meg ho má lyo sul: már pe dig ha ezt az egye dül való fi -
ze tést is el vesszük a sze gény író tól, mi ma rad ak kor
neki eb ben a vi lág ban ju talma? (Má sutt leg alább a
zse bé ben ma radt ha szon nal vi gasz tal hatja ma gát.)
Az, hogy mind járt kez det ben abba hagyja mun kál ko -
dá sát, me lyet hogy ne te gyen, félre kell tenni a ros tál -
ga tást és a di csé ret tel (ez zel az egyet len ne mé vel a fi -
ze tés nek) édes getni a to vábbi fir ká lásra. Az igaz, hogy
az író vagy gyö nyör ködô, vagy ke nyér ke resô (passzi o -
ná tus vagy Brod dich ter). Ha az utolsó, ak kor nem so -
kat vesz tene a nem zet a ha rag já val, mert az ugyan
nem sok csoda al kot má nyo kat épí tene; ha pe dig az
elsô, már ak kor jö het a föld alól egy re cen zens, mégse

ál lítja meg mun ká já ban, mi vel neki bé két nem hágy
gyö nyö rû sége, és akarja vagy nem, ír nia kell. Ez igaz;
de nem ott, hol a dra ma tur gia még bölcsôben fek szik
– a gyer me ket ha meg szo mo rít ják, leg ked ve sebb já té -
kát is el dobja! – Minô örö mest lát nánk kezdô vol tunk -
nak tö ké le te se dé sét! De ha já ték szín nincs, ha kép ze -
let ar ról, mi a já tékd ráma, nincs: mi volna egyéb
hátra, mint a re cen zió? Az em ber maga ma gá tól soha,
vagy csak sok gya kor lás után (ak kor is vak tába) ta nul,
de alap nél kül: a re cen zió el len ben okát adja sa ját el -
len ke zé sé nek; – ez az elônkbe tar ta tott tü kör, mely -
ben ma gát az em ber szem lél heti; ez a ve zér fo nál,
mely több észt ugyan azon egy pontra visz, és az író,
aki mun ká ját úgyis leg ré geb ben es méri (s leg ré geb -
ben is pisz kál gat hatja), hi de gebb vér rel ítél azon, mit
kell ab ból hasz nára ki vá lasz tani; sôt sok szor vé let len
tesz va lami szé pet, me lyet a re cen zens (ér deme sze -
rént) meg di csér, és az író, aki más kor an nak el len -
kezôjére könnyen ál tal bot lott volna, fi gyel me tessé té -
tet te tik és meg áll. Ha pe dig ép pen sem mit fo gadna el
a szem re há nyás ból, te hát ír egy cá fo lást (tud ni való,
hogy nem csípôset), és ak kor ab ból a re cen zens, mind
a kettôbôl pe dig az ol vasó ta nul. Ez az a jó el len sé ges -
ke dés, mely még ed dig min dent a maga tö ké le te se dé -
sé nek pol cá hoz se gí tett.

Aki a (be csü le tes) re cen zi ó tól ir tóz, az arra szán dé -
ko zik, hogy mun ká já nak jós ága a nem zet hall ga tása
ál tal érje el a pra esc rip tio ide jét – oh, de ez nem
megy! Elôbb-utóbb meg tör té nik az. Azért hát si es -
sünk egye sült erôvel nye set len ös vé nyün kön!

Ha to dik és végsô gáncs nak kel lene tenni a ju tal mat.
Aki csak egy-két sort ír is, már mind járt ju tal mat ki a -
bál, és ha sok kal em ber sé ge sebb vagy egy ügyûbb,
mint sem maga rántsa ma gára a bôség-csôjét, fel ki ált
ho má lyá ból, hogy a ma gyar nem tudja a tu do mányt be -
csülni. – Az igaz (lát juk), hogy a tele has rit kán dol go -
zik – job ban éne kel az éhezô ka nári – az em ber örül
an nak, ha mun kája kéz zel fog ható fi gyel met ér de mel;
mert ez új mun kára te szi gond ját nyu godttá. De ha a
ma dár látja, hogy hasz ta lan esik fü tyü ré zése, élel -
mérôl gon dos ko dik és – el hall gat. Mind azo nál tal sok -
kal büsz kéb bek va gyunk ne mes nem ze tünk kel, mint -
sem ezt az aka dá lyok közé te gyük. A ju ta lom az
ér  dem nek kö vet ke zése. Az író mu tassa meg elsôbb,
mit és a haza meg fogja mu tatni, mi ként ju tal maz tas -
son. Míg fellyül (gon do lomra) ki tett aka dá lyok el nem
há rít tat nak, ad dig nem lesz mit ju tal mazni, mert ad -
dig a já ték színi költômes ter ség min dég bim bó já ban ma -
rad – nem ze tünk a le endô gyü möl csért nem fi zet; a
re mény sé get ki bér leni csak iz ma e li ták tud ják, és –
má sok.

Te, ked ves nyelv, mely nek ügyérôl itt fûz fám alatt
ta lán fûz fa mó don okos kod tam, szó lítsd meg még fi a -
i dat azért, ami vel any jok nak tar toz nak. Ha egye ne -
sebb vala szónk, mint sze ret nek, mondd, hogy mi a
mezôrôl való va gyunk, iga zat szó lot tunk, senki ta gad -
hatja. Ön nön ma gunk ról va la mit meg es merni ked ve -
sebb, mint azt mé reg-bosszú ság gal ide ge nektôl hal -
lani. Csak egy órát a min den ha tó ság ból, és mást
sem mit csi nál nánk, mint egy új Ba bi lon-tor nyát,
mely nek elsô talp kö vé nél a vi lág nak min den nyel vei
egybe (be léd, ma gyarba) za va rod ná nak! –


