
A P R Ó C I K K E K 

Száz pengő az év legjobb «Aprócikke»-
ért. A következő levelet kaptuk : 

Igen tisztelt Szerkesztőség! 
Nagy élvezettel olvasom a Napkelet 

Aprócikkeit, nemcsak mert mulatságo-
sak, de azért is, mert élük van s oda-
vágnak, ahova kell. 

A minap olvastam irodalmi pályáza-
tukat s sajnálattal láttam, hogy az Apró 
cikkekre elfeledtek pályázatot írni. Miért? 
Hát a humor és szatira, mely az ilyen kis 
cikkekben oly mézesen csurog vagy csípő-
sen pattog: nem érdemelné meg,hogy jutal-
maztassák? 

A Szerkesztőség mulasztását akarván 
jóvátenni, a mai postával 100 Pengőt 
menesztek címükre. Ezt az összeget a 
Napkelet 1928. évfolyamában megjelenő 
legjobb Apró cikk szerzője kapja. Mint-
hogy azonban úgy látom, hogy az igen 
tisztelt Szerkesztőség belső munkatársai 
is írnak Apró cikkeket: az elbírálást a 
Szerk. Bizottság helyett az előfizető olvasó-
közönségre bízom, az szavazzon annak-
idején, hogy melyik cikk tetszett neki leg-
jobban. Így a Szerkesztőség egy nehéz 
ítélettől mentesíti magát, amellett az a 
haszna is meglesz, hogy látja, mi tetszik 
a publikumnak. 

Ezt a pályázatomat szíveskedjenek az 
Apró cikkek rovatában közölni, de nehogy 
valamelyik olvasó ezt az én «Apró cikke-
met» ítélje a legjobbnak s így a saját pénze-
met visszanyerjem, kijelentem, hogy ezzel 
a cikkel a díjra nem,pályázom. 

Tisztelettel 
Móka Dániel. 

Amikor a fenti összeget nyugtázzuk 
s olvasóinkat és munkatársainkat a 
versenyre felhívjuk, az adományozó 
leveléhez még a következő feltételeket 
fűzzük : 1. Az Apró cikkek alá álnév 
irandó. A szerző valódi nevét és lakását 
a kísérőlevél adja tudtunkra. 2. Az 
Apró cikkek tárgya lehet bármily ak-
tuális irodalmi vagy művészeti fonák-
ság, ferdeség, szóval jogos ostorozásra 
méltó tökéletlenség, de lehet kisebb 
humoreszk is. 3. A cikkek terjedelme 
lehetőleg ne lépje túl az egy-két hasáb-
nyi terjedelmet. A rovatvezető. 

A Magyar Hirlap nevel. A magyar-
országi intellectuelek organuma, a Ma-
gyar Hirlap, új abban konstruktív céljai 
közé iktatta, hogy vasárnapi számának 
gyermekrovatában számonként tíz-tíz 
kérdéssel apró olvasóinak tudását gya-
rapítsa. 

Semmi beleszólásunk nem lehet abba, 
hogy Grossmann Lilikét Kaposvárott 
vagy Schwarz Palikát Gyöngyösön a 
német kisasszonyon kívül még minő 
iskolán kívüli faktorok nevelik fölényes 
intelligenciájúvá, ahhoz a lelkiismeret-
lenséggel határos felszinességhez azon-
ban hozzá kell szólnunk, amivel e 
vasárnapi kérdések összeállíttatnak. 

Igy például hetekkel ezelőtt egy 
kérdés azt puhatolta, hogy vajjon 
Lilike és Palika tudják-e, ki volt 
II. Rákóczi Ferencnek muzsikus cigány-
lánya. Feleletül az alapos tudású rovat-
vezető — mint a következő szám meg-
oldásaiból nyilvánvaló — Czinka Pan-
nát várta, nem lévén tisztában azzal, 
hogy nevezett cigánylány csak a Rá-
kóczi-felkelés bukása után született 
s hogy a fejedelemnek sohasem volt 
muzsikus cigánylánya, hanem igenis 
volt egy férficigánya, akit Czinkának 
hívták, a Panna nevezetű zenészlány 
pedig ennek unokája volt és csak a 
későbbi költők helyezték tévesen Rá-
kóczi korába. 

Ez a tévedés azonban még csak el-
csúsznék, ha nem akadnának vasko-
sabbak is. Különösen a versidézetek-
ben mutatkozik a rovatvezető irodalmi-
lag analfabétának, poetikailag pedig 
botfülűnek. Többek közt ugyanis azt 
kérdezi kis olvasóitól, hogy kinek 
milyen versében fordul elő ez a sor : 
Most uralkodnak a viharok és szelek? 
holott szegény Petőfi ezt a sort 
A puszta télen c. költeményében így 
írta meg : Most uralkodnak a szeleky 
a viharok (lévén ugyanis a ráforduló 
r ím: kavarog). 

Berzsenyivel — de mi egy Petőfi, 
egy Berzsenyi a Magyar Hirlap ajro-
péer munkatársának ? — Berzsenyivel, 
mondjuk, még csúfosabban bánik el. 
Ezt kérdezi olvasóitól : Kinek melyik 
versében van ez a sor: Nincs már 
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szimphonia a zöld lugasok között ? Azon 
már meg sem ütközünk, hogy a 
symphonia szót felemás helyesírással 
szedeti, megelégszünk annak megkér-
dezésével, hogy vajjon miféle mértékre 
lejt ez a sor. Mert a mi fülünk a dereka 
táján hirtelen megrokkanónak érzi. 
De különben nagy ódaköltőnk értel-
met is mást akart e sornak adni, 
mondattanilag összegezvén a követ-
kező sorral. Eképen : 
Nincs már symphonia, s zöld lugasok 
Nem búg gerlice . . . [között 

A legelképesztőbb azonban a követ-
kező kérdés : Ki mondta ezt: «te is fiam, 
Brutus», s ki írt testvéréről világhírű 
tragédiát ?» 

No, kedves Grossmann Lilike Kapos-
várott és Schwarz Palika Gyöngyösön, 
felkössék ám kis pizsamájukat, ha erre 
a kérdésre meg akarnak felelni ! Mert 
azt ugyan könnyen kitalálják, hogy az 
idézett mondás Julius Caesartól való, 
de azt még a Magy. Tud. Akadémia sem 
tudja, sőt talán még a rovatvezető 
bácsi sem, hogy ki írt Julius Caesar 
testvéréről tragédiát. Mi ugyan sejtjük, 
hogy a bácsi Shakespeare Julius Caesar-
jára gondol, melynek Brutus a hőse, 
de hogy ez a Brutus Caesarnak testvére 
volt, ezt, úgy látszik, csak legújabban 
derítette ki a történelmi materializ-
musnak valamelyik jeles képviselője. 
Ebben az esetben azonban az a fel-
tünő, hogy miért nevezi testvérét 
Julius Caesar a fiának. 

Az efajta alapos tudományos tájé-
kozottságnak olvastára önkénytelenül 
is eszünkbe ötlik, hogy épen a Magyar 
Hirlap-nak édesapja, a pár évvel 
azelőtt jobblétre szenderült Világ volt 
az, amely a legmeghökkentőbb bak-
lövéseket követte el. E szellemi előd 
volt az, amelynek egy kroki-írója a 
múzeumkerti Arany János-szobornak 
nőalakjában, Rozgonyi Piroskában, 
Arany Juliskát vélte felismerni s arra 
is emlékezünk, hogy ugyanez a sajtó-
termék volt az, amely hónapokig azt 
reklamozta magáról, hogy ő a «gondolat-
szabatságérh küzd. (Kérem a tisztelt 
szedő urat, hogy szíveskedjék a szabad-
ság szót minden jobb meggyőződése 
ellenére is t-vel szedni!) 

. . . Most azonban a Napkelet nyájas 
olvasója joggal kérdezheti tőlünk, hogy 
mi köze van neki ahhoz, ha a Magyar 
Hirlap, amelyet ő nem olvas s alkal-
masint gyermekei sem, ilyen sületlen-
ségekkel traktálja előfizetőit. 

Igenis van hozzá közöd, nyájas 
olvasója a Napkeletnek. Tíz év mulva 

személyesen is fogsz találkozni a Gross-
mann Lilikékkel és Schwarz Palikákkal 
s ha majd fölényesen előadott csacsi-
ságot hallasz tőlük, eszmélj rá, hogy 
a Magyar Hirlap nevelte őket! Talál-
kozol velük villamoson, színházban, 
egyesületekben, a hirlapok hasábjain 
és — sajnos, — a politikában is ; s ha 
majd azt látod, hogy nemzeti értékein-
ket csak félig ismerik, hogy tudásuk 
híján van minden szolidságnak, ellen-
ben szándékuk tele van könnyelmű-
séggel, tudd meg, a Magyar Hirlap 
nevelte őket! S ha végül azt látod, 
hogy az ország sorsával is épen olyan 
lelkiismeretlen könnyelműséggel bán-
nak el, akárcsak most Petőfivel vagy 
Berzsenyivel, ó tudd meg, a Magyar 
Hirlap nevelte őket! Tubus. 

A Nyugat — Lengyelországban. A bal-
oldali irodalom kitünőségei, miután 
rendre megírják önéletrajzukat, most 
már igyekeznek elhelyezkedni a világ-
irodalomban. S ez természetes is. Az 
itthoni halhatatlanság többféle nehéz-
ségbe ütközvén, külföldön jelölik ki 
egymás helyét a dicsőség templomá-
ban. Tudvalevő, hogy a magyar por-
tékának a kereskedelemben csak úgy 
van keletje itthon, ha előbb kiviszik 
külföldre s aztán visszahozzák. Lehet, 
hogy ez a módszer az irodalomban is 
beválik — gondolj ák — s a régi lengyel-
magyar barátságra támaszkodva, az 
Illustracja 1927. évi 28-ik számában 
közzéteszik önminősítésüket. Az újabb 
magyar irodalomról szólva a cikkíró 
közli az összmunkatársak névsorát s 
így szól: «Ime az ifjú irodalmi Magyar-
ország neveinek koszorúja, melyek az 
1919. évben idő előtt elhúnyt Ady által 
kezdeményezett költői gondolat és alak 
új útjain haladnak.» 

Eddig — ép a Nyugat kritikusainak 
véleményére támaszkodva — azt hit-
tük, hogy a Nyugat írói mind eredeti 
kapacitások, akik önállóak s külön 
úton járnak. Most kiderül, hogy az Ady 
által kezdeményezett «költői gondolat 
és alak» útján haladnak. 

Hogy e cikkíró egyébként a Nyugat 
írói mellett nem említi meg az újabb 
magyar irodalom képviselői közt Aprily 
Lajost, Reményik Sándort, Mécs Lász-
lót, Pálfyné Gulácsi Irént, Gyallay 
Domokost, Berde Máriát s az itthoniak 
közül Bibó Lajost, Surányi Miklóst, 
Zilahy Lajost stb. stb. az természetes. 
Ezek nem tartoznak a Nyugat köré-
hez. De a tárgyilagosság megkívánná, 
hogy a cikk címe ne «A magyar iro-
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