
A P R Ó C I K K E K 

Harcmoraj a műkedvelői fronton. 
Egy rendelet most olyan kérdést óhaj-
tott rendezni, melynek rendezetlen-
sége csakugyan megnyugtató megol-
dásra várt. Minden józan fő belátja, 
hogy a színpadi szerzők anyagi jogvé-
delmét igenis ki kell terjeszteni a mű-
kedvelő társulatok által egyre nagyobb 
mértékben felhasznált műsoranyagra 
is; ez az anyag merőben Csáky szal-
mája bizonyára a műkedvelők kezén 
sem lehet. 

Azt is belátja mindenki, hogy az éh-
halállal küzdő vidéki színészet műkö-
dési területén a műkedvelő konkur-
renciát nyakló nélkül szabadjára bo-
csátani nem lehet. Alkalmi vállalko-
zások jórahivatott intézmények alap-
jait meg nem ingathatják. 

Ama sok port felvert rendelet jó-
szándék formájában nyilván mind e 
két szempontnak eleget akart tenni. 
Hanem a jószándékkal kikövezett út 
néhanapján a pokolba is vezethet. Az 
intézkedésekben megnyilvánuló hiva-
talos tájékozatlanság elég volt hozzá, 
hogy a magyar társadalom jobbérzésű 
rétegei a műkedvelő-rendelet veszedel-
mes módozataiban riadtan megszima-
tolják — a kénkőszagot. Mert anyagi 
és működési ellenőrzés céljából a ne-
mesebb önképzés szolgálatában álló 
vidéki társadalmi közületeket mégsem 
lehet egy fővárosi kulissza-folyóirat 
jövedelmi és szellemi érdekszférájába 
„beszervezni”. Vannak még — hála 
Istennek! — a magyarságnak olyan 
szervei is, melyek nem képesek akár-
miféle „szervezet”-ben — erőszakos 
átültetés útján — továbbműködni; 
ha mégis odakényszerítik őket: mul-
hatatlanul kiszikkadnak és elsorvad-
nak. 

Mi látva-látjuk ennek a kérdésnek 
bökkenőjét. Ám adassék meg a szerzői 
jognak, ami őt méltán megilleti, csak-
hogy a műkedvelő-kérdést tisztára 

anyagi kérdésnek felfogni mégsem le-
het. Ez — ne feledjük — mindenek-
előtt népművelési kérdés, a vidéki ma-
gyarság lelki hygienéjének kérdése. 
Hogy pedig ama hirhedt színházi lap 
nem ennek az egészségtannak szak-
közlönye: aligha kétséges. Hogy a ren-
delet kibocsátói nem tartoznak tájé-
kozott olvasói közé, mindenesetre be-
csületükre válik. Hanem azért ez egy-
szer mégis csak inkább ők vegyék a 
kezükbe, semhogy — bár jóhisze-
műen — kötelező, „szövetségi kézi-
könyv”-ül magyarlelkű műkedvelőtár-
saságok kezébe nyomják. A betű éltet, 
de a betű öl is. S néha a színházi uj-
ság is elsül. Triéder. 

Pesti író a tanyán. Az egyik reggeli 
magyar hirlap munkatársa a minap 
Csoda a tanyán címmel vasárnapi el-
mélkedést írt a tehén elléséről. Amint 
a szövegből kitűnik, az író kint járt 
valamelyik dunántúli birtokon s egy 
ott töltött délutánról akart a lap olva-
sóinak hangulatos falusi képet raj-
zolni. Kedves és szép gondolat a vá-
rosi robotban elfáradt pesti olvasó 
szeme elé idegnyugtató falusi képet 
tárni és hálás is a városi ember az 
ilyen lelket üdítő olvasmányért. Úgy 
hat ez reá, mintha a kábító jazz lár-
mája után valami szép andalító ma-
gyar nóta csendülne meg a cigány he-
gedűjén. Igen, csakhogy furcsa hangu-
latot váltana ki, ha a szép magyar nó-
tát jazz-szerszámokon, dobon és cin-
tányáron próbálnák kiverni. Mert a 
Csoda a tanyán ilyen cintányéros han-
gulatkép, melynek bogár zizegéséhez 
és hallható csendjéhez a dob és más 
jazz-disszonáncia adja a kíséretet. 

Érdemes közelebbről szemügyre 
venni ezeket a disszonanciákat. 

A cikk keltének helyéül dunántúli 
tanya van megjelölve. Tudtunkkal Du-
nántúl egyetlenegy tanya sincs. Ahol 
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néhány kilométernyi távolságban, he-
lyesebben közelségben vannak egy-
mástól a helységek, ott tanyára nin-
csen szükség s a dunántúli falusi em-
ber előtt a tanya fogalma olyan, mint 
a tengeré, mellyel közvetlenül semmi 
dolga. 

De hogy nem is tanyán volt a cikk-
író, ez kitűnik abból, hogy a tanyai 
kúria verandáját jelöli meg andalgása 
helyéül. Tanya és kúria egymással ily-
kép vonatkozásba ugyan nem hozható, 
mert a tanyán családi kúriák nem 
szoktak lenni, a családi udvarházat 
pedig Dunántúl kastélynak és a hozzá-
tartozó gazdasági épületeket majornak, 
de egyiket sem tanyának neve-
zik. A kúria említése mégis nyilván-
valóvá teszi, hogy a cikkíró valami 
dunántúli birtok kastélyában tartóz-
kodhatott. 

A kútban kéitújjnyi víz, békának, 
csibornak, siklónak. A kétujjnyi víz 
kúttal kapcsolatban említve még túl-
zásnak is erős. Béka, csibor és sikló 
pedig kútban nem szokott tartózkodni. 
Ezt legfeljebb csak a pesti aszfalt író-
jának a fantáziája erőltetheti bele a 
Dunántúlra képzelt tanyai kútba. 

A falusi embernek a traktortól mint 
új gazdasági géptől való húzódozását 
említve, ezt mondja a cikkíró: Sokszáz-
éves hagyomány ragaszkodik a fehér 
göbölyhöz. Traktor, szántás, meg gö-
böly így egymás mellé állítva megle-
hetősen hagyománysértő, mert a gö-
böly tudvalevőleg a hizlalásra fogott 
ökröt jelenti, melynek a szántáshoz 
már semmi köze nincsen. Némi kis 
túlzással akár azt is mondhatta volna 
a cikkíró, hogy azért irtózik a falusi 
ember a traktortól, mert hagyományos 
érzése a hizlalt rostélyoshoz köti. 

A kenyércsinálás ősi müveletét nem 
szívesen engedik át a gépnek — 
mondja tovább a szerző. Ezt a szán-
tás-vetéssel kapcsolatban mondja, ho-
lott minden magyarul értő ember előtt 
nyilvánvaló, hogy ilyesmit legfeljebb 
csak a pékekkel és a kenyérgyárral 
kapcsolatban lehetne állítani. 

A verandán merengésében pedig így 
jártatja gondolatait a cikkíró: Messzi-
ről a szél idehozza a tóparti szőlő aeol-
hárfájának egyetlen sejtelmes taktu-

sát. A szőlőnek megvan a maga cso-
dálatos hangulata, de hogy aeolhárfá-
jának sejtelmes taktusát messzire el-
vinné a szél, ilyet — tudtunkkal — 
Dunántúl még sohasem tapasztaltak. 
Hasonlóképen ismeretlen a színes légy 
hártyájának hegedűszava is. 

Azután hallott valamit harangozni 
a szerző a hallható csendről, melyről 
azt állítja, hogy épen olyan pozitívum, 
mint a nagyváros artikulálatlan lár-
mája. Hát igen, valahogy így van, de 
hogy ez a hallható csend a füvek néma 
hullámzásából táplálkoznék, ezt egyet-
len falut látott ember sem hiszi el. 
Mert a fű csak a széltől hullámzik, ha 
pedig szél van, akkor már se hallható, 
se nem hallható csend nincs. 

Lenne még egy sereg megemlítésre 
érdemes dolog a másfél ujsághasábnyi 
kis elmefuttajtásban, de tajlán ennyi 
is elég annak igazolására, hogy a va-
sárnapi kép hangulata meglehetősen 
zavaros disszonanciákból tevődött ösz-
sze. Egy kisdiákkoromból való emlé-
ket juttat eszembe a cikk. Valamelyik 
nem sok értelemmel felruházott kis 
zsidófiú osztálytársunk így kezdte el 
feleletét az elefántról: Az e le fánt . . . 
az e lefánt . . . kora tavasszal kezdi 
meg fürge röpködését. A cikkíró is 
hallott valamit tanyáról, kúriáról, 
traktorról, falusi csendről és anélkül, 
hogy ismerné és felfogná ezeknek a 
magyar értelmét, vasárnapi hangulat 
címén feltálalja fantáziája fürgének 
ugyan nem mondható, de annál zava-
rosabb röpködését. 

S félreértés elkerülése végett meg 
kell említenem, hogy a cikk írója, a 
Napkelet Lexikonának megállapítása 
szerint is, hirlapíró volta mellett liri-
kus és novellista. Ha az irodalom ilyen 
sokoldalú egyénisége előtt apró külső-
ségeiben ennyire terra incognita a ma-
gyar világ, milyen messze lehet annak 
a lelke és gondolata a magyar lélek-
től és magyar érzéstől! Figyelő. 

Sárga könyvek. A villamosok pót-
kocsiján mostanában mind több kicsi 
sárga könyvet látni olyan emberek 
kezében, akik azelőtt nem igen szok-
tak olvasni. Az olvasásra kétségkívül 
a könyvek olcsósága csábítja őket. 
Ez nem is lenne baj. A hiba ott kezdő-
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dik, hogy az olcsó könyvek csaknem 
mind idegenből fordított selejtes mű-
vek, melyek a félművelt embernek 
megmételyezik a fantáziáját, kalandor-
vágyakat ébresztenek benne, inter-
nacionális szellemmel töltik meg lel-
két s a magyar gyerekből végül is olyan 
olvasót nevelnek, aki idegennek és ért-
hetetlennek érzi azokat a szép hazafias 
és nemzeti szellemű szólamokat, melyek 
a P. H. vezércikkeiben kifejezésre jut-
nak. A kicsi sárga könyvek tehát kész 
«sárga» veszedelmei a piros-fehér-zöld 
vezércikkeknek. 

Ha már most azt kérdezzük : hogy 
lehet az, hogy az a vállalat, mely 
Légrády-«Udvar» néven ismeretes, s 
melynek fénykörében Jókai, Mikszáth, 
Tóth Béla, Herczeg és Gárdonyi, szó-
val a jó magyar szellemű írók is meg-
fordultak, most idegen erkölcsöket vett 
fel s magyar írók helyett jelentéktelen 
idegen írókat importál, akkor alig 
találunk egyéb feleletet, mint azt, hogy 
az «Udvar» elfeledte a nyomdarombo-
lást s a szellem az «Udvar»-ban meg-
változott. Csakhogy nem olaszos irány-
ban orientálódik, hanem balkáni nívó 

felé. A küzdőtéren (a lap vezércikkei-
ben) a vén Toldi-maszk még meg-meg-
rázza üstökét, olájt és csehet apróz, úgy 
tesz mintha destrukciót szúrna fringiá-
jára, az «Udvar»-ban azonban vigan 
duhajkodnak az idegen szellemű élv-
és pénzhajhász sárga könyvlegénykék... 

Most már csak azt várjuk, mikor 
ront Illosvai útmutatását követve vén 
Toldi-maszk mennydörgő hangon a fő-
szerkesztőre : 

Főszerk. ha nem nézném «vitézi» volto-
mat, 

Majd fejedhez verném héttollú boto-
mat, 

Másszor megfeddenéd apró kölykeidet, 
Hogy meg ne csúfolnák «vitéz» vén feje-

met ! 

De nehogy aztán Aranyt így travesz-
tálják az események : 

S Főszerk. odakapván kézzel a szívére : 
«El kell fogni Toldit ! halál a fejére ! 
Magyar íróknak is halál a fejére !» 
Kiált, odakapván kézzel a zsebére ! 

Sovén. 
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