
A P R Ó C I K K E K 

Testrészek a színházi plakáton. Kez-
detben vala a színlap, hogy felvilágo-
sítson mindarról, mire a közönségnek 
szüksége lehet : műsorról, szereplők-
ről, helyárakról stb. Azután a sztárok 
neve feltolakodott a darab cím e lé : 
X. vagy Y. felléptével. Azután X. kis-
asszony vagy Y. úr arcképe is megje-
lent r a j t a : hadd lássuk előre, elég 
szép hősnőt vagy hőst kapunk-e es-
tére. Közben — hogy mindezek részére 
helyet lehessen szorítani — eltüntek 
a színlapról a helyárakat feltüntető 
táblázatok (minek is az ilyesmit előre 
tudni? majd kisül a kasszánál!). A 
színlapokon a színészportrék még csak 
kis méretben jelentkeztek, ú jabban 
aztán ugyanezek a felvételek meg-
nagyítva is az utcára kerültek s a 
transzparens hirdető oszlopokon es-
ténkint kivilágítják őket. Ugyanily 
nagy méretű képek láthatók immár a 
színházak bejárója előtt is, akár csak 
a városligeti vurstliban. Jó az efféle 
— csalogatónak: tessék besétálni, 
ott bent látható Maud, a csodapók . . . 
akarom mondani: Fedák Sári vagy 
Titkos Ilona ! Az Andrássy-úton meg 
nemrég Gál Franciskát életnagyságot 
meghaladó «kivágat»-ban állították ki 
a gyalogjáróra. 

A színészek után a közönség is rá-
került a színházi plakátokra, egyelőre 
legalább is egyes testrészei képében, 
legutóbb például öt-hat tenyeret lát-
tunk megrajzolva : «Ilyen vörösre tap-
solja a tenyerét — úgymond a pla-
kát — a * * * előadása alatt !» — Ezek 
után már azon sem csodálkozunk majd , 
ha legközelebb a jazz-operettektől de-
formált közönség-fülek is megjelennek 
a színházi falragaszokon. 

Végül a színészek s a közönség után 
— rájuk jellemző szerénységgel — 
utolsónak felvonulhatnának a plaká-
tokon maguk a színházigazgatók is. 
S ha őket is valamely testrészükkel kí-
vánjuk szerepeltetni, nem tudom, mi 
kínálkoznék erre a célra legmegfele-
lőbbnek? A szívük? Ilyen — legalább 
is a szerzők állítása szerint — nincs. 
Hát akkor talán pingáljuk a plaká-
tokra kétségtelenül legérzékenyebb s a 

szív funkcióinak pótlására legalkal-
masabb szervüket : a pénztárcájukat. . . 

Dieudonné. 

Káka tövén . . . 
(Esztetiko-etno-psziho-illogikai analízis 

egy tudós esztéta modorában.) 

I. 
Tudósaink eddig nem jöttek nyit-

jára a titoknak: mi köze a káka tövén 
költő rucának a jó földben termő bú-
zához. Sok népdalunkban ugyanis nem 
világos az összefüggés az első sor s a 
vers többi sora közt. Van-e pl., akinek 
szeget ne ütött volna a fejébe, hogy 
mért szállott kútágasra a sas s ha már 
odaszállt: mért riasztja el a költő 
onnan a következő felkiáltással: En-
gem rózsám ne csalogass! Mi köze a 
két sornak egymáshoz? 

Hosszabb nyomozás után sikerült 
egy népdalnak ebbeli rejtett összefüg-
gését megtalálni s így végetvetni a bal-
hiedelemnek, mely a népdal és mo-
dern műdal közt azt a különbséget 
látja, hogy míg a népdalban az első 
sor nem függ össze a többivel, a mű-
dalban a többi sem függ össze egy-
mással. Felhasználjuk egyben az al-
kalmat, hogy a káka tövire nézzünk s 
felfedjük e népdal titkos szépségeit. 

Lássuk közelebbről a híres rucadalt. 
A tévhit eddig az volt, hogy a ruca: 

— madár. (Vadkacsa. Anas boscas. 
Lásd: Bréhm 215. 1.) Pedig, mint a 
tapasztalat igazolja, nemcsak a madár 
költ, hanem a költő is. (L. Folyóira-
tok fészkeit.) E megállapítással egy-
szerre megnyílik a vers értelme: Ruca 
maga a költő, akit csak a népdal má-
solója írt kis r-rel, a nép mindig nagy 
R-rel ejti ki a nevét. Tehát: Ruca úr 
költi a dalt a káka tövén! 

Minthogy Dunántúl, különösen a 
Balaton par t ján sok a káka, Ruca va-
lószínűleg ott andalgott s séta közben 
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a káka tövére dőlt le pihenni. Ez ok-
fejtés alapján kétségtelen, hogy Ruca 
a Balaton par t ján született, amint-
hogy a dal is ott keletkezett, amit az 
is bizonyít, hogy a Balaton alapjában 
elszomorító hely, ahonnan a drágaság 
miatt a legtöbb szeretőnek meg kell 
szöknie. A kislány is azért sír a Bala-
ton part ján, mert elhagyta szeretője 
csalfán. De nemcsak a kislányt hagyja 
el szeretője: a szeretőket is elhagyja a 
kislány. Nos, Ruca urat is elhagyta 
kedvese s ezért zokog kezében a lant. 

A mérhetetlen kákát szemlélve min-
den átlagembernek az az ötlete tá-
madna, hogy a kákán csomót keres-
sen. Nem úgy Ruca! Ő poéta s így 
megállapítja, hogy ez nem jó termő 
föld, itt a búza nem teremne meg. 
A művész biztonságával vágja oda: 

Jó földben terem a búza! 
S most a költőnek a búzáról eszme-

társulás ú t ján eszébe jut a búzavirág-
szemű leányka, ki haj ! szintén meg-
szökött a káka vidékéről. Látszólag 
túlzással, valójában meglepő igazság-
gal örökíti meg a gondolatot: 

De ahol a hű lány terem, 
Azt a földet nem ismerem 

Seholsem. 
Igaza van Rucának: nem ismeri, hi-

szen a hű lány nem a földön terem, 
még kevésbbé a földben, hanem vagy 
úgy születik, mint mindenki más, vagy 
rózsabokorban jön a világra. Ruca 
realisztikus megfigyelésére jellemző 
két sor! 

II. 
Rucához méltó a második vers-

szak is: 
Kidőlt a fa mandolástul, 
Elszakadtam a rózsámtul. 
Úgy elszakadtam szegénytől, 
Mint ősszel fa levelétől 

Elválik. 
Kétséget nem szenvedhet, hogy az 

első sorban kidőlt a fa. Még pedig 
mandulástól. Furcsa is lenne, ha a fa 
kidőlne, a mandula meg ott maradna 

a levegőben. A fa tehát mandulával 
együtt dőlt ki, amint Ruca úr is, kinek 
annak idején nem vették ki mandu-
láit, manduláival együtt szakadt el 
rózsájától. A költő ezt természetesen 
szülei iránti gyöngédségből, kiket a 
mandula-ügyben mulasztás terhel, el-
hallgatja, de a hasonlat elárulja a 
zord valót. 

A harmadik sor (Úgy elszakadtam 
szegénytől) Ruca jellemére világít, ki 
valószínűleg hozományvadász volt s 
ezért szakadt el a szegény lánytól. 
Igaz, ennek ellentmond tanulmányunk 
bevezető részének azon megfigyelése 
(L. I. Fejezet 50. sor), hogy Rucát 
hagyta el kedvese. De ép az ily ellen-
mondások, a fény és árny tünde já-
téka világítják meg legjobban a köl-
tői lélek misztikus adottságait. 

Az utolsó sorban (Mint ősszel fa 
levelétől — Elszakad) azt állítja köl-
tőnk, hogy a fa levelétől elszakad. Az 
egyetlen sor, melynek valószerűségé-
hez kétség férhet, mert kérdés, hogy 
nem a levél szakad-e el a fától? 
E probléma megoldása azonban nem 
apró cikket, hanem egész könyvet ér-
demelne. 

Az bizonyos, hogy a kis vers költé-
szetünk egyik legszebb gyöngyszeme. 
A sziszegő sz-ek (Úgy elszakadtam 
szegénytől) édes borzongást idéznek 
elő alliteráció-szomjas nyelvizmaink-
ban, míg a k-k (Káka tövén költ) 
kevély s ka ján kárörömmel köszörű 
lik torkunkat. A szavakban a magán-
hangzók és mássalhangzók váltakoz-
nak, viszont a szavak hangokból áll-
nak, ellenben a mondatok szavakból. 

Az egész kis remekmű 8 sorból áll 
s minthogy 8-nak a fele 4: tömöreb-
ben kifejezve: a vers kétszer 4 sor-
ból áll. Sovén. 

Hibaigazítás. Előbbi számunk Szín-
házi Szemléjébe kellemetlen sajtóhiba 
csúszott. Színi bírálónk Pirandellonak 
Öltöztessük fel a mezteleneket c. mélysé-
gesen tragikus darabjá t színjátéknak 
nevezte. A színjátékból a nyomdában 
vígjáték lett. 
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