
A P R Ó C I K K E K 

A hős, meg a másik. Ha jól emlék-
szem, a Budapesti Szemlében és Gyulai 
Pál tollából olvastam egyszer egy Jókai-
kritikát. Többek között olyasmi volt 
benne, hogy Jókai mindig olyan szín-
ben látja regénye hősét, mint a tizen-
hétéves kis lány a maga huszárkapitá-
nyát. 

Hát ez igaz. De csaknem valamennyi, 
legkivált angol és francia regényíró 
(ideértve a színdarab- és novellaírókat 
is) így van vele. 

Ahogy az egyszeri gyerek, mikor 
jövő terveiről faggatták, azt felelte, 
hogy ha nagy leszek : vendég leszek, 
úgy jómagam már idestova ötven éve 
átlagos regényhős szeretnék lenni. 

Hogyne ! 
Nézzünk csak meg közelebbről egy 

ilyen regényhőst. Kereszteljük el pél-
dául Arthúrnak. 

Természetesen fiatal ember. Magas, 
vállas, napsütötte arcú alak. Külseje 
szokatlan izomerőt árul el. Kell is. 
Hiszen Murielt, az eszméletlen Murielt, 
félnapokig megállás nélkül viszi tüskén-
bokron át. Ez pedig nem tréfadolog, 
hiszen ahogy én a Murieleket ismerem, 
még manapság is nyomnak átlagban 
vagy ötven kilót. 

Arthúr haja mindig dús, ritkán 
szőke, vagy érdekesen ezüstös a halán-
tékok körül, de feltétlenül hullámos. 
Az ősidőkben kackiás, később nyirott 
bajuszt viselt. Most bajuszát is borot-
válja, hogy «nemesen ívelt» felső ajka 
jobban lássék. 

A szem mindig sötétszínű, nyilt, 
becsületes, mélyen látó. Hol nyájasan 
mosolyog, hol megreszkettetően villan 
egyet-kettőt, de mindig leigázó. 

A homloka nyilt. Az orra és az álla 
szabása rendkívüli akaraterőre valla-
nak. Az orrnak ezenfelül van egy 
másik nevezetes tulajdonsága is. Akár-
mibe üti be gazdája, sohasem törik be. 

Az egész arc hol megvesztegetően 
mosolyog, miközben hibátlan fogsora 
(«mint fiatal ragadozóé») csakúgy villog, 
hol pedig férfias, fenyegető redőkbe 
torzul a pompás homlok. 

Ah az a homlok ! Gazdája rettegett 
bírája férfitársainak, de mindig meg-

értője a női nemnek, még akkor is, sőt 
akkor a leginkább, amikor az a leg-
érthetetlenebbül viselkedik. 

Arthúr a világért sem piperkőc, sőt 
bizonyos hanyag elegenciával öltözkö-
dik. De a szövet a lehető legjobb, sza-
bója pedig már nem is szab, hanem 
alkot. Készen vett nyakkendőről szó 
sem lehet. Ő egész egyéniségét beleviszi, 
amikor a nyakkendő másik szárát 
keresztüldugja az egyik száron készült 
csombókon. 

Artúrnak rendszerint nincs foglal-
kozása. Ő mindig ráér. Legalább is 
szerfelett ritkán olvastam, hogy 9 órá-
tól kettőig például telekkönyvet ala-
kítana át, vagy a kötelező heti 18 óra 
alatt nebulókkal vesződnék. Enni, 
aludni ritkán szokott, de sűrűn veszi 
elő ezüst (olykor zománcozott) ciga-
rettatárcájából az aranyvégű cigarettá-
kat. Az ő cigarettái tudniillik mindig 
aranyvégűek. 

Kitünő bűvész is. Például kilovagol 
(persze kitünő lovas), elesteledik, el-
téved, a fenyegető zápor elől vadidegen 
kastélyba kerül. Az már privát sze-
rencse, vagy kitünő szaglóműszer, hogy 
sohasem téved be az aggok menhelyére, 
hanem mindig csak olyan házba, ahol 
megtalálja a megfelelő Jane-t, vagy 
Ellen-t. Ez rendjén van. Hiszen előbb-
utóbb úgyis találkozniok kell. Meg-
döbbent azonban valami. Megszólal 
ugyanis a gong s akkor a hős habozás 
nélkül átöltözik, hogy illendően jelen-
hessen meg az estebédnél. Honnan a 
pokolból vette elő a második számú 
ruhát? A nyeregtáskában nem hoz-
hatta, mert 1. Sokkal egyenesebb lélek, 
semhogy szándékosan tévedt volna be 
a leányos házhoz, ergo nem készülhe-
tet t előre az átöltözéshez. 2. Nyereg-
táskát sétalovagláshoz nem szokás 
vinni, 3. «jól néz ki» az az estélyi ruha, 
amit egy nyeregtáskából guberáltak 
elő. Nem, ilyen gyűrött holmit egy 
igazi Artúr sohasem vesz fel. 

Megengedem, hogy ez a jellemzés 
főkép az angol regények hőseire illik. 
Sőt azt is megengedem, hogy lehetne 
még egy megoldás. Az tudniillik, hogy 
a házigazda kölcsön ad egy ruhát a 
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jövevénynek. Csakhogy a hős, a jól-
nevelt regényhős soha sem ékeskedik 
idegen tollakkal. Azonfelül a házi-
gazda egy töpörödött köszvényes öreg 
bácsi, kabátja könyökig, nadrágja tér-
dig érne Artúrnak, már pedig Artúr 
sohasem komikus. Azonfelül : 

Mindig megbámultam annak idején 
az udvari kocsisokat. Ahhoz képest, 
hogy ült-e valaki a kocsiban vagy sem, 
hosszában vagy keresztben viselték a 
kalapjukat. Uram Isten, micsoda for-
májú fej kellett ahhoz! Ilyenforma 
testűnek kellene lennie a házigazdá-
nak, hogy mindenféle termetű vendégé-
nek adhasson egy jól álló kölcsönru-
hát. 

A hős természetesen nemcsak kitü-
nően lovagol, hanem mesterien vív, 
lő, rúg, evez, tenniszezik, korcsolyázik 
stb. Mindent csinál, csak nem dolgozik. 
Pénze azért, a jó ég tudja honnan, min-
dig van. 

Bátorsága, hidegvére egyenesen meg-
döbbentő. Miközben ellenfele, ki pedig 
mesterien lő, 15 lépésről rásüti piszto-
lyát, ő arcizmának «egyetlen megrezze-
nése» nélkül nyugodtan gusztálja a 
feje fölött, a magasban keringő héját. 
Ha egyik oldalról három cápa, a másik 
oldalról három tigris támadja meg, ő 
könnyű hányavetiséggel körtét eszik, 
holott máskor sem körtét, sem más 
egyebet nem szokott enni. 

Könnyű neki: egészen bizonyos 
benne, hogy a harmadik kötet végén 
«egy hosszú édes csókban» fog össze-
forrni Renée-vel. Hiszen lehet, hogy 
megsebesül valamelyik esetnél, de az is 
csak attól jó, hogy Edmée odaadóan 
ápolhassa s a «hosszú édes csók» mégis 
csak bekövetkezik, ha sietnek, a máso-
dik kötet végén. 

Ha pedig nem fegyveres tusáról van 
szó, hanem mondjuk arról az igyekezet-
ről, hogy például egy hinduval össze-
kapaszkodva vasmarkának «egyetlen» 
szorításával sajtolja ki a szuszt ellen-
feléből, akkor két eset lehetséges. 
1. A hős fölényes erővel keni péppé 
ellenfelét, 2. Az ellenfél szélesebb, 
nehezebb, erősebbnek látszik, de min-
dig esetlen. A hős nyulánkabb, de 
viszont ügyesebb és szívósabb. A tusa 
Jó ideig tart, de csak a gyakorlatlan 
olvasónak áll el a lélekzete. Én nyugodt 
vagyok, pedig a hős már-már elalél. 
Az ellenfélnek bizonyosan a karja, 
ha nem a gerince törik el (egyik szeme 
feltétlenül csunyán bedagad), a hős 
ellenben három kikezdéssel odább már 
nem is liheg, hanem nyájas mosollyal 

vesz elő az ezüst tárcából az aranyvégű cigarettát. 
Van Artúrnak egy alfaja is. A külső 

megjelenés, testi csodák nem változ-
nak, de baj van látszólag a jellemmel. 
Kérem, ne ijedjenek meg. Artúr II. fel-
felhasználva előnyeit, csal, lop, hami-
san kártyázik, bankót hamisít, olykor 
gyilkol, sőt rablógyilkol is. De nem kell 
félni. Mindvégig egyenes, vakmerően 
bátor, özvegyek és árvák gyámolító ja, 
más huncutok leleplezője es megfenyí-
tője. Voltaképen nagyon rokonszenves 
fiatalember, akit a körülmények stb. 
stb. Sok jó tulajdonsága miatt inkább 
szánalmat érdemelne, mint megvetést, 
talán csak félreértés volt az egész, lám 
roskatag anyja betegágyánál, hogy 
magába szállt. Harmadik kötet vége : 
ajkaik hosszú, édes . . . a többit már 
úgy is tudják. 

A «másik»-ról majd máskor. 
Nagytoronyay György. 

A honorárium. (Tanyai író Pesten.) 
Tek. Szerkesztőség ! Tanyai író vagyok 
s minthogy Figyelő kollegám a minap 
ügyesen figurázta ki, hogy mit látott 
a pesti író a «tanyán», hadd mondjam 
el én meg : mit hallottam Pesten. 

Valamelyik hirlapíró barátom révén 
bejutottam egy írói körbe, ahol ha-
marosan otthon éreztem magam. Ott-
hon, mert csupa lángelme közé keve-
redtem, már pedig tanyai kis könyv-
táramban is azok között élek. A kü-
lönbség csak az, hogy az utóbbiak mű-
veikkel igazolták lángészvoltukat, a 
pestiek meg honoráriumokkal próbál-
ták ezt bizonyítani. 

A Társaságban t. i. egyebet se hal-
lottam, mint hogy ki mennyit keres. 
Az egyik költő azt mondta, hogy neki 
50 pengőt fizetnek egy versért. A no-
vellista azt állította: neki előlegként 
adnak 500 pengőt egy elbeszélésért. 
Egy regényíró készülő regényeinek 
csak címét mondja meg s a szerkesztők 
máris versenyezve fizetik neki az 
5—10.000 pengőket. Sőt olyasmit is 
hallottam, hogy elveszett kéziratát 
valamelyik írónő 16.000 pengőre be-
csülte. Valószínűleg nem azért, mert 
annyit ért, hanem mert ami messze van 
tőlünk, annak az értéke nő. Egy dráma-
író olyasmit mondott, hogy Hevesi 
éjjel-nappal ostromolja a darabjáért, 
de ő nem adja oda. Megvárja, míg a 
Nemzeti jobb színészeket szerződtet. 

Mikor otthagytuk a Társaságot, meg-
kérdeztem barátomat, igaz-e mindez, 
amit hallottam ? Hiszen, ha ez így 
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van, akkor az írók aranykorát éljük 
s tanyai hasonlattal élve az író egy 
ökör árát pár óra alatt megkeresi. S ha 
egy novella egy ökörrel ér fel, akkor egy 
regény valóságos marhaállomány. Ha 
pedig a vers ötven pengő, akkor fölér 
egy kisebbfajta lóval. Most értem csak 
igazán Ady Endre versét, amely sír, 
nyerít és búg : a költő jelezni akarta, 
hogy testvérek közt is megér egy lovat. 

— Ne hagyd magad lóvá tenni Ba-
rátom — szólt barátom henye szójáték-
kal. — Az írónak ma már nem a «négy 
ökrös szekér» az ideálja, mint haj-
dan Petőfinek, hanem az autó. Amint 
a színész egyik színháztól a másikig 
robog s ugrik be egy-egy jelenetbe, 
úgy fog robogni az író is egyik szerkesz-
tőségből a másikba s mintegy beugrik 
a rovatokba. Hátha még repülőgép lesz! 
Akkor az írók létszáma akkép lesz csök-
kenthető, hogy csak a legkiválóbb író-
példányok maradnak meg s ezek egy 
központi szerkesztőségi garázsból egy-
szerűen berobognak, vagy berepülnek a 
különböző lapok rovataiba. 

— De lesz-e autója ? — kérdeztem 
a tanyai ember kíváncsiságával. 

— Tán mégsem lesz, — szólt ba-
rátom. Az ökrök, mikről említést tet-
tél, nem valódi, csak stilizált ökrök. Az 
író a tizedrészét sem kapja annak a 

honoráriumnak, amiről beszél. Hogy 
mért nagyít ? Ugy képzeli, hogy az író-
nak a honorárium nagysága az érték-
mérője s ha nagyobb tiszteletdíjat kap, 
mint a másik, akkor szankciót nyer, 
hogy nagyobb író a másiknál. Van író, 
akinek honoráriumából a ló csak szafa-
ládé alakban nyerít és búg. 

— Szóval az írók szegények s mégis 
gazdagok, mert gazdagoknak képzelik 
magukat szegények — szóltam mér-
sékelt elmésséggel. 

— Dehogy képzelik. Csak hirdetik. 
A honoráriumnak van egy reális fele : 
amit az író kap ; s egy fantasztikus fele, 
amit hozzáad. Amit kap, az a jelen, 
amit hozzáad, azzal építi a jövőt : jó 
hírnevét. 

— S Te mit kapsz, mondjuk, egy 
cikkért ? — kérdém tőről metszett in-
diszkrécióval. 

— Ötven pengőt — szólt barátom, 
édesdeden szürcsölve a szavak zamatát. 

— Szóval huszonötöt ! vágtam rá 
némi kímélettel. — Lásd, egy ily cikk 
árát felajánlhatnád a tanyai jégkáro-
sultaknak . . . 

— Tán inkább a fantasztikus felét — 
szólt barátom, betérve egy kávéházba, 
ahol megírt egy cikket — 12 pengő 
ötven fillérért. 

Tisztelettel Tanyai. 

Az állami kedvezményes, illetve kamatmentes akcióban részesül, ha nálunk 
idejében a szükséglendő műtrágya mennyiséget bejelenti! 

23—26°/o-os könnyen oldható foszforsavat tartalmazó 

R H E N Á N I A - F O S Z F Á T . 
N e m m a r ! N e m s a v a n y í t ! N e m c s o m ó s o d i k ! 

Talajának savanyúsági fokát pedig azonnal 
megismeri a legegyszerűbb kezeléssel a: „ F Ö L D F É N Y ” 

talajreakció (pH) meghatározó készülékkel. Ára 10 pengő. 
Az utódállamok részére beszerezhető: 

DUKES é s HERCZOG c é g n é l B u d a p e s t , V„ G é z a - u t c a 1 . 
Telefon : 288—09. és Automata 121—74, 

valamint műtrágyákat forgalomba hozó előkelőbb cégeknél. 
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