
A P R Ó C I K K E K 

A z „ í r ó n ő k ” , 

( Akinek nem kalapja, 
ne vegye fejére.) 

Nem szakmabeli írigység, vagy 
félreismert talentum sérelme kesereg 
a tollam hegyén, hanem egyszerűen 
az juttatta eszembe őket, hogy a 
minap is, egyik napilapunkban, — 
ahol amúgy is «hossz» van belőlük — 
találkoztam valamelyikkel a sok kö-
zül. De nem az irodalmi mellékletben, 
vagy a tárca rovatban, hanem a ren-
dőri események között. . . «Egy írónő 
szenzációs öngyilkossági kísérlete stb. 
stb.» Na lám — gondoltam magamban, 
hát már megint egy «írónő», aki így 
próbálja magára felhívni a figyelmet? 
Utóbbi időben ugyanis «divattá» vált 
az ilyen módon való karrier-csinálás 
(lásd az amerikai filmeket) — így ért-
hető kíváncsisággal, s még érthetőbb 
gyanuval merültem bele a kérdéses 
cikk olvasásába. Vajjon, ki lehet ez a 
szerencsétlen sorsú, könnyeket fa-
kasztó «írónő»? ! Törtem a fejemet 
váltig rajta, de be kellett vallanom, 
hogy nevével itt találkoztam legelő-
ször — miután a «Magazin»-ok magas 
színvonalát csak hírből ismerem és 
így tudom, hogy az erotikus és a vas-
kos tónusú «írásműveket» kizárólag 
az «írónők» írják. Lassan megértük 
hát, hogy az «írónő» elnevezés (még 
inkább mint az írói) a «telefonszínész-
nők» színvonalára süllyedt. De itt 
már — igen helyesen — közbeléptek 
az illetékesek, hogy ki használja jogo-
san és ki jogtalanul ezt a címet. Az 
írónői titulus azonban szabad és szűz 
vadászterület. Ezt akármelyik hölgy 
fölveheti, aki szerkesztői üzenetben 
visszakapta «halhatatlan remekmű-
nek» vélt novellácskáját, vagy cikket 
írt a paradicsombefőzés legújabb 
módozatairól valamelyik családi lap 
konyha- és ételrecept-rovatába, eset-
leg a kellően megpuhított szerkesztő 
úr által átírt lihegő szabadverse nap-
világot látott valamelyik tizenketted-
rangú Magazinban, amely a «Csak 
felnőtteknek» ismert csalétkével hor-
gássza a jó kis előfizető halacskákat. 
Akadnak az «írónői» cimmel fémjel-
zettek között olyanok is, akik még 

ennyi fáradtságot sem vesznek, s meg-
elégszenek az egyszerű levélírással. 
Ez a veszedelmes «írónő»-infláció, 
amely még a titkos költők félelmetes 
hadát is marathoni futásra késztet-
hetné, — nem kis keserűséget jelent 
a szerkesztőségeknek és az igaz, mű-
élvező olvasónak. Lejáratja az iro-
dalom és az olvasási kedv még ma 
meglevő kevés ázsióját is. Ha valaki 
kiadja magát bármely szakma tagjá-
nak és nem az, akkor felzúdul az egész 
testület. Ezek az «írónők» maradjanak 
meg tehát ha nem is a «kaptafá»-nál, 
de másfajta tevékenységüknél, s ha 
mégis túlsok idejük marad, úgy érde-
kesnek vélt élményeiket, szerelmei-
ket, vagy csalódásaikat tartogassák 
a barátnőjük pukkasztására, vagy 
felvidámítására, mintsem véletlen, 
vagy esetleges protekció folytán 
nyomdafestéktől megkótyagosodottan 
juttassák a boldogtalan szerkesztőn 
keresztül az olvasóhoz. 

Magam és társnőim, akiknek talán 
van valamelyes közünk az irodalom-
hoz, bár rendőri rovatok nem «halha-
tatlanítottak» bennünket, — jogosan 
emelhetünk vétót. Az igaz írónői hi-
vatás az komoly és felelőségteljes, s 
ha az «írónők»-ben kézi nagyítóval 
sem találhatunk önkritikát s elég 
lelkiismeretet a «cím önadományo-
zásukban», — úgy legyenek résen a t. 
rendőri rovat-, vagy más rovatvezető 
urak, s ne elégedjenek meg a saját 
«bemondás»-sal hanem tapintsanak 
reá az igazságra, mielőtt leírják valaki-
ről, hogy írónő. 

M m e Sans-gène 

AZ ÖLDÖKLŐ BETŰ. 
A betű öl, mondja egy régi közmon-

dás. Hát még a nagybetű. Valószínű-
leg ebből a meggondolásból indul ki a 
budapesti napisajtó egyrésze, amikor 
a legnagyobb betűkkel öldököl a spa-
nyol harctéren, de természetesen min-
dig és szigorúan csak a nemzetiek so-
raiban. Már lehetetlen el nem moso-
lyodni, amikor a kéthasábos dorong-
betűs cím a legfényesebb baloldali hadi-
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tettekről számol be és benn a szöveg-
ben a valenciai kormány hadijelentése 
bátortalan félőszinteséggel igyekszik 
valami nem teljes vereséget félsikernek 
feltüntetni. Nevetséges kis egerekből 
szüntelen harci elefántok születnek eze-
ken a hasábokon, úgy hogy néhai Han-
nibal is megirigyelhetné őket. Ha való-
ban úgy volna, ahogy ennek a sajtó-
nak egymás mellé rakott spanyol had-
színtéri jelentéseiből kitűnnék, azóta 
már Marokkót is meg kellett volna 
hódítaniok a vörösöknek. Egyáltalában 
érthetetlen, mért fűzi egy magát kér-
kedőn polgárinak valló sajtót ilyen nyilt 
és meleg rokonszenv egy döntőn pol-
gárellenes s a szovjet világforradalmi 
szálain rángatott felforgató irányzat-
hoz. Mi lehet az a titkos erő, amely 
összezavarja az eszméket? Hol van az 
a furcsa szellemi lakmuszpapiros, ame-
lyen az itteni bágyadt fehér átszűrve 
egyszerre lángoló vörössé válik? Nem 
közös forrásból táplálkozik ez a spa-
nyol baloldali rokonszenv azzal az ide-
ges és vadul ellenséges indulattal, 
amellyel ez a sajtó a német belpoli-
tikai eseményeket kíséri? Mert ez is 
tagadhatatlan tény. Szinte napról-
napra találkozunk vele. És ugyanakkor 
a keserves és szintén dühös feljajdu-
lással is, ha olykor a német sajtó is 
visszaadja a kölcsönt és a mi belső 
ügyeink berkeibe téved. 

Különös jelenségek ezek. Nehéz és 
nem jó a nyitjukat feszegetni. De 
akármi lappang is a kissé paradox 
jelenségek hátterében, a régi szólás ér-
vénye tagadhatatlan. A betű öl. Éppen 
azért nagyon óvatosan kell vele bánni. 
Mert addig vagdalkozunk vele másfelé, 
míg egyszer megint a mi polgári bé-
kénk és létünk talál belehalni. x. 

I R Ó A V Á D L O T T A K PADJÁN. 

Megvalljuk, nem szívesen látjuk 
az írót vádlottként a bírói pulpitus 
előtt. A szellem megtorpan a rázú-
duló kemény szavak zuhatagában, 

vitája céltalan s nem dönthet pilla-
natnyi pro és kontra disputában a 
nemzet multja és jövője felett. Féja 
Géza nyersen tépdeste a ruhát a nem-
zet meggyötört testéről, írói eszkö-
zök helyett egyéni politikai eszkö-
zökkel dolgozott, nem csoda hát, ha 
azok ellenszenvét is kiváltotta, akik 
eddigi írói, politikai és esztétikai mű-
ködését szívesen fogadták. A szán-
dék kétségtelenül jószándékból eredt, 
a módszer azonban kegyetlen és idő-
szerűtlen. Illyés Gyula a Puszták né-
pében, Milotay István az Ismeretlen 
Magyarországában, Szabó Zoltán 
A tardi helyzetben szintén vigaszta-
lan képet festettek, de ezt tiszta iro-
dalmi eszközökkel tették. A kiadó 
cég, amely a magyar föld felfedezését 
elindította, nyilván üzleti szempont-
ból hozta a sorozat legelejére Féja 
könyvét. Megérezte azt a belső össze-
ütközést, azt a forradalmi lelkületet, 
azt a vigasztalanságot, amely pikan-
tériájával s várható viharával a soro-
zat többi kötetének anyagi bázisát 
szolgáltatta. Nem tudjuk pontosan, 
mi volt ezzel a kiadó célja : segíteni 
akart-e csakugyan, mérlegelte-e a 
kötet várható kisebbségi vonatko-
zású hatását vagy sem? Mi szívesen 
láttuk volna a kiadót az író helyett 
vádlottként a bírói pulpitussal szem-
ben, milyen féltéglával verhetné a 
mellét, mivel adhatna ennek a «fel-
fedező» munkának olyan erkölcsi 
súlyt, ami ilyen disszonáns s eredmé-
nyeiben kiszámíthatatlan mű meg-
jelentetését elfogadhatóvá, vagy ép-
pen szükségszerűségét igazolttá tette 
volna? A kiadó tudja, miért válasz-
totta ezt a fájdalmas témát s a ma-
gyarság e viharsarkának felfedezé-
sére miért nem küldött ki olyan írót, 
aki a tények mondjuk ijesztő szemlé-
letében mérsékelni tudta volna ma-
gát s legalább a remény egyetlen su-
garát villantotta volna a viharsarok 
magyarjainak fáradt szemeibe? 
Ámuló szemünket nem dörzsöltük 



769 

volna csodálkoza : itt élünk ebben 
az ismeretlen országban s nem ismer-
nők a szörnyűségeket, melyek gyar-
mati bennszülött törzsek nívójára 
süllyesztik e tehetséges fajt? Mi, akik 
személyesen ismerjük az író örök 
belső lobogását, viharzó lelkiségét, 
politikai multját, mi, leszállítottuk 
a művet igazi értékére, legfeljebb itt-
ott rosszalóan csóváltuk a fejünket. 
Akik nem ismerik Féját, az illúziók-
ból még azt a keveset is elvesztették 
a mű elolvasása után, ami a vigasz-
talan század világháborúja után lel-
kükben megmaradt. Az író Féja szö-
vetkezett a politikus Féjával s az 
ismeretlen célú kiadó titkos kézdör-
zsölése közepette elszabadította szen-
vedélyét, emberi keserűségét s fel-
gyujtotta a viharsarok népét, átizzí-
totta igazságait s kockára tette saját 
polgári hivatását. Az író mártír lett, 
a kiadó az elkobzásig megcsinálta 
tisztes könyvkiadói hasznát, a többi 
nem fontos. Kíváncsiak vagyunk már 
most, hogy a kiadó odaáll-e anyagi 
erejével az író mellé s megelőzi azok-
nak a szélsőségeknek fogadatlan pró-
kátorságát, akik politikai szekerüket 
szeretnék előbbrevinni az író pilla-
natnyilag meggyengült írói tragédiá-
ján keresztül. m. a. 

Magyarország felfedezése. 
Hazánk legújabb felfedezése a Vihar-

sarokból indult ki s azóta minden lépése 
égi és földi háború. Aki szelet vet, 
vihart arat — mondja a közmondás. 
Mit arathat az, aki magát a vihart 
veti, hozzá egész sarokkal?! Lesz itt 
még tornádó, tájfun, hurrikán; a nagy 
felfedezés elindult s ki tudja, hol áll 
meg?! Lesz minden: oligarchák sárba-
tiprása, főszolgabírák derékbatörése, 
jegyzők pellengére, tanítók leműveletle-
nezése, csendőrök barbárosítása. Csak 
egy nem lesz: Magyarország merkantil 
részének felfedezése nem fog tíz kötetben 
tíz kiváló ifjú író által megirattatni, 

noha az ilyen tájakon is vannak igen 
kiadós viharsarkok. 

Távol áll tőlünk minden olyan szán-
dék, hogy a viharsaroksorozat pereibe 
beleelegyedjünk. Elvégzik azokat az arra 
hivatottak. Magunk is hirdetjük, hogy 
vannak feltárandó és kiküszöbölendő 
hibák a magyar életben bőven. De ha 
már felfedezünk, ne fedezzünk fel fél-
szemmel, s ha ütjük-verjük azt a holt-
kezű agrárfeudalizmust és közigazga-
tási függvényeit, ne húnyjuk be sze-
münket a duhaj kis merkantilfeudaliz-
mus és járulékai felé sem, hanem sóz-
zunk oda azzal a tízkötetes hadaróval, 
sőt irtsuk a gazzát azzal az irodalmi 
felfedező kaszával! Az életnek két ol-
dala van még a tőzsdén is, mely közhit 
vagy köztévedés szerint országunk for-
gandó értékeit értékeli: agrár és mer-
kantil. 

Igaz, hogy az agrárkérdések piszká-
lását a csárdában levő másik duhaj, 
azaz hogy dudás örömmel veszi és ol-
vassa; de némi kiadói haszon a mer-
kantilfeudalizmus csépeltetésén és el-
püfölésén is maradna. Irodalmi érték 
szempontjából sem alábbvaló a mer-
kantilsorozat az agrárnál. A sokat 
emlegetett társadalmi egyensúly így 
helyrebillen a kétszemű felfedezéssel, 
mert nem merkantil lelkekben most 
igen erős az a gyanú, hogy a felfedező 
sorozat valójában csak figyelemelterelő 
művelet más tájak felé, nehogy mer-
kantiléknál észrevegyenek valamit a 
nyiladozó népi szemek. Ahogy akadt 
tíz keresztény fiatal író a keresztényekre 
való viharzúdításra, bizonnyal lesz tíz 
nem keresztény ifjú író a nem keresz-
tény tájakon való tisztító szél fuvatá-
sára is. Nem kétséges, az általunk aján-
lott második sorozat kelendőbb lesz az 
elsőnél; hiszen a merkantilfeudalizmus 
áldozatai fogékonyabbak a könyvek 
iránt. 

Ha már benne vagyunk, fedezzük fel 
Magyarországot egészen! Vagy ahogy 
mai szóval illik mondani: maradék-
talanul! Csörsz. 


