
A P R Ó C I K K E K 

K Ö N Y V ÉS K O R S Ó 
Gyér fekete bajszú, kékréklis, szik-

kad t szál kalotaszegi az egyik embe-
rem, akiről szólok, Bánffyhunyadból 
jár fel Pestre kétszer-háromszor egy 
évben, nekem öreg erdélyi cserepeket 
hord, százesztendős szőttest, friss-
keletű fodorvászon-varrottast ; hagy 
válogatni nyugodtan, aztán alkuszunk. 
Szép egyenes orra van és csupa tiszta, 
jó íz az egész arca ; őmaga csodálato-
san, magát tudóan nyugodt , is tenadta 
méltóságot visel a válla, a háta , a 
nyaka ta r tása ; de fekete szeme ele-
ven, tekintete kis egyenes fénnyel 
talál az enyémbe, a pillantása okos és 
játékos, jókedvűen ravaszkodó, ám 
kifelé-befelé csupa hibátlan, ember-
séges bizalom. I t t ül le a szobámban, 
félórát is i t tmarad , faggatom ; gyö-
nyörűség hallgatni, ahogy szól, néha 
hirtelen ceruzát kapnék : jegyezni 
kéne ! «Mit tudunk mi !» — gondolom 
s aztán eszembe ötlik, meg is kérdem 
tőle, várom a választ kíváncsian : 
«Mondja, Jézuska ! (Csak így hívjuk, 
Is tván az első neve, amire keresztel-
ték, — a második Jézus.) Hallot t már 
maga valamit ezekről a mi erdélyi 
íróinkról, akik onnan kerültek, azt 
hozták magukkal, ezt í r ják nekünk 
könyvekben, amiket nekem most 
maga beszélget?» «Kik azok?» — kérdi 
s vigyázok, nem szabad vele «földgyer-
meknek» szólón, óvatosan primitívül 
beszélni, urbánusan felépített , gon-
dolkozó világosság minden mondata , 
magát tökéletes szabatossággal ki-
fejező intelligenciája egypárszor rám-
pir í to t t már, visszarántott a mondani-
valóm külön megfogalmazása elől. 
«Kik azok! — mondom — no. H á t 
Tamási Áron. Nyírő József. (Többet 
azért nem merek.) Hal lot ta már a ne-
vüket? Tud valamit arról, amit ezek 
írnak nekünk? Visszaszól az maguk-
nak is, amit nekünk onnanról monda-
nak?» Kicsit gondolkozik, nyugodtan, 
de csak az igazatmondás miat t , látom. 
«Olvastunk már tőlük — mondja rá-
bólintva —, emezt az u tóbbikat talán 
még jobban is ismerjük, szoktuk mi 
olvasni őket is (így!). Aztán van egy, 
akit egyszer, már régebben, el is ítél-
tek szigorú büntetésre az írása miat t , 

azt, aki Székely Mózesnek nevezi ma-
gát, amikor könyvet ír. Aztán még 
egy gróf is van» — gondolkozik, én 
ma jd a székről lefordulok : «Wass Al-
bert» — mondom s ráint , készen, csak 
éppen kisegítve : «Az a, az az, at tól is 
olvastunk már. Szép dolgok azok mind, 
azoknak meg éppen különösképpen, 
akik élnek is velük. Mert mi így a ma-
gunk fa j tá jából , nemigen ju tunk hozzá 
az olvasáshoz az időnkből, csak úgy 
keveset. Lassabban megy ez nekünk, 
mint annak, aki tanul ta , aztán emel-
lett maradt». Nem merem összecsapni 
a kezem, de szólni is alig merek, meg 
ne sértsem ! «Jézuska, hogy ju tnak 
könyvekhez maguk? Csak nem ve-
szik?» «Nem a, — mondja természetes 
magátólértetődéssel — nem vesszük. 
Amikor a városba megyünk, a körbe, 
ot t olvashatunk. Van olyan, amelye-
ket el is hozunk onnan, aztán ha már 
elolvastuk, u tána visszavisszük.» «No, 
Jézuska ! — mondom most már ha-
zárd játék-mosolygással —, ha már 
ennyire benne vagyunk a magunké-
ban ! H á t Bartók Béla nevét hallotta-e, 
tudja-e , ki ez?» «Hallottam — bólint ja 
nyugodtan —, így a nevéről ismerem 
is.» «De ez nem író, Jézuska !» «Tudom 
én azt, hogy nem író, pedig másszóval 
csak író mégis, csak há t másképpen szó-
lal. Onnan is gyüj tögete t t muzsikához 
valót, ot t a mi vidékünkön körül, meg 
másfelé is az országban mindenfelé, de 
csak így az országban, mert hogy 
csakis ez kellett neki, azt vallot ta, 
hogy ez az igazi. Szép az, amit ez az úr 
csinál, szép dolog az is nagyon.» Nevet-
nem kell, akkora gyönyörűséggel élve-
zem a csodálatos ügyet. «Jézuska, há t 
Bartók-muzsikát is hallott már?» «Hal-
lo t tam — bólint ja büszkélkedés nél-
kül, csak éppen méltósággal és nyu-
godtan. — Zongorán jádzották.» «Hol, 
az istenért, kicsoda?» «Itt Pesten ám, 
az elmúlt télen. Egy bizonyos f a j t a 
egyesület-hely az, ahol erdélyiek jön-
nek össze, hogy együtt legyenek, oda 
mentünk el egyszer, ot t jádzot ták . 
Szeretem én nagyon a muzsikát, mon-
dot ták is nekem, hogy most majd kü-
lön figyeljek, mert onnan mitőlünk 
való lesz az, amit majd jádzani fognak. 
De szép is volt az bizony, úgy elhall-
gat tam, t ud t ák azt olyan nagyon szé-
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pen, nem hiába hogy olyan jól meg-
tanu l ták ; csak úgy zongott az a zon-
gora !» 

. . . Eddig a kalotaszegi emberem, 
aki Mussolinit úgy mondja két s-sel, 
min tha azt mondaná : tessék. Elmegy 
és i t thagy ja nekem a kiválasztott két 
mázascserepet, valami hajdan-mester-
kedet t egyföld-testvérének földből 
gyökérzett , lélekből lelkedzett, iromba, 
áhí ta tos művészettel korsóba formá-
zódott szépségszeretetét. Ő most árulja 
ezeket i t t , följár velük Pestre, t án az 
egész t i toknak ennyi a ny i t j a : műve-
lődik a városban, urak közé jár , ezt is 
hall ja, azt is, «sznobosodik» szépen, 
semmi több. És ha ennyi — és ha 
semmi több ! . . . Most hadd mutassam 
már meg egy másik emberemet is, aki 
i t t él Pesten, az ország egyik első mű-
vészeti intézményének megbecsülni-
való tehetségű tagja , Bar tókot a sa já t 
mesterségén belül ismeri, — a nevét 
is megmondhatnám nyugodtan, de mi-
lyen nyugodtan. 

Szép, nagydarab megtermet t em-
ber, olyan az arca, mint az öntö t t 
bronz, hibát lan ízléssel öltözik, öröm 
ránézni, maga a megtestesült egész-
ség, jól tápláltság és külső-belső derű, 
olyan, mint egy akroba tává nőt t ha-
talmas, paraszti gyermek világfi-ele-
ganciában. Amikor legutóbb összeta-
lálkoztunk, odaszegődött mellénk a 
férfinak egy mula t t a tóan pirosarcú, 
mindig jókedvű kollégája is, akit én 
azért szeretek, mert minden férfiem-
berek közül ő az, aki a legfessebben üt , 
ha már mindenképpen ütnie muszáj : 
koncerteken például előbb f r akkba öl-
tözik hozzá. (Ez csak akkor lenne mu-
latságos, ha a művészet nem t a r t ana 
számot a muzsikában az ütőhang-
szerekre i s ; de számot t a r t r á juk a 
maga birodalmi «théátre-paré»-ján, 
ami annyira théátre-paré, igen, hogy 
a maguk belső rangja szerint kijelölt 
meghívot taka t sa já t személyük köte-
lezi külső megjelenésük előkelősé-
gére is.) 

Állunk ott együt t t ehá t hárman, né-
zem a derűs óriásembert, a bronzszín 
arcát , ahogy beszél, hozzám is fordul, 
a kollégájához is, most éppen profil-
ban látom. Sok fényképét ismerem 
Adynak, valami furcsán, nagyon meg-
lepett hirtelen. «Istenem — mondom 
az emberemnek — marad jon csak így 
egy kicsit, . . . maga ta lán nem is t u d j a 
kihez hasonlít ! De mennyire . . .» 
«Igazán? — azt mondja és ragyogva, 
gondtalan várakozásban mosolyog —, 

kihez?» «Adyhoz, — mondom és ma jd -
nem szégyenlem a megmélyült hango-
mat — így profilból, nagyon.» «Iga-
zán? — mosolyogja harminckét fehér 
foggal, már a kollégája felé, de utólag 
eszébe j u t valami, a feje hirtelen 
visszamozdul hozzám : — Kihez?» 
«Adyhoz, — mondom kényelmetlenül. 
— Adyhoz. Ady Endréhez.» «Igazán? 
— ragyogja fényes, derűs napisten-
mosollyal, aztán hogy nincs semmi, 
amire megtámaszkodhatna magában, 
kis szórakozottság u tán megkérdi gya-
nút lan : — Nem tudom, hogy néz ki, 
ki az?» Elhűlve, megnémulva szólni 
sem tudok, hiszen egészen reményte-
len és egészen mindegy is, amit mond-
hatnék s amit mondanék most. A kol-
légája szól rá, de nem túlgyorsan, egy 
kis restelkedéssel, halkí tot t hangon, 
kicsit a bizonytalan diák segítő súgá-
sával : «Ady, te. Ady Endre, az író». 
«Nem ismerem, — rázza fejét , elúnva 
a dolgot, elkedvetlenedve a szép bronz-
ember, — nem emlékszem rá. J á r ide?» 
A kollégája véletlenül rám talál nézni, 
kicsit még pirosabb lesz az arca, siet 
felelni: «Hiszen már meghalt , — 
mondja lehetőleg hanyagul, értesül-
ten — már évekkel ezelőtt, régen !» 
«Már meg is halt? — legyint beigazol-
t an a derűs óriás s magával elégedett 
mosolya telin felragyog — hiszen ak-
kor nincs semmi ba j !» 

. . . E lmondjam még a látogatá-
sunkat a hangszeres pedagógiának an-
nál a magas pozíciójában kitűnő nevű 
művészénél, akinek a lakásába be-
lépve, összecsaptam a kezem a szép-
ség kincsei között, enyhén megittaso-
dot t extázisban nézve körül lassú gyö-
nyörrel : «És hol van a könyvszek-
rény?» «Könyvszekrény, — nézett rám 
udvariasan a cigarettás ezüstdoboz-
zal kezében vendéglátónk, — milyen 
könyvszekrény? Minek?» 

H á t én nem mondtam meg neki. 
De nem hiszem, hogy csak ezért nem 
ta lá l ta ki azóta sem. Most ju t eszembe, 
hogy egyetlenegy régi magyar csere-
pet sem lá t t am a kincsei között . Ka-
lotaszegi István Jézus még nem já r t 
nála, legalább is nem eredményesen. 
Ennek ellenére azért megtörténhetik 
esetleg, hogy Jézuska a legközelebbi 
találkozásunkkor Haydnról és Debus-
syről is megmondja nekem, hogy kik 
voltak. Róla feltételezem. Ő román út-
levéllel jár Erdélyből Pestre, korsókat 
árul és csak úgy keveset olvas, az is 
lassan megy neki. 

Tanár. 
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AZ IRÓ MAGÁNÜGYE. 

«A takácsok», az «És Pippa tán-
col» világhírű szerzőjét megrovásban 
részesítik azon az oldalon, ahol a 
művészet és irodalom politikamen-
tességét csupán hirdetik, azonban 
menten heves politizálásba csapnak, 
világnézetük vélt igazáért, mihelyt 
valaki az ő köreiket gyengéden csak 
súrolja is. Gerhart Hauptmann, a 
Nobel-díjas ősz német író 75. szüle-
lésnapja alkalmából róla írt ünnepi 
cikkben kikap azért, amiért nem 
állott ki két vállal bizonyos német 
emigráns írók mellett, sőt — horri-
bile dictu — még «lojalitást» is 
tanusított a mai német rendszer 
iránt. Ez pedig megbocsáthatatlan 
bűn azon az oldalon, ahol a politi-
zálást, jobban mondva az elvek mel-
letti harcot és kiállást csupán a 
maguk számára szeretnék kivált-
sággá avatni. E sorok íróját nem 
lehet megvádolni azzal, hogy valami 
olthatatlan nagy rokonszenvvel visel-
tetnék a mai német állami rendszer 
iránt, azonban a latin kultúra mellé 
való odaállása ellenére sem tagad-
hatja le az igazságot. Az igazság 
pedig az, hogy az írókat és művé-
szeket sohasem magánéletük, vagy 
politikai magatartásuk miatt helye-
zik mérlegre, hanem csupán azon 
az alapon: mit adtak alkotásaik-
ban az emberiségnek. Az írónak 
vagy művésznek teljesen magán-
ügye, hogy mit eszik, mit iszik, 
milyen lapot olvas, vagy melyik 
pártra szavaz le a választáskor. 
Utóvégre az író ember is, akinek 
teljesítenie kell mindennemű pol-
gári kötelességét. Mindez azonban 
nem tartozik az írói megítélésnek 
lapjára. Azt, hogy Villon csavargó 
volt, viszont más kollégája esetleg 
főúri palotában áldozott a múzsá-
nak, semmivel sem járul hozzá, 
hogy műveik ezért jobb vagy rosz-
szabb megítélésben részesüljenek. 

Tehát összegezve: hagyjanak békét 
Gerhart Hauptmannak, s bízzák 
az ő lelkiismeretére, hogyan véle-
kedik hazája belügyeiről. Mert, ha 
nem tévedek, aligha bugyborékolt 
volna ki ez a méltatlankodás, ha a 
nagy író történetesen a népfront, 
vagy más hasonló irányzatok mel-
lett tett volna szimpátia-nyi latkoza-
tokat. Ezt szabad, a másikat azon-
ban nem! De már ez így van és szó 
nélkül kell elmenni ama túloldali 
kritika mellett is, mely Goethét és 
Schillert elkívánta a budapesti né-
met könyvkiállítás plakátjáról és 
helyükbe német politikai vezetőket 
«gönnolt.» Ha a mai német kultúra 
magához tartozónak érzi Goethét és 
Schillert, természetes, hogy a pesti 
népfront rögtön leadja a maga vétó-
ját, mint ahogy Gerhart Haupt-
mann esetében is tette. Mert ők 
mindent jobban tudnak, járatosab-
bak idegen portákon, ahelyett, hogy 
önmagukat látnák el néha nagyon 
is szükséges — jótanáccsal. 

Pasquino. 

M A R I , AZ «ŐSTEHETSÉG». 
— Heuréka ! Megtaláltam ! A leg-

újabb «őstehetség»-et! Hogy hol?! 
Há t hol másutt , mint kedvelt színházi 
magazinunkban?! A nevezett sajtó-
orgánum a végelgyengülésben kimúlt 
«szépségkirálynő» választások után 
ú jabban az «Őstehetség»-ek felfedezé-
sével injekciózza közönsége enervált 
idegeit. Véletlenül került kezembe a 
«Szívdöglesztő» sajtótermék legújabb 
száma, s ebben — a jó ég tud ja há-
nyadikszor immár — egy ú jabb «Ős-
tehetség» jelentkezéséről kellett tudo-
mást vennem irodalmunkban . . . 
A terjengős riport szenvedő alanya 
cseléd, pardon, háztartási alkalmazott, 
aki a mosogatás és parkettvikszolás 
örömein felül maradó idejét «szépiro-
dalom művelésével» tölti. Verseket, 
novellákat — uram bocsá — regénye-
ket is ír — s ezek után feltehető, bár 
a cikkíró kifelejtette a riportjából, — 
hogy holmi ötfelvonásos drámát is 
rejteget a tulipános láda fenekén . . . 
Mert csak elképzelhető, hogy a ne-
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taláni szervíztányér eltörésénél a «nacs-
csága» mellőzte volna a «drámát», hi-
szen a derék leányzó szerint minden 
«bötű», amit papírra írdogál, «ihlet-
ből fakadot t , s «lelke ál lapot tyának 
tükördarabja i» . . . 

— Osztán (pardon a fonetikus ki-
ejtésért, de belejöttem), hogy a gyön-
géd olvasó kételybe ne essék, hogy 
i t ten semmi szemfényvesztés — lát-
ha t juk «az őstehetség» fotograf iá ját is 
a seprők, porolók dekorációjával öve-
zetten, s akkor, amikor a konyha-
asztalnál nekigyűrkőzve, a múzsának 
«áldoz». . . 

Vérbeli írók, a szerény «csak» tehet-
ségesek, akik az «ős» pedigréjével nin-
csenek fémjelezve, va jmi r i tkán foto-
grafá l ta tha t ják magukat , de há t az 
«őstehetség»-nél másként áll a dolog ! 
Hadd pukkadjon az a naív olvasó, s 
irigyeljék azt a f ránya írót, akinek 
olyan «jól megy», hogy pillanatra sem 
tud nyugton lenni a fényképészek 
pergőtüze miat t . 

Jómagam már szót sem veszteget-
nék erre a tünetre , de annyi ízelítőt 
kap tunk már a különféle «őstehetsé-
gek»-ből, hogy enyhén szólva, — meg-
feküdte a gyomrunkat . Őstehetség 
reggel, őstehetség délben, őstehetség 
este és mindenkor — de elég legyen 
már — mert ü tünk ! 

Elhisszük, hogy a cigánysor füstös-
képű rajkói közt Paganinik szaladgál-
nak, elhisszük azt is, hogy Péter, a 
tehénpásztor rajzaihoz és festményei-
hez hasonlítva Picasso és Degas képei 
poca-malacok, mint ahogy elhisszük 
azt is, — ha muszáj — hogy Kál-
mánka, a kondás legény, valóban «ős-
tehetség !» Vagy volna olyan csak 
tehetséges valaki, aki el ne ismerné, 
hogy ő a «Sértőizmus» megalapítója?! 
Tudja-e , az erotikát olyan rusztikus 
gyönyörűséggel kifejezni más, mint 

?! «0» nagy «Ő»-vel, akinek behódolt 
az egész megboldogult Lipótváros?! 
«Aligha!» Igy há t vannak, ó sokan 
vannak őstehetségek, és tehetségek is 
néhányan. Tudok írókról és művé-
szekről, akik úgynevezett alacsony 
sorból verekedték fel magukat , de 
nem azért emelkedtek magasba, hogy 
«őstehetségek», hanem, mert tehetsé-
gük volt. Remélem, Shakespeare nem 
azért írt remek drámákat , mert pá-
lyá ja kezdetén londoni főurak lovaira 
vigyázott a színház előtt, s Munkácsy 
sem azért let t nagy festő, mert aszta-
los inasként kezdte, s Fadrusz nagy-
szerű alkotása, a kolozsvári Mátyás-

szobor sem azért született meg, mert 
a mester kölyök korában fakanalakat 
faragott . 

Szó mint száz, éppen az őstehet-
ségek érdekében, akik sok esetben két 
par t között, egy elhagyott és egy meg 
nem hódítot t világ között tévelyeg-
nek boldogtalanul, — kérem a mé-
lyen tisztelt cikkíró urakat , hogy írói 
ambíciójukat érvényesítsék másként , 
szenzációhajhászásukkal ne bolondít-
sanak ki senkit sem a mesterségéből 
és ne keltsenek olyan reményeket, 
amelyeket az élet az első percben le-
taglóz. Mert ez, — ha nem tudnák — 
lelkiismereti kérdés. Az irodalmi fel-
fedezések módjá t és mértékét ne té-
vesszék össze d iva t jamúl t «szépség-
királynő» választások fogásaival, s ne 
bukkan janak reá minden héten egy 
pesti konyhában Lagerlöf Zelmára, 
vagy ú j Baudelaire-re ot t kint, a nagy 
pusztaságban. Én becsülöm a magyar 
falut , a magyar vidéket, s tudom azt, 
hogy nemzetünk a magyarság nagy 
értékei onnan mosódnak felszínre, de 
nem ilyen átlátszó reklám-felfedezé-
sek jóvoltából. Megtudom ugyan ér-
teni, hogy egyes hölgyek és urak 
bridzs- és coctailtől felborzolt idegeire 
felfrissítőleg ha t egy kis ruszt ikum, 
azonban cseppet sem étvágygerjesztő 
az otkolonnal beillatosított istálló-
szag, a rímbeszedett káromkodás és 
a «sértő»-i erotikum még akkor sem, 
ha az illető nagybecsű színházi ma-
gazin különféle körítésekkel és már tá -
sokkal tá lal ja is f e l ! 

Mme. Sansgène. 

„Vox h u m a n a ” a kritika körül. 

A kritikáról sokféle bizarr felfogás 
ismeretes. Tóth Kálmán az «Állat-
irodalom» című versében ezzel a sor-
ral intézi el igen alanyi módon a mű-
bírálatot: «No jól a szamár írjon kri-
tikát!» Tudniillik a szamárnak már 
nem jutott semmi más írói feladat az 
állatirodalomban, tehát a kritikát bíz-
ták rá. Ezért az egyetlen bosszúálló 
mondatért hosszú versezetet írt a költő, 
irodalmi szerepeket osztva ki minden 
valamirevaló állatnak. Petőfi «asinus 
ad lyram» kifejezéssel illette azt a 
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magyságos urat», kihez az «Egy kri-
tikushoz» című versét intézte. Veres-
csagin, az orosz-japán háborúban hadi-
hajón tengerbeveszett híres csatakép-
festő már kora hasznossági elveinek 
megfelelőn személyi propagandának 
fogta fel a kritikát: «mindegy, hogy 
mit írnak az emberről, csak minél 
hosszabban foglalkozzanak vele!» — ez 
volt az elve és a levágó, de hosszú kri-
tikát azon melegiben igen melegen meg-
köszönte levélben, amint elolvasta. — 
Akadt persze régebben is eset, mikor 
a kritikust testi bántalmazások érték, 
de újabban ez a jelenség művészi éle-
tünkben hála Istennek, hosszú időn át 
nem mutatkozott. Annál feltűnőbb, 
hogy most hirtelen előbukkant, még-
pedig a legszelídebb hangszer, a leg-
mennyeibb muzsika, a vox humana 
sírja felől. 

Ez a most megnyilvánult «vox hu-
mana» korunk kórtünete. Valami fur-
csa idegesség mutatkozik legújabban 
egész életünkön a bírálat ellen. Csak 
helyeselni lehet maholnap. Mindenki 
és minden a «tárgyilagos bírálat»-nak 
elnevezett hódolatot követeli. Védelme-
zünk ma Hunor és Magyartól kezdve 

mindenkit a kritikai szellem ellen tör-
ténelmünkben, a magyar közíró ide-
stova csak olvasókönyvi bölcsességeket 
irhat közállapotainkról, az irodalmi és 
művészeti kritikus kártérítési, vagy leg-
alább is rágalmazási perektől retteg-
het.. . ha nem ütlegektől. . . 

Van egy szép, ősi magyar közmon-
dásunk: «nem az a legény, aki üt, ha-
nem, aki állja!» Nos, ez a legényvirtus 
nyilván kiveszőben van bennünk, mert 
nem állunk semmit. Hisztéria öntött 
el bennünket: elkenni mindent, agyon-
hallgattatni mindent, csak bátor szót, 
főképpen bajtlátó írást ne! 

Olyan gyengék lennénk, hogy kri-
tikai fuvallatok is ártanak már mind-
annyiunknak? Olyan gyámoltalanok, 
hogy el ne bírnánk idegesség nélkül 
még tárgyilagosságot nélkülöző bírála-
tokat is? Csak a kritika lehetetlenné 
tétele tehet bennünket értékesekké és 
önbecsülésre méltókká? 

A kritikáról sokféle bizarr felfogás 
ismeretes. Természetes és emberi mél-
tóságunkhoz illő felfogás csak egy lehet: 
álljuk a kritikát egyenként és egész 
nemzetben együtt ideges tünetek nélkül. 

—lián. 


