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NÉMA VÁROSOK. 

Ha volna egy olyan csonkamagyar-
országi térkép, amelyen minden város 
helyén apró villanykörte égne s ha iro-
dalmi vagy zenei kultúráról szólnánk, 
egy gombnyomásra kigyulladnának a 
fények, de sok város villanylámpács-
kája maradna sötéten. Vannak váro-
sok, honnan soha nem érkeznek biztató 
jelek, hol kulturális téren évtizedekig 
nem történik semmi. A fények, ame-
lyek a kultúrát jelentik, soha ki nem 
gyulladnak. Apró pletykák izzanak a 
lelkek rostélyán s nincs vágy egy szebb 
és igazabb emberi élet után. E szörnyű 
csend nem teremt magából írót, vagy 
festőt, akit az elhivatottság bonyolult 
megszállottsága kilökne a fórumra, a 
nyomor és szenvedés kohójában meg-
tisztultan kirendelné magasabb s iga-
zabb vágyai harcosaként. A város ha-
lotti némaságba zuhant, megelégedett, 
olykor öntelt s míg Oblomovok róják 
macskaköves utcáit, kiesnek abból a 
munkából, amely az emberiség testi és 
lelki boldogulását célozza. Milyen te-
hetséges fajta lakja pedig a földszintes 
házakat, világviszonylatban milyen 
megdöbbentő sikereket juttattak nem-
zetüknek. Milyen művészlélek szorong 
a hízásra hajlamos testben, a világ 
valamennyi művészi studiójába jut 
belőle. Mennyi erő szunnyad az el-
ernyedt izmokban, mely nem lanyhult 
el egy négyéves háború aránytalan 
harcaiban. 

Hogyan lehetne eljuttatni hozzájuk 
aggódásunk remegő szavát? Hogyan 
üvölthetnénk akkorát, hogy megrezzen-
jenek az ablakok s megszólaljon az élő 
lelkiismeret? Ugyan lehetne-e — ha 
kell — megvetésünk sarával bedobálni 
sötétablakú kultúrházaik fehérre me-
szelt falát? Gunyolódjunk-e egyes iro-

dalmi társaságai működése felett, ame-
lyek apró álírókat tenyésztenek s ön-
elégülten dicsérik egymás halhatatlan-
ságát? Vagy dicsekedjünk azokkal a 
városainkkal, amelyek nevét ma már 
a világ valamennyi kultúrországában 
jól ismerik? Hogyan gyujtsuk fel lel-
küket, érdeklődésüket? A néma váro-
sok felett hogyan szólaltassuk meg a 
feltámadás harsonáit, hogy valameny-
nyien felébrednének évszázados álmuk-
ból, megdörzsölnék szemeiket, miket 
vakít a fényözön, szférák zenéje hallat-
szana s az igazságosztás pillanata előtt 
még alkalom nyílana számukra a lélek 
hangjainak megszólalására. Borzadva 
látnák sebeiket, miket sohasem gyógyí-
tottak a szépség csodaszereivel. Észlel-
nék kicsinységüket szellemek nagysága 
mellett. Átélnék életük hiábavalóságát 
s borzadva gondolnának a lélektelen 
esztendőkre. 

Ha a magyar kultúréletet is egy 
olyan létfenntartási ösztön hatná át, 
mint az utódállamok legkisebb magyar 
falu meghatóan feltámadó lelkiségét, 
akkor nem kellene a néma városokat 
tetemre hívnunk. Addig azonban, míg 
a biztató jelek meg nem érkeznek, 
számontartjuk őket, tudomásul vesz-
szük, hogy nagy vasúti csomópontok, 
hogy gyáraik vannak és strandfürdő-
jük, cukorrépát termelnek vagy hagy-
mát, de egyetlen írót, festőt, muzsikust 
sem küldtek a magyar szellemiség parla-
mentjébe s nem nyujtották vágyakozva 
karjaikat a fény felé. Élnek, élnek, de 
a magyar szellemiség számára még 
halottak. (marék.) 

IRÓI ÖNÉRZET, VAGY ÖNIMÁDAT? 
Önmagamnak nem tudok felele-

tet adni reá, s így szeretném, ha 
az olvasó tisztázná annak a mosta-
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nában lábrakapott különös írói szo-
kásnak mibenlétét, amely már meg 
sem áll saját szükebb hivatásánál, 
hanem az irodalomtörténészek dicső-
ségét is megirígyli. Világosabban : 
arról van szó, hogy egyes, különösen 
fiatalabb évjáratú íróink nem birják 
megvárni, amíg az utókor kritikusa 
besorozza őket valahova, hanem előre 
elkészítik azt a bizonyos «skatulyát» 
— amelynek elmélete ellen egyéb-
ként legtüzetesebben ők hadakoznak. 
Ez a skatulya lehet akármi : poli-
tikai, világnézeti irányzat, vagy vala-
mely műfaj különös előszeretettel 
való művelése (nem akarok a szo-
ciografiáról szólani, hiszen vannak 
ezenkívül más műfajok is) — Az írói 
kiválasztja magának a megfelelő test-
hezálló, s legyünk rossznyelvüek — 
pillanatnyilag jövedelmező — klasz-
szist, s annak prófétájaként hirdeti 
magát, hangoztatva országnak, világ-
nak, hogy ebben én vagyok a legjobb, 
a legtökéletesebb, az egyedüli. . . 

« . . . Én . . . az egyetlen katolikus, 
az egyedüli népies, hazafias, huma-
nista, irredenta, szociálista költő és 
író, a lelkiismereti szabadság utolsó 
védelmezője, a polgár harcostollu 
pajzsa, nincs még olyan, mint én» — 
A szonett utolérhetetlen magyar öt-
vöző mestere. A Práter-utcai Doszto-
jevszkij, a magyar Rachmanova, az 
új lipótvárosi Stefan Zweig, a köruti 
Sauerwein, a Conti-utcai kölyök-
Gorkij, a magyar Mauriac, a magyar 
Supervielle, a bugaci Lermontov, a kis-
pesti Knut Hamsun, a magyar Shaw, a 
magyar Molière, a magyar Shwift, a 
Földes Jolánra emlékeztető új irócsil-
lag és amit még akartok . . . Ilyen 
önadományozta epitetonok röpköd-
nek a levegőben. — Talán akad, aki 
magukon a feltalálókon kívül is komo-
lyan veszi őket. 

Az írói önérzetet — magamnak 
is lévén néminemű köze az irodalom-
hoz — megértem, sőt kedves túlzásai-
ban is méltányolni tudom, azonban 

ami sok, az sok. Nekem ugyan olyan 
fogalmaim vannak az írói önérzetről, 
hogy legyen az inkább befelé ható, 
nemesen mindig tökéletességre sar-
kaló és alkotásokra inspiráló valami, 
ne pedig kellemetlenkedő agresszivi-
tásokban, vagy megmosolyogtató bo-
hóckodásban nyilvánuljon meg. Le-
het azonban, hogy mindez tempera-
mentum dolga, vagy pedig talán 
nemzedék-probléma, de ezt mégsem 
hinném, hiszen magam is közéjük 
tartozom. Maradna még az a magya-
rázat, hogy ez az önérzet-túltengés 
csupán szándékos különcködés, saját 
magára a közfigyelmet felhívni aka-
rás? De kérdem, nincs-e ennek más 
módja? ! A könyökkel, vagy a bot-
ránnyal kivivott lármás sikereknek 
a tartósságuk egyáltalán nem időt-
álló. S vegyük még hozzá, hogy 
igaziból önérzetes író nem merevíti, 
nem préseli magát elevenen különféle 
formákba, hanem ír egyszerűen, pa-
pírra veti, — ha van — a mondani-
valóját. Nem hangoztatja, hogy ide, 
vagy amoda tartozik, hogy itt, vagy 
amott az «egyetlen», hogy ilyen, vagy 
olyan költő, hanem csak azt, hogy 
költő . . . (De még ez is felesleges). 
A mellékelt jelzők ugyanis nemhogy 
erősítenék a «költő» megjelőlést, ha-
nem még lefokozzák ezt. Tudhatná, 
aki az érzések, gondolatok és szavak 
mestere, vagy annak szeretné magasz-
taltatni magát. Hátrább a túlságos 
önérzettel, tessék csendesen dolgozni 
és majd elmondják rólunk az arra 
hivatottak, mások, hogy mit és meny-
nyit érünk. Az ilyen mértéktelen 
önimádat ugyanis veszedelmesen ha-
sonlít a bizonyos három szabómester 
történetéhez, akik egy utcában lak-
tak. Az egyik azt írta ki cégtáblájára, 
hogy az ország legjobb szabója, a 
másik túlakarván citálni őt, úgy 
fogalmazta meg a cégtáblán, hogy 
személyében a világ legkitűnőbb sza-
bóját tisztelik meg a rendelők. A har-
madik lévén ez a legokosabb 
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mindegyikük között — egyszerűen 
azt pingálta ki, hogy ő férfiszabó. 
Nos, melyik nyerte meg a három 
közül legjobban a közönséget? ! A fe-
leletet nyugton reábizhatom az ol-
vasóra. Pasquino. 

OLCSÓ SZELLEMISÉ G. 
A titkos választójog bejelentésével 

kapcsolatban több oldalról olyan súlyos 
megállapítások hangzottak el nemcsak 
a nagytömegek, hanem a magyar közép-
osztály szellemi színvonaláról is, hogy 
legalább is gondolkodásra késztethetik 
mindazokat, akik a művelt társadalom-
hoz számítják magukat. Bizonyos, hogy 
ezekben a kritikákban akadt sok túl-
zás, de tagadhatatlanul vannak jelei 
annak, hogy a háborút követő első évek 
lendülete lelohadt s nemzeti műveltsé-
günk egyre sekélyesebbé válik. 

Ennek az aggasztó jelenségnek ha 
nem is kizárólagos, de egyik legjobb 
okát abban kell látnunk, hogy hova-
tovább a napilap lesz az olvasnitudó 
magyarok egyetlen szellemi tápláléka. 
Sehol a világon nem találunk terjede-
lemben és tartalomban annyira felduz-
zadt napisajtót, mint hazánkban, ami 
talán büszkeséggel töltheti el az ujság-
vállalatokat, de voltaképpen országos 
csapás és mérhetetlen veszedelem. A po-
litika és a hírszolgálat, ami tulajdon-
képpeni feladata lenne a napilapnak, 
elenyésző helyet foglal el, míg az óriási 
papirostömeg dandára céltudatosan 
igyekszik felölelni minden életkört, a 
kultúra minden ágát, kimondottan 
azért, hogy más olvasmányt teljesen 
feleslegessé tegyen. Már a szakfolyó-
iratok is érzik ezt az egészségtelen ver-
senyt, a kiadók részére pedig egyre 
kockázatosabbá válik a könyvek közre-
bocsátása. Pedig ez a túltengés magának 
a napisajtónak érdekeit sem szolgálja, 
mert az egymással vívott gyilkos harc 
elviselhetetlenül felfokozza a költségeket, 
a szerkesztők viszont — akiknek kellő 
fizetésére amúgysem marad pénz — 
kénytelenek mennyiségi termelésre be-
rendezkedni. 

Ezzel függ össze az az évtizedek óta 
felpanaszolt tény, hogy a magyar folyó-
irat-irodalom messze elmarad a kül-

földi mögött. A könnyed álkúltura, 
amely még a legkomolyabb napilapok 
mellékleteiből is felénk árad, nem ked-
vez az elmélyedést igénylő folyóiratnak, 
s bár nagy folyóirataink általában opti-
mális színvonalt képviselnek, hatásukat 
éppen ezért csak igen szűk körbengyako-
rolhatják. Pedig a magyar kultúrákat, 
mint a németet, a franciát, vagy azangolt, 
a folyóiratokban való gazdagság jelzi. 
Ott a napilapok valóban csak saját fontos 
feladatuk teljesítésére szorítkoznak, 

A magyar folyóirat irodalmat azon-
ban ma már egy másik beteges jelen-
ség is fenyegeti, még pedig az ingyen 
cikkekből összetákolt, merőben feles-
leges folyóiratocskák ijesztő elbur-
jánzása. Se szeri, se száma az utóbbi 
években megindult ilyenfajta sajtó-
termékeknek. Ma-holnap minden öreg-
diákszövetség, társadalmi egyesület, 
helyi megmozdulás és jámbor csopor-
tosulás folyóiratot tart fenn, amely-
nek létalapja a közvetlen személyi össze-
köttetés, legtöbbször az ilyen módon ki-
fejthető presszió, és természetesen a meg 
nem fizetett cikk. Hogy mi kerül ezekbe 
a folyóiratokba, az legtöbbször — mind-
egy. A hozzánemértés, a dilettantizmus 
és a bizantinus személy kultusz való-
sággal tobzódik hasábjaikon. Mert hi-
szen kevesen hajlandók honorárium nél-
kül állandóan szállítani olyan közle-
ményt, amely valóban értékes. Vagy 
maguk az írók rontják le tehát a szel-
lemi munka megbecsülését s ássák alá 
ezzel a magas kultúra lehetőségét, ami 
tisztességtelen és erkölcstelen, vagy a 
folyóiratocska közöl silány betűhordalé-
kot, ami bűn és merénylet a magas kul-
túra ellen. Sajnos, mindkettő vonatko-
zik a vallásos jellegű időszaki kiadvá-
nyok túlnyomó többségére is, holott 
mindegyik felekezet rendelkezik első-
rangú folyóiratokkal is. 

Ma, amikor annyi szó esik az anyagi 
lét hazai standardjának elkerülhetetlen 
emeléséről, nem volna szabad megfeled-
keznünk a szellemi standard fokozásá-
ról sem. Utóbbit könnyebben érhetjük el. 
Mindenesetre szükséges, hogy művelt 
társadalmunk egészséges közérzése véget-
vessen az olcsó szellemiség dömpingjé-
nek. Gondolkodás és kis bátorság kér-
dése az egész. Mihelics Vid. 


