
A P R Ó C I K K E K 

Modern isokephalia. Isokephalia! 
Tudod-e, mit jelent ez a görög szó, 
nyájas olvasó ? A fejek egyenlő ma-
gasságát. Ha kissé járatos vagy a mű-
vészettörténelemben, talán emlékszel 
az athéni Parthenon frízére, melyen 
lovascsapat vonul s az sem kerülte el 
figyelmedet, hogy a menetben egyes 
gyalogosok feje egyforma magasságban 
van a lovasokéval. De ugyebár, nem 
gondoltad, hogy a görög mesterek rossz 
szemmértékűek lettek volna? Hiszen 
csak az üres tért akarták kitölteni a 
képszalagon s ezt olyan realizmussal 
cselekedték, hogy a szemlélő első pilla-
natra észre sem veszi a kegyes csalást, 
a másodikban pedig már megértően 
élvez. De hát , Gott über die Welt ! — 
mondják némely modern szerkesztőink 
— ugyan mért ne valósíthatná meg 
a huszadik század is a maga irodalmi 
isokephaliáját? Teszik is, nagy igye-
kezettel és izléssel, ilyenformán : 

Szenzáció ! Világsiker ! 
A regény mesterei mai számunk 

mellékletében ! 
Négy klasszikus kisregény egy szám-

ban ! 
A legsúlyosabb nevek ! 
Stendhal ! Lakatos László ! Balzac ! 

Fodor László ! 
Klasszikus és modern remekek ! 
Ah, isokephalismus modernicus ! 

Nemsokára még a nevek sorrendjében 
is szétüt a nagy, modern poetica 
licentia. Lát juk a közel jövőt, midőn 
ilyeténképen sorakoznak majd a mult, 
a jelen s még csak eljövendő korok 
halhatatlanjai leghíresebb magyar uj-
ságjaink művészeti rovatában : 

Az elbeszélés örökbecsű termései ! 
A legnagyobb nevek ! 
Négy kisregény a legnagyobb regény-

írók tol lából! 
Erdős Renée és Dickens ! Búsfekete-

lászló és Tolsztoj ! 
Gyöngébbek kedvéért mindenesetre 

lenne még pár szerény szavunk. Mivel 
ugyanis az isokephalia a modern-
magyar ujságírás egyik-másik kép-
szalagján mégis csak bizonyos testhossz-
humbug, viszont beltartalom dolgában 
a páros és páratlan fejek csupán a 
deákferenci körül-igen-belül-nem kaba-

lisztikus adoma logikája szerint nivel-
lálnak : talán így is magyarázhatnók 
a fentemlített neoarchaismust : 

Egy-teli ! Egy-üres ! Egy-teli ! Egy-
üres ! 

Vagy : 
Egy-cigány! Egy-király! Egy-ci-

gány ! Egy-király ! 
Már t . i. az olvasás héber módján : 

hátulról visszafelé . . . Búsmagyar. 

Táblás ház és táblás ház. Kaptuk a 
következő levelet egyik előfizetőnk-
től : Bár nem vagyok munkatársa a 
Napkelet-nek, csak lelkes olvasója, mé-
gis helyet kérek egy kérdésem számára 
az Apró cikkek rovatában. A mult na-
pok egyikén meg akartam nézni a sajtó 
részéről olyan nagy zajjal beharango-
zott Olympiát. A Magyar Színházhoz 
érve — este 7 óra volt — kiakasztva 
látom a büszke Minden jegy elkelt-táb-
lát. Gondoltam : jó, ha ma nem néz-
hetem meg, váltok holnapra jegyet. 
De milyen nagy volt csodálkozásom, 
amikor a pénztárnál felvilágosítanak, 
hogy a tábla ellenére is van még ma 
estére is el nem adott jegy ! Megváltot-
t am persze, s megnéztem a darabot s 
még nagyobb csodálkozásomra a néző-
közönség soraiban elég sok üres foltot 
vettem észre. Most már méltóztassanak 
engem arról felvilágosítani, hogy mire 
való a tábla, ha nincs telt ház. Eddig 
úgy tud tam ugyanis, hogy a táblás ház 
valóban táblás házat jelent. 

Kiváló tisztelettel N. N. 
táblabíró. 

Szívesen adunk helyet a táblabíró 
úr e pár sorának és többi olvasónk ér-
dekében is válaszolunk felvilágosítást 
kérő levelére. 

A mi tapasztalatunk szerint kétféle 
táblás ház van. Az egyik esetében azért 
akasztják ki a táblát , mert minden jegy 
elkelt, a másik esetben pedig puszta 
reklámért, vagyis azért, hogy minden 
jegy elkeljen. Az első esetben a tábla 
okozat, a másik esetben pedig ok — sze-
retne lenni. A Magyar Színház Olympia 
előadásainak estéin kiakasztott tábla 
tehát a táblák második csoportjába tar-
tozik. A darabnak amerikai hírű szer-
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zője ugyanis súlyos feltételű szerződést 
kötöt t az utóbbi hónapokban erősen 
megszorult Magyar Színházzal. Köte-
lezte az igazgatóságot, hogy darabját 
legalább ötvenszer kell eljátszatnia. 
A színház tehát kénytelen a többi rek-

lámeszközön kívül a táblához is folya-
modni, mely ez esetben a közönség 
már-már hamvadó érdeklődésének tü-
zére akarna olaj lenni, vagyis — bocsá-
nat a szójátékért ! — táblaolaj. Tubus. 
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