
A P R Ó C I K K E K 

A másik. Multkor megírtam, hogy 
milyen egy jól szabott regényhős s meg-
ígértem, hogy máskor majd leírom a 
másikat. 

Lássuk szegényt! 
Azzal kezdem, hogy míg a hős képe 

meglehetősen egységes, addig az Isten-
adta másik már több alcsoportra 
osztható. 

Egyik alcsoport. Nevezzük Antal-
nak. Filiszter szegény. Hosszú, meg-
görnyedt alak. Arca szeplős és sápadt. 
Rövidlátó savószínű szeme mindig 
gyulladt. A vörhenyesbe menő szőke 
haja rendesen gyér, de mindig csapzott. 
Kalapja rendesen be van ütve, készen 
vett nyakkendője ferdén áll. Ruhája 
vagy jó, vagy rossz szövetből készült, 
de mindig rossz szabású, felöltője váll-
ban feltétlenül szűk. Cipőjéről jobb 
nem beszélni. Néha van foglalkozása. 
Pénze vagy van, vagy nincs. Ha nincs, 
szánalmas figura, ha van, nevetséges, 
mert nem tud vele mit csinálni, semmi-
kép sem tudja urasan elkölteni. Akár-
milyen jómódban él is, mindig zavarban 
van, ha Artúr meglátogatj a s a kredenc-
ből csak némi hideg húst és sajtot tud 
előbogarászni, amihez egy maradék 
üvegből gyanús színű és zavaros borral 
udvarol. 

Viszont boldog, mert megtiszteltetés-
nek veszi, ha Artúr pénzt kér tőle köl-
csön «holnapig». A baj csak az, hogy 
a rendesen tekintélyes summát «félszeg 
mozdulattal» nyujtja át. 

Mindezek tetejébe olcsó és rossz-
szagú szivart szív, leharapván (mindig 
leharapja) a végét. 

No tessék ! Hát nincs jó dolga Artúr-
nak. Ha engem Edmée-nek vagy 
Piroskának hívnának, én sem haboznék 
egy percig sem a választással. 

Hiszen tessék csak Artúrt meg 
Antalt összeereszteni. Nem lehet kétes, 
de nem is nagy kunszt, hogy ilyenkor 
Artúr marad győztesként a porondon. 
És mégis ! A nyájas olvasó szíve Artúr 
üdvéért dobog. Ha összeütök egy hő-
mérőt, meg egy csizmahúzót, cseppet 
sem csodálkozom rajta, ha a hőmérő 
törik el. S a naív olvasó mégis Artúrért 
remeg, az ő érdekében drukkol feles-

legesen. Pedig szegény Antal sorsa 
meg van pecsételve. Vele szegénnyel 
csak háromféle dolog történhetik. 

1. Ott marad a küzdőtéren «arcán 
groteszk fintorral», senkitől meg nem 
könnyezve. 2. A harmadik kötet végén 
elveszi Piroskát, akit Artúr még az első 
kötetben cserben hagyott. De ők nem 
forrnak össze egy hosszú, édes csókban. 
Piroska mindössze «szelíd megadással» 
haj t ja fejét Antal keskeny vállára, mi-
közben sikerül egy leperdülő könny-
cseppet eltitkolnia. (Alkérdés : Ha si-
került eltitkolni, honnan tudjuk, hogy 
legördült?) 3. Egyszerűen és nyomta-
lanul eltűnik a balfenéken, miután 
Artúr közismerten páratlan nagy-
és nemeslelkűségével megkegyelmezett 
neki. Senki sem sajnálja az Istenadtát. 

Most nézzük meg közelebbről Artúr 
vetélytársainak egy másik reprezen-
tánsát. 

Rövid, vastag úr. Feje, mint a 
billiárdgolyó kopasz, de azonfelül min-
dig izzad, úgy hogy állandóan törül-
köznie kell, amihez igen nagy és kockás 
zsebkendőt használ. Szeme néha élénk, 
olykor ravasz, máskor buta, de mindig 
kicsiny. Mérete az egyenlítő tájékán 
túlnagy, óralánca mindig túlvastag. 
Drága, vastag szivarokat szív. Ujjai 
rövidek, vastagok, sok gyűrűvel ékesek. 

Többnyire jó ember, fát lehet a 
hátán vágni. Ezért a harmadik kötet 
végén vagy elveszi a szakácsnéját, vagy 
idejében megüti a guta. Ha a második 
kötetben bonyodalomba keveredik, 
valami tréfás látványt nyujt, amint 
rövid, vastag lábait szaporán szedve, 
nagy lihegéssel menekül. Egyáltalában 
nem érdekes ember. 

A riválisok harmadik csoportjának 
képviselője egészen más legény. 

Elsősorban is feltétlenül sovány. 
Szemei mélyen ülnek üregeikben. 
Amúgy rendesen szép ember, de szép-
sége vagy a borbély- és fodrász-mes-
terek kirakataiban látható férfiszép-
ségekre emlékeztet, vagy az, amit ördö-
gien szépnek nevezünk. Keresett, sőt 
túlzott elegánciával öltözködik. Mo-
dora megnyerő, sőt sokszor megvesz-
tegető. Olykor oly ügyesen végzi a 
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dolgát, hogy csak a második kötet 
közepén jövünk vele tisztába. I t t már 
feltétlenül követ el hibákat. A hiba 
néha mindössze annyi, hogy gonosz 
fény gyúl ki szemeiben. A gonosz fényt 
néha csak «félre» veti, de a gyakorlott 
olvasó felhorkan. Aha ! Ha olyan ügyet-
len, hogy éjnek idején a hátsó udvarban 
a házigazda egy elcsapott lovászával 
pusmog, hát akkor már Micike is rögtön 
tisztában van vele. Pedig Micike a 
második polgáriba jár s Elemér törté-
netét a pad alatt olvassa, mialatt Irén 
néni a növények szerkezetét ma-
gyarázza. 

No mindegy, Elemér azért soká 
tartja magát. Artúrnak sok baja van 
vele, legkivált, mert látja, hogy Ade-
laide-t már-már lesiklatta az egyenes 
útról. De azért nincs baj. Mikor a 
regény eléri csúcspontját, amikor 
Micike már azt sem veszi észre, hogy 
Irén néni a háta mögé került és figyeli, 
akkor kisüti Artúr, hogy Elemér szö-
kött fegyenc, akit Marseille-ban egy 
tönkretett asszony és nyolc gyerek 
átkoz. Eh, el vele ! Még nagyon kegyel-
mes az író, ha megelégszik Elemér 
öngyilkosságával. 

Hogy pedig mindezt miért írtam 
meg? Hát azért, hogy embert, sárból-
napsugárból összegyúrt embert kérjek 
az íróktól. Cirkuszi, mindig a komi-
kumra vadászó, mindig ízléstelen mu-
tatvány az, amikor egy gigászt össze-
eresztenek egy hektikás törpével. Hát 
a regényekben mégis miért teszik meg 
unosuntalan az en-gros regényírók, kik 
kiloszám alkusznak meg a kiadóval? 

Napoleon csak egy volt, a Bayardok 
pedig úgy látom, csaknem egészen ki-
haltak. Dobják hát, kérem, sutba azt az 
olvasmányt, amelyikben — más néven 
bár — mégis ezek szerepelnek. 

Tudja Isten ! Az én felfogásom sze-
rint nem is érdekesek az ilyesmik. 
A csizmahúzó és a hőmérő fent tisztelt 
összeütközésének eredménye nem pro-
bléma, tehát hidegen hagy. Hiába 
ugrat Artúr a film második kilométerén 
egy felhőkarcoló tetejéről habzó paripán 
egy robogó vonat elé, csak nevetek, 
mert ha baja történnék, nem volna 
még tizennyolc kilométer hátra. 

Közkeletű mondás, hogy nincs jobb 
regényíró, mint az élet. Már pedig az 
élet által megirott történeteknek átlag 
emberek a szereplői. Tehát nem fél-
istenek, de nem is ördögök. Arany 
János írta meg valamikor, hogy mi az 
ember : « . . . önző, falékony húsdarab, 
mikép a hernyó, telhetetlen, mindig 

előremász és harap.» Hát ez az, ké-
rem ! 

Eszembe jut Byronnak két vers-
sora is : 

«Én láttam asszonyt, hús-vérből, ki 
mellett 

Kőideálon csak kacagnom kellett 1» 
Tessék az asszony helyett a férfi szót, 

a kőideál helyett pedig a regényhős szót 
helyettesíteni és megvan az, amit mon-
dani akartam. 

Ecco ! Nagytoronyay György. 

A táncról és a színházról száztíz 
évvel ezelőtt. A napokban egy könyv-
ismertetés akadt a kezembe. 1823-ban 
íródott névtelenül. A könyv címe: 
Az időt töltő mulatságok, és különös 
figyelemmel a játékszin erkölcsi tekin-
tetben. Irta: P. Török Damascenus 
Conventualis Minorita Miskolczon, 1818; 
Miskolczon, nyomtattatott Nemes Szi-
gethy Mihálynál. 71 old. 8. — A jám-
bor minorita atya könyvének elején 
a jókedvről és a hasznos időtöltésről 
beszél és mint mulatságos és vígságot 
okozó időtöltések nemeit említi fel 
a tánczot, kártyát, kockát, sakkot és 
a biliárdot. Igen érdekes, amit a tánc-
ról mond : «A Táncz kinyilatkoztatása 
az örömnek, és ha annak természetére 
tekintünk, ugymint a musika mér-
tékje szerint a testnek ide, és oda sétá-
lására, vagy ugrására; nincs okunk 
kárhoztatni a tánczot, mely meghi-
gittya a vért, az inaknak gyorsaságot, 
díszességet ád, és igy a testet tökéle-
tesbbé teszi, s az egészségnek használ. 
A musikás tánczok, ugrálások, magok 
valóságok szerint középszerüek ; azaz : 
rosszaknak, vagy jóknak erkölcsi te-
kintetben nem mondattathatnak, néz-
vén azoknak természetes mivoltokat. 
Ártalmasok lehetnek a mértékletlen-
ség, s a környülállások által. Igy, ha 
a társaság, a hely, nem elég tisztessé-
ges az ember állapottyához képest : 
illyenkor mind a böcsület, mind a 
jámborság veszedelemben forognak. 
A táncz, ha gyakoroltatik, vágyódást 
támaszt az emberben, és hivatalbéli 
kötelességének gátot v e t ; a testet 
erőtleniti; a nappalt sokszor éjsza-
kává változtattya. Azért ammint előre 
bocsátám, maga valóságára nézve nincs 
erkölcsi rosszaság abban ; ha csak 
a mértéktelen gyakorlás, és a tisztaság-
nak, s szemérmetességnek lest hányó 
alkalmatosságok azt rosszá nem te-
szik». — Azután a kártya és kocka-
játékról ír és megjegyzi, hogy «most 
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is a pénzben való veszedelmes kártya, 
koczka játékok tiltatnak, mellyek által 
az üdőtöltés szine alatt sok emberek 
egymást csak nem vagyonokbul ki-
forgattyák. Különösen az úgynevezett 
szerencsejátékok, mellyekben az egész 
győzedelem csak a szerencsétül függ, 
és amellyekkel sokan már jószágaik-
bul, s házi kincseikbül is kipusztították 
magokat s maradékjaikat. És valóban 
a szomorú példák tanittyák, hogy so-
kan ma is ama régi verssel sóhajtoz-
nak : 
Bővelkedtem hajdan, s birtam gazda-

sággal ; 
De most nyomattatom nagy nyomo-

rusággal ; 
Három gonosz dolog nekem kárt oko-

zott. 
Koczka, Bor, és Asszony szegénységre 

hozott.» 
Azután a szerző a «Schach» játékról 

beszél, innen a biliárdra megy át és 
azt ismerteti. «A többi játékok közül 
— úgymond — ez legalkalmatosabb, 
s hasznosabb a sokat ülő, olvasó, író, 
és gondolkodó embereknek: mivel 
az elmét nem fárasztya, a testet pedig 
mértékletes mozgásba hozza.» Azután 
hosszasan a «Játékszinrül szóll» a 
szerző. Ismerteti a színészet történetét 
és panaszkodik, hogy «a szinjátékok 
valósággal ma is ártalmasak az er-
kölcs tisztaságának, minekutánna a 
tapasztalásból tudgyuk, hogy közön-
ségesebben ollyan játékok adatnak a 
játékszinekenn, mellyekben az állati 
gyönyörüségre hajló gyengéje az em-
bernek táplálékot talál, és tüzet kap 
az a tapló, mely veszedelmes füstyével 
a lelket, s a jó hirt, nevet bekormosittya, 
és sokszor az erszényt kiüresiti.» Meg-
állapítja, hogy akár «Tragoediát», akár 

«Comoediát» játszanak «nem más a 
tárgya, hanem a szerelem, és végezete 
a párosodás. Ezeket pedig a testnek 
olly mozgásaival játszák, és ollyan 
édes, ujalkotású, tündér és kisértő 
szavakkal, vagy énekekkel fejezik ki, 
hogy majdnem lehetetlen az ártatlan, 
gyenge, annyival inkább már az illye-
nekre hajlandó ifjúság szívének fel 
nem buzdulni, meg nem romlani. Tüz 
az ifjúság, olaj a szerelmet mutogató 
jel». És szomorúan állapítja meg, 
hogy «ez történik ma közönségesebben 
a játékszínekben». 

A névtelen könyvismertető így ír a 
könyvről: «A XlX-dik Században, mi-
dőn a mesterséges mulatságok a csi-
nosabb világnak szinte inségévé vál-
tak, Hazánkba pedig különösen a Szin-
játékok kivánása elhatalmasodott, ép-
pen üdejében jelent meg e müdarab, 
mellyben az lg. Tiszt. Szerző az Er-
kölcstudománynak e tárgyakat ügyelő 
tanitására emlékezteti hazafitársait, 
hogy az emlitett mulatságokban a 
módot és határt, mellyenn tul és innen 
a virtus meg nem állhat, át ne hág-
ják». Dicséri a szerző «sükeres, értel-
mes, egyszersmind érzékenyitő» elő-
adását és a könyvismertetést ezekkel 
az önérzetes szavakkal fejezi be : 
«Melly tiszta, melly emberséges tani-
tást foglal pedig magában a köny-
vecske ; a tanitást melly észgyőző ok-
erőkkel támogattya, melly szivérzé-
kenyitő hangon hirdeti — mert édes 
anyanyelvünk koránt sem olly dara-
bos, olly müveletlen, mint némelly 
hálátlan, elfajult, tudatlan Magyar-
kák gyalázzák». 

Igy védte a mi édes, szép magyar 
nyelvünket a névtelen könyvismer-
tető 1823-ban, Petőfi születési évében. 

Vál. Németh László. 
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