
APRÓ CIKKEK 

Az erdélyiek. (Levél a szerkesztőhöz.) 
Szép volt az erdélyi írók ünnepe, T. 
Szerkesztőség s hiszem, hogy a Napkelet 
méltó módon meg is emlékezik róla. 
Nem is az ünnepély ellen van kifogá-
som, hanem az ünnepély előtti és utáni 
rész ellen, szóval : a rendezés ellen. 

Mi tör tént az ünnepély előtt? Jófor-
mán semmi. A Főrendező tájékozatlan-
ságából kifolyólag a jegyeket oly he-
lyen árusítot ták, ahová az erdélyiek 
közönsége csak elvétve jár s ha az 
utolsó pillanatban egy pár lelkes ma-
gyar asszony s különösen a «legerdé-
lyibb» úrnő ügybuzgalma nem segít a 
dolgon: az erdélyi írók bizony meg-
maradt jegyekkel utaztak volna haza. 
Aztán : a Főrendező a lapok tudósítói-
nak nem adott jegyet s így azok, akik-
nek első sorban (s nem az utolsó sor-
ban !) kellett volna ott lenniök, jó-
részt nem ju tha t tak el az estélyre. 

Véletlenen mult hát , hogy az ünne-
pély előtti rész s maga az ünnepély 
mégis sikerült. De az ünnepély utáni 
rész már úgy látszik szándékosan nem 
sikerült. 

Mi tör tént? A távozni, válni nem 
tudó közönség ot t tombolt tapsvihará-
val a nézőtéren sokáig s szinte azt lát-
szott kiáltani : maradjunk, vagy men-
jünk együtt továbbra is ! A Főrendező 
azonban az erdélyi írókat úgyszólván 
megszöktette. Vajjon hova rohantak 
úgy? Talán annak a reggeli napilapnak 
a szerkesztőségébe, mely az erdélyi 
irodalmat elsőnek ismertette annak 
idején? Vagy tán a Pátr iába? 

Fájdalmasan értesültünk, hogy a 
Főrendező nem gondolt arra : ha va-
laki messze földről jön, elsősorban test-
véreit és rokonait lá togat ja meg. Kü-
lönösen az olyan testvéreket, akik 
lelkileg is azok ! Ők rendezték az első 
erdélyi estéket Budapesten, abban az 
időben, mikor a Főrendezőnek még 
eszébe se ju to t t , hogy be kellene mu-
tatni az erdélyi irodalmat ! 

Aztán a cserbenhagyott közönség ! 
A kedves vendéglátó, szinmagyar, haza-
fias közönség, mely részben erdélyiek-
ből, részben anyaországbeliekből, de 
mindenképen annak a három keresz-

tény napilapnak olvasótáborából rekru-
tálódott , melynek tudvalevőleg nincs 
bejárata a Főrendező által frequentált 
balszárnyú helyiségekbe! Valóban, ez a 
közönség nagyon magára maradt az 
ünnepély után, minden kapocs szét-
szakadt közte s Erdély fiai közt, a 
Főrendező az erdélyi írókat nem ezzel 
a közönséggel hozta össze, mely oly 
forrón tudot t szeretni és ünnepelni, 
hanem vitte, vit te őket idegen fész-
kekbe és otthonokba . . . 

Ez, tisztelt Szerkesztőség, nemcsak 
szépséghiba, hanem megbántása a kö-
zönségnek és félrevezetése az erdélyi 
íróknak. 

Hisszük, sőt elvárjuk, hogyha ismét 
szerencsénk lesz az erdélyi írókhoz, 
estélyüket olyan űgyes és tapintatos 
főrendezőre bizzák, aki gondoskodni fog 
róla, hogy ne otthon, hanem azok közt, 
akik valóban szeretik őket : itthon 
érezzék magukat. Tisztelettel Erdélyi. 

«Krudynknak.» E Kazinczy-zamatú 
címmel Szép Ernő ünnepli egyik reggeli 
újság hírrovatának élén Krudy Gyulát, 
ötvenedik születése napja s harminc-
éves írói jubileuma alkalmával. — 
«Gyulám, szerelmem !» — így kezdődik 
a cikk s ami azután következik, való-
ban nem különbözik egy jottányit sem 
a legforróbb szerelmi vallomástól. 
Krudynak «egy asztalnyi kedves em-
bere» — véli Szép Ernő — nem szándé-
kozik holmi ünnepléssel csúfot tenni a 
költő «halkságán, restségén és bágyal-
mán», — de ki t ud ja : némely külső 
urak, pogány naivak nem forgatnak-e 
elméjükben valami tiszteletteljes me-
rényletet? — «Talán Magyarország 
kormányzója szándékozik a Várat ki-
világítani a Te ünnepi estédre s Elébed 
menni a Bourbon-királyok szép szokása 
szerint, mikor Te, sétáló jegenye, be-
sétálsz a fogadó szálába, fejedet el-
ha j tva a csillárok csüngő kristályai 
elől? Megható szépséges fejed, aki 
vállaid fölött örökösen félrehajlik, mint 
a kereszt az ország koronáján.» — 
S ekként fellendülvén a nemzeti szim-
bólumok szférájába, szerzőnk még egy 
honfibús képbe komplikálja bele az 
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ünnepeltet, nagyobb nyomaték kedvé-
ért ezúttal kurzívból szedetve költői 
klimaxának legmagasabb lépcsőfokát : 
«Te nagy magos árva! Téged emellek, 
mint zászló rúdját és a nyakadba akasz-
tom ennek a borzasztó kis országnak a 
gyászfátyolát.)» 

Mindez könnyekig megindító, «Kru-
dynk»-nak már csak ezért is érdemes 
volt ötven évig élnie s abból harmincat 
írásra fordítania. A minden áron való 
akadékoskodás legfeljebb azt vi tat-
hatná , hogy a lelkesedésnek az a hő-
foka, mit az idézett sorok muta tnak , 
szerzőjüket arra is rábírhat ta volna, 
hogy megerőltesse magát egy — ú j 
cikk erejéig. Tudniillik, mindezt egy-
szer már megírta és meg is jelentette, 
évekkel ezelőtt, mit tudom én, miféle 
Krudy-jubileum alkalmával. Akad is 
a cikkben egy rakoncátlan, áruló 
mondatocska. Benne Magyarország 
kormányzója után a miniszterelnököt 
is aposztrofálja, i lyeténképen: «Vagy 
miniszterelnökünk igyekszik egy napra, 
egy estélynyire Szkutarit előlünk el-
függönyözni s a halvány citromszín 
palota gobelines termeibe invitálni 
Téged és a muzsádat udvarló Aka-
démiát, mintha még az illuziós nagy 
Budapesten volnánk, a kellemes Euró-
pában?» 

Tisztelettel kérdezzük : mi az ördö-
göt függönyözzön el a miniszterelnök 
Szkutarin ma, mikor Albániában — 
hála az Égnek — Achmed Zogu őfelsége 
közmegelégedésre ül a t rónusán? 

Szép úr, ön nemcsak új cikket nem 
írt egetostromló lelkesedésében, hanem 
még a régit is rest volt ú j ra átolvasni. 

Hogyan kívánhat ja hát , hogy belő-
lünk az ünnepi mámornak örömtüzei 
csapkodjanak «Krudynk» felé, amikor 
ily szerény kis fölmelegítésnél több — 
»Szépünk»-tői sem telik? . . . Rodrigo. 

Városligeti irodalom. Tudvalevő, hogy 
a Városligetben névtelen sírkő jelöli 
annak a jótékony ügyvédnek emlékeze-
té t , aki halála után sem akar t más 
lenni, mint — Fuit. 

A sírkő egyik lapján, mely a sétány 
felé fordul, valóban csak a «Fuit» szó 
olvasható, míg másik lapja, mely egy 
keskeny gyalogúton közelíthető meg, 
üres. 

Illetve csak üres — fuit . Ma már az 
is tele van. Suhancok obscén kedv-
telése aljas szavakkal firkálta be a kő 
tiszta lapját , épülésére az ott járkáló 
serdülő lánykáknak. A feliratok közt 
a legdiszkrétebb adat az, mely a ligeti 

találkák egy-egy dátumát örökíti meg. 
A hatóságnak mindenesetre figyelmébe 
ajánl juk, hogy a ligeti írástudók ellen 
járjon el. Tán helyes lenne, ha a kőhöz 
vezető gyalogutat építenék oly távol-
ságra, hogy a «teremtés koronája» el ne 
érhesse. Vagy tán a ligeti csőszt kellene 
cenzorrá előléptetni, hogy e népies 
irodalmi dolgozatokat megrostálja ? 
Vagy tán muzeális értéknek kellene 
megőrizni a követ, mint beszédes doku-
mentumát a n n a k : hogyan képzeli el a 
söpredék a toll szabadságát? . . . Som. 

Kifeszített denevérszárnyak. Emlék-
szem gyermekkoromból arra a jele-
netre, amikor először lá t tam denevért 
kapufélfára kifeszítve. Még ma is szá-
nalom fog el, ha visszagondolok a nyö-
szörgő kis állatra. Mintha ilyen kifeszí-
t e t t denevérszárnyakat látnék, mikor 
a pesti cégtáblák sok, nyelvi furcsasága 
ötlik szemembe. Ime néhány denevér-
szárny : 

Horváth Kálmán automobil. A három 
szó egy sorban, egyforma betűvel. 
A cég tulajdonosa lehetne tanár , festő 
vagy zongoraművész, sőt automobil-
kereskedő is, de hogy automobil lenne, 
ez még a technikai lehetőségek mai 
világában is elképzelhetetlen. 

Szőnyegforrás-nak nevezi a bolt ját 
az egyik szőnyegkereskedő, mintha a 
szőnyeg valami forrásból bugyogna. 
De engedjük meg, hogy bugyog s a 
névvel olyan boltot akar t a tulajdonos 
megjelölni, amelyben szövik a sző-
nyeget, tehát a bolt forráshelye a for-
galomba kerülő szőnyegeknek. Úgy, 
de a kis bolt egyszerűen árusításra 
szolgáló kereskedés. 

Nyakkendőház a neve az egyik nyak-
kendőüzletnek. Az, hogy egy üzletre 
azt lehessen mondani, hogy ház, sok 
minden árucikkel kapcsolatban elkép-
zelhető, a nyakkendővel kapcsolatban 
azonban bajosan. S ne is tessék nagyon 
képzelődni, a Nyakkendőház nevű cég 
az üzletféléknek egy igazán szerény kis 
fa j tá jához tartozik, mert helyiségének 
a szélessége két méternél, hosszúsága 
három méternél nem több és amilyen 
szűkösen szoroskodik benne a két kis 
polc és néhány skatulya, inkább visel-
hetné ezt a cégnevet : nyakkendő-
boltocska vagy nyakkendőlyukacska. 

Hasonlóan nagyzoló nevet visel a 
legtöbb sörmérés, sörcsarnok néven 
csalogatva a szomjas halandót, holott 
talán nincsen Budapesten három vagy 
négy olyan sörözőhelyiség, amelyre a 
csarnok szó valóban ráillik. 



Kalapotthon-nak nevezi az egyik 
kalapkereskedő az üzletét. Elhagyott 
gyermekeknek, tönkrement földbirto-
kosoknak vagy egyéb hasonló emberek-
nek lehet otthona, a kereskedőnek is 
lehet, de kalapnak vagy fogpiszkáló-
nak csak műhelye vagy boltja van. 

Mosóintézet néven hirdeti magát az 
egyik mosóüzlet. Bármennyire meg-
becsülésre méltó mesterség is a mosás 
és tisztítás, az intézet szó talán mégis 
valami egyebet jelent, mint gallérok 
és más ruhaneműek tisztítóhelyét. 

Ha már az intézetnél vagyunk, szóvá 
kell tennünk, hogy a főváros miért 
nevezte el temetési intézetét temetkezési 
intézetnek ? A temetkezés viszaható 
cselekvést jelent, s így ha az intézet 
maga temetkezik, akkor baj van. Akkor 
áldás poraira. 

Az üzleti pályákra előkészítő szak-
iskoláknak van egy tantárgya, melyet 
áruisme néven adnak elő. Talán eltün-
nének a cégtáblák furcsaságai, ha ezek-
ben az iskolákban több magyar nyelv-
ismét adnának elő. Figyelő. 

Heifetz. Azt mondják, korunkban a 
gyöngédség és udvariasság kiveszőben 
van. Már csak azért is érdemes néha 
tallózni a napilapok kritikai rovatában, 
hogy e tekintetben megvigasztalódjék 
az ember. A következő vigasz-cikk-
részletet egy demokrata estilapból 
vesszük. 

«Heifetz a világ legjobban meg-
fizetett hegedűsztárja. Budapesten 
ugyan csak 5—6000 pengőt keres egy-
egy fellépésével, de van város, amely 
2—3000 dollárral fejezi ki iránta való 
nagyrabecsülését. Heifetz méltó rá. 
Egyetlen ő a maga nemében. 

Senkinek sincs ilyen tökéletes hege-
dűje, ilyen hibátlan hegedühangja, 
ilyen eszményi technikája. A játéka 
mintaszerű, tökéletes, utolérhetetlen ! 
A mi hibánk, hogy a hangverseny-
dobogó e tüneményes jelensége ben-
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nünket soha még meg nem indított, el 
nem érzékenyített, az áhitat szféráiba 
fel nem emelt. 

A reporter restelkedve vallja be 
fogyatékosságát : képtelen lelkesedni 
ezért a páratlan sztárért. Pedig egészen 
bizonyos, hogy senki nem tud oly 
elegánsan viharzani, mint Heifetz, senki 
sincs, akinek szenvedélyes kitörései oly 
csiszoltak lennének, mint neki, senki, 
aki annyi kellemmel tudna felhördülni, 
mint ő. 

Nincs itt semmi kiegyensúlyozatlanul, 
nincs zökkenő, dadogás, az idegeknek 
és izmoknak akaratlan megremegése, 
kisiklása. Ez maga a tökély ! Csak épen 
meg nem hat. De ez, ismételjük, a mi 
hibánk.» 

A cikkecske további részében arról 
van szó, hogy Bachot, Mozartot, 
Beethovent, Brahmst mégse kellene 
Heifetznek játszania. Őket «átengednők 
a kevésbbé tökéletes művészeknek». 
Heifetz t . i. ezeket nem tud ja játszani. 
Annyira tökéletes szegény, hogy már-
már tökéletlen. «De ez a mi hibánk.» 
Tán nem is a mienk — fűzhetnők 
hozzá — hanem a földé : miért hordozta 
a hátán Bachot, Mozartot s a többit, 
mikor ők nem Heifetznek valók ! 

Szubtilisabb gyöngédséggel még nem 
mondták meg művésznek, hogy nem 
művész. A cikkíró a fa j védelmet és 
igazságot egyszerre akarta szolgálni : 
felröpítette Heifetzet az égbe s aztán 
lesüllyesztette a föld alá. De ezért is 
bocsánatot kér : ez az ő «fogyatékos-
sága». 

Nem mosolytkeltő-e az udvariasság e 
gigászi mérete? E Csimborasszója? 
E Heifec-szerűsége? Valóban, a cikkíró 
a stílusvirtuozitásban Heifetz mellé 
emelkedett : a mi hibánk, hogy «meg 
nem indít, el nem érzékenyít, az áhitat 
szféráiba nem emel», hanem mosolyra 
fakaszt. 

S azt hiszem, mindenki mosolyog, 
csak Heifetz nem. Ő — «felhördül». 

Tar. 
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