
A P R Ó C I K K E K 

Tanárka. Zilahy Lajos nagysikerű 
darabjának, A tábornok- nak egyik 
finomtollú bírálója — aki mint novel-
lista is előkelő helyet foglal el irodal-
munkban, s aki mint miniszteri osztály-
tanácsos kultúrális életünknek egyik 
érdemes tényezője — használta ezt a 
kifejezést a darabban hősi halált haló 
tanár alakjával kapcsolatban. S hogy 
a kicsinyítő képzőt bevezesse, a meg-
előző mondatban ugyanazt az embert 
kis tanárnak, majd pedig férjecskének 
nevezi. 

Honnan a kicsinylő fordulatoknak 
e hipertrofiája? Miért tanárka a tanár, 
miért kicsi és mint férj is miért fér-
jecske? Nyilván azért, mert a bíráló 
ezt az alakot nem látta elég jelenté-
kenynek ahhoz, hogy komolyan vegye, 
leguggol hát mellé, gügyög neki, meg-
cirógatja és megvállveregeti. Hiszen, 
Istenem, csak tanárról van szó ! 

Tanárról, szürke tanárról, akit szín-
darabok is, regények is, novellák is 
olyan szívesen rajzolnak félszegnek, 
nevetségesnek, két-balkezűnek. A leg-
olcsóbb hatáseszközök egyike ez ! Az 
író ilyenkor biztosra megy. Tudja, hogy 
közönségének ötvenszázaléka életében 
legalább egyszer megbukott s húsz-
harminc esztendő távolságából is szí-
vesen áll bosszút jóízű kacagással a 
kapott szekundáért. 

Ez a helyzet — általában ! De itt? 
Hiszen itt az író a maga tanárját tisz-
teletreméltónak, majdnem imponáló-
nak rajzolta ! Ez az ember a lövész-
árokban is történeti forrásmunkákat 
olvas, ágyúdörgés között is jegyzeteket 
készít, ez a talpig férfi felesége szívének 
elhódítójára — még ha tábornoka is az 
illető — rásüti a pisztolyt, ez a halál-
megvető katona visszautasítja a sza-
badságolást, rohamra indul és elesik. 

A drámaíró itten a megszokott, 
olcsó tanártípussal szándékosan ellen-
tétes tanárembert rajzol. Ám mit ér 
vele? Jön a finomtollú műbíráló, a 
jeles novellista és a kiváló osztálytaná-
csos s a tanárt — csak azért mert 
tanár — egyszerre tanárkának látja. 

Mi az vajjon, ami előtte ez alakban 

nevetségesnek hatott? Az talán, hogy 
a tanár-főhadnagy gránáttűzben is 
tudományos művön dolgozik? Vajjon 
nincs ez. annyira tiszteletreméltó, mint 
gránátbiztos lőtávolban aktákat in-
tézni el? 

Ez apró cikk — vagy talán cikkecske ? 
— szerzője nem akar a tanárság egye-
teme nevében bosszút állni. Nem lő 
vissza s nem nevezi a kritikust kri-
tikuskának, osztálytanácsoskának sem, 
írócskának pedig legkevésbbé. Nem 
teszi ezt, mert a szóbanforgó bírálónak 
értékei előtt tisztelettel meghajlik. 

A tanárság számára azonban tőle is 
.több tiszteletet követel I Ám tessék, 
nevessen a kritikus azon az egy-két 
szürke tanáron, de a csukaszürke tanár 
nevét kalaplevéve ejtse ki. 

Galamb Sándor. 

A szocializált ábécé. Kassák Lajos 
szerzői estet rendez. Meghívót is bocsá-
tott ki rá. Hadd írjuk ide ennek egy-két 
mondatát: «kassák lajos a legújabb 
magyar irodalom elismert vezérképvise-
lője . . . » Alább : «a magas nivójú érde-
kes estét osváth ernő és dr. bánóczi lászló 
vezetik be.» Végül : «jegyek kaphatók : 
rózsavölgyi és társa (szervita-tér), nép-
szava könyvkereskedés (erzsébet-körút), 
mentor könyvkereskedés (andrássy-út)». 

Kassák «vezérképviselő» úr tudva-
levőleg hithű szocialista. Már most két-
séges : a meghívó ortografiájában írói 
vagy szocialista elv érvényesült-e? A 
betűk ideális «társadalmi egyenlőség»-e 
inkább az utóbbira enged következtetni. 
Ez a pár sor: a marxista eszmény tö-
kéletes megvalósítása. A kapitalista 
nagybetűk itt forradalmi taglejtéssel 
lelöketnek sokszázéves hatalmi polcuk-
ról s szánalomraméltó burzsuj-reme-
géssel hasonulnak hozzá a kisbetűk 
proletártömegéhez : mintegy belépnek 
a szakszervezetbe. A mondatkezdő 
vagy tulaj donnévjelző nagybetűk ezzel 
megszűntek a szók «elismert vezérkép-
viselői» lenni, általán a tulajdonnév a 
magántulajdon megérdemelt sorsára 
jutott : beleolvasztatott a közbe. Kas-
sák a maga nevét íme máris megtulaj-
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dontalanította s ráadásul szétosztotta 
a nép között az osvátét meg a bánócziét 
is. Művelete egészséges reakció a kapi-
talista idők amaz avétt szokására, hogy 
plakátokon, meghívókon az egyes ki-
emelt neveket vagy épen az egész szö-
veget csupa nagybetűből szedették. 
Egyenlősítés volt ez is, de a szocialista 
gyakorlattal homlokegyenest ellenkező: 
felfelé, a magasság felé egyenlősített, 
már pedig a vérbeli marxista — volt 
szerencsénk tapasztalni ! — mindig le-
felé, az alacsonyság felé nivellál. Ép 
ezért némileg következetlennek is tart-
juk «kassák» meghívójának azt a mon-
datát, mely szerzői estjét «magas ni-
vójú»-nak ígérgeti. 

Különben pedig élénken sajnálom, 
hogy ezen a magas nivójú esten nem 
leszek jelen. Elvből. Mert amily kész-
séggel elismerem, hogy kassáknak, 
úgy is, mint lajosnak teljes joga van a 
maga nevével — vagy a barátaiéval — 
azt csinálni, amit akar, époly bizony-
talan vagyok afelől, hogy ez a joga ki-
terjed-e egyszersmind az Erzsébet ki-
rályné, vagy az Andrássy Gyula nevére 
is? Afelől azonban egészen bizonyos 
vagyok, hogy szerzői estjére jegyet 
sem az erzsébet-körúton, sem az an-
drássy-úton vásárolni nem fogok. 

Triéder. « 

A magyar humor. Orvosommal tör-
tént beható tanácskozásom alapján 
újabban nem veszek részt a honi novel-
lák olvasásában. Novelláink ugyanis, 
mint köztudomású, sötétek, komorak, 
vagy szépen szólva : «naptalanok». Már 

pedig nekem, olvasótársaim 80 száza-
lékával együtt, derű és kedv kell s 
óvakodnom tanácsos az olyan írásoktól, 
melyek hangulata örökké azt a nótát 
variálja, hogy az élet nem sokat ér. 

Jeles és bús novellistáinktól érzékeny 
búcsút véve, vidámabb tájak felé evez-
tem s napilapjaink kritikai rovatában 
kötöttem ki. Itt, olvasva a kiadók ki-
kiáltásait, valóban mosolyognom kel-
lett, mosolyomat elemezve azonban 
úgy találtam, hogy több benne a szatí-
rikus elem, mint a jókedv. 

Gyógyulás céljából ismét tovább 
eveztem, elolvasva az összes vicclapo-
kat s meghallgatva a kabaré-műsoro-
kat. Bizony, nem valami erős lábon 
állunk humor dolgában. A humor avatag 
s az élcek sem turáni észjárás szerint 
pattognak. Hova lett az édes, ízes ma-
gyar humor? 

Végül is a temetőben kötöttem ki. 
Megálltam egy régi sírkő előtt, melyre 
ez volt írva : 

Itt nyugszik Istenben ifjú Kovács Ferkó, 
Akit hasba rúgott egy megvadult pejló. 
János volt a neve szegény szánandónak, 
Csak a rím kedvéért íródott Ferkónak. 

Boldogult ifj. Kovács János ím holtá-
ban is derűsebb, mint humoreszkjeink. 
Hát még az öreg Kovács milyen 
lehetett ! 

Úgylátszik, elföldeltük a magyar 
humort s borús novelláink okozta 
kedélybetegségem gyógyítandó : most 
az öreg Kovács fejfáját nyomozom. 

Som. 
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