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V I S S Z H A N G J A

LEVÉL NÉHÁNY VÉKA ALÁ REJTETT I G A Z S Á G R Ó L
Kedves Gáspár öcsém!
Megkaptam leveledet és ímé, azonmódon válaszolok is
rája. Én szerintem túlságosan nagy búbánattal írod meg a
panaszodat. Beküldötted egynémely írásodat az egyik ujságnak,
onnan meg azt válaszolták, hogy nagyon szépen, nagyon sok
poézissel megírt apróságok, csakhogy nagyon sovány a meséjük és ennélfogva nem közölhetők.
Hát ez, komám, bizony gusztus dolga, és jómagam hiába
adok neked igazat, mert hát nem én vagyok az „intéző kör”.
No meg hiszen sok ága-boga is van a dolognak.
Az egyik az, hogy a most élő írók legeleje (senkit sem
nevezek meg, mert senkinek sem kívánok udvarolni), mondom,
íróink legeleje legszebb, leghangulatosabb írásaikat bizony
egészen sovány mesefára aggatják. Hja, paraszt, az más, mondják erre az illetékesek, azoknak szabad, azoknak azt is elnézik,
ha c s a k szépet írnak. Hogy ilyenformán nem mérnek egyforma mértékkel? Ó, én együgyű báránykám! De menjünk csak
tovább.
Feljegyezte a krónika, hogy amikor még virágjában volt
az öregebbik Dumas, akkor . . . képzeld, soronként fizették. Irt
ő akkor ilyesmit is:
— Hah !
— Anyám, e tőr?
— Bátyádé!
— S a, vér?
— Apádé!
— Átok!
A reggelire valót ezzel már bizonyosan megkereste a derék
Dumas. És az is bizonyos, hogy ebben az egynéhány szóban
volt nyilvánvalóan minden. Vér is, izgalom is, dráma is. Amit
csak akartok.
De nem szebb-e ennél Tömörkényi vagy Móra (az élőknek,
mondom, nem akarok udvarolni) akármelyik csendes, egyszerű,
de mélységes elgondolású, mélységes érzésű írása?
Vagy menjünk messzibbre való ellentétért.
Mackart műtermének a foyerjébe lépve, annak idején, az
embernek a nagy gyönyörűségtől szinte elállott a lélekzete,
olyan szép piktura ékesítette a mennyezetet. Közelebbről, alaposabban megnézve mármost a festményt, hát uramfia, kisült,
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hogy nem ábrázolt az a világon semmit, de semmit. Se szerelmet, se csatát, se aktot, se vampot, aki a térde kalácsán viseli
a szemöldökét, se vizimalom partján csendesen legelésző teheneket. De a mester olyan, szinte fenséges színérzéssel és ízléssel rakta egymásmellé a színfoltokat, hogy az embernek igaz
gyönyörűsége tellett benne.
Más. Egy irodalmi nagyiparosnak, nevezzük egyszerűen
Nagyúrnak, köztudomás szerint van tizenkét kockája. Minden
kockának minden lapján van egy slagwort, vagy ha úgy tetszik, hát vezérszó. Szerelem, gyilkosság, orgyilkosság, bigámia,
házasságtörés, amulett, kincs, revolver, őrület, fény, nyomor
stb. Tizenkét kockának fejenként hat lapja, az hetvenkét vezérszó. Ha Nagyúr öt kilóra alkudott meg a kiadóval, akkor kiborítja az egész skatulyát, behúnyt szemmel egymásmellé rakja
a kockákat és a felülre, egy sorba került tizenkét vezérszó
nyomán olyan regényt penderít jó kövérre trágyázott mesével,
hogy az olvasó szinte onussá lesz tőle. Ha csak egy kilóról
van szó, akkor elég Nagyúrnak hat kocka is.
Ellenben a kápolnai tanyán, az óriási cselédudvaron tíz
vagy tizenkét akácfa díszlett valamikor egy sorban. Tisztes, de
megvénhedt fák, az irdatlan nagy udvaron meg nem védte őket
semmi. Ejh, egyszer azután jött egy kutya kemény tél, sok
irgalmatlanul zimankós széllel. Öreg fának meg — tudod —
már nem valami kitünő a vérkeringése sem. Minek feszegessem
tovább, kipusztult az a tizenkét testvérfa mind egy szálig.
Tavasszal már ki sem hajtottak. De amikor akácvirágzáskor
arra jártam, hát virágzott valamennyi. Nem mondom, nyomorúságos, szomorúan gyér virág volt valamennyi, de mégis csak
virág volt. És azt hiszed, hogy van a világon valaki, akit meghatna annak a tizenkét fának a tragikuma? Annak a tizenkét
fának, annak a tizenkét öreg fának szinte romantikus erőlködése, hogy haldokolva, amikor már levelet sem tudtak hajtani,
virágba borultak még egyszer utoljára? Ugyan, kit érdekel az
ilyen haszontalanság? Hogy szép-e? Hát hiszen már mondottam,
hogy gusztus dolga az egész. A gazdának szép lehet egy határ
kukorica, a fiatalnak szép a babája orra szabása, a hivatalnoknak szép lehet egy ordó. De egynehány haldokolva virágzó
öreg akácfa? Ugyan menjen kérem, az nem érdekli a közönséget.
Érted? Én értem. Ellenben:
Ismerek egy igazán kitünő fiatal írót. Szinte mámoros
örömmel ujságolta a multkoriban, hogy megbízást kapott a kiadótól. Legyen regény. Ne túl vaskos, csak hatíves. Legyen
fehér és legyen készen ekkor és ekkor. Tudja Isten, nekem,
hiszen nem kenyerem és ennélfogva nem értek hozzá, de nekem,
mondom, félrehúzódnék a szájam a megrendelt regény ízétől.
Ő meg büszke rája, hogy nicsak, ő már ott tart, hogy nem kell
Napkeleti.
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házalnia, mert jó előre helyibe hozzák a megbizatást. Hogy
centiméterre előre ki van szabva a méret, mintha selymet vennék a rokolyához? Ugyan-ugyan. Hát a piktornál nem azzal
kezdődik egy dolog, hogy adva van egy ráma, azon egy kifeszített darab vászon és pont azt a darab vásznat kell telefesteni?
Azután meg az is igaz, hogy a selyem akkor is selyem marad,
ha rőffel mérik.
Mondok még valamit. Ismerek egy morózus, emberkerülő
öreg urat. Templomba nem sokat jár, de azért jóban van a Mindenhatóval, mert sok jót tett életében. Nos, ez az öreg úr
tavasszal, amikor itt van az ideje, vasárnap délelőtt, éppen a
templomozás ideje alatt lecipel egy heverőszéket a kertjébe,
pontosan virágzó galagonyafája elé. Közvetlenül a galagonya
mögött ugyanakkor egy pirosvirágú vadgesztenye is pompázik.
És az öreg úr elül ott óraszámra. Óraszámra gyönyörködik az
Úristen gyönyörű két alkotásában. A virágzó galagonyában
meg a virágzó gesztenyefában. Hogy közben pacsirta fújja a
„Dícséret”-et a különös templomozáshoz, hogy amoda, a nagy
fenyőfáról meg fészket rakó vadgalamb búgása adja az orgonaszót, hát ez lehet enyhítő körülmény. De azért mégis csak
furcsa, bohó ember az öreg úr. Ugyan kit is érdekelne az ő
bogarassága? Együgyű dolgok ezek.
Bizony-bizony mondom néked, hogy igaza van annak a
szerkesztőnek. Érdekes, kerek, befejezett dolgok kellenek.
A hangulattal, a poézissel a kis kutya se törődik. Hiába mondják azt, hogy akárkit vakarnak meg, a legvégén, mint aszfalt
alól a rákosi homok, mindig csak előbukkan a szentimentálizmus. Bolond beszéd. Te csak hallgass a szerkesztő úrra és hallgass én reám, aki azt mondom, hogy vásárolj be Nagyúr mintájára te is egynehány kockát — neked elég lesz hat is — és
írj a kockák nyomán, ha úgy érzed, hogy mindenáron írnod
kell. A szíveddel, a belső világosságoddal pedig soha, de sohase
hozakodj elő. Az nem a fórumra való. Szeretettel ölel bátyád
Nagytoronyay György
BRÁCSAHANGVARÁZS
Ha nagyritkán mindig újabb csalódásra elkészülve mégis rászánom
magam, hogy megnézzek egy sokat
magasztalt, de rendszerint igen silány filmet, rendesen kijön a vászonra egy megbabonázó,
étheri
szépség, csupa törékeny báj, csöppentett gyönyörűség,
a testápolás
technikájának minden vívmányával
kikészítve a superkozmetika superladyje, gyöngynek
beillő foggal,
amelyen vakítón szikrázik
gyé-

mánt mosolya, olyan szemöldök vonással, mintha Hokusai
legvékonyabb tűhegyű ecsetével pingálták
volna hihetetlen ívben alabástrom
homlokára. Nem is földi lény tán
ez? Üvegházban nevelték, szépsége
szirmán olyan remegő a tündöklés
hímpora, hogy az ember visszafojtja lélekzetét, mert fél, hogy
halk lehelet is elfújja ezt a tündéri
bársonyhavat. Szóval kijön ez az
angyali lengeség, aztán kijön belőle
valami olyan hang, mintha recsegő
nagybőgőn, vagy legalábbis a brá-
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csán a gé-húrt reccsentették volna
meg rég gyanta után zokogó vonóval. Az álomhölgynek olyan jól
fejlett férfihangja van, hogy elmehetne a doni kozák kórusba azt
a basszust énekelni, aki végül legnagyobb ámulatra egy oktávával
mélyebben vágja le a kádenciát.
Nem suttogó bariton ez, hanem
bömbölő hordóhang. Matrózkocsmák rezestorkú csaposlegényei énekelnek így. Az ember elámul,
hol van ebben a súlytalan, kiterjedéstelen liliomszálban az a mélységes pince, melynek fenekéről ez
a feneketlen hang felbugyborékol.
Mi ebben az ijesztő hangéjtszakában a megbűvölő? Talán a kiáltó
ellentét, mely közte és tulajdonosa
között van? Talán az ámulat ingere,
hogy ebbe a rózsás torkocskákba
óceánjárók emelődaruinak drótköteléből húzták a hangszálukat? Vagy
akad olyan is, amelybe harminc és
feles ágyúcsövekből
építettek be
egész orkánszavú orgonát. Mi megvesztegető van abban, hogy a túltenyésztett nőiség egyszerre a legnőietlenebb zörejt bombázza a levegőbe. Miért akarják a filmcsillagok újabban alulmulní a kottamélységekben Marlene Ditrichet és
Zarah Leandert. Bizony csak „Oltsd
el hamar” ezt a szörnyű kakofóniát,
hogy ne gyötörje öblögető morajlásával a dobhártyámat. Minden
hiába. Most ez tetszik. Ez igézte
meg a közönséget. Ebben a kietlen
ellentétben izzik és szédít az érzéki
varázs. Ez a bárdolatlan brácsahang a mai filmromantikus szerelem barbár viola d'amourja.
Tanár
ÖRÖK

MAGYARORSZÁG

Ezt adja — megható módon címéül — egy feltűnő helyen közölt
fotográfiának a „Párizsi Kurir”.
Megtekintjük a képet: két idétlen
— munkástelepekre emlékeztető —
ház, kerítés, országút, szekér elmosódó alakokkal. Mi ebben a ma-

gyar jellegzetesség? — kérdezzük.
Ilyen sivár, semmitmondó miliő
akad vadnyugaton éppenúgy mint
Franciaországban,
a
Balkánon
éppenúgy mint az Angyalföldön.
Miért kellett „Magyarország” címkéjével ellátva közreadni? S ebből
ismerjék meg a franciák tájainkat? Szép, ha emigránsaink hazagondolnak, de tegyék ezt — jobb
képekkel!
P.
SZÓTÁR

NÉLKÜL

A bukaresti ujságíró Csík vármegyébe rándul és igen elcsodálkozik,
hogy — senki sem tud románul.
„Szótár nélkül nem boldogul az
ember saját hazájában” — kiált
fel indulatosan. Úgy járt, mint tíz
esztendővel ezelőtt egyik kollégája,
aki viszont Székelyudvarhelyt, az
ősi székely anyavárost tüntette ki
látogatásával. Ez meditálóbb hajlamú, csöndesebb temperamentumú
lévén, csak a végén fakadt ki elégikus hangnemben: „Egy szót, csak
egy román szót hallanék!” Amint
az újabb Universul-féle riport mutatja, a székelyek azóta se tanultak
meg románul. Megértjük a felháborodást: csakugyan borzasztó az, ha
valaki saját hazájában csak szótárral tud boldogulni! De mikor
volt a történeti Erdély és még hozzá
a színtiszta Székelyföld egy bukaresti ujságírónak — „saját hazája”?!
Pasquino

SAN REMOI ÖNJELÖLTEK
A szélsőséges napilap különvéleményt jelent be a sanremói díj
odaítélése
ügyében.
Hibáztatja,
hogy a liberális Babits kapta. Tévedés van mindjárt a kiindulásban.
Honnan veszi a szélsőséges ujság,
hogy Babits liberális? De a díjat
odaítélő bizottságot különben sem
érdekelte az illető író politikai felfogása, sem az, hogy milyen világnézetet szolgált és szolgál az a
folyóirat, amelyet szerkeszt. Ők a
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kiváló magyar írót kívánták megjutalmazni, aki — csak a Dantét
fordította le. S jól. (Viszont többen
vannak olyanok, akik csak a makarónit tudják magyarítani.) A
szállóigében szereplő bizonyos szög
azonban kibújik a végén a zsákból: miért az a csunya Babits
kapta az 50.000 lírát és nem az a
hasábjaikon lefolyt regény, amelynek a címében ott díszelgett az
egyik ismert olasz város neve?
Most már értjük. Úgy tudjuk: több
ezren pályáztak a világ minden részéből a sanremói díjra. Talán ez
a regény is köztük volt? Hiszen
megesik az a legjobb írócsaládban
is, hogy valami a papírkosárba kerül : az ilyesmivel azonban inkább
hallgatni tanácsos, sem mint dicsekedni !
Pasquino
OROSZLÁNOK

VÁROSA

Igy nevezi fővárosunkat egy jókedvű és türelmes külföldi ujságíró, aki összesen 237 oroszlánt
(lehet, hogy több, lehet kevesebb

van: nem számít) olvasott meg
Budapest utcáin és terein. Nem menazsériából elszabadult állapotban,
hanem kőbe
vésve és bronzba
öntve...
Büszkék legyünk új jelzőnkre?
Csekélységem szerint az oroszlán
vagy sárkány a képzőművészetben
annyira idejétmult díszítési és kifejezési elem, mintha valamelyik
költő „lantján zengene bájdalt a
honról”. (Akadnak ilyenek itt is,
de hál' lstennek egyre kevesebben.)
Szép, hogy szobrászaink nem szülnek gyáva nyulakat, csak oroszlánokat. De miért kell éppen Budapestet a művészetben rég detronizált állatkirályok
rokkantmenhelyévé tenni. Annyi kiváló, külföldi
akadémiákat járt, künn elismerést
szerzett
fiatal művészünk
van.
Miért nem léphetnek működésbe.
Azoknak talán telne egyébre is
ilyen oroszláni ötleteknél?
Hová
lettek ezek? Mit müveinek? Talán
nem ették meg őket az — oroszlánok?
p.

